На основу члана 33. став 12. Закона о пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС”, бр. 41/09, 10/13-др. закон и 101/16),
Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси
ПРАВИЛНИК
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ПОСЛОВИМА УЧЕСНИКА У ФУНКЦИОНИСАЊУ
СИСТЕМА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОДАТАКА НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ
ГАЗДИНСТВИМА КОЈА УЧЕСТВУЈУ У FADN СИСТЕМУ
Предмет
Члан 1.
Овим правилником ближе се прописује организација учесника у FADN
систему и њихови послови, методологија прикупљања података са
пољопривредних газдинстава која учествују у FADN систему, начин и рокови
прикупљања података, начин и услови коришћења података у оквиру FADN
система, као и образац за прикупљање података.
Значење појмова
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следећа значења:
1) извештај за пољопривредна газдинства је резултат индивидуалних
података о структури, производњи, приходима и расходима пољопривредних
газдинстава добијених на основу FADN истраживања;
2) коефицијент Стандардне вредности производње (Standard output
coefficient – SO) је просечна јединична новчана вредност производње одређене
врсте пољопривредног производа по произвођачкој цени;
3) укупна стандардна вредност производње је збир свих вредности
производњи на пољопривредном газдинству, добијена множењем коефицијента
стандардне вредности сваке појединачне производње сa одговарајућим бројем
јединица производње;
4) репрезентативни FADN узорак је број пољопривредних газдинстава у
FADN систему који се утврђује статистичким методама по основу критеријума
прописаним овим правилником;
5) стратификација је статистичка метода распоређивања пољопривредних
газдинстава унутар подручја FADN истраживања у слојеве (стратуме), у складу са
овим правилником;
6) стандардна вредност производње је бруто вредност производње
пољопривредног производа, која се добија множењем коефицијента стандардне
вредности производње за посматрани производ са површином на којој се
производи, односно бројем грла одговарајуће врсте стоке;
7) стандардни резултат FADN система је скуп података FADN
истраживања који се годишње израчунавају;
8) FADN податак је скуп података о структури производњи, приходима и
расходима који се односи на пољопривредно газдинство;
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9) FADN база података је база података која садржи скуп података
прикупљених са пољопривредних газдинстава која учествују у FADN систему.
Организација у FADN систему
Члан 3.
FADN систем у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју (у
даљем тексту: Закон) чине:
1) Национални одбор за праћење FADN система;
2) Национално тело за организацију и спровођење FADN истраживања;
3) Регионална координациона тела;
4) Канцеларије за прикупљање рачуноводствених података;
5) републичка организација надлежна за послове статистике;
6) пољопривредна газдинства (FADN газдинства).
Национални одбор за праћење FADN система
Члан 4.
Послове Националног одборa за праћење FADN система (у даљем тексту:
Национални одбор) обавља посебна радна група коју образује министар надлежан
за послове пољопривреде (у даљем тексту: министар), у складу са законом.
Радна група из става 1. овог члана разматра стручна питања и даје мишљења
у вези са:
1) доношењем одлуке о броју и површини FADN региона;
2) доношењем плана за избор пољопривредних газдинстава;
3) разматрањем других питања везаних за спровођење FADN истраживања.
Национално тело за организацију и спровођење FADN истраживања
Члан 5.
Послове Националног тела за организацију и спровођење FADN
истраживања обавља министарство надлежно за послове пољопривреде (у даљем
тексту: Министарство) у складу са законом, а нарочито:
1) представља FADN систем на националном и међународном нивоу;
2) израђује и доставља извештај Националном одбору;
3) утврђује и доставља правила о примени функционисања FADN система
регионалним координационим телима и канцеларијима за прикупљање FADN
података;
4) доноси план за избор пољопривредних газдинстава која учествују у
FADN истраживању;
5) припрема обрасце за прикупљање FADN података;
6) сачињава упутства за прикупљање и унос FADN података у FADN
систем;
7) припрема, организује и одржава обуке у FADN систему;
8) обавља контролу FADN података, као и унос тих података у електронској
форми и њихову обраду у FADN базу података;
9) одржавање FADN базе података;
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10) обрађује стандардне резултате FADN истраживања.
Регионална координациона тела
Члан 6.
Регионалнa координационa тела обављају послове који се односе на
координацију и функционисање FADN система, у складу са законом којим се
уређује обављање саветодавних и стручних послова у области пољопривреде и
Законом, а нарочито:
1) припремају извештај о избору пољопривредних газдинстава;
2) врше пријем и проверу FADN података и унос тих података у електронској
форми у FADN базу података;
3) учествују у припреми, организовању и одржавању обука у FADN систему;
4) координирају и контролишу прикупљање FADN података;
5) контролишу и одржавају FADN базу података;
6) учествују у раду радних група које образује министар;
7) обављају остале послове у вези са FADN системом.
Канцеларије за прикупљање рачуноводствених FADN података
Члан 7.
Послове канцеларијe за прикупљање рачуноводствених FADN података
обављају саветодавне и стручне службе у складу са законом којим се уређује
обављање саветодавних и стручних послова у области пољопривреде и Законом, а
нарочито:
1) идентификују пољопривредна газдинстава за учествовање у FADN
систему;
2) информишу, односно обучавају представнике пољопривредних газдинстава
у вези прикупљања FADN података, у складу са овим правилником;
3) прикупљају FADN податке у роковима одређеним овим правилником на
начин и по упутствима која добијају од Министарства;
4) попуњавају и достављају обрасце за прикупљање FADN податаке и уносе и
обрађује те податке у електронској форми у FADN базу података;
5) припремају извештаје за пољопривредно газдинство и достављају их
пољопривредном газдинству;
6) обављају и друге послове у вези FADN система.
Републичка организација надлежна за послове статистике
Члан 8.
Републичка организација надлежна за послове статистике у FADN систему
учествује на начин и према условима у складу са споразумом о сарадњи
закљученим између Министарства и републичке организације надлежне за послове
статистике, у складу са законом, а нарочито обезбеђује:
1) израчунавање коефицијента стандардне вредности производње;
2) израду класификације пољопривредних газдинстава с обзиром, на тип
пољопривредне производње и категорије економске величине пољопривредних
газдинстава;
3) израду плана за избор пољопривредних газдинстава;
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4) израду детаљног плана у погледу узорка;
5) израду извештаја о спровођењу плана за избор пољопривредних
газдинстава.
Методологија прикупљања FADN података
Члан 9.
Методологија прикупљања FADN података са пољопривредних газдинстава
која учествују у FADN систему обухвата јединствене критеријуме за утврђивање
плана за избор пољопривредних газдинстава и начин прикупљања FADN података.
Критеријуми из става 1. овог члана су:
1) класификација пољопривредних газдинстава према типу пољопривредних
газдинстава дата у Прилогу 1 – Класификација пољопривредних газдинстава према
типу пољопривредне производње, који је одштампан уз овај правилник и чини
његов саставни део;
2) класификација пољопривредних газдинстава према категоријама
економске величине пољопривредних газдинства дата у Прилогу 2 - Класификација
пољопривредних газдинстава према економској величини газдинстава, који је
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;
3) FADN региони одређују се у складу са социо-економским
карактеристикама НСТЈ (NUTS) који се користе у статистици.
План за избор пољопривредних газдинстава
Члан 10.
План за избор пољопривредних газдинстава обухвата податке из званичног
статистичког регистра пољопривредних газдинстава.
План из става 1. овог члана доноси се за сваку календарску годину најкасније
до 31. октобра текуће године за наредну годину.
Начин и рокови прикупљања FADN података
Члан 11.
FADN подаци прикупљају се на обрасцу за прикупљање података.
Образац из става 1. овог члана дат је у Прилогу 3- Образац за прикупљање
FADN података, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Прикупљање података почиње 1. јануара, а завршава се 31. децембра текуће
године.
Обрада података из става 1. овог члана врши се у електронској форми у
FADN базу података.
Начин и услови коришћење података у оквиру FADN система
Члан 12.
Подаци у оквиру FADN система користе се за подстицање развоја
пољопривредне производње, као и за потребе вођења аналитике и статистике у
Министарству и не могу се користити за друге сврхе.
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Резултати FADN истраживања објављују се у збирном облику, а
индивидуални резултати FADN истраживања користе се, у складу законом којим се
уређује заштита података о личности и овим правилником.
Учесници у FADN систему из члана 3. овог правилника и лица запослена код
тих учесника потписују изјаву о заштити и чувању FADN података.
Пољопривредне, образовне, научне и стручне институције и друге
организације и установе могу користити FADN податке, ако поднесу писани захтев
Министарству, уз образложење које садржи намену коришћењa тих података, као и
да резултате истраживања по основу коришћења тих података доставе
Министарству.
Министарство на основу захтева из става 4. овог члана, као и на основу дате
изјаве о заштити и чувању FADN података обезбеђује коришћење FADN података,
уз одговорност истраживача за њихово коришћење.
Ступање на снагу
Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
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У Београду, 4. априла 2017. године
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Прилог 1
КЛАСИФИКАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА ПРЕМА ТИПУ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

A. КЛАСИФИКАЦИОНА ШЕМА
Општи тип пољопривредне производње (1-9)
Главни тип пољопривредне производње (15-90)
Посебни тип пољопривредне производње (151-900)
Пољопривредна газдинства специјализована за биљну производњу
1. Газдинства специјализована за ратарске усеве
15. Газдинства специјализована за житарице, уљарице и протеинске усеве
151. Газдинства специјализована за житарице (осим пиринча), уљарице и
протеинске усеве
152. Газдинства специјализована за пиринач
153. Житарице, уљарице, протеински усеви и пиринач комбиновано
16. Опште ратарство
161. Газдинства специјализована за коренасто биље
162. Житарице, уљарице, протеински усеви и коренасто биље комбиновано
163. Газдинства специјализована за повртарство на отвореном
164. Газдинства специјализована за дуван
165. Газдинства специјализована за памук
166. Различити ратарски усеви комбиновано
2. Газдинства специјализована за хортикултуру
21. Газдинства специјализована за хортикултуру у заштићеном простору
211. Газдинства специјализована за производњу поврћа у заштићеном простору
212. Газдинства специјализована за производњу цвећа и украсног биља у
заштићеном простору
213. Газдинства специјализована за мешовиту хортикултуру у заштићеном
простору
22. Газдинства специјалијализована за хортикултуру на отвореном
221. Газдинства специјализована за повртарство на отвореном
222. Газдинства специјализована за производњу цвећа и украсног биља на
отвореном
223. Газдинства специјализована за мешовиту хортикултуру на отвореном
23. Остала хортикултура
231. Газдинства специјализована за производњу печурака
232. Газдинства специјализована за расаднике
233. Производња различитих биљних врста у хортикултури
3. Газдинства специјализована за вишегодишње засаде
35. Газдинства специјализована за виноградарство
351. Гaздинствa спeциjaлизoвaнa зa гajeњe сoрти грoжђa зa квaлитeтнa винa
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352. Гaздинствa спeциjaлизoвaнa зa гajeњe сoрти грoжђa зa другa винa oсим
квaлитeтних винa
353. Газдинства специјализована за производњу стоног грожђа
354. Остали виногради
36. Гaздинствa спeциjaлизoвaнa зa вoћaрствo и агруме
361. Гajeњe вoћa (осим агрума, тропског и језграстог воћа)
362. Газдинства специјализована за агруме
363. Газдинства специјализована за језграсто воће
364. Газдинства специјализована за тропско воће
365. Газдинства специјализована за воће и агруме, тропско воће и језграсто
воће: мешовита производња
37. Газдинства специјализована за маслине
370. Газдинства специјализована за маслине
38. Различити вишегодишњи засади комбиновано
380. Различити вишегодишњи засади комбиновано
Пољопривредна газдинства специјализована за сточарску производњу
4. Газдинства специјализована за стоку која се напаса
45. Газдинства специјализована за млекарство
450. Газдинства специјализована за млекарство
46. Газдинства специјализована за говедарство ‒ узгој и тов
460. Газдинства специјализована за говедарство ‒ узгој и тов
47. Говедарство ‒ производња млека, узгој и тов комбиновано
470. Говедарство ‒ производња млека, узгој и тов комбиновано
48. Овце, козе и остала стока која се напаса
481. Газдинства специјализована за овчарство
482. Овце и говеда комбиновано
483. Газдинства специјализована за козарство
484. Различита стока која се напаса
5. Газдинства специјализована за граниворе (узгoj свињa и живинe)
51. Газдинства специјализована за свињарство
511. Газдинства специјализована за узгој свиња
512. Газдинства специјализована за тов свиња
513. Узгој и тов свиња комбиновано
52. Газдинства специјализована за живинарство
521. Газдинства специјализована за коке носиље
522. Газдинства специјализована за производњу зa живину зa тoв
523. Газдинства зa узгoj кoкa нoсиљa и живинe зa тoв комбиновано
53. Различите граниворе комбиновано
530. Различите граниворе комбиновано
Пољопривредна газдинства са мешовитом производњом
6. Мешовита биљна производња
61. Мешовита биљна производња
611. Хортикултура и вишегодишњи засади комбиновано
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612. Ратарство и хортикултура комбиновано
613. Ратарство и виноградарство комбиновано
614. Ратарство и вишегодишњи засади комбиновано
615. Мешовита биљна производња, углавном ратарски усеви
616. Остала мешовита биљна производња
7. Газдинства са мешовитом сточарском производњом
73. Мешовита сточарска производња, углавном стока која се напаса
731. Мешовита сточарска производња, углавном производња млека
732. Мешовита сточарска производња, углавном стока која се напаса, а која се
не користи за производњу млека
74. Мешовита сточарска производња, углавном граниворе
741. Мешовита сточарска производња: граниворе и млекарство комбиновано
742. Мешовита сточарска производња: граниворе и стока која се напаса, а која
се не користи за производњу млека
8. Мешовита биљна и сточарска производња
83. Ратарство – стока која се напаса комбиновано
831. Ратарство у комбинацији са млекарством
832. Млекарство у комбинацији са ратарством
833. Ратарство у комбинацији са стоком која се напаса, а која се не користи за
производњу млека
834. Стока која се напаса, а не користи се за производњу млека у комбинацији
са ратарством
84. Различита биљна и сточарска производња комбиновано
841. Ратарство и граниворе комбиновано
842. Вишегодишњи засади и стока која се напаса комбиновано
843. Пчеларство
844. Различита мешовита биљна и сточарска производња
9. Неразврстана пољопривредна газдинства
99. Неразврстана пољопривредна газдинства

Прилог 2
КЛАСИФИКАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА ПРЕМА
ЕКОНОМСКОЈ ВЕЛИЧИНИ ГАЗДИНСТАВА

А. ЕКОНОМСКА ВЕЛИЧИНА ГАЗДИНСТВА
Економска величина газдинства мери се као укупна стандардна вредност
производње газдинства изражена у еврима.
Б. КЛАСЕ ЕКОНОМСКЕ ВЕЛИЧИНЕ ГАЗДИНСТАВА
Пољопривредна газдинства класификују се по класама величине чије су границе
утврђене у даљем тексту:
Класе
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

Границе у еврима
мање од 2.000 евра
од 2.001 до 4.000 евра
од 4.001 до 8.000 евра
од 8.001 до 15.000 евра
од 15.001 до 25.000 евра
од 25.001 до 50.000 евра
од 50.001 до 100.000 евра
од 100.001 до 250.000 евра
од 250.001 до 500.000 евра
од 500.001 до 750.000 евра
од 750.001 до 1.000.000 евра
од 1.000.001 до 1.500.000 евра
од 1.500.001 до 3.000.000 евра

XIV

више од 3.000.000 евра

Прилог 3
ОБРАЗАЦ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ FADN ПОДАТАКА
СИСТЕМ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОДАТАКА НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ
ГАЗДИНСТВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (FADN)
Обрачунска година
FADN ID:

SRB-

Пољопривредни произвођач

Име и презиме:

Телефон:

Саветодавац

Име и презиме:

Телефон:

Напомена: Подаци у оквиру FADN система користе се за подстицања развоја пољопривредне
производње, као и за потребе вођења аналитике и статистике и не могу се користити за друге
сврхе. Такође, забрањено је сваком лицу које учествује или је учествовало у FADN систему да
открива информације до којих је дошло током обављања задатака или на неки други начин током
FADN истраживања.

Табела 0.0 Општи подаци о пољопривредном газдинству - први део
Идентификација газдинства
Регион (НТСЈ 2)
Област (НТСЈ 3)
Град/Општина
Насељено место
Број из регистра пољ. газдинства (ако је у РПГ)
*Локација пољопривредног газдинства - добија се из компјутерског система
Географска дужина, степени
Географска дужина, минути
Географска ширина, степени
Географска ширина, минути
Подаци о рачуноводству
Пољопривредна стручна
(саветодавна) служба
Врста књиговодства

Број – име
Двојно књиговодство
Просто књиговодство
Нема књиговодства на газдинству

Тип пољопривредне производње у тренутку избора
Врста власништва / Економски циљ
Породично пољопривредно газдинство
Партнерство
Привредно друштво
Непрофитна организација
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Правно лице? ДА / НЕ
Одговорност носиоца ПОТПУНА / ДЕЛИМИЧНА
Економска величина у тренутку избора (СО вредност производње)
Класа I
Mање од 2,000 евра
Класа II
oд 2.001 до 4.000 евра
Класа III
oд 4.001 до 8.000 евра
Класа IV
од 8.001 до 15.000 евра
Класа V
од 15.001 до 25.000 евра
Класа VI
од 25.001 до 50.000 евра
Класа VII
од 50.001 до 100.000 евра
Класа VIII
од 100.001 до 250.000 евра
Класа IX
од 250.001 до 500.000 евра
Класа X
од 500.001 до 750.000 евра
Класа XI
од 750.001 до 1.000.000 евра
Класа XII
од 1.000.001 до 1.500.000 евра
Класа XIII
од 1.500.001 до 3.000.000 евра
Класа IV
Више од 3.000.000 евра
Надморска висина
Већи део пољопривредног газдинства налази се на < 300 m
Већи део пољопривредног газдинства налази се између 300 и 600 m
Већи део пољопривредног газдинства налази се на > 600 m
Подаци о надморској висини нису доступни
Подручја са отежаним условима рада
Већи део коришћеног пољопривредног земљишта не припада подручјима са отежаним условима
рада у пољопривреди
Већи део коришћеног пољопривредног земљишта припада подручјима са отежаним условима рада у
пољопривреди

Табела 0.1 Општи подаци о пољопривредном газдинству - други део
Учешће других активности газдинства које доносе приход

≥ 0 to ≤ 10 %
› 10 to ≤ 50 %
› 50 to ‹ 100 %

Органска пољопривредна производња
Пољопривредно газдинство не примењује методе органске производње
Пољопривредно газдинство примењује искључиво методе органске
производње за све своје производе
Пољопривредно газдинство примењује и методе органске производње и друге
методе пољопривредне производње
Пољопривредно газдинство је у периоду конверзије (у фази преласка на
органску производњу).
Ако пољопривредно газдинство примењује и методе органске производње и друге методе
пољопривредне производње, означити која линија производње је органска
Није применљиво
Житарице
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Уљарице и протеински усеви
Воће и поврће
Виногради
Говеђе месо
Кравље млеко
Свињско месо
Овчије и козје (млеко и месо)
Живинско месо
Јаја
Остало
Заштићенo име порекла (PDO) или заштићена географска ознака (PGI)
Газдинство не производи ни један пољопривредни ни прехрамбени производ
са PDO или PGI, нити производ који се користи за добијање прехрамбеног
производа са PDO или PGI
Газдинство производи искључиво пољопривредне или прехрамбене производе
са PDO или PGI, или производе који се користе за добијање прехрамбених
производа са PDO или PGI
Газдинство производи неке пољопривредне или прехрамбене производе са
PDO или PGI, или неке производе који се користе за добијање прехрамбених
производа са PDO или PGI
Ако већи део неке производње на газдинству чине пољопривредни или прехрамбени
производи са PDO или PGI , или производи који се користе за добијање прехрамбених
производа са PDO или PGI (дозвољен је избор више производа)
Није применљиво
Житарице
Уљарице и протеински усеви
Воће и поврће
Виногради
Говеђе месо
Кравље млеко
Свињско месо
Овчије и козје (млеко и месо)
Живинско месо
Јаја
Остало
Систем за наводњавање
Нема наводњавања
Површинско наводњавање
Вештачком кишом / орошавање
Кап по кап
Остало
Пољопривредно газдинство је у систему ПДВ-а
Да – Не
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Табела 1. Производња и потрошња биљних производа
Тип
усева:

Производ:

Површина (ha):

Наводњавана површина (ха):

Укупна производња (kg):

Површина под енергетским усевима (ха):

Накнада штете од
осигурања (РСД):

Назив:

Споредни производ
Количина
Цена (РСД/кг)
(kg)

Вредност (РСД):
Продаја и потрошња
Потрошња у
домаћинству и
плаћања у натури

Продаја (конто 614)

Ускладиштено (на
залихама)

Потрошња на газдинству конто 621
Количина (kg)

Месец
Количина
(kg)

Износ (РСД)

Количина
(kg)

Износ
(РСД)

Семе и
садни
материјал

Копитари, говеда,
овце и козе

Свиње

Живина и
остале
мале
животиње

Друге
активности
газдинства
које доносе
приход

Нема /
Непознато

Износ
(РСД)

Количина
(kg)

Цена (РСД/kg)

1.
2.
УКУПНО

Табела 2. Материјал у биљној производњи

Месец

Врста
материјала

Промена

Намена
(култура)

Количина

Јединица
мере
(kg, l,
комад)

Цена по
јединици
мере

Купљени
стајњак
(код: 3034)
(конто 101
или 510)
Износ
(РСД)

Купљено
семе и
садни
материјал
(код: 3010)
(конто 101
или 510)
Износ
(РСД)

Средства за
заштиту
биља
(код: 3040)
(конто 101
или 510)
Износ (РСД)

Остали
материјал
за биљну
производњу
(код: 3090)
(конто 101
или 510)
Износ
(РСД)

Ђубрива и мелиоративна средства
(побољшивачи земљишта) (код: 3030)
(конто 101 или 510)
Износ
(РСД)

Tip
NPK

N
(kg)

P
(kg)

K
(kg)

1.
УКУПНО

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

Категорија
стоке

Старост

УКУПНО:

Потрошња у
домаћинству и
плаћања у натури

Продато/потрошено за (конто 614)

Пол
Број
грла

1.

Купљено (конто
511 или 032)
Број
грла

Износ
(РСД)

Месо
(клање)

Узгој

Остале
сврхе
(непознато)

Употребу
на
газдинству

Износ (РСД)

Број
грла

Износ
(РСД)

Угинућа
(конто
580)

Накнада
штете од
осигурања
(конто 679)

Број
грла

Износ (РСД)
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Табела 4. Број и вредност стоке у власништву
Категорија стоке

Копитари
Говеда млађа од
годину дана
Јунад од једне до
две године старости
Јунице старости од
једне до две године
Говеда старија од
две године - мушка
Јунице за приплод
Јунице за тов
Музне краве
Излучене музне
краве
Остала говеда
Овце, женска
приплодна грла
Остале овце
Козе, женска
приплодна грла
Остале козе
Прасад до 20 kg
живе мере
Приплодне крмаче
Товне свиње
Остале свиње
Товни пилићи
(бројлери)
Коке носиље
Остала живина
Кунићи, женке за
приплод
Остали кунићи
Пчеле
Остале животиње

Почетак године
(конто 032 или
110 и 950)
Број
Вредност
грла
(РСД)

Број грла на крају сваког месеца
Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

(конто 032 је за основно стадо, не и за стоку у тову)
Јун

Јул

Август

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Крај године
(конто 032 или
110 и 950)
Број
Вредност
грла
(РСД)

Просечан
број

6

Табела 4А. Број и вредност стоке која се гаји или тови по уговору
Почетак године
Категорија стоке
Копитари
Говеда млађа од
годину дана
Јунад од једне до две
године старости
Јунице старости од
једне до две године
Говеда старија од две
године - мушка
Јунице за приплод
Јунице за тов
Музне краве
Излучене музне
краве
Остала говеда
Овце, женска
приплодна грла
Остале овце
Козе, женска
приплодна грла
Остале козе
Прасад до 20 kg живе
мере
Приплодне крмаче
Товне свиње
Остале свиње
Товни пилићи
(бројлери)
Коке носиље
Остала живина
Кунићи, женке за
приплод
Остали кунићи
Пчеле
Остале животиње

Број
грла

Вредност
(РСД)

Број грла на крају сваког месеца
Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

Јун

Јул

Август

Септембар

Крај године
Октобар

Новембар

Децембар

Број
грла

Вредност
(РСД)

Просечан
број
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Табела 5. Сточарски производи: млеко и производи од млека
Укупна производња млека (l):

Врста стоке (говеда, биволи, овце
или козе):

Укупна производња производа од
млека (l):

Млеко (код: 261 - кравље млеко)
Потрошња у
домаћинству и плаћања у
натури

Продаја
(конто 614)

Месец

Производ од млека (код 261 - прерада крављег млека):

Потрошња на газдинству
(конто 621)

Потрошња у
домаћинству и плаћања у
натури

Продаја
(конто 614)

Потрошња на
газдинству (конто 621)

Специфични
трошкови
(конто 511)

Количина

Износ

Количина

Износ

Количина

Износ

Количина

Износ

Количина

Износ

Количина

Износ

Износ

(l)

(РСД)

(l)

(РСД)

(l)

(РСД)

(kg)

(РСД)

(kg)

(РСД)

(kg)

(РСД)

(РСД)

1.
УКУПНО

Табела 5А. Сточарски производи
Врста животиње:

Укупна производња (kg, l или
комад):
Производ:

Месец

Продаја

(конто 614)

Потрошња у домаћинству и плаћања у натури

Потрошња на газдинству

(конто 621)

Количина

Износ

Количина

Износ

Количина

Износ

(kg, l или комад)

(РСД)

(kg, l или комад)

(РСД)

(kg, l или комад)

(РСД)

1.
УКУПНО:

Табела 6. Друге активности газдинства које доносе приход
Категорија активности:

Укупна производња (kg, l или комад):

Производ / пружена услуга:
Месец

1.
УКУПНО:

Продаја

(конто 614)

(kg, l или комад)

Износ (РСД)

Потрошња у домаћинству и плаћања у натури
(kg, l или комад)

Износ (РСД)

Потрошња на газдинству (конто 621)
(kg, l или комад)

Износ (РСД)

Специфични трошкови
(конто 510)
Износ (РСД)
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Табела 7. Купљена сточна храна
Копитари, говеда, овце и козе

Месец

Укупна
количина
(kg, l,
комад)

Опис

Јединица
мере
(ЈМ)

Концентрована сточна
храна
(код: 2010)
Количина

Вредност
(РСД)(конто
101 или 510)

Кабаста сточна храна
(код: 2020)
Количина

Вредност
(РСД)
(конто 101
или 510)

Сточна храна за свиње
(код: 2030)
Вредност
(РСД)
(конто 101
или 510)

Количина

Сточна храна за живину и
остале мале животиње
(код: 2070)

Количина

Вредност
(РСД)
(конто 101
или 510)

1.
УКУПНО:

Табела 8. Плаћене услуге и купљени материјал у сточарској производњи
Месец

Опис

Категорија стоке

Ветеринарске услуге,
лекови
(код: 2080)
(конто 511)

Вештачко
осемењавање и
припуст
(код: 2080) (конто
511)

Остали трошкови
сточарске производње
(код: 2090)
(конто 511)

Износ (РСД)

Износ (РСД)

Износ (РСД)

1.
УКУПНО:

Табела 9. Услуге радне снаге, механизација и опрема
Месец

Зараде и доприноси за
социјална осигурања
(РСД)
(код: 1010) (конто
520,521 и 524)

Уговорени рад и најам
механизације
(код: 1020) (конто 530)

Текуће одржавање
механизације и
опреме
(код: 1030)
(конто 532)

Погонска горива и
мазива
(код: 1040) (конто
513)

Трошкови
аутомобила
(код: 1050)
(група 53)

Износ (РСД)

Износ (РСД)

Износ (РСД)

Износ (РСД)

Износ (РСД)

1.

2.
УКУПНО:
% коришћења у пословне сврхе
Трошкови коришћења у пословне сврхе

Напомена
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Табела 10. Општи трошкови пољопривредног газдинства

Месец

Текуће
одржавање
мелиорација и
објеката
(код: 5010)
(конто 532)

Електрична
енергија
(код: 5020)
(конто 513)

Износ (РСД)

Износ (РСД)

Гориво
за
грејање
(код:
5030)
(конто
513)
Износ
(РСД)

Вода
(код:
5040)
(конто
511)

Пољопривредно
осигурање
(код: 5051)
(конто 5520 и
5522)

Остала
осигурања
газдинства
(код: 5055)
(конто 552)

Износ
(РСД)

Износ (РСД)

Износ (РСД)

Порези и
остале
дажбине
(код:
5061)
(конто
555)
Износ
(РСД)

Порези и
остали
издаци за
земљиште и
објекте
(код: 5062)
(конто 5550)

Плаћен
закуп
(код:
5070)
(конто
533)

Од чега:
Закуп
плаћен за
земљиште
(код: 5071)
(конто 5333)

Плаћена
камата и
финансијске
накнаде
(код: 5080)
(конто 562 и
569)

Остали
режијски
трошкови
(код: 5090)
(конто 559 и
556)

Износ (РСД)

Износ
(РСД)

Износ (РСД)

Износ (РСД)

Износ (РСД)

1.
2.
УКУПНО:
% коришћења у пословне
сврхе
Трошкови коришћења у
пословне сврхе

Табела 11. Радна снага на пољопривредном газдинству
Опште информације
Врста радне снаге
Број
особа
Носилац/руководилац (менаџер)

Неплаћена
радна
снага

Стална

Носилац/није руководилац
(менаџер)
Руководилац (менаџер)/није
носилац
Супружник носиоца
Остали

Повремена
Плаћена
радна
снага

Стална
Повремена

Повремена неплаћена радна снага
Руководилац (менаџер)
Остали
Повремена плаћена радна снага

Род
(мушки /
женски)

Година рођења
(четири
цифре)

Обученост у области
пољопривреде (шифра: 1
практично искуство, 2 основна
обука, 3 пуна обученост)

Укупан рад на
пољопривредном
газдинству
Годишњи број радних
сати лица која су
радила на газдинству
(часова)

Учешће других
активности газдинства
које доносе приход
% укупног годишњег
времена рада
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Табела 12. Коришћено пољопривредно земљиште (КПЗ)
Основ коришћења

Површина (hа) (за заштићени простор у m2)

1. Коришћено пољопривредно земљиште у власништву
2. Коришћено пољопривредно земљиште узето у закуп
2.1 Од тога земљиште у власништву Републике Србије
3. Коришћено пољопривредно земљиште у наполици
Укупно коришћено пољопривредно земљиште (1+2+3)
Категорија стоке

Број грла

Број дана на испаши

Говеда и коњи старији од 2 године

Дани испаше стоке на планинским или другим пашњацима
који нису део коришћеног пољопривредног земљишта

Говеда и коњи млађи од 2 године
Овце
Козе

Табела 13. Земљиште, вишегодишњи засади, објекти, механизација и опрема

Врста имовине

1.
УКУПНО:

Почетна
вредност 01.01.
(РСД) (конто 020,
030,031,022 и 023)

Набавка или изградња
(инвестиције)
(Конто 026)
Укупно
(РСД)

Субвенције (РСД)
(конто 640)

Продаја
(РСД)
(конто 204)

Крајња вредност
31.12. (РСД)
(конто 020,
030,031,022 и
023)

Само мелиорације, грађевински
објекти, механизација, неутржива
нематеријална средства и остала
стална средства
Акумулирана
Номинална цена
амортизација
или цена по којој
(РСД) (конто
је средство
0391, 0292 и
купљено (РСД)
0294)

Амортизација за
текућу годину (РСД)
(конто 540)
Година
производње
%

Износ (РСД)
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Табела 14. Обртна средства
Почетно стање 01.01.
Групе

Количина
(kg, l или комада)

Залихе готових производа (конто
120 или 960)
1
2
3
4
5
6
7
Залихе материјала за
пољопривредну производњу (конто
101 или 910)

Производња у току (конто 110 или
950)
1
2
3
4
5
Потраживања, готовина и
готовински еквиваленти (код: 1010
и 1020)
(група 20 и 22; конта
240,241 и 243)
1
2
3
4
5
6
7
Ђубрива и мелиоративна средства
(побољшивачи земљишта) (код:
3030) (конто 101 или 910) у
чврстом стању
(код: 3030)
Ђубрива и мелиоративна средства
(побољшивачи земљишта) (код:
3030) (конто 101 или 910) у течном
стању
(код: 3030)

Укупно (обртна средства):

Вредност (РСД)

Крајње стање 31.12.
Количина
(kg, l или комада)

Вредност
(РСД)
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Табела 15. Дуговања
Почетно стање 01.01.
Врста кредита (обавеза)

Краткорочни (РСД)
(конто 422)

Дугорочни (РСД)
(конто 414)

Крајње стање 31.12.
Краткорочни
(РСД) (конто 422)

Дугорочни (РСД)
(конто 414)

Стандарни комерцијални
Посебни комерцијални
Породични/приватни кредити
Остала дуговања (конто 439 и
419)
Обавезе према добављачима
(конто 435)

Табела 16. Субвенције
Јединица
мере

Врста субвенција
Остала везана плаћања (конто 640)
Премија за млеко
Овце и козе
Свиње и живина
Животиње, није дефинисано
Грантови и субвенције за трошкове (конто 640)
Гориво
Семе
Ђубрива
Средства за заштиту биља
Осигурање
Камата
Млекарство
Рурални развој (конто 640)
Субвенције за инвестиције
Остала плаћања за рурални развој
Агроеколошка плаћања и плаћања за добробит животиња
Плаћања за области са отежаним условима рада у
пољопривреди
Грантови и субвенције за куповину стоке (конто 640)
Овце и козе
Свиње и живина
Остале животиње
УКУПНО:

Број
основних
јединица

Износ субвенција (РСД)
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ОСТАЛЕ ТАБЕЛЕ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА
Табела А
Произвођач:
ПРИХОД
Датум

Назив

Количина

Цена

Количина

Цена

1.
2.

3.
4.
5.
УКУПНО:

Табела Б
Произвођач:
РАСХОД
Датум

Назив

1.
2.

3.
УКУПНО:

Табела Г. Утрошени материјал у биљној производњи
Месец
1.
2.
3.
4.
УКУПНО:

Линија производње

Утрошени материјал у биљној
производњи

Износ (РСД)
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Табела Д. Отплата кредита
Намена кредита
*Попуњава пољопривредни произвођач
1

2
Укупан дуг из
претходног
периода

Месец

3

4

Исплата
кредита

5

Остале
исплате

6

Отплата
главнице

Отплата
камате

7
Укупна
отплата
(5+6)

8

9

Остале
отплате

Укупан дуг
на крају
периода
(2+3+4) – 5

01.01.20--.
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
31.12.20-.

Табела Д.1
Врста кредита из горње табеле

Краткорочни

Дугорочни

Стандардни комерцијални
Посебан комерцијални
Породични/приватан кредит
Остала задужења
Обавеза према добављачу
*Попуњава лице које прикупља податке

Табела Е. Акумулирана амортизација

Основно средство
(1)

1.
2.

УКУПНО:

Година
куповине
или
изградње
(2)

Стопа
амортизације
(%) (3)

Номинална
или
почетна
вредност
средства
када је
набављено
(РСД) (4)

Акумулирана
амортизација
(РСД) (5)

Амортизација
текуће године
(РСД) (6)
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Табела М- Субвенције у пољопривреди
Код

Опис – FADN методологија

Опис

Производно невезана плаћања

Производно невезана плаћања

1400

Плаћања за пољопривредну праксу корисну за климу и
животну средину

-

1500

Плаћања за подручја са природним ограничењима

Плаћања за подручја са отежаним условима рада
у пољопривреди

1600

Плаћања за младе пољопривреднике

Плаћања за младе пољопривреднике

1700

Програм за мале пољопривреднике

Плаћања за мале пољопривреднике

Рурални развој

3100

Субвенције за улагања у пољопривреду

3300

Плаћања за пољопривредно-еколошке мере и добробит
животиња

Рурални развој
1. Подршка за унапређење примарне
пољопривредне производње1
2. Подстицање подизања нових вишегодишњих
засада воћака, винове лозе и хмеља
3. Набавка опреме за прераду у сектору меса,
млека, воћа, поврћа и грожђа
1. Очување биљних генетичких ресурса
2. Очување животињских генетичких ресурса

3350

Еколошки узгој

Органска производња

3400
3500

3610
3620

Плаћања у оквиру мреже NATURA 2000 и плаћања повезана
са оквирном директивом о водама
Плаћања за подручја са природним и осталим посебним
ограничењима
Шумарство
Улагања у развој шумских подручја и побољшање
одрживости шума
Плаћања у оквиру мреже NATURA 2000 за шумарство и
шумарско-еколошке и климатске услуге, као и за подршку
очувању шума

3750

Подршка обнављању пољопривредног производног
потенцијала нарушеног елементарним непогодама и
катастрофалним догађајима и увођење одговарајућих
превентивних активности

3900

Остала плаћања за рурални развој

Управљање ризицима или: Подстицаји за премију
осигурања за усеве, плодове, вишегодишње
засаде, расаднике и животиње (Регрес за премију
осигурања за усеве, плодове, вишегодишње
засаде, расаднике и животиње)
1. Подршка унапређењу квалитета вина и ракије
2. Контролне маркице за пољопривреднопрехрамбене производе и вино
3. Унапређење економских активности на селу
кроз подршку непољопривредним
активностима
4. Економске активности у смислу додавања
вредности пољопривредним производима, као
и увођење и сертификацију система
безбедности и квалитета хране, органских
производа и производа са ознаком
географског порекла
5. Унапређење обука у области руралног развоја

Бесповратна средства и субвенције за куповину
животиња
5100

Куповина млечних грла говеда

5200

Куповина грла говеда за тов

5300

Куповина оваца и коза

1

Подршка за унапређење примарне
пољопривредне производње – набавка
квалитетних приплодних грла у млечном
говедарству
Подршка за унапређење примарне
пољопривредне производње – набавка
квалитетних приплодних грла говеда за тов
Подршка за унапређење примарне
пољопривредне производње – набавка

Искључити куповину животиња из ове ставке пошто се куповина животиња прати посебним
показатељима (5100, 5200, 5300, 5400, 5900), уколико се овде ради о куповини грла за тов. Супротно
томе, уколико је овде реч о куповини приплодних грла овај износ субвенција укључити у оквиру
овог показатеља пошто представља субвенцију руралног развоја која се подводи под ову ставку
ради њеног реалног исказивања.

16
квалитетних приплодних грла оваца и коза
5400

Куповина свиња и живине

Подршка за унапређење примарне
пољопривредне производње – набавка
квалитетних приплодних грла свиња и живине

5900

Куповина осталих животиња

Селекционисане пчелиње матице

10000

Плаћања за пољопривредну праксу корисну за климу и
животну средину
Пољопривредне праксе корисне за климу и животну средину

10100

Разноликост усева

10200

Сталне травнате површине

10210
10220

од тога еколошко осетљиве сталне травнате површине
из мреже NATURA 2000
од тога еколошко осетљиве сталне травнате површине
изван мреже NATURA 2000

10300

Еколошко подручје

10310

Земљиште на угару

10311

Терасе

10312

Карактеристике предела

10313

Тампон појасеви

10314

Хектари пољопривредно-шумске површине

10315

Појасеви прихватљивих ha уз рубове шуме

10316

Површине са кратким периодом регенерације по сечи
жбуноликих биљака

10317

Пошумљене површине

10318

Површине под пострним усевима

10319

Површине под усевима с фиксацијом азота

Пилот агроеколошке мере

Прилог 4
АКТИВНОСТИ, КАО И РОКОВИ ЗА УЧЕСНИКЕ У FADN СИСТЕМУ
Назив активности

Институција
Републички завод за статистику
(РЗС)
Министарство пољопривреде и заштите
животне средине
(МПЗЖС)
Канцеларије за прикупљање
рачуноводствених FADN података

Рок

1.

Припрема плана за избор
пољопривредних газдинстава

2.

Доношење плана за избор
пољопривредних газдинстава

3.

Избор газдинстава

4.

Извештај о изабраним
газдинствима

Регионална координационална тела

31. јануар

5.

Почетак уноса података у FADN
базу података

Канцеларије за прикупљање
рачуноводствених FADN података

15. фебруар

6.

Завршетак прикупљања и унос
података

Канцеларије за прикупљање
рачуноводствених FADN података

1. април

7.

Провера уноса података

Регионална координационална тела

15. јун

8.

Провера података и почетак обраде
истих

9.

Извештај за пољопривредно
газдинство

10.

Обуке учесника FADN система

МПЗЖС/ Регионална
координационална тела/ Канцеларије

Континуирано

11.

Контрола и одржавање FADN базе
података

МПЗЖС/ Регионална
координационална тела/ Канцеларије

Континуирано

Министарство пољопривреде и заштите
животне средине
(МПЗЖС)
МПЗЖС/ Регионална
координационална тела/ Канцеларије

31. септембaр
31. октобар
15. јануар

1. jul
15. јул

