ИНСТИТУТ ЗА ПРИМЕНУ НАУКЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ
ПОЗИВ ЗА ПРЕДАВАЧЕ ЗА ЕДУКАЦИЈУ САВЕТОДАВАЦА
Радионица 2 - FADN
ИНВЕСТИЦИОНЕ СПОСОБНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА И
АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОНИХ ИДЕЈА НА БАЗИ FADN ПОДАТАКА ИЗ
ПОВРАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
На основу члана 22, става 1 Закона о обављању саветодавних и стручних послова у
области пољопривреде, обука и усавршавање пољопривредних саветодаваца и
пољопривредних произвођача, поред осталог, обухвата и организовање едукације –
тренинга пољопривредних саветодаваца у сарадњи са домаћим и страним образовним
и истраживачким институцијама и стручњацима. Институт за примену науке у
пољопривреди (ИПН) као овлашћена организација, по решењу Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде бр. 119-01-28/2019-09 од 11.9.2019. године,
као и на основу Годишњег плана усавршавања пољопривредних саветодаваца и
пољопривредних произвођача за 2021. годину који укључује и план одржавања
годишњег Семинара саветодаваца, организује горе наведену едукацију.
Опис модула / радионице - Циљ FADN система јесте прикупљање и обрада података о
расположивим средствима, приходима и расходима пољопривредних газдинстава, која
су део репрезентативног узорка, чији је одабир заснован на критеријумима остварене
стандардне вредности и типу производње, а све у циљу добијања информација, на
основу којих се могу пратити ефекти мера пољопривредне политике, развијати додатне
услуге у оквиру пољопривредног саветодавства, као и омогућити извештавање
газдинстава о њиховим економским показатељима, што им може помоћи у планирању
и вођењу пословања.
Континуирано праћење резултата пословања пољопривредних газдинстава
(индивидуална, предузећа, задруге) у дужем низу година је основа за унапређење
њиховог пословања. Са аспекта саветодаваца један од начина унапређења савета за
пољопривреднике јесте помоћ у анализи њихове инвестиционе способности и оцени
изводљивости конкретних инвестиционих идеја. Опстанак и просперитет
пољопривредних газдинстава је немогуће замислити без инвестиција. Пољопривредна
газдинства кoja учeствуjу у FADN систему oбeзбeђуjу пoдaткe кojи су aдeквaтни дa сe
сaглeдaју сопствени инвестициони капацитети у периоду од jeдне или вишe
прeтхoдних гoдинa. Методологија економске оцене инвестиционе идеје састоји се из
три корака: процена профитабилности инвестиције, финансијска изводљивост
инвестиције и анализа осетљивости инвестиције у условима додатних ризика.
Подаци добијени из FADN система, омогућавају оцену инвестиционих капацитета
пољопривредних газдинстава. Поред тога на бази екстерних информација о
потенцијалној инвестицији, саветодавци ПССС могу оценити адекватност појединих
инвестиционих идеја за дато пољопривредно газдинство са аспекта профитабилности
инвестиције, њене финансијске изводљивости и отпорности на додате ризике.
Радионица се односи на основе инвестиционе анализе и Студију случаја оцене
инвестиционе идеје за постојеће пољопривредно газдинство у FADN систему.

Планирани резултати едукације. У циљу унапређења FADN система у Србији,
неопходно је да се саветодавци теоријски и практично обуче за анализу инвестиционих

капацитета и оцену конкретних инвестиционих идеја пoљoприврeднoг гaздинствa нa
бaзи FADN пoдaтaкa. Током обуке саветодавци ће се упознати са значајем инвестиција
за пољопривредна газдинства, оценом инвестиционих капацитета и оправданости
конкретних инвестиционих идеја.
Предвиђени број учесника и група: Саветодавци свих специјалности из 21 ПССС - 3
групe са око 35 – 40 учесника, укупно 114.
Предвиђени термин одржавања едукације:
20.09. 2021, 21.09.2021 и 22.09.2020. године
Локација: Институт за примену науке у пољопривреди, Београд или онлајн окружење
Задатак предавача
1. Израда презентација и одржавање предавања Инвестиционе способности
пољопривредних газдинстава и анализа инвестиционих идеја на бази FADN
података из повратне информације, према доле наведеном садржају.
Садржај едукације:
Оцена инвестиционих капацитета пољопривредног газдинства,
•
Анализа инвестиционих идеја за неколико пољопривредних газдинстава са
најзначајнијим типовима пољопривредне производње,
- Инвестициони капацитети пољопривредног газдинства
- Профитабилност инвестиционе идеје,
- Финансијска изводљивост инвестиције,
- Анализа осетљивости инвестиције.
•
Генерисање конкретних информација за анализирано пољопривредно
газдинство са оценом предложене инвестиционе идеје.
2. Израда едукативног материјала (подсетник за саветодавце).
3. Припрема теста.
4. Израда предлога агенде.
5. Усаглашавање активности са организатором едукације.
6. Израда извештаја по одржаној едукацији, у року од највише 3 радна дана по
завршетку едукације.
7. Рок за доставу докумената (презентације и др.) је најмање 3 радна дана пре
одржавања едукација.
Приликом избора предавача биће узети у обзир следећи критеријуми:
Компетентност из области економије/агроекономије са познавањем FADN система
 Висока стручна спрема (VII или VIII степен) из области економије /
агроекономије;
 Радно искуство (најмање пет година) из области обухваћене едукацијом;
 Сертификати о похађаним обукама у области обухваћених едукацијом;
 Објављени радови (референце) из области обухваћених едукацијом;
 Сарадња са привредом;
 Искуство у одржавању тренинга и обука пољопривредних саветодаваца и
произвођача;
 Учешће на пројектима релевантним за одржавање едукације.
Пријаву са биографијом, доставити најкасније до 8.2.2021. године, до 12 часова, на
следећу имејл адресу: mmaslovaric@ipn.bg.ac.rs или писaним путем на адресу Институт

за примену науке у пољопривреди, 11000 Београд, Булевар деспота Стефана 68б, П.фах
43.
У разматрање ће се узети само пријаве пристигле у наведеном року.
Додатне информације могу се добити на број телефона: 011/2751 622. Контакт-особе:
др Наташа Толимир и др Славица Чолић.

