ИНСТИТУТ ЗА ПРИМЕНУ НАУКЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ
ПОЗИВ ЗА ПРЕДАВАЧА ЗА ЕДУКАЦИЈУ САВЕТОДАВАЦА
Радионица 2 - FADN систем
FADN ВАЛИДАЦИЈА ПОДАТАКА
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. 119–01–220/2010–03 од 8.9.2010.
године, као и на основу Годишњег плана усавршавања пољопривредних саветодаваца
и пољопривредних произвођача за 2017. годину који укључује и план одржавања
годишњег Семинара саветодаваца, организује горе наведену едукацију.
Опис радионице. Министарство пољопривреде и заштите животне средине је у
периоду 2011-2015. година, успоставило Систем рачуноводствених података на
пољопривредним газдинствима у Републици Србији (FADN). Пољопривредне
саветодавне и стручне службе (ПССС) имају веома значајну улогу за ефикасно
функционисање овог система. У 2016/17. години на прикупљању података биће
ангажовано 117 саветодаваца ПССС. Стaри сaвeтoдaвци прикупљаjу податке са 10
газдинстава, а нови саветодавци са 4 и уносе их у FADN софтвер. Прикупљени
подаци се валидирају. Процес валидације података у FADN систему обезбеђује се на
четири нивоа контроле – на газдинству, на нивоу ПССС, на регионалном нивоу и
националном нивоу (Министарство).
FADN систем се континуирано унапређује, пре свега кроз процес унапређење
квалитета података. У том циљу неопходно је да се саветодавци координатори из
сваке службе теоријски и практично обуче за процес валидације података. Током
обуке саветодавци ће се упознати са тренутним стањем у процесу валидације,
проблемима са којима се саветодавци суочавају приликом затварања упитника,
процедурама за валидацију, типичним проблемима и њиховим решењима.
Планирани резултати радионице. У циљу унапређења FADN система у Србији,
учесници едукација ће бити оспособљени да изаврше анализу прикупљених података
и исправе погрешно унете податке. Учесници едукација ће бити едуковани о
Резултатима и Оцени прикупљања података за 2016.годину. Обука треба да садржи
и: 1) Представљање листе за проверу исправности резултата пословања
пољопривредног газдинства; 2) Примери најчешћих грешака; 3) Тренутна ситуација
са подацима пољопривредних газдинстава, представљеним од стране саветодаваца:
грешке, неспоразуми, први сусрет са резултатима пословања; 4) Процедуре за
валидацију и временски распоред.
Предвиђени број учесника и група: Саветодавци из 22 ПССС; 1 група од 22
учесника у групи (FADN координатори)
Предвиђени термин одржавања едукације: 31.03.2017.
Локација: Институт за примену науке у пољопривреди, Београд

Задатак предавача
1. Израда презентације и одржавања предавања на тему FADN валидација података.
Садржај:
- Листе за проверу исправности резултата пословања пољопривредног газдинства;
- Процедуре за валидацију и временски распоред.
2. Припрема примера за валидацију података за конкретно газдинство
3. Припрема пред и пост-теста.
4. Израда предлога агенде.
5. Усаглашавање активности са организатором едукације.
6. Израда извештаја по одржаној реадионици, у року од највише 3 радна дана по
завршетку.
7. Рок за доставу докумената (презентације и др.) је најмање 3 радна дана пре
одржавања радионице.
Приликом избора предавача биће узети у обзир следећи критеријуми:
 Висока стручна спрема (VII или VIII степен) из области економије /
агроекономије;
 Радно искуство (најмање пет година) из области обухваћене едукацијом;
 Сертификати о обукама у области обухваћених едукацијом;
 Објављени радови (референце) из области обухваћених едукацијом;
 Учешће на пројектима;
 Сарадња са привредом;
 Искуство у одржавању тренинга и обука пољопривредних саветодаваца и
произвођача.
Пријаву са биографијом, доставити најкасније до 22.03.2017. године, на следећу имејл
адресу: mmaslovaric@ipn.bg.ac.rs или писаним 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.

