Пројекат под насловом Развој модела за анализу ефеката мера аграрне политике и
унапређење Система рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима
финансиран је од стране Управе за аграрна плаћања Републике Србије по Конкурсу за
подстицаје за спровођење научноистраживачких, развојних и иновативних пројеката у
области пољопривреде и руралног развоја ради унапређења стручног знања у 2016. години
(Тема 8). У реализацији је учествовао тим од 14 истраживача Економског факултета
Београд, Пољопривредног факултета Београд и Института за економику пољопривреде
Београд.

Циљ овог Пројекта је да сагледа теоријску подлогу и обезбеди практичне препоруке за
дизајнирање модела за мерење ефеката аграрне политике у Србији на основу FADN
система. Уједно, успостављен је модел за израчунавање бруто марже по линијама
производње на примеру изабраних производа (пшенице и кукуруза). Спроведене анализе
омогућавају развој економске и финансијске аналитике која доприноси информативнијем
одлучивању како на микро нивоу (ниво пољопривредног газдинства, приступ имају сва
газдинства која се налазе у FADN систему, а посредно и остали произвођачи који своје
пословање могу поредити са просечним резултатима у оквиру одговарајућег типа

производње, економске величине и територије), тако и на макро нивоу (ниво доносиоца
одлука о развоју агросектора).

Прикупљени примарни подаци са пољопривредних газдинстава (No=1014) агрегирају се
на три начина: (1) тип газдинства: ратарство, хортикултура, дугогодишњи засади, млечно
говедарство, стока на испаши, свињогојство, живинарство и мешовита производња; (2)
економска величина газдинства – праг 4000 евра, газдинства су подељена у четири групе
(4000-8000, 8000-25000, 25000-100000 и преко 100000); (3) територија: СНТЈ I – Србија
СЕВЕР и Србија ЈУГ (потенцијал за анализу на нижем нивоу постоји).

FADN систем пружа могућност континуираног праћења остварене производње,
структурних

показатеља,

дохотка

пољопривредног

газдинстава,

биланса

стања,

финансијских показатеља и субвенција. На основу ових показатеља даје се потпуни
скрининг стања у агросектору. У оквиру Пројекта припремљен је сет стандардних
резултата - FADN Извештај 2015. Стандардни резултати би били предмет презетације, као
и налази до којих је истраживачки тим дошао у склопу анализе ефеката мера аграрне
политике у Србији.
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