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СИСТЕМСКА КОНТРОЛA ПЛОДНОСТИ ЗЕМЉИШТА У 2018 ГОДИНИ
Успешна биљна производња није могућа
без увођења савремених приступа и
научно-стручних метода у планирању и
постизању
високих
и
стабилних
приноса.
Један од веома значајних подухвата на
том плану је свакако увођење система
контроле плодности земљишта, као
научне
основе
за
рационално
примењивање минералних ђубрива,
према захтевима појединих култура и
стварном стању плодности на одређеним
типовима земљишта.
Овај јединствен и комплетни систем
обухвата контролу посебно за сваку
парцелу следећих елемената:
-

Садржај хранљивих материја у
земљишту и особине земљишта
(врши
се
анализа
узорака
земљишта који се прикупљају
најмање сваке пете године);

-

Уношење хранљивих материја у
земљиште
(минералних
и
органских ђубрива и зоравање
вегетативних делова и отпадака
биомасе);

-

Праћење читаве групе фактора
који су везани за пораст и развој
биљака
(метеоролошких;
фенолошких; болести, штеточина
и корова), мере неге и заштите,
начин обраде земљишта;

Повећање приноса гајених култура,
након свих предузетих мера у систему.
а)
Сврха увођења
плодности земљишта

контроле

Минерална ђубрива у структури цене
коштања ратарских и воћарских култура
чине знатну ставку. Рационалном
применом могу се остварити значајни
економски ефекти.
Рационализација
примене
ђубрива
могућа је утврђивањем нивоа хранива у
земљишту. У току систематског рада на
контроли
плодности
земљишта,
откривају се елементи који се налазе у
недовољној концентрацији за гајење
биљака или у облику који није
приступачан за биљке. Уношењем нових
количина тих елемената, тачно жељеног
облика, исхрана биљке доводи се на
повољнији финансијски резултат.
Основа за рационалну примену ђубрива
су подаци о обезбеђености земљишта
хранљивим елементима и услови који
опредељују њихову динамику. Подаци о
томе
добијају
се
агрохемијским
анализама.
Периодична испитивања дају нам
податке о нивоу хранива у земљишту и
њиховој
динамици,
зависно
од
примењених
ђубрива,
остварених
приноса и осталих деловања на
земљиште.
Милан Дамљановић дипл.инж.
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Главне мере у избору терена за засад малине
За успех и рентабилност једне
воћарске производње најважнији први
кораци су сигуран избор адекватне,
одговарајуће земљишне парцеле, која ће
омогућити и наредне послове исплативим.
У нашим пределима малини највише
одговарају благо нагнути северни и осојни
положаји, заклоњени и у близини букових
шума.
За све фено фазе у плодоношењу малине,
као и за виталност целог изданка посебно је
важна
предкултура,
односно
искоришћавање тог земљишта у ранијем
периоду. Корисне предкултуре за ове засаде
су махунарке( грашак, пасуљ, боранија,
соја), а лоше предкултуре су луцерка,
кромпир,
парадајз,
због
преношења
трулежница и вируса на корен малине, као и
преношења гљивице Verticilium albo-atrum.
Уколико
се
засади
подижу
на
необрађиваним парцелама, под шумом или
ранијим виноградима, од самог засада
малине у дужем периоду не би требало
очекивати рентабилнији приход. Такође,
уколико је таква парцела закоровљена више
година, требало би претходно користити
тоталне хербициде (што је оправдано само
пре
заснивања
малињака),
као
и
инсектициде (против грчице мајског
гундеља).

Парцеле које су претходно већ коришћене у
експлоатацији другог воћа, а посебно
малине
као предкултуре, требало би
„одмарати“ 3-4 године, уз гајење одређених
ратарских или повртарских култура са

гајењем биљака за зеленишно ђубрење,
неутралисање
старих
проузроковача
болести (највише гљива и вируса), као и
постојећих штеточина.

Организација земљишне територије
подразумева у изради пројекта посебно:
парцелизацију; изграђену путну мрежу;
могућности наводњавања (изворишта воде);
решене
имовинско-правне
односе;
могућности ближег пласмана плодова, као и
економско
двориште
са
пратећим
објектима.
Идеално постављене парцеле су
правоугаоног облика, дужине до 100
метара, са правцем пружања редова северјуг, (или североисток-југозапад). Главни
путеви раде се нормално на редове у засаду,
а споредни могу се пружати паралелно са
редовима малине.
У близини малињака мора постојати
надстрешница за хладовину убраних
плодова до транспорта.
Величина засада, систем гајења и
сортимент малине узајамно су повезани са
близином потрошачких центара, односно са
радом наменског капацитета за смрзавање и
прераду
плодова,
а
за
заснивање
плантажних засада неопходан услов је и
приступачна радна снага за бербу.
Код избора земљишта за гајење малине
најпогоднија су дубока, пропустљива,
плодна (3-5 % хумуса) и слабо кисела
земљишта (pH од 5,5 до 6,5 ), у типу гајњача
и алувијума. Неструктурна и веома кисела
земљишта, као и сувише алкална, склона
задржавању воде, требало би избегавати за
ову веома исплативу производњу.
Мр Бранко Танасковић ПССС Чачак
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Одабирање подмлатка за приплод

Женска телад добијена осемењавањем
изабраних крава и квалитетних бикова
представљају велику генетску вредност за
унапређење производних и репродуктивних
својстава властитог запата. Из тог разлога
избор женских грла за приплод је веома
стручан посао коме се мора поклонити
изузетна пажња, јер од тога зависи даљи
развој говедарске производње. Приликом
избора грла за приплод у практичном раду
ће сигурно доћи до одређених одступања,
јер нема грла без мана и недостатака.
Основни циљ селекције је да тих мана и
недостатака буде што мање.
У периоду гајења женског приплодног
подмлатка потребно је обавити неколико
прегледа и различитим периодима развоја.
Први избор добијеног потомства се
обавља до месец дана старости, када се
женска телад од одабраних родитељских
парова, без телесних, здравствених и других
мана остављају за приплод. Овај избор би
требало да изврше агрономи зоотехничари
стручњаци
основних
одгајивачких
организација, на основу производних и
репродуктивних резултата родитеља.
Други избор и оцена подмлатка се врши у
периоду залучења у старости од 2 – 3
месеца, када се утврђује и дотадашњи развој
телета и формирање типа.
У периоду са шест месеци се прати
прилагођеност телета условима исхране и
неге у одређеној средини гајења.

Преглед развијености, оквира и типа
обавља се у узрасту од 12 и 18 месеци.
Последњи преглед се обавља у периоду
када су јунице спремне за осемењавање, при
чему се уочавају евентуални недостаци који
нису примећени ранијим прегледима.
Сваки овај преглед има значај у вршењу
индивидуалне селекције ради откривања и
елиминисања телесних и других мана које
квалитетна грла не смеју поседовати..
Оценом потомства се врши и оцена
приплодне вредности родитеља. Пошто се
производња
подмлатка
обавља
на
газдинствима произвођача који ће одабрану
телад за приплод оставити за властити
ремонт или за продају, битно је да читав
поступак буде под контролом агронома
зоотехничара.
Произвођачи
који
се
определе за продају женског приплодног
подмлатка, нудиће тржишту своја грла у
различитом узрасту. Тако ће се јављати
понуда телади у старости од 2-4 месеца,
затим приплодних јуница у старост од 10-12
месеци и на крају стеоних јуница.
Ради повећања бројног стања је битно
колико ће произвођача бити укључено у
производњу
појединих
категорија
приплодних грла, што зависи од више
фактора ( производња сточне хране,
расположивог шталског простора, радне
снаге идр.), али је такође веома битно да се
одгајени подмладак сачува и употреби за
даљу репродукцију.
Дипл. Инж. Небојша Брајовић ПССС Чачак

5

________________________________________________________________________________________________________________________

ПОЉОПРИВРЕДНА САВЕТОДАВНА И СТРУЧНА СЛУЖБА ЧАЧАК ДОО
Тел. 032/320-710, Факс. 032/320-712, e-mail: ovcar@yu1.net; psscacak@psss.rs
____________________________________________________________________________________________________________________

Подстицаји за изградњу и опремање објеката
Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде је донело правилник којим се
ближе одређују услови и намене подстицаја
за унапређење конкурентности.
Право на подстицаје остварују лица која су
уписана у Регистар пољопривредних
газдинстава ( и налазе се у активном
статусу, и то:
1) физичко лице - носилац регистрованог
комерцијалног породичног пољопривредног
газдинства;
2) предузетник;
3) привредно друштво;
4) земљорадничка задруга која има најмање
пет чланова задруге који су уписани у
Регистар, као носиоци или чланови пет
различитих комерцијалних породичних
пољопривредних газдинстава у активном
статусу;
Подстицаји
обухватају
подршку
програмима, и то:
1) подстицаји програму за подршку
инвестицијама за изградњу и опремање
објеката за чување и складиштење воћа и
поврћа;
2) подстицаји програму за подршку
инвестицијама за изградњу и опремање
објеката за унапређење примарне сточарске
производње.
Подстицаји горе наведених програма, који
се чување и складиштење воћа и поврћа,
обухватају:
1) изградњу објекта за чување и
складиштење воћа и поврћа;
2) набавку нове опреме за објекат за чување
и складиштење воћа и поврћа;
3) набавку нове опреме за припрему воћа и
поврћа за тржиште.
Подстицаји програма, који се односе на
изградњу и опремање објеката за сточарску
производњу, обухватају:
1) изградњу објекта за смештај свиња, оваца
и коза;

2) набавку нове опреме за објекат за
смештај животиња;
3) грађење новог објекта за складиштење
стајњака;
4) набавку нове опреме за манипулацију,
одлагање, сепарацију и дистрибуцију
стајњака;
5) набавку нове опреме за објекте за
аквакултуру
Захтев за остваривање права на подстицаје
подноси се министарству надлежном за
послове пољопривреде - Управи за аграрна
плаћања , за сваку календарску годину, у
периоду од 15. априла до 15. октобра текуће
године
Уз захтев потребно је доставити и : 1) рачун
за набавку предметне опреме и материјала;
2) отпремница за набавку предметне опреме
и материјала ; 3) доказ о извршеном
плаћању предметне инвестиције и то:
потврда о преносу средстава или извод,
оверени од стране банке, а у случају када је
физичко лице извршило готовинско или
плаћање картицом може доставити само
фискални исечак; 4) гарантни лист, односно
изјаву добављача да иста не подлеже
обавези издавања гарантног листа; 5)
јединствена царинска исправа - само ако је
подносилац захтева директно извршио увоз
6) уверење о измиреним доспелим
обавезама по основу јавних прихода, издато
од стране надлежне пореске управе; 7)
уверење о измиреним доспелим обавезама
по основу јавних прихода, издато од стране
надлежног органа јединице локалне
самоуправе; 8) потврда надлежног органа
јединице локалне самоуправе
да за
предметну
инвестицију
не
користи
подстицаје по неком другом основу; 9)
копија плана и извод из катастра
непокретности
Потенцијални корисници, у зависности од
врсте програма морају да испуне и неке
опште критеријуме и то:
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1) у Регистру има уписано пољопривредно
земљиште под производњом воћа и поврћа и
то површине: до 2 ha јагодастог воћа,
односно до 5 hа другог воћа, односно до 0,5
hа поврћа у заштићеном простору, односно
до 3 hа поврћа на отвореном простору;
2) је предмет инвестиције везан за
производњу одговарајуће врсте воћа и
поврћа и да је предвиђен овим правилником;
3) је објекат за чување и складиштење воћа и
поврћа који је предмет инвестиције за коју
се подноси захтев у плусном режиму рада;
4) за објекат за чување и складиштење воћа
и поврћа који је предмет инвестиције за коју
се подноси захтев има употребну дозволу;
5) у Регистру има пријављен одговарајући
сточни фонд;
6) је објекат, који је предмет инвестиције за
изградњи и опренанје објеката за сточарство;
уписан у Регистар објеката, односно
Регистар одобрених објеката, у складу са
законом којим се уређује ветеринарство;

7) на пољопривредном газдинству има
највише 19 млечних крава и/или ако има
укупни капацитет објекта: до највише 19
говеда и/или до највише 149 оваца и коза
и/или до највише 29 крмача и/или 99 товних
свиња и/или од 1000 до 3.999 бројлера по
турнусу и/или до највише 100 товних ћурки
по турнусу и/или најмање 500 kg рибе.
Подстицаји се исплаћују у максималном
износу од 50 % од вредности инвестиције,
односно у максималном износу од 65 % од
вредности у подручју са отежаним условима
рада у пољопривреди
Захтев за остваривање права на подстицаје
подноси се министарству надлежном за
послове пољопривреде - Управи за аграрна
плаћања , за сваку календарску годину, у
периоду од 15. априла до 15. октобра текуће
године.
Дипл.инг Радован Шеварлић

Начин остваривања права на подстицаје МПШВ за набавку нових машина,
опреме и квалитетних приплодних грла и нови рок подношења захтева

Уредбом о подстицајима бр. 18/18 од 09.
03.2018. године је прописано за буџетску
2018. годину обим средстава, врсте и
максимални износи по врсти подстицаја у
пољопривреди и руралном развоју, у складу
са Законом о подстицајима у пољопривреди
и руралном развоју и Законом о буџету
Републике Србије за 2018. годину.
Правилником се ближе прописују врсте
подстицаја за подршку програмима који се
односе на унапређење конкурентности кроз
подстицаје за инвестиције у физичку
имовину пољопривредног газдинства за
набавку нових машина и опреме и
квалитетних приплодних грла, услови и
начин остваривања права на подстицаје, као

и обрасци захтева за остваривање права на
подстицаје и максимални износ подстицаја
по кориснику
Подстицаји
обухватају
подршку
програмима:
1. За унапређење примарне производње
биљних култура, и то:
– нове механизације и опреме за
наводњавање;
– нове механизације и опреме за заштиту од
болести,
штеточина, корова, града, ниских и
високих температура;
7
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– нових машина и опреме за обраду
земљишта, сетву,
садњу, прихрањивање/ђубрење, резидбу,
бербу/жетву
и транспорт;
– нових пластеника и опреме за производњу
у
заштићеном простору;
– нове опреме и машина за припрему
производа з
а тржиште.
2 За унапређење примарне сточарске
производње, и то :
– нове опреме и механизације за
побољшање организације и ефикасности
сточарске
производње
и
припрему,
дистрибуцију
и
складиштење
концентроване и кабасте сточне хране;
– нове
опреме
и
механизације
за
манипулацију, сепарацију и дистрибуцију
чврстог и течног стајњака;
– нове опреме којом се штити добробит
животиња;
– квалитетних приплодних грла;
– нове опреме за рибњаке;
– нове опреме за пчеларство;
– нове опреме за производњу конзумних
јаја.
Правилником о измени Правилника о
подстицајима за инвестиције у физичку
имовину пољопривредног газдинства за
набавку нових машина, опреме и
квалитетних
приплодних
грла
за
унапређење
примарне
пољопривредне
производње, који је објављен у Службеном
гласнику РС 26/2018 од 05.04.2018. године,
прописан је нови рок за подношење захтева
за остваривање права на подстицај по овој
мери.

Поступак за остваривање права на
подстицаје покреће се подношењем захтева
за одобравање права на подстицаје
министарству надлежном за послове
пољопривреде – Управи за аграрна
плаћања, за сваку календарску годину у
периоду од од 1. јула до 30. септембра
текуће године.
Право на подстицаје могу остварити:
- физичко лице – носилац комерцијалног
породичног пољопривредног газдинства;
- предузетник;
- привредно друштво;
- земљорадничка задруга која има најмање
пет чланова задруге који су уписани у
Регистар као носиоци или чланови пет
различитих комерцијалних породичних
пољопривредних газдинстава у активном
статусу,
-средња школа и научноистраживачка
организација у области пољопривреде.
Уз образац Захтева за одобравање права на
подстицаје подносилац, поред осталог,
доставља предрачун за
набавку
нове
машине и опреме или квалитетног
приплодног грла, не старији од 30 дана од
дана подношења захтева, образац изјаве
добављача да може извршити испоруку
предмета инвестиције из предрачуна у року
од 150 дана од дана издавања предрачуна,
као и да нема својство повезаног лица са
подносиоцем захтева.
Ако је утврђено да се захтев прихвата,
Управа донесу решење о одобравању права
на подстицај, у коме се утврђује износ
подстицаја који може остварити и рок који
не може бити дужи од 90 дана од пријема
решења, да у потпуности реализује
инвестицију из предрачуна и поднесе захтев
за исплату подстицаја.

8

____________________________________________________________________________________________________________________

ПОЉОПРИВРЕДНА САВЕТОДАВНА И СТРУЧНА СЛУЖБА ЧАЧАК ДОО
Тел. 032/320-710, Факс. 032/320-712, e-mail: ovcar@yu1.net; psscacak@psss.rs
____________________________________________________________________________________________________________________

После реализације инвестиције, у року
одређеном Решењем, лице коме је одобрено
право на подстицаје подноси Управи захтев
за исплату подстицаја. Уз образац захтева за
исплату подстицаја подносилац доставља:
рачун, отпремницу, прописани доказ о
извршеном плаћању предметне инвестиције,
гарантни лист, а ако је подносилац захтева
сам директно извршио увоз предмета
инвестиције, доставља и
јединствену
царинску исправу и међународни товарни
лист.
За инвестиције у набавку квалитетних
приплодних грла, подносилац уз захтев
доставља и уверење о здравственом стању
животиња, оверено од стране надлежног
ветеринарског инспектора, уверење о
пореклу
и
производним
особинама
квалитетног приплодног грла које је предмет
захтева (педигре), уверење о пореклу матице
издато од стране главне одгајивачке
организације.
Корисник подстицаја наменски користи, не
отуђује и не омогућава другом лицу
коришћење предмета подстицаја у року од
три године од дана исплате подстицаја за
набавку опреме, односно у року пет година
од дана исплате подстицаја за набавку
машина и механизације, у складу са законом
који уређује подстицаје у пољопривреди и
руралном развоју.
Подстицаји се утврђују у у износу од 50% од
вредности
реализоване
прихватљиве
инвестиције умањене за износ средстава на
име пореза на додату вредност, односно у
износу од 65% од ове вредности у подручју
са отежаним условима рада у пољопривреди.

Једним захтевом може се обухватити више
инвестиција, а највиши укупан износ
подстицаја који корисник може да оствари у
једној календарској години је 3.000.000
динара.
Право на подстицаје се одобрава по
редоследу подношења захтева, до утрошка
средстава одређених у складу са законом
којим се уређују подстицаји у пољопривреди
и руралном развоју, односно посебним
прописом којим се уређује расподела
подстицаја у пољопривреди и руралном
развоју.
Подстицајима се не надокнађују:
1) порези, укључујући и порез на додату
вредност;
2) царинске, увозне и остале
административне таксе, као и накнада за
потребне сагласности од државних
институција и јавних предузећа;
3) трошкови банкарске провизије, трошкови
јемства и слично;
4) трошкови превоза, монтаже и други
оперативни трошкови;
5) трошкови куповине, односно закупа
земљишта;
6) трошкови куповине половне опреме,
механизације и материјала;
7) допринос у натури (сопствени рад и
материјал);
8) набавка предметне инвестиције из Табеле
путем лизинга, цесије, компензације,
асигнације или на други начин који
представља гашење обавезе путем пребијања
дугова.
Дипл.инж .Слађана Петрић ПССС Чачак
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Начин остваривања права на регрес за премију осигурања у пољопривредној
производњи
Пољопривредна производња по својој природи је
веома ризична и зависи често од многих фактора
који се не могу предвидети, што веома утиче на
остварење приноса а самим тим и на смањење
прихода, као и до великих губитака у производњи.
Имајући у виду последице које до којих би дошло,
Влада Републике Србије је у оквиру Уредбе о
расподели подстицаја у пољопривреди и руралном
развоју, поред осталих, предвидела je и меру
регресирања премије осигурања у износу 40-45%
од плаћене премије умањене за износ пореза.
Право на коришћење регреса има правно лице,
предузетник и физичко лице – носилац
комерцијалног
породичног
пољопривредног
газдинстава, који је код друштва за осигурање
осигурао:
1) усеве и плодове од ризика умањења приноса
(ратарске културе – житарице и индустријско
биље, повртарске културе; воћарске културе,
винова лоза и хмељ);
2) расаднике и младе вишегодишње засаде пре
ступања на род од ризика који су прописани
условима осигуравајућих друштава;
3) животиње од ризика који су прописани условима
осигуравајућих друштава.
Максимални износи подстицаја су:
- за подстицаје за осигурање ратарских
култура – 100.000 динара
- за подстицаје за осигурање повртарских
култура – 500.000 динара
- за осигурање воћарских култура, винове
лозе и хмеља – 1.000.000 динара
- за подстицаје за осигурање расадника
и/или младих вишегодишњих засада пре
ступања на род 500.000 динара
- за подстицаје за осигурање животиња –
2.000.000,00 динара.

Укупно за све врсте подстицаја корисник
подстицаја може да оствари максимално
2.500.000 динара.
Захтев за остваривање права на регрес подноси се
Министарству финансија и привреде – Управи за
трезор, једанпут годишње за осигуране културе,
односно животиње, у два примерка од 1. јула до
15. новембра текуће године.
Уз захтев се подноси оверена копија полисе
осигурања издате од стране друштва за осигурање
код кога је подносилац захтева осигуран у
периоду од 16. новембра претходне до 15.
новембра текуће године, као и потврда о
извршеном плаћању укупне премије осигурања.
Ако је физичко лице – носилац комерцијалног
породичног
пољопривредног
газдинства
закључило уговор о производњи са организатором
производње који је осигурао усеве, плодове,
вишегодишње засаде, расаднике и животиње у
његово име и за његов рачун, то лице подноси
потврду о осигурању издату од стране друштва за
осигурање код кога је осигуран, као и потврду о
извршеном плаћању укупне премије осигурања.

Подстицаји се исплаћују на основу решења
Управе, која одобрава исплату и даје налог
за пренос средстава на наменски рачун
корисника подстицаја уписан у Регистар.
Подстицаји се исплаћују по редоследу
подношења уредно поднетих захтева у
складу са законом којим се уређују
подстицаји у пољопривреди и руралном
развоју, а до износа финансијских средстава
утврђеног посебним прописом којим се
уређује
расподела
подстицаја
у
пољопривреди и руралном развоју.
Дипл.инж.Слађана Петрић ПССС Чачак
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Број објаљених агропонуда
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Број реализованих агропонуда
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Поштовани пољопривредни произвођачи,
у циљу побољшања пласмана пољопривредних производа, продају својих
производа можете огласити на сајт www.agroponuda.com
( Берза пољопривредних производа и произвођача Републике Србије). Унос понуда
у систем врше саветодавци.
За детаљне информације обратите се :

Пољопривредној саветодавној служби Чачак 032/320-710
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