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Дефицит калијума у воћкама
Калијум врши веома важне функције
у животу воћака у биохемијским и
физиолошким процесима који прате
растење и развитак воћака, иако није
саставни део ни протеина ни већине других
органских супстанци код воћака. Калијум
обавља првенствено биокатализаторску
улогу при синтези протеина, регулише
нагомилавање и промет угљених хидрата,
потпомаже биохемијске процесе при
синтезама различитих органских материја.
Зато се, у случају неповољних количина
калијума азот налази у органима воћака
више растворљив
у амонијачном и
амидном, него у беланчевинастом облику.
Такође, калијум појачава притицај воде
у органе воћака, побољшава формирање
ксилема у корену, стаблу и гранама,
појачава обрастање кореновог система
апсорпционим жилицама и обезбеђује
нормалан развитак семена и плода. Такође,
појачава колорацију покожице, а значајно
доприноси и добром укусу и ароми воћа,
убрзавајући и зрење плодова. Колико је
важан за живот воћке показује чињеница да
га у случају недовољног присуства, плодови
извлаче из самог лишћа.
Обзиром на велики значај у воћкама, услед
недовољних количина овог елемента у
земљишту у приступачним облицима, код
воћака се јављају јасно уочљиви, али и
упадљиви морфолошки и физиолошки
поремећаји, а често и са веома неповољним
последицама ( на пример цветање и листање
су убрзани, иако су цветови нормално
развијени). До јуна вегетација је нормална,
а тада се на лишћу јављају карактеристични
симптоми : оно најпре је плавкасто
зеленкасто , а по ивици и између нерватуре
може бити и хлоротично. По ободу се
набора и савија ка лицу, а касније ивице
листа некротирају, па изгледа као
ожеготина. Такође, често се образује
сувише цветних пупољака, корен се слабије
разграњава, а умањена је отпорност стабала

према суши, мразу, паразитним гљивама и
штеточинама.
Овакве манифестације на лишћу воћака
услед недостатка калијума, карактеристичне
су у сушним годинама и аридним
пределима.
У каснијим стадијумима вегетације,
ожеготине ивице листа јављају се у мањој
мери, али је само лишће знатно ситније. У
случајевима јаче израженог недостатка
калијума лишће се суши и почиње отпадати
и то од врха ка основи грана и летораста.
Могу се осушити чак и врхови летораста. У
неким случајевима, код веће бујности
стабала и дужој вегетацији, огољени врхови
летораста могу поново листати, што их
чини јако осетљивим према мразу.
Недостатак калијума нарочито неповољне
промене изазива на плодовима. Тада се код
њих слабије развија семе, што може
појачати отпадање плодова и јаче смањење
родности. Плодови који преживе имају
незрео изглед, често су доста слатки, без
својствене ароме, са дрвенастим или
сунђерастим мезокарпом. Утврђено је да
поједине врсте воћака неједнако реагују на
недостатак калијума ( пример јабуке и
огрозд- врло осетљиво, малине средње,
шљиве и крушке слабо. У том погледу
долази до мањег или већег утицаја и
биолошке особине сорти, као и хипобиоти,
са друге стране.
У својим испитивањима Kwongo i Fischer
доказали су да се при дефициту калијума у
лишћу акумулирају азотна једињења, а
повећавају се и количине више амино
киселина ( пример аргинин, глутамин,
серин, аспарагин, хистидин, лизин, пролин.
У данашњем интензивном воћарству, ретки
су симптоми недостатка калијума, који се
редовно уноси у засаде, понајвише
различитим минералним ђубривима, добро
растворљивим у земљишту.
Мр Бранко Танасковић
ПССС Чачак
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Резидба родних воћака

Основни задатак резидбе родних воћака је
да се обезбеде максимално директно
осветљење свих делова круне као основ за
високо продуктивну фотосинтезу и њен
позитивни енергетски биланс.Да би се то
постигло резидбом се стално мора
одржавати облик, величина и конструкција
круне за гајену воћну врсту и сорту на
одређеној подлози.
Да би се остварио основни циљ гајења
воћака , тј. обезбедио висок и стабилан
принос, резидбом се првенствено мора
осигурати редовна обнова родног дрвета , а
тиме и стална родност и тржишни квалитет
плодова.При томе се мора водити рачуна о
оптерећености воћака родом и одржавати
редовна обнова родног дрвета.
Резидба родних воћака обавља се у два
наврата: зими (у периоду од опадања лишћа
и све до почетка кретања вегетације) и у
лето по завршетку интезивног пораста и на
самом почетку диференцирања цветних
пупољака.
Зимском резидбом воћа углавном
регулишемо родност воћака, образујемо
круну, вршимо подмлађивање воћака.
Резидба је неопходна агротехничка мера ,
првенствено
за
одржавање
доброг
здравственог стања воћака. Овом резидбом
првенствено се проређује сувишно родно
дрво да би се оптерећење воћке ускладило
са вегетативним потенцијалом.Уколико је
воћка бујнија оставља се више родног
дрвета и обрнуто.
Летња резидба се изводи по престанку
интезивног раста нових младара, односно
на
почетку диференцирања цветних
пупољака .Том резидбом се уклањају бујни
младари и водопије ,старе родне гране које

не доносе род.На тај начин постижемо да
круна буде добро осветљена што омогућава
да се родно дрво добро припреми за
наредну годину а исхрана већ заметнутих
плодова.
Kод воћних врста и сората које касније
дозревају зимска
резидба је у ствари
основна,
а
летња,
допунска
резидба.Kомбинацијом ове две резидбе
постиже се редовно рађање, високи
производни потенцијал воћака и добар
квалитет плодова.
Основни принципи резидбе је да се
зрело једногодишње дрво не прекраћује већ
се или потпуно одбацује ( до основе , места
избијања
)или
се
оставља
нескраћено.Скраћивање
једногодишњег
дрвета доводи до појачаног избијања новог ,
бујног и неродног дрвета које се касније
мора одбацити .
Скраћивање издужених делова круне се
обавља резом на двогодишњем или
старијем дрвету и тиме се спречава масовно
избијање новог бујног једногодишњег
дрвета које је у основи неродно дрво.
Интезитет резидбе зависи од стања
вегетативне активности воћке.Основни
показатељ вегетативне активности воћке је
број и дужина новог једногодишњег
прираста.Воћке
које
су
вегетативно
активније орезују се мање у односу на воћке
код којих је
смањена вегетативна
активност.Бујне једногодишње гране и
водопије су по правилу неродне гране и
увек се уклањау до основе као
нерентабилни потрошачи енергије.
ПССС Чачак
Дипл.инж. Снежана Драгићевић-Филиповић
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ЗАШТИТА САЛАТЕ У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ
Салата је врло значајна повртарска култура.
У затвореном простору, поред парадајза,
паприке и краставца салата заузима стално
место у циклусу производње поврћа.
Салата је биљка која има кратку вегетацију,
а у исхрани се користе листови, тако да
током производње салате строго треба
водити рачуна о употреби минералних
ђубрива и пестицида, јер прекомерном
употребом ђубрива и пестицида могу бити
велики остаци штетних материја који је
чине
уместо
здравом
отровном
намирницом.
У производњи салате како на отвореном
тако и у затвореном простору неке болести
су стално присутне, па је потребно обратити
посебну пажњу на спречавању њихове
појаве
или
њиховом
сузбијању.
Најзначајније болести које се јављају у
производњи зелене салате су: пламењача
(Bremia lactucae), сива трулеж (Botrytis
cinerea) и бела трулеж (Sclerotinia
sclerotiorum).
Пламењача салате се јавља у влажним и
прохладним условима. Симпроми су светло
зелене пеге које пожуте, затим постају
смеђе и на крају се на наличју у оквиру пега
јавља сиво бела превлака.

Сива трулеж се јавља када је висока влага
и температура и у таквим условима болест
се веома брзо шири. Симптоми се јављају
на лишћу при дну главице које пожути,
некротира и добија сиву превлаку
Бела трулеж се обично јавља у време
формирања главица, листови се опусте и
цела биљка полегне. На доњем делу главице
јавља се воденаста трулеж и долази до
пропадања читаве главице.

Што се тиче заштите од ових болести
потребно је предузети све превентивне мере
па тек онда применити хемијске. Зелена
салата је најбољи пример да превентивна
заштита даје најбоље резултате.
Превентивне мере које треба предузети су:
-Избор толерантних и отпорних хибрида и
сорти на болести
-Уклањање биљних остатака предходних
култура и заражених биљака оболелих
током вегетације
-За производњу расада користити стерилан
супстрат и контејнере
-Непрекомерно наводњавање
-Регулисати температуру и влажност и
проветравати када је то год могуће
-Расађивати салату на малч фолију
Применом превентивних мера током
зимског периода, болести на зеленој салати
нису значајнији проблем, тако да примена
фунгицида у првој половини вегетације је
непотребна или сведена на најмању могућу
меру.
Када су у питању штеточине значајније
проблеме у производњи салате праве
пужеви и кртице. Пужеве углавном треба
механички сузбијати и то ручним
купљењем, најбоље у зору. На местима где
се пужеви скупљају могу се постављати
клопке од црепа, џакова напуњених
кромпиром,
мрквом,
наклијалим
житарицама и сл.тако да се могу лакше
сакупити. Ове клопке треба поставити уз
ивице пластеника. Крајња мера у сузбијању
пужева је примена хемијских средстава у
виду мамака на бази метиокарба или
металдехида. Мамке је најбоље постављати
након заливања око биљака на земљу и
после неколико дана их мењати.
Кртице су корисне животиње, али својим
кретањем кроз земљиште праве штете. Због
тога их треба терати заливањем њихових
ходника или постављањем крпа натопљених
у нафту или у крајњој нужди се могу
користити димни репеленти.
Весна Нишавић Вељковић дипл.инг.
ПССС Чачак
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ТЕХНОЛОГИЈА ОДГАЈИВАЊА ПРИПЛОДНИ НАЗИМИЦА
Предуслов за постизање добрих
производних резултата у репродукцији
свиња
је
одгајивање
квалитетних
приплодних назимица. Први корак у овом
поступку је избор женске прасади,
потенцијалних будућих плоткиња. Женску
прасад треба бирати из легала која потичу
од плоткиња које имају потврђени висок
потенцијал плодности. Раније је важило
правило да се бирају из другог и каснијих
легала мајки, како би се имао увид у
узастопну плодност, али је тај концепт
данас напуштен. Препорука је да легла из
којих су биране назимице буду са више од
12 живорођене прасади, а да се даје
предност оним леглима у којима је било
више женских грла. Због познатог
негативног утицаја бројних легала на
телесни развој и касније репродуктивне
способности плоткиња било би добро да им
се, уколико то околности на фарми
дозвољавају,
омогући
одгајивање
у
прасилишту у леглима са 6 - 8 прасади,
односно, да се прекобројна прасад преместе
под друге крмаче.
Важан
показатељ
ефикасности
коришћења крмача у репродукцији је број
тзв. "празних дана". У смислу реализације

плодности први и најдужи период "празних
дана" је од рођења плоткиње до њеног
првог фертилног припуста, односно у
ширем смислу до првог прашења. Назимице
племенитих плодних раса и њихових мелеза
би требало први пут припустити или
осеменити при узрасту од 220 - 240 дана
када би њихова телесна маса требало да се
буде око 130 - 135 kg или у распону од 120 140 kg (неки произвођачи приплодних
назимица, попут данске селекције, наводе
чак масу од 140 до 160 kg), односно у
просеку при другом, евентуално трећем
пубертетском еструсу. Пoслe пojaвe првoг
пубeртeтскoг eструсa, нaзимицaмa трeбa
пojaчaти исхрaну (око 3,5 kg хране) око 5-7
дана пре мoмeнтa фeртилнoг eструсa
(oсeмeњaвaњa). Грла би требало да буду у
приплодној кондицији (према скали за
процену кондиције плоткиња свиња би то
била оцена 3, cлика 1) и дебљина леђне
сланине не би требало да буде мања од 16
милиметара. Оваква грла би се до прашења
довољно развила и имала би капацитет
телесних резерви који би омогућио
квалитетну производњу млека у првој
лактацији.

Слика 1. Скала оцене кондиције плоткиња свиња
1 - мршава (дебљина леђне сланине < 10 мм); 2 - умерено мршава (10-15 мм);
3 - оптимална приплодна (16-18 мм); 4 - умерено товна (19-22 мм); 5 - товна (>22 мм)
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Кондиција назимица у време првог
припуста (осемењавања) оцењена према
скали са оценама 1 и 2 углавном доводи до
не испољавања еструса или касног
испољавања
еструса
(пролонгирани
пубертетски
еструс),
односно,
до
испољавања
неправилног
циклирања
(временски интервал између еструса ван
оптималног). Са друге стране оцене
кондиције 4 и 5 могу да проузрокују
потешкоће у току прашења (продужено
трајање, веће губитке прасади, неопходност
акушерске
интервенције
итд.)
или
физиолошких поремећеја у току лактације
(хипогалактички синдром, ММА синдром
итд.).
Рaди стимулaциje бржe и синхрoнизoвaнe
пojaвe
првoг
пубeртeтскoг
eтсрусa,
нaзимицe трeбa, излaгaти пунoм кoнтaкту сa
пoлнo зрeлим нeрaстoм (старији од 9
месеци, израженог либида), свaкoг дaнa, у

трajaњу oд 30 дo 45 минутa. Oвaj, тзв.
eфeкат нeрaстa, сe знaтнo пojaчaвa, aкo сe
нaзимицe
чeшћe излaжу
и
стрeсу
трaнспoртa или прeгруписaвaњa. Сa oвoм
стимулaциjoм трeбa зaпoчeти кaдa су
нaзимицe стaрe 160 до 170 дaнa (чистe рaсe)
или oкo 15 дaнa раниje кoд назимица
мeлeзa.
Уколико се и поред примене описаних
поступака код назимица не испољи еструс у
циљаном раздобљу могуће их је третирати
препаратима гонадотропних хормона и на
тај начин им дати последњу шансу пре
доношења одлуке о излучењу из приплода.
Добрим
резултатом
у
производњи
супрасних назимица сматра се концепција
већа од 70 % за групу назимица.
Саветодавац за сточарство
Небојша Брајовић

Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развојуу2019.години
Новом
Уредбом
Министарства
пољопривреде шумарства и водопривреде
прописан је обим средстава, врсте и
максимални износи по врсти подстицаја у
пољопривреди и руралном развоју за
2019.годину.
Овом уредбом опредељена су средства:
За кредитну подршку у износу од
600.000.000 динара
За директна плаћања у износу од
22.020.314.000 динара
За мере руралног развоја у износу
8.000.000.000 динара
За посебне подстицаје у износу од
250.000.000 динара
За ИПАРД подстицаје укупно
6.073.500.000 динара од чега 1.521.375.000
динара буџетских средстава и 4.552.125.000
динара средстава финансијске помоћи
Европске уније.
Део средстава опредељен овом Уредбом
расподелиће се за захтеве из предходних
година.

Што се тиче директних плаћања измене у
односу на предходну годину су направљене:
- за подстицаје за квалитетне приплодне
крмаче и нерастове у износу од 15.000
динара/грлу
- подстицаји за товну јунад у износу од
15.000 динара/грлу
- подстицаји за краве дојиље у износу од
30.000 динара/грлу
- подстицаји за краве за узгој телади за тов у
износу од 20.000 динара/грлу
У оквиру Мера руралног развоја, програма
унапређења конкурентности а за управљање
ризицима, регрес за премију осигурања за
усеве, плодове, вишегодишње засаде,
расаднике и животиње у подручју
Моравичког, Златиборског и Колубарског
управног одбора подстицаји износе 70%
плаћене премије осигурања.
Дипл.инж.Биљана Јањић

ПССС Чачак
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Нови ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УПИСУ У РЕГИСТАР
ПОЉОПРИВРEДНИХ ГАЗДИНСТАВА И ОБНОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ, КАО И О УСЛОВИМА
ЗА ПАСИВАН СТАТУС ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА
По овом Правилнику ако након уписа у
Регистар дође до промене уписаних
података који се односе на земљишни фонд,
основ коришћења земљишта или фонд
животиња,
носилац
породичног
пољопривредног
газдинства,
односно
овлашћено лице
у пољопривредном
газдинству врши обнову регистрације ових
података у Регистру у року од 30 дана од
дана настанка промене. У обнови
регистрације, Управи се достављају сви
подаци који су промењени у односу на
стање у Регистру, а обавезно се достављају
подаци о:
1) врсти пољопривредних култура и
површинама
под
пољопривредним
културама;
2) врсти животиња и броју газдинства
(ХИД) на којима се животиње држе или
узгајају;
3) промени земљишног поседа и основа
коришћења
земљишта
(катастарска
величина
и
катастарска
култура,
власништво, закуп и сл). При обнови
регистрације пољопривредно газдинство
које се бави прерадом пољопривредних
производа
и/или
непољопривредним
активностима не доставља податке о врсти
пољопривбредних култура и површинама
под пољопривредним културама као и врсти
животиља и броју газдинства( ХИД), осим у
случају када се то лице истовремено бави и
пољопривредном производњом. Обнова
регистрације ради утврђивања пријављених
површина за које се могу остварити
основни подстицаји у складу са законом
који уређује подстицаје у пољопривреди и
руралном развоју за наредну календарску
годину, врши се до 30. септембра текуће
године.ˮ
Ако након уписа у Регистар дође до
промене статусних података уписаних у
Регистар, промена ових података у Регистру
врши се у року од 30 дана од дана настанка
промене, и то за:

1) породично пољопривредно газдинство
– промена података која се односи на:
(1)
носиоца
породичног
пољопривредног газдинства,
(2) број чланова породичног
пољопривредног газдинства, 2
(3)
пребивалиште
носиоца
породичног пољопривредног газдинства,
(4) број посебног – наменског
рачуна, односно име пословне банке код
које се води рачун;
2) пољопривредно газдинство –
промена података која се односи на:
(1) статус правног лица, односно
предузетника и овлашћеног лица у правном
лицу које је уписано у Регистар,
(2) седиште, односно пребивалиште,
(3) број посебног – наменског
рачуна, односно име пословне банке код
које се води рачун,
(4) делатности у Агенцији за
привредне регистре.ˮ
Што
се
тиче
уписа
у
регистар
пољопривредних газдинстава, у регистар се
уписује пољопривредно газдинство са
најмање 0,5 хектара пољопривредног
земљишта на територији Републике Србије,
на
коме
привредно
друштво,
земљорадничка задруга , и друга правна
лица, предузетник и пољопривредникфизичко лице, обављају пољопривредну
производњу.
У
регистар се
може
уписати
и
пољопривредно газдинство са мање од 0,5
ха пољопривредног земљишта, односно
друго земљиште или грађевинска целина на
коме лице обавља сточарску, виноградарску
или повртарску производњу, односно
обавља друге облике пољопривредне
производње( узгој рибе, гајење печурака,
пужева, пчела), односно обавља прераду
пољопривредних
производа,
односно
обавља
друге
непољопривредне
активности( сеоски туризам, стари занати и
сл.)
Дипл.инж.Биљана Јањић ПССС Чачак
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ПРАВИЛНИК О ОДРЕЂИВАЊУ
ПОЉОПРИВРЕДИ

ПОДРУЧЈА

Министарство пољопривредe, шумарства и
водопривреде објавило је нови Правилник о
одређивању подручја са отежаним условима рада
у пољопривреди (,,Службеном гласнику РСˮ број
102/18 од 21. децембра 2018. године). Новим
Правилником се одређују подручја са отежаним
условима рада у пољопривреди, за период од три
године.
Статус подручја са отежаним условима рада у
пољопривреди, у складу са овим правилником,
има насељено место на територији општине,
односно града или цела територија општине,
односно сва насељена места на територији
општине која испуњавају бар један од следећих
критеријума, и то:
1) налазе се у планинским подручјима на
просечној надморској висини од 500 м и преко 500
м, према подацима Републичког геодетског
завода;
2) налазе се у границама подручја националног
парка одређеним Законом о националним
парковима ,,Службени гласник РС”, број 84/15);
3) налазе се у девастираним подручјима у складу
са Уредбом о утврђивању јединствене листе
развијености региона и јединица локалне
самоуправе за 2014. годину ,,Службени гласник
РС”, број 104/14).
Подручја са отежаним условима рада у
пољопривреди која се налазе у планинским
подручјима на просечној надморској висини од
500 м и преко 500 м, према подацима Републичког

СА

ОТЕЖАНИМ

УСЛОВИМА

РАДА

У

геодетског завода дата су у Прилогу 1 – Списак
насеља у планинским подручјима, који је
одштампан уз овај правилник и чини његов
саставни део.
Подручја са отежаним условима рада у
пољопривреди која се налазе у границама
подручја националног парка одређеним Законом о
националним парковима („Службени гласник РС“,
број 84/15) или се налазе у налазе се у
девастираним подручјима у складу са Уредбом о
утврђивању јединствене листе развијености
региона и јединица локалне самоуправе за 2014.
годину („Службени гласник РС“, број 104/14) дата
су у Прилогу 2 – Остала подручја са отежаним
условима рада у пољопривреди, који је одштампан
уз овај правилник и чини његов саставни део.
Даном почетка примене овог правилника престаје
да важи Правилник о одређивању подручја са
отежаним условима рада у пољопривреди
(„Службени гласник РС“, број 39/16). Овај
правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Републике
Србије“, а примењује се од 1. јануара 2019.
године.
Што се тиче подручја града Чачак и општина:
Горњи Милановац, Лучани и Ариље није било
промена у односу на претходни правилник.
Саветодавац за агроекономију
Дипл.инж Слађана Петрић
ПССС Чачак
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Нови правилник за тов
28. децембра 2018.године изашао је
нови ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И
НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА
ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ ЗА ТОВ
ЈУНАДИ, ТОВ СВИЊА, ТОВ ЈАГЊАДИ И
ТОВ ЈАРАДИ.
Право на подстицаје имају:
1.
2.
3.

Правно лице,
Предузетник и
Физичко
лице
–
носилац
комерцијалног
породичног
пољопривредног газдинства
Подстицји се остварују на основу захтева
који
се
подноси
Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде,
– Управи за аграрна плаћања.
Зaхтeв за подстицаје пoднoси сe пoсeбнo зa
свaку врсту товних грлa, с тим дa сe зa исту
врсту товних грлa пoднoси највише до три
зaхтeва.
Према овом правилнику Правно лице,
предузетник и физичко лице - носилац
комерцијалног породичног пољопривредног
газдинства, које испуњава услове прописане
законом којим се уређују подстицаји у
пољопривреди
и
руралном
развоју,
остварује право на подстицаје у сточарству
за тов јунади за најмање три грла товне
јунади по поднетом захтеву за разлику од
досадашњег када је минимум било једно
грло. Што се тиче минимума за јагњад,
јарад и свиње остаје минимум 10 грла.
Подстицаји за тов стоке могу да се
остваре
ако се поднесе захтев за
остваривање права на подстицаје за тов
јунади, тов свиња, тов јагњади и тов
јаради за сваку годину од 1. фебруара до
31. јула текуће календарске године и ако
су грла предата кланици или извезена у
периоду од 1. јула претходне календарске
године до 30. јуна текуће године. Изузетно
у 2019. години захтев за подстицаје подноси
се у прописаном року ако су грла предата
кланици или извезена у периоду од 1.

октобра 2018. године до 30. јуна 2019.
године.
Уз захтев за подстицаје у сточарству за
тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов
јаради за грла предата кланици подноси се
пријемница за откупљена грла оверена
од стране кланице и надлежног
ветеринарског инспектора.
Уз захтев за подстицаје за тов јунади, тов
свиња, тов јагњади и тов јаради за
извезена грла или грла упућена на
територију АП Косово и Метохија,
подноси се:
1.

откупни лист или признаница на име
подносиоца захтева издата од стране
лица које је регистровано за откуп и
извоз, односно превоз на територију АП
Косово и Метохија и које је извршило
извоз товних грла
2.
копија међународне ветеринарске
потврде (сертификата)
3.
за грла упућена на територију АП
Косово
и
Метохија
–
Додатак
ветеринарско-санитарном
уверењу,
потврда о здравственом стању пошиљака
животиња за транспорт (образац КМ-2)
издате, у складу са законом којим се
уређује ветеринарство и списак грла која
су извезена односно упућена на
територију АП Косово и Метохија са
подацима о идентификационом броју
грла, оверени од стране ветеринарског
инспектора, као и копија Јединствене
царинске исправе, издате у складу са
законом којим се уређује царински
поступак, која није потребна за грла
упућене на територију АП Косово и
Метохија.
За товна грла у власништву подносиоца
захтева која су држана на газдинству другог
држаоца (кооперанта), уз захтев, подноси
се и уговор између власника животиње и
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држаоца животиња, који нарочито садржи
податке о броју газдинства на којем се
животиња налази, име и презиме држаоца
животиње односно власника газдинства,
име и презиме власника животиње са
бројевима њихових пољопривредних

газдинстава, као и податке о броју
животиња са бројевима њихових ушних
маркица, како би се могла извршити
провера у Централној бази података о
обележеним животињама.
Дипл.инг.Слађана Петрић
ПССС Чачак

www.stips.minpolj.gov.rs
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Број објаљених агропонуда

7

Број реализованих агропонуда

7

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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