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Субвенције за подизање вишегодишњих засада воћа, винове лозе и
хмеља
Подстицаји за подизање производних засада обухватају подршку који се односе на:
1.
подршку подизања нових производних засада са савременом технологијом гајења
воћака, винове лозе и хмеља, без наслона и са наслоном;
2.
припрему земљишта за подизање производних засада.
Право на подстицаје за подизање производних засада има:
физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,
предузетник, правно лице, и то: привредно друштво, земљорадничка задруга,
научноистраживачка организација, школа, задужбина, манастир и црква.
Право на подстицаје остварује се за један или више подигнутих производних засада,
a најмања површинa сваког производног засада треба да износи:
0,1 хa – за сваку врсту јагодастих воћака, винове лозе и хмеља, а за шумску јагоду 0,05
хa;
0,3 хa – за сваку врсту јабучастих, коштичавих и језграстих врста воћака.
Производни засад може да се налази на једној или више катастарских парцела, али
катастарске парцеле морају да се налазе једна поред друге и да чине једну целину.
Највећа површина за коју могу да се остваре подстицаји за све производне засаде
износи 10 хa, а за производне засаде јагоде 5 ха.
Максимални износ подстицаја по кориснику подстицаја износи 3.000.000 динара.
Максимални износи подстицаја за подизање производних засада, у зависности од
врсте подстицаја, јесу:
1.
за набавку садница воћака, винове лозе и хмеља – 2.000.000 динара;
2.
за набавку наслона, односно коља – 700.000 динара;
3.
за припрему земљишта, односно за набавку супстрата са сертификатом за
производне засаде боровнице са постављеним садницама боровница у
саксијама/врећама – 200.000 динара;
4.
за хемијску анализу земљишта, односно испитивање механичког састава земљишта
– 100.000 динара.
Уколико се подстицаји односе на производне засаде са домаћим и одомаћеним сортама
воћака подстицаји се увећавају за 100.000 динара по хектару подигнутог производног
засада.
Уколико се подстицаји односе на производне засаде винове лозе који су у потпуности
подигнути на надморским висинама изнад 200 м, односно на јужним експозицијама,
односно на нагибу терена изнад 10º или на терасираним површинама подстицаји се
увећавају у износу од по 100.000 динара по хектару подигнутог производног засада винове
лозе.
Уколико се подстицаји односе на производне засаде који су у потпуности подигнути са
книп садницама, подстицаји се увећавају у износу од 100.000 динара по хектару
подигнутог производног засада воћака.
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Уз захтев се прилаже:
- рачун на име подносиоца захтева о плаћеном износу за куповину садница воћака, винове
лозе и хмеља плаћених у току претходне, односно у току текуће календарске године у којој
се подноси Захтев, а до датума подношења Захтева;
- рачун на име подносиоца захтева о плаћеном износу за припрему земљишта извршену у
току претходне или текуће календарске године у којој се подноси Захтев, а за производне
засаде боровнице са постављеним садницама боровница у саксијама/врећама са
супстратом доставља се рачун на име подносиоца захтева о плаћеном износу за супстрат,
до датума подношења Захтева;
- рачун на име подносиоца захтева о плаћеном износу за анализу земљишта извршену у
току претходне или текуће календарске године, до датума подношења Захтева;
- рачун на име подносиоца захтева о плаћеном износу за набавку наслона, односно коља,
односно предрачун на име подносиоца захтева за планирану набавку наслона;
- решење о упису у Виноградарски регистар и извод из Виноградарског регистра са
обележеним виноградарским парцелама за које је поднет Захтев и графичким приказима
тих виноградарских парцела уписаних у Виноградарски регистар (за подносиоца захтева
који је произвођач грожђа), односно доказ о упису у одговарајући регистар за лица из
члана 10. тачка 3) подтачка (3) овог правилника;
- копија плана у размери 1:1.000, 1:2.500, 1:2.800 или 1:2.880 и извод из катастра
непокретности са подацима о власништву, теретима и ограничењима (препис листа
непокретности, ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа, ако
није успостављен нови операт), односно извод из земљишних књига (где није успостављен
катастар непокретности) за све катастарске парцеле које су предмет Захтева;
- сертификат супстрата за производни засад боровнице са постављеним садницама
боровница у саксијама/врећама са супстратом;
- оверена изјава подносиоца захтева да по неком другом основу не користи подстицајна
средства за подизање истих производних засада, односно да је извршена припрема
земљишта, осим за производни засад боровнице са постављеним садницама боровница у
саксијама/врећама са супстратом, односно хемијска анализа земљишта, осим за
производни засад боровнице са постављеним садницама боровница у саксијама/врећама са
супстратом;
- инвестициона сагласност, односно одобрење Министарства за подизање вишегодишњих
засада на закупљеном пољопривредном земљишту у државној својини, осим за засаде
јагоде;
- уговор о закупу, односно коришћењу ако је производни засад подигнут на закупљеном
земљишту или земљишту за које је склопљен уговор о коришћењу оверен код надлежног
органа.
Захтев се подноси до 31. августа текуће календарске године, а за производне засаде
јагода подигнуте у трећем кварталу текуће календарске године до 30. септембра
текуће календарске године на следећу адресу:Министарство пољопривреде и заштите
животне средине, Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра 84, 11050
Београд
Милена Зафировић Стојановић, дипл. инж.
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Фактори који утичу на избор животиња за тов
За тов су најпогодније животиње великог капацитета и интезитета пораста које добро
користе храну.Тов млађих животиња је у предности над товом старијих јер им је
интензивнији пораст, могућност конзумације веће количине хране по јединици тјелесне
масе, мањи утрошак хране за јединицу прираста. За тов су најпогоднија мушка
некастрирана јунад.Тов почиње избором животиње за тов:
1. Према раси
Товне расе
Расе комбинованих својстава (шарено или сименталско говече, смеђе или монтафонско,
сиво или оберинталско, црнобело итд.)
Расе млечног типа
2. Према старости
Млађа утовљена јунад (бабy бееф)
- У старости до 12 месеци достижу 250 – 450 кг
- Код нас до 15 месеци достижу 420 – 450 кг
Старија утовљена јунад
- У старости од 18 до 24 месеца достижу масу до 500 кг
Тов одраслих говеда
- Ту спада тов крава, бикова и волова излучених из производње
- Велики су трошкови за уздржне потребе и троше велику количину хране по јединици
прираста
- Користе се где је јефтина храна и велика разлика у цени мршавих и угојених грла
3. Према врсти хранива
У зависности од учешћа различитих хранива у оброцима товне јунади, разликујемо три
основна типа това:
Концентратни (интензивни) тип това
- Смеша концентрата на бази зрна кукуруза као основног извора енергије 60 – 70%,
протеинска хранива са минералима и витаминима 10 – 15%, луцеркино брашно 5 – 20%.
Уз то се додаје 1 – 1,5 кг луцеркиног сена или другог квалитетног сена
- Тов траје кратко, велики дневни прираст изнад 1200 грама
- Опасност од дигестивних и метаболичких поремећаја
Полуконцентратни (полуинтензивни) тип това
- Тов ограниченим количинама концентратне и грубе кабасте хране
- Прираст нешто нижи (1000 – 1200 грама), трајање това дуже
- Поред житарица и квалитетног сена користе се још и друга волуминозна хранива (зелена
луцерка, трава, кукурузна и друге врсте силаже, отпаци прерађивачке индустрије)
- Квалитет товљеника добар, утрошак хране умерен, избегавају се опасности од појаве
дигестивних и метаболичких поремећаја
- Погодан за тов млађе јунади
Тов кабастим хранивима (екстензивни тов)
- Заснива се на исхрани великим количинама кабасте хране уз ограничену употребу
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концентрата
- Организује се где је могућа велика производња јефтине кабасте хране
- Кабаста храна мора бити велике хранљиве вредности да би је животиње радо јеле и у
великим количинама
- Тов дуже траје и мањи су дневни прирасти
- Захтева нешто старију јунад преко 200 кг.
Ненад Вујчић дипл.инж.

Могућности сузбијања жичњака на гајеним културама
Штете на гајеним културама наносе ларве инсеката скочибуба којe су препознатљивe
по свом карактеристичном изгледу који подсећа на комад жице ,па отуда сам назив
проистиче-жичњаци. Највеће штете наносе ларве веће од 1 цм на окопавинама, кромпиру
и коренастом поврћу; хранећи се корењем биљака, некад оштећују семе и прегризу клицу,
убушују се у кртолу кромпира, корен шаргарепе и другог коренастог поврћа. Током зиме
се завлаче дубље у земљиште и ту презиме.
Мере сузбијања против ових штеточина заснивају се на превентивним мерама као што
су: плодоред, сузбијање корова ради спречавања ширења одраслих јединки које за
исхрану користе лшће коровских биљака и у примени гранулисаних инсектицида у редове
или по целој површини пре или у току садње или сетве. Како је развој ове врсте
вишегодишњи, веома добре резултате даје прогноза појаве. Постоји неколико метода
прогнозе, а најчешћа је преглед парцела, копање рупа и утврђивање бројности по м2.
Критичан број жичњака је 3-5 /м2.
У нашој земљи скочибубе су веома распрострањене и спадају у групу најопаснијих
штеточина разних гајених биљака на ораницама, нарочито окопавина. Приликом исхране
ларве оштећују
младе делове биљака. Штете су веће при сетви када је земљиште
недовољно загрејано или непосредно после ницања и у почетној фази развоја усева на
окопавинама или при суши и лошој агротехници када је већа бројност ларви по м2.
Сузбијање ларви скочибуба-жичњака обавља се применом интегралних мера, у оквиру
којих велики значај припада горе наведене агротехничке мере (нарочито плодоред, избор
предусева, затим обрада земљишта, уништавању корова, одношењу са поља жетвених
остатака и др.). Стрна жита треба гајити само једну годину на једном пољу. Укључивањем
у плодоред окопавине, после стрних жита, настаје велика редукција ларви. Обради
земљишта припада велики значај у уништавању ларви, поготово када се она чешће изводи
и на већој дубини (нарочито је значајно благовремено љуштење стрњике и летње орање
после гајења стрних жита, на којима је положено мноштво јаја).
Хемијско сузбијање изводи се путем третирања семена или уношењем инсектицида у
редове приликом сетве. За третирање семена важнијих ратарсклх окопавина,регистровани
су препарати на бази бифентрина, имидаклоприда и тефлутрина . Предност имају
инсектициди системичног деловања, јер се умањује напад штеточина наџемних делова.
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Слика1.Изглед ларве

Слика 2.Оштећење на кртоли кромпира
Звездана Јовановић, дипл.инг.

Хранљива и лековита вредност цвекле
Цвекла, двогодишње поврће, је пореклом са обале Средоземља, данашње сорте потичу из
19. века. Сматра се једном од најкориснијих и најлековитијих повртарских култура, а
предност је што се може наћи током целе године.
Познато је да се користи њен коренасти део било округлог или вретенастог облика, чешће
црвене боје, мада се могу наћи и плодови беле и жуте боје, али је мање познато да се и
лишће цвекле такође употребљава. У исхрани људи лист цвекле се припрема као и спанаћ.
Енергетска вредност цвекле је 40 - 45 кцал на 100г и лака је за варење, чак и у сировом
облику.Садржи око 88% воде, што је и чини лаковарљивом намирницом. Богата је
угљеним хидратима, беланчевинама, мастима, а садржи готово све најзначајније
минералне материје.
Од присутних минералних материја најзаступљенији су: калијум, натријум, фосфор,
калцијум, магнезијум, флуор, јод, цинк, али је можда најзначајније присуство гвожђа.
Гвожђе позитивно утиче на крвну слику и појачава апетит, тако да се цвекла често
користи код лечења малокрвности.
Од витамина у већем проценту присутни су витамини Б групе: Б1, Б2 и Б12 и витамин Ц.
За цвеклу се каже да је витамински коктел, тако да је значајно напоменути и присуство
осталих витамина, ниацин, ПП, каротин.
Оно што ово поврће издваја од свих других врста је садржај органских једињења из групе
пигмената,бетанина и бетаина, који цвекли омогућавају да буде вишеструко лековита.
Бетанин сузбијаја бактерије и вирусе и подстиче њихово избацивање из организма. Бетаин
убрзава разлагање масних наслага у организму и регенерише јача јетру.
Цвекла је препознатљива по интензивно црвеној боји, коју јој омогућавају бојене материје
– антоцијани. Антоцијани у комбинацији са горе поменутим гвожђем штите крвне судове
и чине их еластичнијим. Повољно утичу на рад срца и обнављање црвених крвних зрнаца
– еритроцита у крви, и уједно смањују холестерол. Регулишу крвни притисак.
Биљна влакна, пектин и целулоза, која цвекла садржи око 1%, позитивно утичуна рад
црева и желудца. Обнављају цревну слузницу, помажу код лењих црева и потпомажу
одстрањивање штетних материја из црева.
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Цвекла се још показала одлично код лечења прехлада, почетних стадијума грипа, ангине,
артериосклерозе, повољно утиче на нерве и рад мозга. Олакшава избацивање воде из
организма, тако да је погодна и код држања дијета.
Цвеклу је најбоље узимати сирову - нарендану, јер кувањем доста губи на својој лековитој
вредности, у виду сока или печену. Уколико се кува, кува се сама у својој кори, без
додавања соли, у што мањој посуди и са што мање воде. Кување треба да траје краће у
поклопљеној посуди, без одсецања врхова цвекле, како би се сачувале лековите супстанце.
Ана Ђорђевић, дипл. инг.прехрамбене технологије

Коврџавост лишћа брескве (Taphrina deformans)
Коврџавост лишћа брскве се јавља на свим сортама брескве. Негативно утиче на квалитет
плодова брескве и доводи до ране дефолијације због чега стабло комплетно стабло слаби и
пропада. Први симптоми су видљиви на лишћу, одмах након прецветавања. Лишће је
деформисано, задебљало,уковрџано, црвене боје. У почеку су симптоми видљиви на
мањем броју листова, али како се обољење шири, лишће све више добија изглед розете. На
крају некротирају и преверемено опадају што за последицу има превремену дефолијацију.
Оболели плодови се такође деформишу и превремено опадају.

Сл.1 Симптом на лишћу

Сл.2 Симптом на плоду

У току зиме, гљива се одржава на кори и пупољцима, а када наступе повољни временски
услови и дође до размицања љуспица пупољака, гљива остварује инфекцију.
Постоји неколико ефикасних фунгицида за сузбијање ове болести: препарати на бази
бакра, цирам, додин, хлорталонил и дитианон.

Драгана Урошевић, дипл.инж. заштите биља
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Сузбијање вилине косице у луцериштима и детелиништима
Домаћини вилине косице су бројне зељасте биљке, како коровске, тако и гајене
врсте. Усеви у којима се може наћи и нанети штете су: црни и бели лук, целер, зелена
салата, паприка, парадајз, краставац, тиква, шагарепа, плави патлиџан, лан, кромпир,
шећерна репа, и многи други, а најзначајнији усеви у којима наноси и највеће штете су
луцерка и црвена детелина.
Основне мере борбе са овим економски значајним патогеном огледају се у:
-Дубока основна обрада, и примена добро згорелог стајњака (како би семе изгубило
клијавост)
-Поштовање плодореда- најмање 5 година
-Сетва чистог семенског материјала, тј. декларисаног семена луцерке
-Механичко уништавање заришта како на пољопривредних површинама, тако и ван ње (на
увратинама, поред путева и слично: чупањем, кошењем или применом пламена)
-Примена хербицида на бази активне материје дикват у количини од 5 л/ха уз додатак
оквашивача, локалним третирањем жаришта после првог откоса.
Невена Ристић, маст.инж.

Значај уношења калцијума у земљиште
Калцијум, битан елеменат у исхрани гајених биљака, у земљишту це налази у
незамењивом облику у разним минералима као што су калцијум карбонат, калцит,
доломит, калцијум фосфати, апатити, силикати.
Ови облици калцијума су неприступачни и тек након разлагања и растварања могу
могу бити усвојени од стране биљака. На растворљивост калцијум карбоната највећи
утицај има угљен диоксид помоћу кога прелази у бикарбонатни облик и постаје
приступачан за усвајање.
Али, бикарбонатни јон је јако покретљив и лако се испира из горњих слојева
земљишта. Калцијум се такође у земљишту налази и замењивом облику, везан за
адсорптивни комплекс, као и у земљишном раствору одакле је лако приступачан биљкама.
Због начина искоришћавања земљишта и неуношења калцијума путем ђубрива у
довољним количинама, често долазидо његовог потпуног губитка из орничног слоја, што
има за последицу повећање киселости (смањење пХ вредности) земљишта, а тиме и
разарање сложеног земљишног комплекса, испирање осталих хранива, нарушавање
структуре земљишта и наравно његов недостатак као биогеног елемента за гајене биљке.
Калцијум се из земљишта односи приносом гајених биљака, а самим преласком у
приступачан облик практично је незаштићен од испирања и већина наших земљишта, до
скоро богатих калцијумом, остају без њега у орничном слоју.
Једина мера поправке односно неутрализације оваквих земљишта је извођење
калцификације, односно уношење калцијумових ђубрива. За калцификацију се могу
користити: негашени и гашени креч, крачњак, лапор, њивал, сатурациони муљ идр који се
разликују само у садржају калцијум оксида.
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Да ли калцификација треба да се обави као мелиоративна мера казује нам хемијска
анализа земљишта којом се одређује пХ вредност. Иначе сумња произвођача у киселост
земљишта може да се потврди и посматрањем гајених биљака. На киселим земљиштима
усеви су неуједначени, кржљави, листови су љубичасти или жути, биљке се лако
спаруше...
Након обављене анализе земљишта одређују се количине кречног материјала које
су потребне.
Количине креча се крећу од 3 до 5 т/ха (у зависности од вредности пХ земљишта), а ову
меру је најбоље изводити након скидања стрних жита (пшеница, јечам, тритикале) како би
било довољно времена за преображај кречног средства и за успостављање поновне
равнотеже у земљишту. Тако ће до пролећа “шок” изазван калцификацијом нестати.
Пожељно је са кречним материјалом унети и стајско ђубриво и све добро измешати са
земљиштем. Калцификација треба да предходи културама које се гаје у следећој години:
луцерка, кукуруз, сунцокрет.
Ефекти ове мере виде се већ у првој години, али тек у другој години након
калцификације плодност земљишта се стабилизује, а принос и квалитет се повећавају
значајније.
У случајевима где је агрохемијска анализа показала да су земљишта кисела и јако
кисела поступак калцификације треба поновити две године после првог уношења кречног
средства.
Јоргованка Влајковац, дипл. инж.

Присуство мале и велике репичине пипе у уљаниј репици
На територији Браничевског округа, усеви уљане репице се налазе у фази девет и
више листова развијено (ББЦХ 19). Визуелним прегледом биљака регистровано је
присуство мале и велике репичине пипе (Ceutorhynchus pallidactylus) и (Ceutorhynchus
napi).
Слика 1.

Присуство репичиних пипа не прелази праг штетности. Произвођачима се
препоручује преглед усева на присуство ових штеточина, а Пољопривредна саветодавна и
стручна служба Пожаревац наставља са мониторингом и сигнализираће време за третман.
Јуришић Јовица, дипл .инж.
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Смештај крава
Говедарство карактерише производња млека, производња меса и подмлатка за
обнову стада. За остваривање максималних производних резултата потребно је обезбедити
адекватне услове за смештај крава.Добри услови држања свакако могу допринети
повећању обима производње. Штале за краве би требало да обезбеде одговарајућу
удобност и оптималне услове исхране, неге и микроклиме. Простор за лежање би требало
да буде довољно комотан и усклађен са расним карактеристикама како би се крава у њему
лагодно осећала.
Адекватни објекти за смештај крава обезбеђују:
•
повећање производних способности говеда;
•
спречавање или смањење болести грла на минимум;
•
заштиту говеда од временских непогода;
•
смањују могућност повреде грла;
•
довољно простора за исхрану и напајање;
•
ефикасно коришћење опреме и машина за мужу, манипулацију стајњаком;
•
потребне услове за добијање чистог млека;
•
одговарајући простор за осемњавање, лечење, нега папака и др.
Савремене фарме настоје да обезбеде што природније услове смештаја крава, да
рад човека буде што лакши, да подизање објеката не буде скупо као и да буде урађено
плански јер се грешке учињене на почетку подизања тешко отклањају.
У стајама са везаним начином држања краве имају ограничену површину. Овакакав
систем држања захтева добро решен систем исхране, напајања, муже и изђубравања.
Предности оваквог начина држања су у индивидуалном третману храњења,
напајања, посматрања и уочавања промена здравственог стања, откривања еструса, давање
лекова, заштита од међусобног повређивања грла и др.
Недостаци везаног начина држања су у већем утрошку рада за манипулацију животињама,
чишћење, мужа, извожење стајњака, честе повреде зглобова и др.
У објектима са везаним начином потребно је да имате изграђен хранидбени ходник, јасле,
лежиште, канал за изђубравање и манипулативни ходник.
Хранидбени ходник је површина преко које се објекат уноси храна. Овај ходник увек мора
бити сув и чист. Јасле се настављају на хранидбени ходик и морају имати довољан
капацитет за сву потребну количину хране без расипања. Лежишта би требало да имају
адекватну топлотну изолацију. Површине лежишта не смеју бити клизаве и важно је да
имају нагиб од 2% због брзе површинске дренаже. Ширина лежишта би требало да буде 11,2м, а дужина за 1м дужа од дужине трупа краве. Иза лежишта се налази канал за
изђубравање као његов наставак. У стајама где се користи простирка његова ширина је 50
цм, а дубина 20цм. Манипулативни ходник се наставља на канал за изђубравање и његова
ширина је 140цм. Свакодневно се користи за процесе муже, изђубравања, разастирање
простирке и сл.
Стаје за слободно држање крава могу бити са дубоком простирком или боксевима
за лежање. Код слободног држања, краве се крећу у групи, одлазе по жељи до јасала на
исхрану, напајање и мужу, лежишта бирају по вољи.
Предности слободног начина држања су: висока продуктивност рада, мањи трошкови
стаја, већи квалитет млека, и могућност коришћења стаја за другу намену.
Недостаци оваквог начина држања су: лакше ширење болести због заједничких хранилица
и појилица, честе међусобне повреде говеда, лошији преглед и третирање животиња.
Код слободног начина држања потребно је обезбедити хранидбени ходник ширине око 4м,
јасле на сличан начин као код везаног држања, простор за исхрану и кретање који је у
11

ствари ходник са друге старне јасала по којем се грла крећу слободно, одлазећи на
лежишта, ка јаслама или појилицама,удобна, чиста и сува лежишта
Како да услови смештаја крава буду што бољи?
Обезбедите меке подлоге!
Удобна гумена лежишта осигуравају минималане повреде ногу и папака. Мекше
подлоге омогућавају папцима регенерацију. Употреба гумених подлога олаксава лакше и
брже чишћење штале, што се директно одражава на добробит стоке и позитивне резултате
у производњи и квалитету млека.
Четкајте краве!
Истраживање су показала да се четкањем подстиче боља циркулација крви код
крава, што за резултат има њихово боље здравље као и да краве редовно чишћене
специјалном четком дају више млека. У савременим објектима за смештај крава користе
се различите четке. Ротациона четка за краве дизајнирана је да побољша здравље, мир и
комфор крава. Ова четка се окреће полако преко свих страна краве и не заузима пуно
простора у штали, поставља се веома лако качењем на зид.
Обезбедите одговарајућу вентилацију!
У стајама је јако важно обезбедити адекватну вентилацију која омогућава довођење
чистог и свежег ваздуха. Важно је знати да ниске температуре немају утицај на опште
стање крава као и њихову производњу само ако је лежиште увек суво, као и да у стаји
нема промаје. у топлим љетним данима потребно је уградити вентилаторе за хлађење.
Правилником о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну
производњу дефинисана су бесповратна средства која се могу добити за набавку нове
опреме за смештај животиња. Лице које испуњава основне услове остварује право на
подстицаје ако има максимално 600 грла говеда.
Право на коришћење ових подстицајних средстава имају регистрована пољопривредна
газдинства, ако је износ појединачног рачуна већи од 50.000 динара, Субвенционисање
цене нове опреме за припрему сточне хране и њену дистрибуцију износи 40-55% од
износа цене без ПДВ-а. Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева је
3.000.000 динара. Поднесите и ви захтев за подстицаје за набавку опреме за смештај стоке.
Јован Гроздић дип.инг.

- Svi poljoprivredni proizvođači koji imaju višak proizvoda za tržište mogu
kontaktirati svog poljoprivrednog savetodavca i objaviti besplatnu ponudu svojih
proizvoda na sajtu AGROPONUDA http://www.agroponuda.com

Broj objavljenih agroponuda
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Broj realizovanih agroponuda

2

12

13

14

