ПССС - „ ПОЉОСАВЕТ ” доо - ЛОЗНИЦА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Број 1/2020.
10.01.2020.
тираж 300 примерака
Пољопривредна саветодавна стручна служба
града Лозница и општина Мали Зворник, Крупањ
и Љубовија

САДРЖАЈ:
Задругарство у Србији
Гордана Вујаклија..............................................................................................................................3

Коришћење жетвених остатака у исхрани стоке
Милица Попадић .............................................................................................................................3

Шта је GlobalGAP?
Душан Деспотовић ...........................................................................................................................4

Једногодишње сорте јарог крмног биља
Миленко Ђурић ................................................................................................................................5

Превентивне мере при заснивању воћњака
Радмила Ћалић ...................................................................................................................................6

ИПАРД подстицаји за инвестиције у физичку имовину које се
тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и
производа рибарства
Златица Крсмановић ..........................................................................................................................7

Подстицај за набавку новог трактора у 2020.години
Живко Стефановић ............................................................................................................................8


Доминантне цене живе стоке- сточне пијаце.....................................................................10



Доминантне цене житарица и сточне хране......................................................................10



Доминантне цене воћа..........................................................................................................11



Доминантне цене поврћа.....................................................................................................11
2

Гордана Вујаклија, дипл. инж. сточарства

Задругарство у Србији
Више од 800 милиона људи у свету послује преко својих задруга. Задруге са
својим чланством представљају трећу светску економску силу. Ово увек треба имати на уму
када смо у дилеми да ли нам треба задруга или не.
Свуда у свету, па и у пољопривреди, мали морају постати свесни да се морају
удруживати јер у супротном ће врло брзо нестати. Нови тип задруга може бити организовање
“радничких задруга” којима је основна делатност да производе и продају своје производе и
пружају услуге, обављајући делатност кроз економско удруживање задругара који су по
правилу, уједно и запослени, у складу са прописима којима се уређује област рада, у задрузи
која је њихов послодавац. Посебно је важно да задруге могу и треба да пруже комплетну
услугу у примарној производњи на поседу задругара или коопераната уз успостављање
специфичних економских односа, а што мора бити у функцији коришћења производних
ресурса и стварања нових материјалних добара. На овај начин једино је могуће рационално
искористити расположиве ресурсе у функцији развоја пољопривредне производње на
просторима где је изузетно мало или уопште нема становништва.
Претежна делатност задруга је везана за сточарску и воћарску производњу,
сакупљање лековитог биља. У оквиру задруга углавном се обавља примарна пољопривредна
производња и пласман пољопривредних производа без прерађивачких капацитета, односно
финалних прехрамбених производа што је основ за напредовање подручја. Важно је
напоменути и чињеницу да је степен развијености задругарства условљен друштвеноекономским условима привређивања и институционалним амбијентом. Задругарство у целом
свету гради се на следећим, веома важним принципима и вредностима:
•
Добровољно и отворено чланство
•
Демократска контрола од стране задругара
•
Економско учешће задругара
•
Аутономија и независност задруге
•
Образовање, обука и информисање
•
Међузадружна сарадња
•
Брига за заједницу
У протеклој години у акцији “500 задруга у 500 села”око 95 задруга бесповратно
је добило близу милијарду динара, а значајно је поменути и формирање националног савета
за спас села. Ове активности треба да помогну стање у задругарству и омогуће младима
останак у селу и на свом поседу.
Милица Попадић, дипл. инж. ратарства и повртарства

Коришћење жетвених остатака у исхрани стоке
У зависности од начина и времена бербе жетвени остаци ратарских биљака могу се
искористити као сува, свежа или силирана сточна храна. У зависности од садржаја
хранљивих и сварљивих материја кабаста сточна храна, припремљена од жетвених остатака,
може бити потпун оброк или додатак уз концентровану храну. На квалитет секундарних
производа, односно биљних остатака значајно утиче и здравствено стање биљака у време
бербе. Хранљива вредност сламе жита, кукурузовине и других сувих жетвених остатака
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биљака, као што су махунарке, зависи од врсте и времена бербе. Слама овса је је
најхранљивија, затим јечмена, док је ражана најмање хранљиве вредности. Сува
кукурузовина има већу хранљиву вредност, посебно свежа биомаса кукуруза шећерца.
Жетвени остаци хељде и зрнених махунарки богатији су протеинима, али имају мању
сварљиву вредност од сламе жита услед повећаних количина алкалоида и лигнина. Да би се
повећала хранљива вредност ових секундарних производа предлаже се да се слама или
кукурузовина претходно третирају, и то сецкањем, намакањем у врућој води или
ферментисањем уз помоћ хемијских препарата. Ако се слама припреми сецкањем, губици
сточне хране смањују се за око 30% јер домаће животиње конзумирају целокупну биомасу
не бирајући само хранљивије делове. Хемијске методе третирања у циљу повећања сварљиве
вредности сувих жетвених остатака су бројне и зависе од врсте биљака, сорте, као и домаћих
животиња које ће се хранити. Овај третман има задатак да разлаже лигнин, ублажи штетно
деловање на органе за варење и да сузбије патогене у жетвеним остацима.
Свежи жетвени остаци, као што су лисна маса шећерне и сточне репе, затим стабла
кромпира, сточне тикве, надземна зелена биомаса сирка за зрно и кукуруза шећерца, могу се
користити директно у исхрани домаћих животиња или за спремање силаже. Како би се
повећала хранљива вредност силаже са овим остацима треба помешати квалитетнију
биомасу, на пример последњег откоса вишегодишње крмне смеше, силажног кукуруза или
сирка, луцерке, црвене детелине или неке друге лептирњаче.
Секундарни ратарски производи који имају највећу хранљиву вредност су ситна и
оштећена зрна жита која се издвајају пре млевења, затим мекиње које представљају омотаче
семена и плевице после љуштења плевичастих плодова. Ови остаци, или сточно брашно,
користе се као концентрована скробно-протеинска сточна храна. Остаци после цеђења уља
или уљане погаче су енергетски најбогатији секундарни ратарски производи богати
протеинима и мањом количином уља. Ови производи су најважнији извор биљних протеина
за домаће животиње, посебно уљане погаче соје. Уљане погаче се користе за припремање
концентроване сточне хране која служи у исхрани свих врста и категорија домаћих и гајених
животиња.
Душан Деспотовић, дипл. инж. ратарства и повртарства

Шта је GlobalGAP?
То је стандард, који омогућава да се произвођачи, независно од величине и облика
организованости (индивидуални/удружења) појаве на тржишту у било којем делу света. Да
би пољопривредни произвођачи, добили наведени стандард, морају да буду доследни у својој
производњи. Та доследност, подразумева поштовање и праћење норматива, који су израдили
и развијали представници свих чланова прехрамбеног ланца у целом свету. Скуп
испоштованих и оцењених норматива представља могућност добијања међународног
сертификата за свој производ.
Сврха овог стандарда је да осигура малопродајној мрежи и крајњим потрошачима
висок ниво поузданости да су спроведене све мере и контроле, те да је производ сигуран за
здравље потрошача.
GLOBALGAP обухвата систем сертификације :
• Свежег воћа и поврћа
• Гајења стоке и рибе
• Цвећа и украсног биља
• Зачинског биља
• Интегралне пољопривредне производње.
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Корист за потрошаче
• Мањи ризик за здравље купаца
• Комплетније и боље информације о пореклу производа: следивост
• Веће поверење у процес производње хране
• Веће задовољство храном у погледу квалитета, разноврсности и сигурности.
Принципи
• Ограничена и контролисана употреба свих врста агрохемикалија,
• Хигијенско поступање приликом производње и манипулације пољопривредних
производа,
• Обезбеђење упутстава и записивање свих активности уз обезбеђење следљивости,
• Јединствена правила која омогућавају непристрасну верификацију (потврда да је све
рађено како треба),
• Међусобна комуникација и размена мишљења између произвођача, трговаца и
корисника производа,
• Брига за заштиту човекове околине и одрживи развој,
• Одговорно поступање према запосленима на газдинству,
Делови протокола којег се морају придржавати и водити пољопривредни произвођачи:
1. Вођење евиденције
2. Сорте и врсте подлога
3. Карактеристике терена
4. Земљиште и супстрат
5. Употреба ђубрива
6. Наводњавање
7. Заштита биља
8. Жетва
9. Период после жетве
10. Отпад, загађење животне средине, рециклирање и поновно коришћење
11. Добробит (корист) и здравствена сигурност
12. Еколошки проблеми
13. Образац за жалбу
Миленко Ђурић, дипл инж. ратарства

Једногодишње сорте јарог крмног биља
Једногодишње сорте јарог крмног биља су последњих година знатно више заступљене
у сетвеној структури код пољопривредних произвођача. Предност ових биљака поред
значајног повећања квалитета и квантитета у производњи крмног биља за исхрану у
сточарству је што поједине од њих омогућавају “другу жетву”. Сетвом пострних усева
остварује се додатни приход на газдинству. Поред тога добре су за увођење у плодоред јер
земљиште обогаћују азотом.
Сточни грашак има двоструку примену у производњи. Сорте сточног грашка се
користе за производњу зрна, производњу крмне масе или комбиновано. Сорте крмног грашка
које се користе за зрно имају ниже стабло, висине 50 до 80 цм, садржај протеина у зрну креће
се до 25% а принос зрна 4-6 т/ха. Сорте сточног грашка за крму или комбиновано коришћење
имају високо стабло, висине 150 до 160 цм са приносом крме 30-50 т/ха до 20% садржаја
протеина а принос зрна са 28 % протеина је 3 до 5 т/ха.
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Јара грахорица се сеје за производњу зелене масе, сена, сенаже и силаже уз потпорни
усев. Крма је одличног квалитета за исхрану преживара. Принос зелене масе је 40-50 т/ха а
сена од 8 до 10 т/ха.
Суданска трава у производној години даје 3 до 5 откоса. Принос на годишњем нивоу
креће се до 100 т/ха зелене масе и 20 т/ха сена. Одличног је квалитета за сточну храну. Има
брз почетни пораст, добро бокорење и брзо се регенерише после кошења.
Крмни сирак у три откоса даје и до 110 т/ха зелене масе у условима сувог ратарења.
Висина биљака приликом косидбе је 1 до 1,5 м. Карактерише га брз почетни пораст, одлично
бокорење и брза регенерација после кошења. Друга намена крмног сирка је производња масе
за силажу. Ове сорте се одликују вишим садржајем шећера, дуже су вегетације и високог
приноса како зелене крме тако и силаже. Стабљика остаје сочна до краја вегетације па могу
да се користе и за биомасу за производњу електричне енергије.
Радмила Ћалић, дипл. инж.заштите биља

Превентивне мере при заснивању воћњака
Повећана потражња за воћем наметнула је његову све већу производњу, тако да се
засади под воћем из године у годину увећавају. Такође, увозом садног материјала и ширењем
засада стварају се услови за појаву обољења и штеточина који до сада нису били
регистровани у нашој земљи. Долази и до ширења већ присутних штеточина и болести, и то
посебно код оних засада за чије подизање је коришћен садни материјал непознатог порекла
и квалитета. Тиме се у одговарајућој мери повећава и укупно коришћење средстава за
заштиту биља. За све веће коришћење пестицида одговорно је и тржиште чији су захтеви за
квалитетнијим плодовима све већи.
У интензивним засадима, у којима се постижу високи приноси воћа, и заштита је
интензивна, јер услови у њима погодују и развоју болести и штеточина. Нове сорте које дају
квалитетније плодове, по правилу су осетљивије на болести и штеточине. Погрешно је
користити хемијска средства по сваку цену и за најмањи напад штеточина и болести, већ је
потребно окренути се принципима интегралне заштите и смањити њихову употребу. На овај
начин добија се пре свега здравствено безбеднија храна, а значајно је и смањење трошкова
производње.
Употреба здравог садног материјала је неопходни чинилац воћарске производње.
Постоји велики број болести које се преносе садним материјалом. Садним материјалом може
бити пренет велики број штетних организама, а некада се на једној садници може налазити и
по неколико њих. Штетни организми се преносе унутар или на садном материјалу. Најчешћи
извор заразе су родитељске биљке које се користе за репродукцију (пупољци,калем гранчице
итд.), а ширење је најчешће условљено физичким контактом садног материјала. Воћарима
посебно препоручујемо да буду обазриви при набавци садног материјала. Нарочито код
вишегодишњих култура код којих лошим избором расадника или куповином
од
нерегистрованих произвођача може доћи до значајних штета. При куповини без рачуна и
било каквих гаранција штете се не могу надокнадити.
Обрада земљишта је веома важна са аспекта заштите воћњака од штетних организама.
Обрада земљишта има за циљ успостављање повољног водног, ваздушног и топлотног
режима за развој воћака. У земљишту се налази и велики број инсеката, гљива, бактерија,
нематода итд. У земљишту такође презимљава велики број штетних организама, па је његова
обрада веома важна у воћарству. Такође је важна површинска обрада којом се штеточине
излажу временским приликама и предаторима. Поред тога што се редовном обрадом
земљишта побољшавају његова структура и физичка својства, њоме се сузбијају и корови.
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Наиме, редовном обрадом и одржавањем земљишта спречава се развој коровских биљака
које служе као домаћини многих изазивача болести и штеточина гајених биљака. Поред
тога, корови повећавају влагу у воћњаку, што погодује развоју болести.
Земљиште се у воћњаку може одржавати на неколико начина. Као јалови угар, где се
обрада земљишта врши машински између редова и у реду ручно или бочним фрезама које су
све више у употреби код нас. Земљиште се може одржавати и затрављено, али ово се
препоручује само у засадима где постоји наводњавање. Сађење подкултума може се
препоручити само у младим засадима и то у првим годинама.. Када је реч о малчирању, у
воћарству се највише користи у засадима јагода и малина. За ову намену могу се користити
разни материјали као што је слама, пиљевина, кора дрвећа. Највише се користе фолије
различитих дебљина, боја и времена трајања. Предност је вишеструка, али треба имати у
виду тешку борбу са мишевима и волухарицама. У овој борби. могу се користити и
електронски растеривачи. Малчирањем се смањује губљење воде и појава корова.
Ђубрење је мера која је веома важна за пољопривредну производњу. Воће троши
велике количине хранљивих материја на изградњу вегетативне масе: корена, стабла и листа.
Стајњак је органско ђубриво и његовом употребом се у земљиште, осим хранљивих материја,
уноси хумус и корисни микроорганизми. Стајњак је ђубриво које делује више година,али се
највећа количина хранљивих материја искористи у прве три године. Количине стајњака које
ће се користити зависе од потреба засада, стања земљишта, квалитета стајњака и могу бити
различите. Најчешће се примењује средња норма ђубрења и то око 20 t/ha до 30 t/ha. Стајњак
се никада не користи свеж, већ добро згорео и потребно га је одмах по растурању заорати.
Када је реч о минералним ђубривима, најчешће се користе комплексна која садрже тачно
одређен однос три елемента: азота, фосфора, калијума. Ова ђубрива могу да садрже и
микроелементе. Количина минералних ђубрива која ће се користити најсигурније се одређује
хемијском анализом земљишта. Разликујемо основно ђубрење и прихрањивање. Основно
ђубрење се изводи уз јесењу обраду уз коришћење ђубрива са мањим процентом азота.
Прихрањивање се врши у неколико наврата и то једно на почетку вегетације, а друго
прихрањивање је после заметања плодова. Фолијарно прихрањивање се врши према
потребама биљке за одређеним елементом.
Не треба претеривати са ђубривом, јер вишак неких елемената неповољно утиче на
раст и развој воћака, а што је важније дисбаланс храњивих материја повољно утиче на развој
штетних организама. Неправилним ђубрењем се квари структура земљишта, а посебно
долази до погоршања киселости, што неповољно делује на саму воћку и стварају се услове
за развој болести. Само правилна исхрана погодује воћки и повећава њену отпорност на
болести и штеточине.
Златица Крсмановић, дипл. инж. воћарства и виноградарства

ИПАРД подстицаји за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде
и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства
Управа за аграрна плацања расписала је Трећи Јавни позив за подношење Захтева за
одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину које се тичу
прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства. Јавни позив траје
до 24.фебруара 2020.године. Предмет Јавног позива су инвестиције у изградњу објеката и
набавку нове опреме и механизације у сектору прераде млека, меса, воћа и поврћа, јаја и
прераде грожђа. Прихватљиве трошкове чине и трошкови припреме пројектне и техничке
документације са консултантским услугама.
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Циљ је да се овом мером модернизују прерађивачки капацитети, повећа
продуктивност, конкурентност и да се допринесе постизању потребних ЕУ стандарда. Осим
тога, ове инвестиције ће олакшати и боље позиционирање производа на тржишту и повећању
извоза. Радом на стандардизацији процеса прераде прерађивачки сектор ће се постепено
усклађивати са правилима и стандардима ЕУ у погледу заштите животне средине,
безбедности хране и квалитета производа, добробити животиња и следљивости у ланцу
исхране и управљању отпадом.
Право на пријаву имају предузетници; мали, средњи и велики привредни субјекти и
земљорадничке задруге. Уз захтев се прилаже пословни план, попис покретне и непокретне
имовине, 3 понуде, уверење о измиреним доспелим обавезама од стране локалне пореске
администрације и надлежне пореске управе, извод из регистра привредних субјеката, биланс
успеха за предходну годину односно порески биланс.
Општи услови које подносиоц захтева треба да испуњава су: нема доспелих
неизмирених обавеза, има седиште на територији региона и да се инвестиција налази на
територији региона Београда, Војводине, Шумадије и Западне Србије, Јужне и Источне
Србије, нема неизмирених дуговања према министарству, објекат и катастарска парцела који
су предмет инвестиције су у власништву или у закупу најмање на 10 година и да су без
терета, да инвестиција није започета и да није предузео ни једну радњу пре доношења
решења о одобрењу пројекта, да добављач и корисник не представљају повезана лица, има
три прикупљене понуде за набавку инвестиције (чија вредност прелази 10000 еура), роба која
се набавља треба да потиче из земаља наведених у правилнику, да услови за инвестицију
нису вештачки створени, објекат који се гради мора имати све неопходне дозволе, објекат у
коју се уграђује опрема мора имати и употребну дозволу.
Поред општих услова за сваки сектор потребно је испунити и посебне услове.
Посебни услови у сектору млека: корисник уписан у регистар одобрених објеката, да има
утврђен дневни капацитет за прераду млека од 3000-100000 л млека. Посебни услови у
сектору меса: испуњени ветеринарско-санитарни услови за прераду меса у складу са
прописима који уређују ветеринарство, да се објекат налази на листи одобрених објеката,
минимални капацитет клања за 10 говеда или 50 свиња или 50 оваца или 5000 јединки
живине на дан.
ИПАРД подстицаји утврђују се у износу од 50% од вредности прихватљивих
трошкова инвестиције умањеном за износ пореза на додату вредност. Корисник ИПАРД
подстицаја остварује право на ИПАРД подстицаје, без обзира на укупну вредност
инвестиције, у оквиру следећих граница:1) за сектор млека у износу од 10.000 до 2.000.000
евра; 2) за сектор меса, сектор воћа и поврћа, сектор јаја и сектор грожђа у износу од 10.000
до 1.000.000 евра.
Живко Стефановић, дипл.инж. за агроекономију

Подстицај за набавку новог трактора у 2020.години
Подстицај се остварује на основу прихватљивих трошкова инвестиције за набавку
новог трактора снаге мотора до 60 kW (80,46 KS), са стандардним деловима, уређајима и
опремом укључујући припадајућу тракторску кабину, који се први пут употребљава за
извођење пољопривредних радова у примарној биљној и сточарској производњи; a који је
произведен у Републици Србији или чији модел добављач увози у растављеном стању и
склапа на својим производним линијама у Републици Србији ( ИМТ, TAФЕ, Фотон, Солис,
Беларус, YTO и Махиндра).
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Подстицај могу остварити лица која су уписана у Регистар пољопривредних
газдинстава и чија су газдинства у активном статусу и то: физичко лице – носилац
комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; предузетник; привредно друштво;
земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге.
Право на подстицај се остварује ако је нови трактор купљен у периоду од 1. јануара
2020. године до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје; не користи
подстицаје по неком другом основу , односно да иста инвестиција није предмет другог
поступка за коришћење подстицаја, нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања
према министарству надлежном за послове пољопривреде, нема одобрених бесповратних
средства из јавних средстава за набавку трактора у 2019. години; измирене доспеле обавезе
по основу јавних прихода и да је извршена регистрација трактора. Поред ових општих услова
неопходно је да корисник подстицаја у Регистру пољопривредних газдинстава има уписане
површине земљишта под производњом одговарајућих врста биљних култура: до 0,5 ha
поврћа, воћа и цвећа у заштићеном простору; до 2 ha јагодастог воћа, односно до 5 ha осталог
воћа; 2 ha грожђа, на парцелама које су уписане и у Виноградарски регистар у складу са
законом који уређује вино; до 3 ha поврћа (на отвореном пољу); од 0,1 до 50 ha цвећа (на
отвореном пољу); до 50 ha ароматичног и лековитог биља; до 2 ha житарица, индустријског и
крмног биља, или у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд: има до највише 19
млечних крава, односно има укупни капацитет објекта уписаног у Регистар објеката, односно
Регистар одобрених објеката, и то: до највише 19 говеда и/или до највише 149 оваца и коза
и/или до највише 29 крмача и/или до највише 99 товних свиња по турнусу и/или до највише
3.999 бројлера по турнусу и/или до највише 399 товних ћурки по турнусу.
Захтев за одобравање права на подстицаје за набавку новог трактора подноси се у
року од 6.јануара до 29.маја 2020.године. Уз захтев за остваривање права на подстицаје
подносилац захтева доставља: рачун за набавку трактора, отпремницу за набавку трактора;
доказ о извршеном плаћању; гарантни лист; уверења о измиреним доспелим обавезама по
основу јавних прихода, потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе да за
предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу , оверену копију
саобраћајне дозволе за трактор; изјаву добављача да је предметни трактор намењен извођењу
пољопривредних радова, да је произведен у Републици Србији или да је склапан на
производним линијама добављача са седиштем у Републици Србији, са копијом уверења о
домаћем пореклу предметног трактора или са копијом уговора о лиценци за склапање
предметног модела. Уверења и потврде која се достављају уз захтев за остваривање права на
подстицаје не могу бити старија од 30 дана од дана подношења захтева. Сва документа која
се достављају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или
овереној копији.
Подстицаји се утврђују 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. Највиши
укупни износ подстицаја који корисник може да оствари за једну календарску годину је
800.000 динара.
Подстицаји сe исплaћуjу по редоследу подношења уредно поднетих захтева у складу
са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, а дo износа
финансијских средстава (500.000.000 дин.) утврђеног посебним прописом којим се уређује
расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.
Корисник подстицаја има обавезу да наменски користи, не отуђује и не омогућава
другом лицу коришћење трактора у року од пет година од дана набавке новог трактора и
придржава се других обавеза корисника подстицаја, у складу са законом
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АГРОПОНУДА
БЕРЗА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА СРБИЈЕ

Поштовани пољопривредни произвођачи посетите страницу
http://www.agroponuda.com/ или нам се обратите ако желите нешто да огласите да
продајете или купујете.
Извештај о објављеним и реализованим понудама за четврти квартал 2019.године:
Број објављених агропонуда:
47
Број реализованих агропонуда:
18

ПССС - „ПОЉОСАВЕТ” ДОО – ЛОЗНИЦА
015/7883-760 7883- 546 e-mail: zzplo@orion.rs

Пољопривредни саветодавци:
Радмила Ћалић, саветодавац за заштиту биља
Златица Крсмановић, саветодавац за воћарство
Гордана Вујаклија, саветодавац за сточарство
Милица Попадић, саветодавац за ратарство и повртарство
Душан Деспотовић, саветодавац за ратарство и повртарство
Миленко Ђурић, саветодавац за ратарство
Живко Стефановић, саветодавац за агроекономију

тел. 015/7883-546
тел. 015/7883-760
тел. 015/7883-546
тел. 015/7883-546
тел. 015/7883-760
тел. 015/7883-760
тел. 015/7883-546
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