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  Образац СУПП- ПЛ 

 

  

Закон о статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 85/03) 
Одлука Народне скупштине Републике Српске о усвајању Статистичког програма Републике 

Српске за период 2018-2021, 02/1-021-173/18 ("Службени гласник Републике Српске" бр. 21/18) 
 

Шифра активности: 8411505 
 
 

СРЕДСТВА И УСЛУГЕ КОРИШТЕНИ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ 2018.  
 

Подаци добијени овим истраживањем, користиће се искључиво у статистичке сврхе и неће се објављивати као појединачни  
(Закон о статистици Републике Српске, „Службени гласник Републике Српске“, бр. 85/2003) 

 

Идентификација пољопривредног газдинства (попуњава статистика) 
        /  

  

Датум попуњавања извјештаја      Почетак попуњавања извјештаја      
                                                                                    дан            мјесец                                                                                  час               минут 

 

 ОПШТИ ПОДАЦИ О ГАЗДИНСТВУ 

Одзив газдинства правног лица / предузетника (попуњава статистика) 

  1.  Газдинство је доставило извјештај  

 

  2.  Газдинство је подијељено 

 

Прећи на посљедњу страну обрасца и завршити 
извјештавање (име, презиме и шифра контролора) 

3.  Газдинство је одбило сарадању 

 4.  Газдинство се не бави пољопривредом 

 5.  Одсуство чланова газдинства 

 6.  Адреса газдинства је непозната или нетачна 

   
 

Идентификациони подаци правног лица / предузетника 

_____________________________________________ 
                

 

Назив правног лица / предузетника                          Матични број правног лица 

 

             
 

 Јединствени идентификациони број предузетника 

Адреса сједишта правног лица / предузетника 

_____________________________________________ ______________________________________________ 
Општина / град Насеље 

_______________________________________________________________________ 
    

 

Улица                           Кућни број 

_____________________________________________ 
             

 

Електронска адреса Телефон 
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ТАБЕЛА 1. СЈЕМЕ И САДНИ МАТЕРИЈАЛ (за пољопривредну годину: од 1. децембра 2017. до 30. новембра 2018.) 

Редни 
број Назив производа Количина потрошње Вриједност потрошње, у КМ 

(без ПДВ-а) 
1 2 3 4 
1. Сјеме жита, kg   

2. Сјеменски кромпир, kg   

3. Сјеме крмног биља, kg   

4. Сјеме индустријског биља, kg   

5. Сјеме поврћа, kg   

6. Расад поврћа (укључује расад диње и лубенице), ком   

7. Воћне саднице, ком   

8. Саднице јагоде, малине и другог бобичастог воћа, ком   

9. Саднице винове лозе, ком   

 
 
ТАБЕЛА 2. ЕНЕРГЕНТИ И МАЗИВА (за пољопривредну годину: од 1. децембра 2017. до 30. новембра 2018.) 

Редни 
број Назив производа Укупна вриједност потрошње, у 

КМ (без ПДВ-а) 
% потрошње за обављање 

пољопривредне дјелатности 
1 2 3 4 
1. Електрична енергија   

2. Нафта   

3. Бензин   

4. Остала моторна горива   

5. Лож уље    

6. Мазива   

7. Огријевно дрво    

8. Угаљ   

9. Плин   

 
 
ТАБЕЛА 3. ЂУБРИВА (за пољопривредну годину: од 1. децембра 2017. до 30. новембра 2018.) 

Редни 
број Назив производа Количина потрошње, kg Вриједност потрошње, у КМ 

(без ПДВ-а) 
1 2 3 4 
1. Нитрогена (азотна) ђубрива (1.1+1.2+1.3)   

1.1 УРЕА   

1.2 КАН   

1.3 Остала нитрогена (азотна) ђубрива   

2. Комплексна (сложена) ђубрива (2.1+2.2+2.3)   

2.1 НП   

2.2 ПК   

2.3 НПК   

3. Остала ђубрива (укључујући и природна ђубрива)   
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ТАБЕЛА 4. СТОЧНА ХРАНА (за пољопривредну годину: од 1. децембра 2017. до 30. новембра 2018.) 

Редни 
број Назив производа Количина потрошње, kg Вриједност потрошње, у КМ 

(без ПДВ-а) 
1 2 3 4 
1. Појединачна сточна храна (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)   

1.1. Жита и нус производи мљевења   

1.2. Кромпир и сточно корјенасто биље    

1.3. Млијеко   

1.4. Уљане сачме    

1.5. Сијено    

1.6. Остало   

2. Концентрована сточна храна (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)   

2.1 Концентрована сточна храна за говеда   

2.2 Концентрована сточна храна за овце и козе   

2.3 Концентрована сточна храна за свиње   

2.4 Концентрована сточна храна за перад   

2.5 Концентрована сточна храна за осталу стоку   

 
 
ТАБЕЛА 5. СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА (ПЕСТИЦИДИ) (за пољопривредну годину: од 1. децембра 2017. до 30. новембра 2018.) 

Редни 
број Назив производа Вриједност потрошње, у КМ (без ПДВ-а) 

1 2 3 
1. Фунгициди  

2. Инсектициди  

3. Хербициди  

4. Остала средства за заштиту биља  

 
 
ТАБЕЛА 6. ВЕТЕРИНАРСКИ ТРОШКОВИ (за пољопривредну годину: од 1. децембра 2017. до 30. новембра 2018.) 

Редни 
број Назив производа Вриједност потрошње, у КМ (без ПДВ-а) 

1 2 3 
1. Ветеринарски трошкови (производи и услуге)  

 
  
ТАБЕЛА 7. ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА, МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ (за пољопривредну годину:  

од 1. децембра 2017. до 30. новембра 2018.) 
Редни 
број Назив производа Вриједност, у КМ (без ПДВ-а) 

1 2 3 
1. Одржавање и поправак пољопривредне опреме и механизације  (1.1+1.2)  

1.1 
Резервни дијелови (свјећице, акумулатори, дијелови плуга, покривачи 

против града, фолије, итд.)  

 

1.2 Накнада за рад/услугу (механичара, ковача, електричара, итд.)   

2. Одржавање пољопривредних објеката (2.1+2.2)  

2.1 
Кориштени (репродукциони) материјали (цемент, пијесак, цигла, дрво, 

стакло, итд.) 
 

2.2 Накнада за рад/услугу (молера, зидара, столара, водоинсталатера, итд.)   
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ТАБЕЛА 8. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНЕ ОБЈЕКТЕ, МЕХАНИЗАЦИЈУ, ОПРЕМУ И ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА (за пољопривредну 

годину: од 1. децембра 2017. до 30. новембра 2018.) 
Редни 
број Назив производа Вриједност, у КМ (без ПДВ-а) 

1 2 3 
1. Инвестиције у пољопривредне објекте  

2. Инвестиције у механизацију, опрему и транспортна средства  

3. Остале инвестиције  

 
 
ТАБЕЛА 9. ПОЉОПРИВРЕДНЕ УСЛУГЕ (за пољопривредну годину: од 1. децембра 2017. до 30. новембра 2018.) 

Редни 
број Назив производа Вриједност, у КМ (без ПДВ-а) 

1 2 3 

1. 
Пољопривредне услуге (најам машина и опреме са 

радницима)(1.1+1.2+1.3) 

 

1.1. Припрема земљишта, сјетва, жетва, итд.  

1.2. Услужни тов стоке и перади, услуге клања, стрижење оваца, и тд.  

1.3. Остале пољопривредне услуге   

 
 
ТАБЕЛА 10. ОСТАЛА ДОБРА И УСЛУГЕ (за пољопривредну годину: од 1. децембра 2017. до 30. новембра 2018.) 

Редни 
број Назив производа Вриједност, у КМ (без ПДВ-а) 

1 2 3 
1. Остала добра и услуге (1.1+1.2+1.3)    

1.1 
Материјали, мали алати и остали материјал (лопате, мотике, леђне 

прскалице, батерије, лампе, прекидачи, ексери, итд.)  
 

1.2. Изнајмљивање машина и опреме без најма радника   

1.3 Остала добра и услуге (1.3.1+1.3.2+1.3.3+1.3.4+1.3.5+1.3.6+1.3.7+1.3.8)   

1.3.1 Трошак транспортних услуга и услуга складиштења    

1.3.2 
Трошкови за чланство у пољопривредним организацијама, коморама и 

удружењима 

 

1.3.3 Трошкови вјештачке оплодње и кастрације   

1.3.4. Трошкови осигурања   

1.3.5. Банкарски трошкови  

1.3.6. Плаћене камате  

1.3.7. 
Трошкови за контролу млијека, излагања производа, уписи у регистре 

поријекла, трошкови за цертификацију сјемена (инспекцијски послови)  

 

1.3.8. 
Остала добра и услуге (трошкови регистрације пољопривредних возила, 

комуналне накнаде, превоз радника и сл.) 
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Завршетак попуњавања извјештаја 
     

 

 

 

 

 

час  минут 
 
 
 

Извјештај попунио  
( М.П.) 

    Потпис одговорног лица 
    

 

 

Име и презиме контролора: _______________________________________ Шифра контролора  
    

 

НАПОМЕНЕ: 

 

 
 
 
 

Упутство за попуњавање обрасца СРЕДСТВА И УСЛУГЕ КОРИШТЕНИ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ 
ПРОИЗВОДЊИ (за пољопривредну годину: од 1. децембра 2017. до 30. новембра 2018.) 

 
 
У овом обрасцу приказује се укупна вриједност потрошње за све категорије средстава и услуга потрошених у процесу 
пољопривредне производње у току једне године (од 1. децембра 2017. до 30. новембра 2018.). За сјеме и садни 
материјал, ђубрива и сточну храну уписује се и количина потрошње у посматраном периоду. Средства која су набављена у 
посматраном периоду и стављена на залихе до идућег производног процеса овдје се не укључују. Уписује се вриједност са 
свим порезима (осим ПДВ-а) и евентуалним транспортним трошковима за доставу купљене робе, без евентуалних 
попуста и субвенција. 

Табела 1. Сјеме  и  садни материјал 
Уписује се количина и вриједност утрошеног сјемена и садног материјала који су набављени на један од сљедећих 
начина: од других пољопривредних произвођача на домаћем тржишту, из увоза и/или из сопствене производње из 
претходног периода. Сјеме произведено и потрошено унутар пољопривредне јединице у истом референтном периоду 
овдје се не укључује.  

Код сјемена је потребно обратити пажњу да, уколико се набавља сјеме и од тог сјемена производи расад поврћа, уписује 
се само једна вриједност (за сјеме или за расад). Код садница је потребно обратити пажњу да се овдје биљежи само 
трошак садница за редовно одржавање продуктивности сталних/старих засада, док се трошак садница за подизање новог 
засада, реконструкцију или модернизацију сталног/старог засада не биљежи.    
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Табела 2. Енергенти и мазива 
Уписује се укупна вриједност утрошених енергената и мазива за потребе домаћинстава (електрична енергија, нафта, 
бензин, остала моторна горива, лож уље, мазива, огријевно дрво, угаљ, гас), у КМ. Такође, уписује се и проценат 
потрошње енергената на газдинству који је утрошен за обављање пољопривредне дјелатности.   

Табела 3.  Ђубрива 
Уписује се количина и вриједност утрошених једноставних (правих) минералних ђубрива (нитрогена/азотна: УРЕА, КАН и 
остала нитрогена/азотна ђубрива), комплексних (сложених) минералних ђубрива (НП, ПК И НПК) и осталих ђубрива 
(фосфатна ђубрива, калијева ђубрива, органска ђубрива, водотопива ђубрива и ђубрива са додатком микроелемената). 

Табела 4. Сточна храна 
Уписује се количина и вриједност набављене појединачне сточне хране (жита и нус производи мљевења, кромпир и 
сточно корјенасто биље, млијеко, уљане сачме, сијено и остала једнокомпонентна сточна храна) на домаћем тржишту, из 
увоза или од других пољопривредних газдинстава, као и концентроване (сложене) сточне хране по категоријама стоке 
(говеда, овце, козе, свиње, живине и остала стока) и употријебљене на газдинству у посматраном периоду, у КМ. Овдје се, 
такође, приказује количина и вриједност сточне хране произведене и употријебљене на истом газдинству, у истом 
референтном периоду. 

Табела 5. Средства за заштиту биља (пестициди) 
То су производи хемијског или биолошког поријекла намијењени заштити економски значајних биљака и животиња од 
корова, болести и разних штеточина. У пестициде спадају: фунгициди (заштитна средства која се употребљавају за 
сузбијање гљива и гљивичних обољења), инсектициди (средства за сузбијање инсеката), хербициди (средства за 
сузбијање корова) и остала средства за заштиту биља (акарациди, лимациди, родентициде, нематоциди). За сваку ставку 
потребно је у табелу уписати вриједност утрошеног средства, у КМ. 

Табела 6. Ветеринарски трошкови (производи и услуге) 
Уписује се укупна вриједност ветеринарских трошкова, у КМ. Ови трошкови обухватају трошкове за узгој стоке и живине, 
као што су: лијекови без услуге (накнаде) ветеринара, лијекови са услугом (накнадом) ветеринара, услуге ветеринара и сл.   

Табела 7. Текуће  одржавање  пољопривредних објеката, механизације и опреме 
Уписује се вриједност, изражена у КМ, трошкова текућег одржавања пољопривредних објеката, механизације и опреме у 
посматраном периоду. Трошкови текућег одржавања су трошкови који се континуирано појављују током раздобља 
кориштења имовине, а у циљу одржавања свакодневне функције те имовине. 

Под накнадом за рад/услуге сматра се износ који је пољопривредно газдинство платило трећем лицу (лице које није 
запослено на пољопривредном газдинству) за обављени рад/услугу.   

Табела 8. Инвестиције у пољопривредне објекте, механизацију, опрему и транспортна средства 
Уписује се вриједност, изражена у КМ, инвестиционих улагања у пољопривредне објекте, механизацију, опрему и 
транспортна средства. 

Инвестициона улагања обухватају све набавке у циљу добијања нове имовине, повећања вриједности или замјене 
постојеће сталне имовине. Инвестициона добра могу бити нова или половна, купљена или добијена без накнаде у земљи 
и иностранству, или произведена у сопственој режији. 

Табела 9. Пољопривредне услуге 
Уписује се вриједност плаћена за најам машина и опреме заједно са радом, у КМ. У пољопривредне услуге спадају: 
припрема земљишта, сјетва, жетва, услужни тов стоке и перади, услуге клања, стрижење оваца и остале пољопривредне 
услуге.   

Табела 10. Остала добра и услуге 
Уписује се вриједност, у КМ, и то за изнајмљивање машина и опреме без најма радника, трошкови  траспортних услуга, 
трошкови осигурања, трошкови за чланство у пољопривредним организацијама, коморама и удружењима, трошкови за 
контролу млијека, излагања производа, уписи у регистар поријекла, трошкови за цертификацију сјемена (инспекцијски 
послови) и остала добра и услуге (трошкови регистрације пољопривредних возила, комуналне накнаде, превоз радника и 
сл.). 
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