УПУTСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ УПИТНИКА

„ГОДИШЊЕ ИСТРАЖИВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА 2018“

Тражени подаци уписују се у одговарајуће кућице, а тамо гдје нема кућица, неопходно је уписати
податке у предвиђена поља.
На првој страни упитника, прво се попуњава датум (дан и мјесец), а затим вријеме почетка
попуњавања упитника (час и минут).

ПОГЛАВЉЕ 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ГАЗДИНСТВУ
ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ ПРАВНОГ ЛИЦЕ/ПРЕДУЗЕТНИКА – Уписују се идентификациони
подаци правног лица/предузетника (назив правног лица/предузетника, матични број и
јединствени идентификациони број), а затим адреса сједишта (општина, насеље, улица, број
телефона и електронска адреса).
Подаци о локацији газдинства (назив општине и насеља) обавезно се уписују, без обзира на то да
ли су ови подаци исти као подаци у адреси правног лица/предузетника или се разликују од њих.
Под локацијом газдинства подразумијева се мјесто на коме се одвија цјелокупна пољопривредна
производња или њен главни дио. То је обично мјесто на коме се налазe пољопривредни
објекти/зграде (нпр. административни–управни објекти, објекти за смјештај стоке,
стакленик/пластеник, хладњача за смјештај пољопривредних производа и сл.) или највећа
површина коришћеног пољопривредног земљишта. У случају да нема пољопривредног објекта по
ком се локација може одредити, највећа површина коришћеног пољопривредног земљишта узеће
се као референтна тачка.
Пољопривредна газдинства уписана у Регистар пољопривредних газдинстава Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, обавезно уписују број
пољопривредног газдинства у Регистру.

ПОГЛАВЉЕ 2. УКУПНО ЗЕМЉИШТЕ (пољопривредна година: 01. децембар 2017 до 30. новембар
2018.)
Табела 2.1. КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА НА ГАЗДИНСТВУ – Уписују се подаци о површинама
појединих категорија пољопривредног земљишта, коришћеног од стране газдинства правног
лица/предузетника током посматраног периода без обзира на власништво земљишта (површине у
власништву газдинства + површине узете у закуп – површине дате у закуп). Поред пољопривредног,
у оквиру ове табеле уносе се и подаци о расположивим површинама некоришћеног
пољопривредног земљишта (пољопривредно земљиште које се није користило дуже од 2 године),
површине под шумом, површине рибњака и осталог земљишта (земљиште газдинства под
зградама, путевима, двориштем, трстицима и сл.).
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ПОГЛАВЉЕ 3. БИЉНА ПРОИЗВОДЊА И УПОТРЕБА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА (за
пољопривредну годину: 01. децембар 2017 до 30. новембар 2018.)
Табела 3.1. УСЈЕВИ НА ОРАНИЦАМА, БАШТАМА/ВРТОВИМА – Уписују се називи усјева (колона
2), одговарајући кодови усјева на основу Кодне листе (колона 3), која је дата на задњој страни овог
упутства, као и одговарајућа шифра редослиједа усјева (колана 4) који су гајени на газдинству у
посматраном периоду. Уносе се и подаци о засијаним и пожњевеним површинама, укупној
производњи, те планираним сјетвеним површинама за 2018/2019. годину.
Пожњевена површина је површина са које је пожњевен усјев и убран принос. Пожњевене површине,
по правилу, треба да буду једнаке засијаним површинама, али пожњевене површине могу бити и
мање од засијаних за оне површине на којима је усјев потпуно или дјелимично уништен, тако да на
тим површинама, жетва није обављена нити је убран и најмањи принос (природне непогоде,
економски или други разлози). Површине на којима су усјеви у већој или мањој мјери оштећени,
али нису сасвим уништени и с којих се добија умањен принос, рачунају се у пожњевене површине.
Укупна производња представља укупан принос који се добија по завршетку жетве (бербе) и
вршидбе, односно укупан принос који је ускладиштен и умањен за количине изгубљене прије
жетве, током жетве, транспорта итд.
Укупна засијана површина за главне усјеве (колона 5, ред 11), мора бити једнака податку из Табеле
2.1 (колона 3, ред 1).
Табела 3.2. УПОТРЕБА ПРОИЗВЕДЕНИХ УСЈЕВА (из Табеле 3.1 за пољопривредну годину: 01.
децембар 2017 до 30. новембар 2018.) – У оквиру ове табеле, за сваки од усјева из табеле 3.1, уписују
се подаци о укупно расположивим количинама сопствених производа (укупна производња и залихе
сопствених производа на почетку посматраног периода), као и подаци о количинама истог
производа искоришћеним од стране газдинства правног лица/предузетника на различите начине
(за сјеме, сточну храну, прераду, исхрану, продају, губитке, укључујући и залихе на крају
посматраног периода).
Подаци о укупно расположивим количинама производа (колона 6), морају бити једнаки подацима
о укупно искоришћеним количинама (збир колона 7до13).
Табела 3.3. ПРОИЗВОДЊА СИЈЕНА СА ЛИВАДА (пољопривредна година: 01. децембар 2017 до 30.
новембар 2018.) – Уписује се површина ливада које су коришћене током референтног периода од
стране газдинства правног лица/предузетника (колона 4), као и производња сијена са коришћених
ливада (колона 5).
Табела 3.4. ПОВРЋЕ НА ОТВОРЕНОМ ИЛИ ПОД НИСКОМ ЗАШТИТОМ, укључујући леје и ниске
пластичне тунеле на ораницама и баштама/вртовима (пољопривредна година: 01. децембар 2017
до 30. новембар 2018.) - Уписују се називи (колона 2) и одговарајући кодови усјева поврћа на основу
Кодне листе (колона 3), као и одговарајућа шифра редослиједа усјева (колона 4) који су гајени на
газдинству у посматраном периоду на ораницама, отвореном или под ниском заштитом. Уписују се
и подаци о засијаним површинама (колона 5), пожњевеним површинама (колона 6), оствареној
производњи поврћа у посматраном периоду (колона 7), као и подаци о планираним сјетвеним
површинама за пољопривредну годину 2018/2019 (колона 8).
Остварена производња поврћа представља укупан принос који се добија по завршетку бербе,
умањен за количине изгубљене прије и током бербе, транспорта итд.
Укупна засијана површина за главне усјеве поврћа (колона 5, ред 12) мора бити једнака податку из
Табеле 2.1 (колона 3, ред 2).
Табела 3.5. ПОВРЋЕ У СТАКЛЕНИЦИМА И ПЛАСТЕНИЦИМА НА ОРАНИЦАМА И
БАШТАМА/ВРТОВИМА (пољопривредна година: 01. децембар 2017 до 30. новембар 2018.) Годишње истраживање пољопривредних газдинстава
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Уписују се називи (колона 2) и одговарајући кодови усјева поврћа на основу Кодне листе (колона
3), као и одговарајуће шифре редослиједа усјева (колона 4) који су гајени на газдинству у
посматраном периоду у стакленицима и пластеницима. Уписују се и подаци о засијаним
површинама (колона 5), пожњевеним површинама (колона 6), оствареној производњи поврћа у
посматраном периоду (колона 7), као и подаци о планираним сјетвеним површинама за
пољопривредну годину 2018/2019 (колона 8).
Остварена производња поврћа представља укупан принос који се добија по завршетку бербе,
умањен за количине изгубљене прије и током бербе, транспорта итд.
Укупна засијана површина за главне усјеве поврћа (колона 5, ред 12) мора бити једнака податку из
Табеле 2.1 (колона 3, ред 3).
Табела 3.6. УПОТРЕБА ПРОИЗВЕДЕНОГ ПОВРЋА (из Табеле 3.4. и Табеле 3.5. за пољопривредну
годину: 01. децембар 2017 до 30. новембар 2018.) - У оквиру ове табеле, за сваки од усјева из Табеле
3.4 и Табеле 3.5 (поврће са отвореног простора и из стакленика/пластеника), уписују се подаци о
укупно расположивим количинама сопствених производа (укупна производња и залихама
сопствених производа на почетку посматраног периода), као и подаци о количинама истог
производа искоришћеним од стране газдинства правног лица/предузетника на различите начине
(за сјеме, сточну храну, прераду, исхрану, продају, гибици, укључујући и залихе на крају посматраног
периода).
Подаци о укупно расположивим количинама поврћа (колона 6), морају бити једнаки подацима о
укупно искоришћеним количинама (збир колона 7-13).
Табела 3.7. ВОЋЊАЦИ - укључујући јагодичасто и бобичасто воће, маслине и јужно воће
(пољопривредна година: 01. децембар 2017 до 30. новембар 2018.) – Уписују се називи (колона 2) и
одговарајући кодови врсте воћа на основу Кодне листе (колона 3) које су гајене на газдинству у
посматраном периоду, као и подаци о укупној површини (колона 4), површини под родним
стаблима (колона 5) као и површине под младим засадима (колона 6) интезивних воћњака. Уписује
се и укупна производња воћа произведена током посматраног периода (колона 7).
Уколико газдинство правног лица/предузетника располаже екстензивним воћњаком (воћњак гдје
се не примјењују редовне агротехничке мјере а који има мање од 100 стабала по хектару или
максимални простор између стабала 10 метара, укључујући и расута стабла или групу стабала у
баштама/вртовима, обрадивим површинама, пашњацима и ливадама) треба уписати број стабала
(колона 8) и укупну производњу (колона 9).
Табела 3.8. УПОТРЕБА ПРОИЗВЕДЕНОГ ВОЋА (из Табеле 3.7 за пољопривредну годину: 01.
децембар 2017 до 30. новембар 2018.) - У оквиру ове табеле, за сваку од врста воћа из Табеле 3.7,
уписују се подаци о укупно расположивим количинама сопствених производа (укупна производња
и залихе сопствених производа на почетку посматраног периода), као и подаци о количинама истог
производа искоришћеног од стране газдинства правног лица/предузетника на различите начине
(за сјеме, сточну храну, прераду, исхрану, продају, губитке, укључујући и залихе на крају
посматраног периода).
Подаци о укупно расположивим количинама воћа (колона 6), морају бити једнаки подацима о
укупно искоришћеним количинама (збир колона 7до12).
Табела 3.9. ПЛАНТАЖНИ ВИНОГРАДИ (пољопривредна година: 01. децембар 2017 до 30.
новембар 2018.) – Уписују се подаци о укупној површини винограда (колона 4), површини под
родним чокотима (колона 5), површини под младим засадима (колона 6) и укупној количини
грожђа произведеној током посматраног периода (колона 7).
Табела 3.10. УПОТРЕБА ПРОИЗВЕДЕНОГ ГРОЖЂА (из Табеле 3.9. за пољопривредну годину: 01.
децембар 2017 до 30. новембар 2018.) - У оквиру ове табеле, за сваку од сорти грожђа из Табеле 3.9.
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уписују се подаци о укупно расположивим количинама сопственог грожђа (укупна производња и
залихе на почетку посматраног периода), као и подаци о количинама грожђа искоришћеним од
стране газдинства правног лица/предузетника на различите начине (за сјеме, сточну храну,
прераду, исхрану, продају, губитке, укључујући и залихе на крају посматраног периода).
Подаци о укупно расположивим количинама воћа (колона 6), морају бити једнаки подацима о
укупно искоришћеним количинама (збир колона од 7 до 11).
Табела 3.11. РАСАДНИЦИ - воћа, винове лозе, цвијећа, украсног биља, поврћа и дувана
(пољопривредна година: 01. децембар 2017 до 30. новембар 2018.) - Уписују се подаци о укупној
површини расадника (колона 4) и укупном броју садница/расада произведеним током посматраног
периода (колона 5).
Табела 3.12. ПРОИЗВОДЊА ЦВИЈЕЋА, УКРАСНОГ БИЉА И ДРВЕЋА (пољопривредна година: 01.
децембар 2017 до 30. новембар 2018.) – Уписују се подаци о укупној површини цвијећа, украсног
биља и дрвећа (колона 4) и укупној производњи током посматраног периода (колона 5).

ПОГЛАВЉЕ 4. БРОЈНО СТАЊЕ СТОКЕ И СТОЧНА ПРОИЗВОДЊА
Број стоке и број кошница пчела обухваћен је табелама број: 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1, 4.5.1, 4.6.1 и
4.7.1. У оквиру наведених табела уписује се број стоке (властите и туђе) по врстама и категоријама
и број кошница пчела која се на дан 1. децембра текуће године налазила на газдинству. Стока која
се у референтном периоду није налазила на газдинству се не уписује. Све промјене које настану
након 1. децембра текуће године не узимају се у обзир. Под туђим грлима подразумевају се грла која
су власништво других правних или физичких лица, а налазе се на дотичном газдинству због това,
чувања, испаше и сл.
Биланс/промет стоке у периоду од 1. децембра 2017. до 1. децембра 2018. године, обухваћен је
табелама број: 4.1.2, 4.2.2, 4.3.2, 4.4.2 и 4.6.2. У оквиру табела о билансу/промету стоке у
посматраном периоду уписује се:









број стоке на дан 1. децембра претходне године;
број живорођеног подмлатка стоке (телад, прасад, јагњад, јарад и пилићи) без обзира на то
да ли је неко грло послије продато, заклано или угинуло;
број купљене живе стоке, укључујући и грла која су добијена на поклон или наслијеђе, као
и грла која су купљена или добијена од предузећа или земљорадничких задруга за тов
(укључујући и услужни тов), приплод и слично;
број продате живе стоке, укључујући и грла која су дата на поклон или наслијеђе, као и грла
дата другима за тов (укључујући и услужни тов), приплод и слично;
број животиња закланих на газдинству ради сопствене употребе или продаје, укључујући и
принудно клање;
број стоке угинуле од заразних болести, исцрпљености, незгода, као и број несталих и
убијених грла због болести, чије месо није за људску употребу;
број стоке на дан 1. децембра текуће године, који мора бити једнак укупном броју стоке
одговарајуће врсте из табеле о бројном стању стоке.

Подаци о производњи вуне, јаја и меда током посматраног периода (од 01. децембра 2017. до 30.
новембра 2018.) обухваћени су табелама: 4.3.3, 4.6.3 и 4.7.1.
Табела 4.3.3. ПРОИЗВОДЊА ВУНЕ – Уписује се податак о укупној количини вуне добијене стрижом
оваца у посматраном периоду и то као неопране вуне, без обзира на то да ли је вуна послије
искоришћена или није.
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Табела 4.6.3. ПРОИЗВОДЊА КОКОШИЈИХ ЈАЈА - У ову табелу уписују се подаци о укупном броју
кокошака које су носиле у току посматраног периода (без обзира на то да ли су се на дан 1. децембра
налазиле на газдинству или не) и укупном броју јаја снесених у истом том периоду без обзира на
намјену.
Табела 4.6.4. КОКОШИЈА ЈАЈА, промет/биланс - У оквиру ове табеле број јаја произведених на
газдинству у посматраном периоду, распоређује се према начину потрошње. Осим броја јаја
утрошених за прехрану на газдинству и за властити насад (производњу једнодневних пилића),
уписују се и подаци о продатим јајима за насад, конзумацију или прераду. Подаци о губицима
обухватају и број јаја који је уништен током производног процеса. Биланс је исправно попуњен ако
је збир свих ставки у табели једнак броју произведених кокошијих јаја у посматраном периоду
(табела 4.6.3, ред 2.)
Табела 4.7.1. ПРОИЗВОДЊА МЕДА - Уписују се подаци о укупним количинама меда добијеним из
свих кошница којима је газдинство располагало у посматраном периоду.

ПОГЛАВЉЕ 5. КЛАЊЕ СТОКЕ
Табела 5. КЛАЊЕ СТОКЕ НА ГАЗДИНСТВУ (од 01. децембра 2017. до 30. новембра 2018.) – У оквиру
ове табеле за сваку наведену врсту и категорију стоке треба уписати број и укупну бруто тежину
стоке (тежина непосредно прије клања) гајене и заклане на газдинству, ради сопствене употребе
или продаје, укључујући и принудно клање. Подаци о клању стоке на газдинству се уписују по
појединим врстама и категоријама домаћих животиња, као и по мјесецима укупно за референтни
период (01. децембар 2017 до 30. новембар 2018).
Подаци у колони 13 и колони 26 представљају укупан број и бруто (живу) тежину животиња
закланих на газдинству у посматраном периоду (од 01. децембра 2017. до 30. новембра 2018.) по
појединим категоријама и врстама. Податак о броју закланих животиња по појединим врстама (нпр.
укупан број закланих говеда из Табеле 5, ред 7 и колона 13), мора бити једнак податку о броју
закланих грла из табеле о билансу стоке (укупан број закланих говеда из Табеле 4.1.2. ред 5).

ПОГЛАВЉЕ 6. ПРОИЗВОДЊА И УПОТРЕБА МЛИЈЕКА НА ГАЗДИНСТВУ (од 01. децембра 2017. до
30. новембра 2018.)
Табела 6.1. ПРОИЗВОДЊА МЛИЈЕКА НА ГАЗДИНСТВУ- У оквиру ове табеле уписују се подаци о
броју мужених грла и укупној количини намуженог млијека одређене врсте (кравље, овчије, козије)
у посматраном периоду. Број мужених грла представља укупан број грла одговарајуће врсте (крава,
оваца или коза) која су мужена у посматраном периоду, без обзира на то да ли се на дан 1. децембра
2018. налазе на газдинству.
Табела 6.2. УПОТРЕБА МЛИЈЕКА ИЗ СОПСТВЕНЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА ГАЗДИНСТВУ– Уписују се
количине сировог млијека одређене врсте (кравље, овчије, козије) из сопствене производње према
начинима употребе на газдинству током посматраног периода, укључујући и непосредно продате
количине млијека (ред 3). Укупна потрошња млијека из сопствене производње (Табела 6.2, ред 11)
мора одговарати укупној количини млијека намуженог на газдинству у посматраном периоду
(Табела 6.1, ред 2).
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ПОГЛАВЉЕ 7. ПРОМЕТ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
Табела 7.1. КУПОВИНА И ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА (од 01. јануара 2018. до 31.
децембра 2018.) - Уписују се подаци о купљеном земљишту, његовој површини и вриједности, те
површини и вриједности пољопривредног земљишта узетог у закуп, према типовима/категоријама
земљишта. Куповина и закуп се искључиво односе на коришћено пољопривредно земљиште
(оранице, воћњаке, винограде, ливаде и пашњаке) у 2018. години.
Напомена: Куповина и закуп пољопривредног земљишта укључује уговорне односе, пуномоћи и
др. али и слободне погодбе без правних и писаних доказа.
У колону 2 уписује се површина земљишта које је купљено у 2018. години, изражена у дунумима, а
у колону 3 се уписује укупна вриједност купљеног земљишта изражена у КМ и заокружена на цијели
број.
У колону 4 уписује се површина земљишта која је узета у закуп у дунумима, а у колону 5 укупна
вриједност плаћена за земљиште које је узето у закуп, изражена у КМ и заокружена на цијели
број.
Уколико је газдинство у 2018. години обавило закуп земљишта у натури/у виду трампе, уписује се
процијењена вриједност те трампе, роба или услуга изражена у КМ и заокружена на цијели број.
Примјер: Пољопривредно газдинство је узело у закуп пољопривредно земљиште површине 10
дунума од стране физичког лица; по договору или уговору пољопривредно газдинство је за годину
дана дужно дати закуподавцу 3 овце. У том случају, у колону 5 уписује се вриједност 3 овце изражене
у КМ (нпр. вриједност 1 овце = 100 КМ X 3 = 300 КМ).
Уколико је закупнина договорена за више роба или услуга, изразити све у једном износу
(вриједност свих роба и/или услуга), а уколико је закупнина пољопривредног земљишта
договорена на више година, изразити вриједност закупа само за 2018. годину.
Из куповне цијене пољопривредног земљишта треба искључити:
• трошкове преноса власништва (адвокатске и нотарске накнаде, накнаде за регистрацију и порез
на некретнине);
• повратни ПДВ;
• било каква права везана за земљиште;
• вриједност било какве новчане компензације примљене од стране пољопривредних произвођача
на име продаје или стицања коришћеног пољопривредног земљишта (УАА);
• вриједност било каквог грађевинског објекта који се налази на купљеном пољопривредном
земљишту;
• трансфере који настају у процесу насљеђивања.
Из цијене закупа пољопривредног земљишта треба искључити:
• права везана за земљиште;
• повратни ПДВ;
• закуп (ренту) настао унајмљивањем/изнајмљивањем стамбених зграда или других објеката који
се налазе на закупљеном земљишту и било какве друге трошкове везане за некретнине осим
пољопривредног земљишта (текуће одржавање зграда, осигурање зграда, амортизација објеката,
трошкови унајмљивања нерезиденцијалних зграда за пословну употребу итд.).
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ПОГЛАВЉЕ 8. РАДНА СНАГА НА ГАЗДИНСТВУ
Табела 8.1. СТАЛНО ЗАПОСЛЕНИ И УТРОШЕНИ РАД (од 01. децембра 2017. до 30. новембра 2018.)
- У ову табелу уписује се укупан број стално запослених лица и укупан број радних часова утрошених
(остварених) за обављање пољопривредних активности у посматраном периоду. Овдје се рачунају
сви радни сати остварени у току године од стране запослених код правног лица/предузетника,
власника или менаџера, партнера ангажованих у редовним активностима правног
лица/предузетника који примају надокнаду (у новцу или у натури) од стране правног
лица/предузетника. Под запосленицима правног лица/предузетника не подразумијевају се
приправници и ученици на стручној обуци, ангажовани на основу приправничког уговора или
уговора о стручној обуци. Накнаде за породиљско одсуство овдје се не рачунају.
Табела 8.2. ПОВРЕМЕНО И СЕЗОНСКИ АНГАЖОВАНА ЛИЦА НА ГАЗДИНСТВУ (од 01. децембра
2017. до 30. новембра 2018.) - У ову табелу, у колону 1 уписује се укупан број повремено и сезонски
ангажованих лица, укупан број радних часова уписује се у колону 2, а у колону 3 вриједност
надокнаде за рад која је исплаћена у новцу или натури, а изражено у КМ.
Под повремено и сезонски ангажованим лицима подразумијевају се лица која нису стално
запослена на газдинству правног лица/предузетника, него су повремено (сезонски) ангажована, уз
новчану или неку другу врсту надокнаде.
Прилог: Кодна листа усјева на задњој страни Упутства.
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Кодна листа усјева
КОД
УСЈЕВА

ВРСТА УСЈЕВА
Жита за зрно (укључујући сјеме)

100

334

Диње

335

Лубенуице

101

Пшеница, меркантилна

336

Јагоде - под заштитом

102

Пшеница, сјеменска

337

Јагоде на ораници

103

Раж

338

Брокула

104

Јечам

339

Прокула

105

Зоб

399

Остало поврће н.п.

106

Кукуруз зрно, меркантилни

400

107

Кукуруз зрно, сјеменски

401

Јабуке

108

Тритикале

402

Крушке

109

Хељда

403

Шљиве

110

Суражица

404

Трешње

111

Просо

405

Вишње

112

Сирак

406

Дуње

199

Остала жита н.п.

407

Брескве

408

Нектарине

Индустријско биље

200

Воће

201

Уљана репица, зрно

409

Кајсије

202

Соја, зрно

410

Орах

203

Сунцокрет, зрно

411

Љешњак

204

Дуван, суви лист

412

Бадем

205

Шећерна репа, корјен

413

Кестен

206

Хмељ

414

Смокве

299

Остало идустријско биље н.п.

415

Киви

416

Лимун

Поврће, диње, лубенице и јагоде

300
301

Кромпир, меркантилни

417

Мандарине

302

Кромпир, сјеменски

418

Маслине, стоне

303

Пасуљ, махуна

419

Маслине за уље

304

Грашак, махуна

420

Боровнице

305

Пасуљ, зрно

421

Купине

306

Грашак, зрно

422

Малине

307

Бијели лук

423

Рибизле црне и црвене

308

Црни лук

424

Аронија

309

Купус

425

Брусница

310

Кељ

426

Нар

311

Карфиол

427

Дуд

312

Цвекла

499

Остало воће н.п.

313

Шаргарепа

500

314

Спанаћ

501

Стоно грожђе

315

Зелена салата - под заштитом

502

316

Зелена салата на ораници

503

Сорте грожђа за производњу квалитетног и висококвалитетоног
вина
Грожђе за остала вина

317

Парадајз за свјежу употребу - под заштитом

600

318

Парадајз за свјежу употребу на ораници

601

Жита пожњевена у зеленом стању

319

Парадајз за прераду на ораници

602

Силажни кукуруз

320

Паприка - под заштитом

603

Дјетелине и смјесе дјетелина

321

Паприка на ораници

604

Луцерка

322

Краставац - под заштитом

605

Грахорица

323

Краставац на ораници

606

Сточни грашак

324

Блитва

607

Траве и смјесе трава (укључујући љуљ)

325

Тиквице

608

Травно-дјетелинске смјесе

326

Тиква

609

Сточна репа

327

Целер

610

Сточни кељ

328

Першун

611

Слатки лупин

329

Патлиџан

699

Остало крмно биље н.п.

330

Праса

700

331

Лећа

701

332

Ротквице

333

Раштика
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Грожђе

Крмно биље

Травњаци
Сијено ливада

