
Voñenje evidencije u
biljnoj proizvodnji

( Voñenje knjige polja)



Voñenje evidencije o biljnoj proizvodnji je vrlo 
značajno za svakog poljoprivrednog 

proizvoñača iz više razloga:

� Podaci mogu da posluže za analizu proizvodnje radi 
unapreñenja iste

� Olakšano je pružanje stručne pomoći proizvoñačima

� Pregledni i sreñeni podaci o parcelama omogućavaju 
proizvoñačima lakšu registraciju proizvodnje

� Uvoñenje geoinformacione tehnologije u poljoprivredi 
usloviće sreñene podatke o svakoj parceli radi 
ostvarivanja prava proizvoñača na premije i subvencije

� Podaci mogu da posluže za izradu stvarnih kalkulacija 
troškova proizvodnje, izradu biznis planova i sl.



ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА УПИСА И ВОЂЕЊА РЕГИСТРА

ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА,  ОБРАСЦИМА ЗАХТЕВА ЗА
УПИС И

ОБНОВУ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРИЛОГА, ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈА СЕ
ПРИЛАЖЕ УЗ ЗАХТЕВ, НАЧИНУ ЧУВАЊА ПОДАТАКА, КАО И О

УСЛОВИМА ЗА ПАСИВНИ СТАТУС ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ГАЗДИНСТВА

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС",
бр. 111/2009, 21/2010 и 89/2010.

a primenjuje se od 1.10.2010 godine.



5)
- невршења, по потреби, а најмање сваке пете године
контроле плодности обрадивог пољопривредног
земљишта и невођење евиденција о количини
минералних ђубрива и пестицида унетих у обрадиво
пољопривредно земљиште од прве до пете катастарске
класе,

IV.  УСЛОВИ ЗА ПАСИВНИ СТАТУС
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА

Члан 12. 
Пољопривредно газдинство које је уписано у Регистар
може да буде у активном или пасивном статусу.  
Пољопривредно газдинство води се у Регистру у
активном статусу,  осим ако се стекну услови за пасивни
статус, и то:



Podaci o parceli

Naziv parcele: Kod salaša

Katastarska opština: Bikovo

Katastarski broj: 1422

Ukupna površina: 2-30-60 ( 4 jutra )

Ime vlasnika parcele:

Podaci o agrohemijskoj analizi zemljišta:

Godina analize: 2008.

19,720,80,193,688,167,228,10

K2O P2O5 %N Humus CaCO3 pH u 
KCl 

pH u 
H2O 



Podaci o proizvodnji
Godina: 2010

Predusev: Suncokret

Podaci o agrotehnici:

2-30-60KWS 3381Kukuruz

PovršinaSorta - hibridKultura

Berba u zrnu10.10.2010.

Tretiranje herbicidom u fazi 6 lista18.05.2010.

Tretiranje herbicidom posle setve a pre nicanja17.04.2010.

Setva16.04.2010.

Predsetvena priprema16.04.2010.

Zatvaranje zimske brazde5.03.2010.

Predsetveno ñubrenje ureom5.03.2010.

Duboko oranje   30 cm11.11.2009.

Iznošenje stajnjaka i mineralnih ñubriva10.11.2009.

Tanjiranje žetvenih ostataka25.09.2009.



Podaci o ñubrenju:

Podaci o upotrebi pesticida:

Podaci o ostvarenom prinosu:

Ukupno: 22140 kg        9713 kg/ha

1 + 1Talisman + Tangenta18.05.2010

2 + 1Acetogal + Terbis17.04.2010.

Količina  lit / haNaziv sredstvaDatum tretiranja

165112207Ukupno čistih hraniva

46100Urea5.03.2010.

05211100NPK 11:52:010.11.2009.

1656015030.000Stajnjak goveñi10.11.2009.

KPN

Čistih hranivaKoličina

kg / ha

Naziv

ñubriva

Datum

ñubrenja



Hvala na pažnji

Poljoprivredna stru čna služba Subotica AD
Trg cara Jovana Nenada 15/3 

Subotica 024/600-181


