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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА  

 

Обрасцем ПО 22/ПЛ прикупљају се подаци о кориштеном пољопривредном земљишту, оствареној 

сјетви, те очекиваним приносима раних култура, а све у складу са препорукама Евростат-а,  а у циљу 

добијања  међународно упоредивих података. Извјештај попуњавају сви пословни субјекти из области 

пољопривреде (биљна производња).   

  На првој страни обрасца попуњавају се идентификациони подаци правног лица/предузетника, 

адреса сједишта, локација газдинства и регистрација газдинства у Регистру Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде Републике Српске. На осталим  странама обрасца се исказују површине 

кориштеног пољопривредног земљишта (властите површине - умањене за површине дате у закуп као и 

површине узете у закуп) према стању на дан 23. маја 2022. године. Образац  се попуњава на основу 

књиговодствене и друге евиденције коју правно лице посједује.  

Приликом попуњавања обрасца потребно је обратити пажњу на сљедеће: 

 У образац се уписују искључиво подаци о засијаним површинама, 
 Површина кориштеног пољопривредног земљишта се исказује у дунумима за све културе (изузев 

површина у заштићеном простору – стакленици, пластеници као и површине на отвореном које 
се такође исказују у m2), 

 Стари узгој дјетелине и других вишегодишњих култура приказује се заједно са овогодишњом 
сјетвом чистог усјева (нпр. овогодишња сјетва дјетелине као главног усјева и површина под 
дјетелином засијана ранијих година се приказује заједно. 

 Овај образац поред овогодишње прољетне сјетве, обухвата и јесењу сјетву обављену  2021. 
године, 

 Воће и бобичасто воће - уписују се подаци о плантажним воћњацима на којима су засађена 
стабла воћака и бобичастог воћа. За плантажне воћњаке приказује се укупна површина, те од тога 
површина родних воћњака за сваку врсту воћа: 

• Плантажни воћњаци су они засади у којима се редовно примјењују савремене 
агротехничке мјере (обрада, резидба, прскање и друге мјере). Обично су то засади 
стабала на већим површинама са одређеним размаком између редова и у реду, 

• Под укупном површином плантажних воћњака подразумијева се површина свих воћњака 
једне врсте воћа, без обзира да ли су способна да дају род или не, тј. да ли су још увијек 
млада и неродна стабла, 

• Под родном површином плантажних воћњака подразумијева се површина оних воћњака 
једне врсте воћа која с обзиром на старост и развијеност могу дати род, без обзира да ли 
су у посматраној години родила или не. У површину родних воћњака не укључују се 
површине младих воћних засада која још увијек нису способна да дају род као ни 
површине напуштених воћњака, 
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 Виногради - уписује се укупна површина и површина родних винограда, посебно за стоне сорте 
грожђа, сорте грожђа намијењених за производњу квалитетних и висококвалитетних вина и сорте 
грожђа за остала вина: 

• Под укупним површинама винограда  подразумијева се површина свих винограда, без 
обзира да ли су способна да дају род или не, тј. да ли су још увијек млади и неродни 
виногради, 

• Под родном површином винограда  подразумијева се површина оних винограда, која с 
обзиром на старост и развијеност могу дати род, без обзира да ли су у посматраној 
години родила или не. У површину родних винограда не укључује се површина младих 
винограда која још увијек нису способна да дају род као ни површина напуштених 
винограда,  

 КОРИШЋЕНА ПОВРШИНА ОРАНИЦА И БАШТА (шифра 81) – уписује се податак о површини из 
табеле Површина коришћеног пољопривредног земљишта, шифра 40, 

 ВОЋЊАЦИ И БОБИЧАСТО ВОЋЕ УКУПНО (шифра 82) – уписује се податак о површини из табеле 
Воће и бобичасто воће, шифра 75, 

 ВИНОГРАДИ УКУПНО (шифра 83) – уписује се податак о површини из табеле Виногради, (шифра 
79), 

 РАСАДНИЦИ (шифра 84) – уписује се површина пољопривредног земљишта на којој се обављала 
производња младих дрвенастих биљака – садница, ради накнадног пресађивања. Обухватају се: 
воћни расадници, лозни расадници, шумски расадници, расадници украсног биља и расадници 
шумског дрвећа које је газдинство узгајало за своје потребе изван шумског земљишта, 

 ЛИВАДЕ (шифра 86) – уписује се  површина под ливадама укључујући природне и засијане травне 
површине.  Под ливадама се подразумијевају површине обрасле травом која се низ година (пет 
или више) углавном коси ради добијања сијена, 

 ПАШЊАЦИ (шифра 87) – уписује се површина под пашњацима, укључујући и низијске и 
планинске пашњаке. Под пашњаком се подразумијева површина обрасла травом која низ година 
(пет или више) углавном служи за испашу стоке, 

 КОРИШЋЕНА ПОЉОПРИВРЕДНА ПОВРШИНА (шифра 88)  представља збир површина под 
шифрама 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 

 Некоришћена пољопривредна површина (шифра 89) – уписује се податак о површини 
некоришћеног пољопривредног земљишта, 

 У табелу Очекивани принос раног воћа уписују се подаци само за плантажне воћњаке. 
 
 
Хвала на сарадњи! 

 

 

 


