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ГИПГ – БИЉНА ПРОИЗВОДЊА (ПОРОДИЧНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА) 2021.

Обрасцем ГИПГ–ПС/Б прикупљају се подаци о оствареној производњи пољопривредних култура и засада, а
све у складу са препорукама Евростат-а, а у циљу добијања међународно упоредивих података. Извјештај попуњавају
сви пословни субјекти/предузетници из области пољопривреде (биљна производња).
На првој страни обрасца попуњавају се идентификациони подаци пословног субјекта/предузетника, адреса
сједишта, локација газдинства. На осталим странама обрасца исказујe се остварена производња пољопривредних
култура према стању на дан 01. децембраа 2021. године. Образац се попуњава на основу књиговодствене и друге
евиденције коју пословни субјект посједује.
Приликом попуњавања обрасца потребно је обратити пажњу на сљедеће:
 У образац се уписују подаци о оствареној производњи ратарских култура, воћа и винограда у (тонама),
поврћа у (килограмима) као и подаци о засијаној површини у јесењој сјетви у (дунумима),
 Воће и бобичасто воће - уписују се подаци о производњи плантажних и екстензивних воћњака на којима су
засађена стабла воћака и бобичастог 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 оствареном производњом плантажних воћњака подразумијева се производња „родних
плантажних воћњака“ једне врсте воћа која с обзиром на старост и развијеност може дати род, без
обзира да ли је у посматраној години родила или не. У површину родних воћњака не укључују се
површине младих воћних засада који још увијек нису способни да дају род као ни површине
напуштених воћњака,
• Екстензивни воћњаци су углавном намијењени властитој потрошњи без примјене редовних
агротехничких мјера. То је тип воћњака са мање од 100 стабала по хектару,
• Под оствареном производњом екстензивних воћњака подразумијева се производња „родних
стабала екстензивних воћњака“ једне врсте воћа која са обзиром на старост и развијеност могу
дати род, без обзира да ли су у посматраној години родила или не.
 Виногради - уписује се остварена производња са „родне површине“ винограда, посебно за стоне сорте
грожђа, сорте грожђа намијењених за производњу квалитетних и висококвалитетних вина и сорте грожђа за
остала вина,
• Под оствареном производњом „родне површине“ подразумијева се род винограда, који с обзиром
на старост и развијеност може дати род, без обзира да ли је у посматраној години родио или не,
 Површина засијана усјевима у јесен 2021. године,
• Приказују се засијане површине (дунум), за сваку од наведених пољопривредних култура.

