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ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
ЗАШТО ЈЕ НЕОПХОДНО ИЗВРШИТИ УПИС ВИНОГРАДА У ВИНОГРАДАРСКИ
РЕГИСТАР – саветодавац Тонић Дејан

Упис у Виноградарски регистар има за циљ да се тачно утврде површине под виновом
лозом и њихов производни потенцијал. Сви они који грожђе које произведу ставе у
промет дужни су да се упишу у Виноградарски регистар.
Шта је Виноградарски регистар?
Виноградарски регистар представља базу података о произвођачима грожђа и
виноградарским парцелама, као и о другим подацима у складу са законом. Упис у
Виноградарски регистар је законска обавеза.
Виноградарска парцела је пољопривредна парцела на којој се налази виноград са
одређеним карактеристикама (облик власништва, сорта, размак садње, подлога, узгојни
облик, намена грожђа, просечан принос по хектару и година садње).
Сваком произвођачу грожђа се приликом уписа у Виноградарски регистар додељује
регистарски број и графички приказ тих парцела. Произвођач грожђа може да има само
један регистарски број.
Графички приказ виноградарске парцеле је приказ са подацима о добијеним након
мерења, односно прецизног одређивања површине.
Шта се уписује у регистар?
У Регистар се уписују све настале промене података о годишњој производњи грожђа, које
произвођач пријављује Министарству сваке године након бербе. Пријава бербе врши се
сваке године, најкасније до 15. новембра.
Административни подаци, као што су јединствен регистарски број, име и презиме
произвођача и лични идентификациони број, такође се уписују у регистар.
Подаци о виноградарској парцели (сорта, подлога, размак садње између редова, размак
садње у реду, узгојни облик, година садње, просечан принос са виноградарске парцеле,
намена грожђа) такође спадају међу податке који се уносе у Виноградарски регистар, као
и катастарски подаци (општина у којој се налази парцела, катастарска општина,
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јединствени број катастарске парцеле, површину катастарске парцеле, информације о
делимичној или потпуној покривености парцеле и типу власништва над датом парцелом).
Захтев за упис у регистар
Уз захтев за упис у Виноградарски регистар подноси се:
•
уговор о закупу (коришћењу за виноградарску парцелу на којој се виноград
налази), ако подносилац захтева није власник те виноградарске парцеле, ако је закупац
или корисник
•
документ којим се доказује право својине на катастарској парцели на којој се
налази виноградарска парцела (ако право својине није уписано у катастар непокретности)
У Виноградарски регистар се не уписују лица која производе грожђе које није намењено
промету и то на површини која је мања од 10 ари.
Брисање из регистра
Једном додељен регистарски број не може бити дат другом произвођачу у случају његовог
брисања из регистра.
Произвођач се брише из регистра након што поднесе захтев за престанак обављања
делатности. Брисање може бити извршено и по службеној дужности, од стране
Министарства.
Извор:www.agromedia.rs
ПРАВИЛАН ИЗБОР УЗГОЈНОГ ОБЛИКА КОД ВИШЊЕ - Тошковић Милан

Вишња се може узгајати у облику побољшане пирамиде и вазе. На слабо бујним
подлогама може се узгајати и у облику вретенастог па чак и витког вретенастог
жбуна.Основна је карактеристика вишње да из цветних пупољака развија само цвет
односно плод тако да на њиховом месту након бербе не остаје никакав нови избој.
Жависно о услова узгоја и сортним својствима вишња рађа на дугим и краћим
једногодишњим гранчицама и мајским букетима.Вишњи највише одговара просторни
узгојни облик побољшана пирамида са деблом од 80 цм. Тај се узгојни облик састоји од
средње проводнице са 7 до 9 примарних грана које су спирално распоређене у размацима
од 20 до 40 цм.
Ваза
Главна карактеристика ове круне је што нема вођице и састоји се најчешће од три
скелетне гране које се равномерно развијају, међусобно су на једнаком растојању,
заклапају угао од 120 степени. Овај тип круне је добро осветљен, па су плодови бољег
квалитета а опасност од проузроковача болести и штеточина је сведена на мању меру.
Недостатак ове круне је што је слаба веза скелетних грана са стаблом, те долази до
њиховог одламања. Постоје два облика котласте круне, обична и побољшана.За
формирање котласте круне користе се једногодишње саднице са нормално развијеним
пупољцима. После сађења, у пролеће, саднице се прекрате на 60-90 цм од земље, што
зависи од воћне врсте и бујности, као и од механизације која ће се користити за обраду
земљишта у реду и мехнизације за бербу (тресачи за вишње). У току вегетације испод
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прекраћеног места развиће се младари од којих се одаберу три који међусобно затварају
угао од по 120 степени и који су међусобно размакнути 10-15 цм по висини на деблу с тим
да највишљи буде 5-10 цм испод места где је садница прекраћена, а најнижи 40-60 цм
изнад земље. Да би се добили младари из жељених пупољака и да би боље напредовали,
препоручује се полупрстеновање (ровашење) изнад пупољака. Младаре који се појаве
изнад раније одабраног највишег пупољка треба закинути на неколико листова, тако да се
изнад одабраног младара формира патрљак како не би дошло до образовања оштрих
углова.
Када остављени младари буду достигли дужину од 30 цм а сви остали буду уклоњени или
повијени, ове младаре разводимо под углом 45-50 степени привезивањем за кочиће или
наслон.
Ако се воћке добро развијају, већ крајем јуна биће дугачки 80-100 цм. Тада се приступа
зеленој резидби ради формирања прве серије секундарних грана, користећи превремене
младаре. Прекраћивање се врши на око 50 цм дужине највишег младара, тако да све гране
буду на једној висини (замислите келнера који носи послужавник са три прста, сва 3 прста
су различите дужине али завршавају на истој висини, на дну послужавника, тако треба да
изгледа кад би ставили велики послужавник на 3 гране које сте оставили и прекратили).
Испод прекраћеног места израшће превремени младари и када они достигну дужину од
10-15 цм, одаберу се по два на свакој основној грани и то један за продужницу основне
гране а други за прву серију секундарних грана. Младари за секундарне гране треба да се
развијају са стране и у поље али тако да сви расту у истом правцу тј полулево или
полудесно.
Ово прекраћивање се у првој години развоја ради код брескве и јабуке а код других
воћних врста само ако су довољно напредовале и не превише касно у години, најкасније
средина јуна да би стигле да се разгранају и гране порасту довољно да се спреме за зиму.
Пирамидална круна
Постоје два облика пирамидалне круне: обична и побољшана. Побољшана пирамидална
круна је такав облик круне код које се на централној продужници (вођици) налази 4-6
основних постраних грана распоређених на растојању од 30-40 цм по висини. Вођица се
ореже на највишу пострану грану. Према томе побољшана пирамидална круна је у ствари
комбинација пирамидалне круне и вазе. Одстрањивањем вођице горњи део круне је
отворен, што је значајно за њено боље осветљавање, лакшу резидбу, заштиту и бербу.
Пирамидални узгојни облик се сматра најстаријим обликом круне, који је само делимично
измењен и усмерен природни развој воћке.
Прва година: Овај облик круне формира се на тај начин што се у пролеће, пре кретања
вегетације, саднице скрате на 60-70 цм изнад земље. У току вегетације из остављених
пупољака ће се развити већи број младара, који слободно расту све до краја јуна. Тада се
одабере 5 младара за образовање рамених грана, а остале треба савити али не и одрезати
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јер се тако обезбеђује већа лилсна површина која ће стварати више органске хране.
Растојање између младара који формирају круну треба да буде 15-30 цм и њих у првој
години не дирамо, сем у случају слабе или превелике бујности, када се давањем одређеног
угла регулише њихов пораст. Вршни младар ће служити као вођица.
Друга година: Идуће године, ако се воћка нормално развијала, треба вођицу скратити на 1
до 1.3 метара изнад последње вршне гране. Ако је воћка слабије бујности, онда се вођица
скрати јаче, да буде краћа од летораста остављених за рамене гране, а тек наредне године
ће се скратити на 1 метар изнад највише рамене гране. Леторасте који формирају скелетне
гране не орезујемо него их усправљамо или повијамо, што зависи од њихове бујности.
Такође не треба орезивати ни леторасте које смо прве године савили. На вођици ће у току
друге године избити нови ластари од којих у току јуна изаберемо један до два за нове
гране и оставимо да слободно расту , а остали се као и прве године савијају. На
примарним раменим гранама могу се у току вегетације појавити младари и њих не треба
дирати све до јуна, када се најбољи оставе за будуће гране другог реда (секундарне).
Трећа година: У пролеће треће године вођицу треба скратити на 1 метар изнад последње
рамене гране, а остале рамене гране доводе се у равнотежу тако што се бујне гране
разводе косо да са вођицом затварају угао од 45-50% а слабије се усправљају да би ојачале
и у порасту достигле бујније гране.
Нове рамене гране, које се остављају на вођици изнад основних рамених грана првог
спрата, треба да расту у међупростору грана првог спрата, тако да не засењују доње гране.
Обично се остављају 3-4 такве гране и то прва на 1 метар од последње гране првог спрата,
друга на 80 цм од претходне, трећа на 60 цм друге и четврта на 50 цм од треће.
Секундарне гране (гране другог реда) треба да се развијају у поље, бочно и наизменично
тако да добро попуњавају међупросторе, а да једна другу не засењују. Прва секундарна
грана би требало да се развија на 20-30 цм од основне рамене гране, а друга и трећа
секундарна грана треба да су на међусобном растојању од 40-60 цм.

У овом тексту кориштени су детаљи из книге Миладин Шошкић - "Резидба воћака"
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ЗАШТИТА БИЉА

БОЛЕСТИ ЛЕШНИКА–Ивана Обрадовић

Ма колико да нам делује да се леска и орах не штите, то је велика заблуда јер су као и све
остале биљке осетљиве и погодне за напад проузроковача многих болести и штеточина.
Леска је воћна врста чија је тржишна вредност у последње време значајно порасла.
Сходно томе, повећане су и површине под леском. С друге стране, ширење засада леске
погодује појави и интензивнијем развоју разних паразита који отежавају производњу и
чине је нешто сложенијом што нам се на први поглед чини. На лески се најчешће јавља
пепелница, као и још неколико микоза које су од мањег значаја. Наравно нападају је и
неке штеточине.
Пепелница леске
Симптоми пепелнице обично се уочавају у јулу и августу. На наличију листа образују се
брашнасте навлаке које подсећају на посут пепео па отуда и назив – пепелница!. За
сузбијање овог паразита препоручује се хемијска заштита. Прскање се обавља по
уочавању првих симптома.
Трулеж плодова
За ову болест је карактеристично тамњење младих плодова који престају да расту,
сасушују се и тешко испадају из омотача. Неопходно је обавити три третмана – у фази
цветања, прецветавања и листања – неким од препарата на бази бакра али и других
активних материја које спречавају трулеж плодова.
Штеочине леске
Од штеточина леске, најзначајније су: лескин сурлаш, лисна ваш (Мyзоцаллис цорyли) и
лескина гриња (Ерyопхеyес авелланае).
Лескин сурлаш је штеточина која се јавља у мају. Женка у плод полаже јаја из којих се
излегне гусеница – црв беле боје. Гусеница се храни тек формираним плодићима који
опадају. Услед опадања плодова, штете могу бити и до 70 %. Ларва изгризе љуску и
презими у земљи где се учаури. Имаго излази у пролеће и до полагања јаја се храни
лишћем. Потребно је пратити појаву ове штеточине и обавити третирање чим се примети.
За третирање ове штеточине могу се користити било који инскетициди регистровани за ту
намену.
Лисне ваши на лески нису нарочито штетне. Сузбијањем других штеточина, сузбијају се и
лисне ваши, у почетку формирања колонија. Поред наведених инсектицида, могу се
користити и они који имају афицидно деловање.
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Лескина гриња је штеточина која се јавља на наличју листа. У неотворен пупољак женка
положи једно јаје и оно презими у опалом лишћу. У време мировања вегетације користе се
уљани препарати, а током вегетације одговарајући инсектициди.
БОЛЕСТИ ОРАХА – Маринко Јовичић

Антракноза ораха се испољава на свим зељастим деловима, а први симптоми се јављају у
пролеће, крајем маја. Симптоми се на лишћу испољавају у облику пега сивкасте боје. У
влажним условима патоген се шири, број пега се повећава и већи део листа се осуши. На
плодовима се јављају црне пеге што доводи до њиховог опадања. Позне заразе доводе до
потпуног црњења језгра оболелих плодова. Два прскања, у мају и јуну месецу, дају добре
резултате јер се инфекција тада остварује. Могу се користити препарати из групе
дитиокарбамата: Манкозеб, Пропинеб, Метирам. Обавезно је прскање бакарним
препаратима у време зимског мировања.
Бактеријска пегавост се јавља на надземним деловима ораха. На листу и лисној петељци
настају ситне пеге, округласте или угласте, које се спајају у веће некротичне површине
мрке боје. На летосрастима се јављају црне пруге и оболели леторасти вену. На плодовима
се испољава у виду ситних округластих пега које су у почетку воденасте, а касније
улегнуте и мрке. Карактеристичан знак ове болести је појава бактеријског ексудата који се
у виду сивкасте скраме појављује на оболелим органима.
За сузбијање ове болести, пре свега, важно је користити здраве саднице. Резидбом треба
уклонити све заражене биљне делове, изнети их из засада и спалити. Препоручује се
коришћење бакарних препарата, чак и неколико пута, у зависности од падавина у току
инфекционог периода.
Орах је најчешће потребно штитити од јабукиног смотавца и лисних ваши. Треба обавити
два третмана први крајем маја и почетком јуна, а други у јулу или августу.
Број третирања се креће од три до пет у зависности од временских услова, односно
падавина, што га чини исплативим за садњу. Приликом третирања треба се придржавати
упутства за употребу и прописаних концентрација.
Верујемо да су вам ове информације биле корисне. Онима који се професионално баве
производњом лешника и ораха добро знају како да се боре са проузроквачима болести и
најважнијим штеточинама. Корисно је знати да ово језграсто воће мора имати и
одговарајућу заштиту.
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ВАЖНИЈЕ БОЛЕСТИ ВОЋА И ПОВРЋА У УСЛОВИМА СКЛАДИШТА-Taња
Максимовић
Плодови јабучастог воћа и поред квалитетне заштите и прихране током вегетације,
изложени су честим инфекцијама после бербе, а самим тим и у складишту. Поједини од
паразита остају у плодовима после бербе, а неки свој „штетни рад“ започињу у складишту.
Код јабучастог воћа (јабука, крушка, дуња), најчешће се јављају следеће болести: мека
трулеж, мрка трулеж, фузариозна трулеж, сива буђ и горка трулеж. Мека трулеж-први
симптоми се се јављају у виду бледосмеђих до златножутих пега. Ткиво убрзо постаје
воденасто и меко, плодови добијају мирис на буђ и укус на алкохол. Убрзо ова трулеж
захвата цео плод, на коме са старошћу гомилице спора постају зеленкасто плаве и
прекривају већи део плода, због чега се често зове плава буђ. Проузроковач обољења је
Пенициллиум еџпансум и свој продор остварује преко озлеђене окожице плода. Мрка
трулеж-први симптоми се манифестују око чашице плода у облику мрких угнутих пега, а
потом захвата цео плод. Такође се веома брзо шири у складишту, нарочито код јабуке, па
се често зове складишна трулеж јабуке. Изазивач ове болести је Стемпхyлиум ботрyосум.
Фузариозна трулеж-на плодовима јабуке своје симптоме испољава на кори плодова у виду
мрких пега које су угибају у ткиво али не пуцају. Месо плода подлеже трулежи мрке боје.
Иструлели део плода добија ваздушасте мехуриће,
здравији део добија кисео укус и губи свежину. Површина
плода на крају добија сивкасту навлаку. Ово обољење
изазива Фусаризм лацтис.Сива буђ плодова-ову болест
изазива Мониллиниа фруцтигена, а наноси највеће штете
ако се третмани заштите не изведу на време. Посебном
ширењу ове болести доприносе механичке повреде и
оштећења од инсеката. Од момента заразе до појаве пега
на плодовима прође 5-10 дана. Сваки дан присутне заразе
очитава се бројем кругова са плодоносним телима.
Секундарне инфекције у складишту су ређе. Горка
трулеж-се манифестује око лентицела, врло брзо се шири
у дубину плода и даје му горак укус. У условима хладњача на 0оЦ се веома брзо шири
иако је оптимална температура ширења 24-24оЦ. Ова зараза потиче из воћњака, настаје у
јесен када је кишовито. Проузроковач ове болести је Глеоспориум фруцтигенум, чија је
главна карактеристика да мирује све време у плоду, а своје прве симптоме испољава када
плод доспе у стадијум зрелости Мере заштите-Заштита од наведених болести почиње
уклањањем извора инокулума из воћњака и складишта (мумифицирани, сасушени,
„буђави“ плодови) а наставља се у воћњацима правилним одабиром и правовременим
хемијским третманима, за које се препоручује
примена фунгицида Сцоре 250 ЕЦ, Сигнум,
Флинт Плус, Фуномил,
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Сњитцх 62,5 ЊГ, Галофунгин Т.,Зато 50 ЊГ. Уз ове препарате против трулежи користе се
и препарати против пепелнице и против чађаве краставости, као и избалансирана исхрана
у целој вегетационој сезони, а нарочито у фази зрења. Тада треба прихрањивати
ђубривима са више калцијума како би плод био чврст и како се у складишту не би јавиле
горке пеге на плодовима. Приликом бербе, плодови морају бити здрави и неоштећени,
амбалажа мора бити стерилна или дезинфикована. Складишта морају бити проветрена и
дезинфикована, контролисане влажности и температуре.

СТОЧАРСТВО
ТОВ СВИЊА-Душка Петровић
Тов свиња може бити једнофазни и двофазни. Једнофазни је када су свиње од почетка до
краја у једној групи, двофазни када имамо пред тов и завршни тов.Најбоље је храњење
обављати два пута дневно,прилагодити временским приликама, ако је летњи период
ујутро раније,а поподне касније обавити храњење
У тову, свиње седрже од 20-30 кг до 95-110 кг, при чему постижу прираст од 70-80 кг по
товљенику.
Двофазни тов: у предтову су товљеници од 20-30 до 50-60 кг, а 50-60кг до 95-110кг
остатак је завршни тов.
Једнофазни се најчешће примењује на фармама са сопственом прасадима се око 30 кг.
Када прасад купујемо из више извора, онда се организују две фазе това,како би направили
уједначене групе да би имали мање проблеме у исхрани
Трошкови хране у производњи свињског меса су врло високи. На фармама са сопственом
производњом прасади, од укупне потрошње хране, 70% се утроши у тову свиња..
Код оброчне исхране потребно је обезбедити онолики број места за исхрану колико је
свиња. Ако је исхрана "повољи", однос може бити 1:4 (хранидбено место:број грла), а са
аутоматима за кашаст ухрану и 1:12, па и више.
За исхрану у тову користесе потпуне крмне смеше за товљенике од 25 до 60-65 кг и крмне
снеше за узраст од 60-110 кг.
Веома је важно да поред основних хранљивих материја да смеше садрже довољне
количине витамина и микроелемената у одговарајућем међусобном односу,такође је
важно присуство аминокиселина ,антиоксиданаса и ензима
Дневна потрошња хране по товљенику креће се од 1,5до 2,8 кг и уз конверзију која треба
бити мања од 3,4 (2,7-4) кг хране по килограму прираста, треба остварити просечни
дневни прираст преко 0,7 (0,5-0,9) кг.
Треба настојати да трошкови производње буду сведени на минимум, са што већим уделом
меса у полутки са 58-60%, па и више, минимално 55%, односно меса S и Е класе. То
можемо остварити у случају да немамо губитке у тову или су мања од 2%, са добром
генетиком у тову, правилном исхраном, са мањим стресом у производњи, добрим
9

амбијеталним условима у објектима и савесним радом пољопривредника ,као и добром
оргамизацијом у обављању послова у производњи.
После утовљених свиња,ако смо испитали тржиште и пронашли купце за производе као
што су маст,чварци,сушено месо,обзиром да је по Правилнику о малим количинама
пољопривредних производа дозвољено да се продају пољопривредни производи са кућног
прага.
Како направити чварке
Масно ткиво се прво чисти од меса и крви, а затим се сече у комаде широке од 5 до 15 цм
ради лакшег одвајања кожице. После одвајања кожице сланина сесечена ситније коцкице
приближно једнаке величине и ставља у казан у који је претходно стављена толика
количина воде да покрије дно. Оријентационо на 10 кг сланине 1,5 – 2 дл воде и шака
соли, пола децилитра млека и 1 главица лука. Казан не треба препунити коцкицама
сланине (оставити празнину око 15 цм) јер сланина током кувања бубри.
Поступци топљења масти
Исецкана маса ставља се у казан, под којим се ложи јака ватра и маса лагано али стално
меша дрвеном мешалицом. Издвајање масти (цеђење) почиње када отопљена маст постане
бистра, односно када престане да пени. Ово се обавља тако што се кутлачом захвата маст
из казана и сипа у одговарајућу посуду кроз густу цедиљку. Чварци се са цедиљке враћају
у казан ради даљег пржења.
Маст се из казана вади постепено, а топљење се наставља све док се чварци не упрже
(добро по румене). Да би се ово постигло, у казану мора до краја да остане толико масти
да се чварци у њој могу пржити. Када су чварци поруменели, казан се скида са ватре и
целокупна маст из казана се процеди. Затим се чварци соле, ако сланина није била сољена,
прскају водом, измешају и стављају у плиће посуде да се охладе.
Сало и масно ткиво са црева (опорци) секу се у комаде крупније од сланине, а у казан се
стављају када је сланина већ почела да се топи. Ово због тога што се сало и опорци брже
топе и лакше загоре. Најбоље је ако се сало и опорци одвојено топе.
После завршеног топљења масти, односно стављања нове сировине за топљење, казан се
мора опрати јер у неопраном казану маст и чварци лакше загоре.
Топљење лоја од говеда и оваца обавља се на сличан начин као и масно ткиво од свиња.
Извор за рецепт: www.domacinskakuca.rs
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ПРВИ ПРОЛЕЋНИ ПРЕГЛЕД ПЧЕЛИЊИХ ЗАЈЕДНИЦА - Игор Петровић
Наредни период представља један од битних периода када се ради о развоју пчелиње
заједнице и припреми исте за наредну пчеларску сезону. Одмах након што временски
услови дозволе треба обавити први детаљан преглед пчелињих заједница. Приликом
првог прегледа утврђује се:
-Залихе хране у кошницама
-Присуство матице
-Количина легла
-Здравствено стање пчелињих заједница.
Приликом прегледа обавезно водити пчеларски дневник и убележити податке о стању
пчелиње заједнице.
Први детаљан преглед извршити искључиво по лепом и сунчаном времену, без ветра са
температуром преко 18 Ц.
Залихе хране у кошницама - С обзиром да се у наредном периоду очекује већи број
залегнутих јајашца потрошња хране за развој и негу легла ће значајно бити повећана као и
енергија за одржавање температуре легла. Све ово наводи на чињенцу да у наредном
периоду пчелари требају бити обазриви када се ради о количини залиха хране. Друштва
која су уземљена на време и са довољним количинама хране (15-18кг) по кошници у овом
тренутку имају довољне количине хране. Само код слабих друштава код којих се утврди
недостатак хране неопходно је силом прилика извршити прихрану. Прихрану извршити
додавањем шећерно-медних погача. Стимулацијоаматице да залеже веће површине саћа
може се вршити окретањем средишњих рамова (1-2 рама) за 180 степени. Пре окретања
потребно скинути „погребати“ воштане поклопаце на задњем делу рама.

Здравствено стање пчела
Здравствено стања пчелињих заједница у овом тренутку је задовољавајуће. То је случај
код пчелињих заједница код којих су примењене биолошке и хемијске мере борбе против
пчелињих болести прошле пчеларске сезоне. Ту се пре свега мисли на највећи проблем
пчела а то је пчелињи крпељ-вароа. Пчелари који су користили рам грађевњак као
11

биолошки начин борбе“ и третирали против варое после пчелиње паше, закључно са
оксалном киселином у периоду новембар-децембар ове сезоне немају губитке а
здравствено стање пчелињих заједница је на задовољавајућем нивоу. Наравно то је случај
код оних друштава код којих је извршено третирање против ноземозе при крају припреме
пчелињих заједница за зиму ( прихране).

Присутност матице и количина легла
Присуство матице се утврђује уочавањем матице или уочавањем младих легла
(једнодневних,дводневних,тродневних) у кошници. Количина легла је разнолика и зависи
од јачине пчелиње заједнице, старости и квалитета матице. Уколико приликом првог
прегледа имамо запоседнутост 5-6 рамова са пчелама код ДБ кошница сматрамо да је
друштво задовољавајуће јачине. Квалитет матице се процењује заваљујући њеној
способности да брзо залеже легло и уколико је легло компактно сматра се да је матица
задовољавајућег квалитета. Требамо тежити заменом матица на 1-2 године.
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АГРАРНА ПОЛИТИКА

ИСКОРТИСТИМО ИПАРД СРЕДСТВА ЗА
ПОТЕНЦИЈАЛА СРПСКИХ СЕЛА – Јовић Снежана

РАЗВОЈ

НЕИСКОРИШЋЕНИХ

У току ове године очекује се расписивање
првог јавног позива за меру 7 што ће
нашим пољопривредним произвођачима
али и свим другим заинтересованим
омогућити да конкуришу за инвестиције
које се односе на унапређење сеоског
туризма, Потенцијали које наша земља
има, а који су у овом домену врло мало
или нимало искоришћени пружају
могућност развоја економских активности
у руралним подручјима, отварање нових
радних места, повећање прихода газдинстава, што може директно утицати на побољшање
квалитета живота у руралним подручјима.
Инвестиције за које се може конкурисати по овом програм су: улагање у изградњу или
реконструкцију или опремање објеката запружање туристичких и угоститељских услуга,
као што су собе, ресторани и други објекти, укључујући и објекте за рекреацију, играње,
туристичких кампова, побољшање објеката на отвореном (за јахање, риболов у
унутрашњим водама, бициклизму, тематских стаза) трошкови маркетинга, као што су
штампање пропагандног материјала, стварање и одржавање сајта.
Износ подстицаја је до 65% вредности од укупно прихватљивих трошкова инвестиције
Минимални износ повраћаја средстава је 5.000 евра, док је максимални износ повраћаја
средстава 300.000 евра;
У оквиру ИПАРД 2 програма корисник неможе да прими више од 400.000 евра јавне
подршке
Корисници ове мере могу бити сва регистрована пољопривредна газдинства или чланови
пољопривредног газдинства који се баве пољопривредним или непољопривредним
активностима на селу.
Такође за подстицаје по овој мери могу конкурисати и микро и мала приватна правна
лица, која су основана, или раде у руралним подручјима. Правна лица, истог распона,
основана изван руралних подручја такође су прихватљива за подршку ако се подржане
инвестиције/активности налазе у руралним подручјима.
Максималан број лежајева је ограничен на 30 лежајева по регистрованом кориснику.
Прихватљива улагања односе се на:
а) Изградњу или реконструкција и укључује:
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Трошкове набавке готових компоненти и делова (трошкове куповине и транспорта) и
њихову инсталацију
Трошкове извођења радова (материјал, транспорт и радове).
б) Опрема :
Трошкове куповине, транспорта и инсталације.
Потенцијални корисници ове мере морају бити регистрован у складу са одредбама Закона
о туризму (СГ РС бр 36/2009, 88/2010, 99/2011 и његове накнадне измене) на крају
реализације инвестиције, а пре коначне исплате.
Корисник треба да докаже да нема неизмирени порез или плаћања за социјално осигурање
у тренутку подношења пријаве/захтева.
Корисник доставља потписану изјаву да није аплицирао за исто улагање код других ЕУ и
државних фондова.
Инвестиције за које су одобрена средства морају се користити за ту намену најмање 5
година након коначне исплате од стране ИПАРД агенције
У случају да је корисник правно лице мора доказати да рачун није блокиран у тренутку
подношења захтева и да није био у блокади дуже од 30 дана у периоду од 12 месеци пре
подношења пријаве.
Сва опрема након набавке мора бити евидентирана у књиговодству корисника и
амортизована у раздобљу дужем од године дана
Такође је неопходно да инвестиција буде у складу са релевантним националним
стандардима.
У пословном плану се приказује позитивно повећање прихода од производње тј. Услуга
уколико се инвестиција не односи на управљање отпадом.
У пословном плану се показује да је пројекат економски одржив
По расписивању Јавног позива заинтересовани су у обавези да:
- попуне све обрасце према расписаном позиву
- за објекте и опрему која захтева оверену пројектну документацију иста се мора
поседовати (главни пројекат, технолошки пројекат, електр опројекат и сл.
- прикупе све потребне дозволе, решења и уверења од овлашћених установа
- на основу студије изводљивости израде пословни план / инвестициону студију
Уколико се на Јавни позив јави већи број потенцијалних корисника критеријуми за
селекцију су следећи:
Апликант је млађи од 40 година у време конкурисања – 20 бодова
Апликант је жена или у компанији запошљава више од 30% жена – 20 бодова
Инвестиција је лоцирана у планинском реону – 20 бодова
Сертификат за специјализоване стручне обуке, средња школа у туризму или
универзитетска диплома – 3-6-10 бодова
Пројекат подразумева стварање нових радних места на основу бизнис плана – 20 бодова
Прихватљиви трошкови које подржава ова мера су:
Изградња и унапређење непокретне имовине;
Куповина нове опреме и намештаја, укључујући и специјалну опрему и намештаја за
особе са инвалидитетом и за децу;
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Куповина нових машина и опреме за унапређење понуде туристичког места у туристичке
и гастрономске сврхе, укључујући ИТ хардвер и софтвер до њихове тржишне вредности;
Инвестиције у објекте за рекреацију као што су игралишта (спољни и унутрашњи
простори) и опрема;
Општи трошкови, као што су хонорари архитектама, инжењерима и другим
консултантима, студије изводљивости, стицање патентних права и лиценци до границе од
12% од укупних прихватљивих трошкова, од којих су трошкови бизнис планова до 5 %,
али не више од 2.000 евра.
Инвестиција у обновљиве изворе енергије на пољопривредном газдинству (изградња,
инсталација и опремање), за сопствене потребе, мора бити део пројекта за туризам.
Извор: ipard.co.rs
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АГРОПОНУДА
Поштовани пољопривредни произвођачи,
Уколико желите да продате или купите одређене пољопривредне производе
(воће,поврће, житарице или живу стоку) посетите сајт Агропонуда или нам се
обратите ако желите нешто да огласите да продајете како би Ваш производ поставили
на сајт: http://www.agroponuda.com/

Уколико желите огласити продају Ваших пољопривредних производа (биљна
и сточарска)можете се јавити саветодавцима Пољопривредне стручне
службе Прокупље на телефон 027/210-055 или у просторијама службе.
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СТИПС
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ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА
Изгледи времена за Ниш и ширу околину за период: 16.02.2020.- 15.03.2020.
Београд

Нови Сад

Ниш

Крагујевац

Златибор

Копаоник

НАПОМЕНА:
Месечна прогноза времена израђује се 1. и 15. у месецу.
Ова прогноза је оријентациона и пожељно је користити је уз прогнозу за 5 дана унапред.

Прогнозирана количина падавина: 33 mm
Развој времена биће сличан периоду: 13.02.1990. - 12.03.1990.
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