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Члан 25.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Број 110-00-67/2017-09
У Бе о гра ду, 6. апри ла 2017. го ди не

Ми ни стар,
Бра ни слав Не ди мо вић, с.р.

При лог 

ТА БЕ ЛА ГУ СТИ НЕ САД ЊЕ ПРО ИЗ ВОД НОГ ЗА СА ДА СА ПРИ ХВА ТЉИ ВИМ ТР ЖИ ШНИМ ТРО ШКО ВИ МА ПО САД НИ ЦИ

Ред. 
број

Про из вод ни за сад во ћа ка, винове лозе и хмеља *) Ми ни ма лан број посађених 
садница по хектару

Мак си ма лан број посађених 
садница по хектару

При хва тљи ви тр жи шни 
тро шко ви по сад ни ци**)

1. ја бу ка на ве ге та тив ној под ло зи 1.600 4.500 240
2. ја бу ка на ге не ра тив ној под ло зи 400 1.000 240
3. кру шка на ве ге та тив ној под ло зи без по сред ни ка 1.250 4.500 270
4. кру шка на ве ге та тив ној под ло зи са по сред ни ком 1.250 4.500 300
5. кру шка на ге не ра тив ној под ло зи 800 1.600 270
6. ду ња 600 1.200 300
7. му шму ла 600 1.200 300
8. шљи ва на ве ге та тив ној под ло зи 1.200 2.500 300
9. шљи ва на ге не ра тив ној под ло зи 400 1.500 240
10. бре сква 800 1.600 250
11. нек та ри на 800 1.600 250
12. кај си ја без по сред ни ка 400 800 270
13. кај си ја са по сред ни ком 400 800 300
14. тре шња на ве ге та тив ној под ло зи 800 2.500 260
15. тре шња на ге не ра тив ној под ло зи 400 1.000 300
16. ви шња на ве ге та тив ној под ло зи 800 2.500 200
17. обла чин ска ви шња 800 2.500 120
18. ви шња на ге не ра тив ној под ло зи 600 1.800 300
19. ора ха на ге не ра тив ној под ло зи 90 340 1.500
20. ле ска на ге не ра тив ној под ло зи 400 1.250 500
21. из да нач ка ле ска на на соп стве ној под ло зи 400 1.250 200
22. ба дем 300 500 300
23. оста ле др ве на сте вр сте во ћа ка 400 4.500 200
24. ја го де 40.000 65.000 35
25. ма ли на са дво род ним сор та ма 6.500 8.000 120
26. ма ли на са јед но род ним сор та ма 10.000 18.000 120
27. ку пи на 2.000 3.500 120
28. ри би зла 1.600 3.500 180
29. огрозд 1.600 3.500 180
30. бо ров ни ца 2.200 3.500 500
31. бру сни ца 20.000 110.000 260
32. аро ни ја 2.000 4.200 200
33. оста ле ја го да сте вр сте во ћа ка 1.600 18.000 100
34. сто не сор те ви но ве ло зе 3.000 4.500 100
35. вин ске сор те ви но ве ло зе 4.000 6.000 100
36. до ма ће и одо ма ће не сор те ви но ве ло зе га је не са тра ди ци о нал ним уз гој ним об ли ци ма 7.000 10.000 100
37. хмељ 2.000 7.000 100
38. дрен на ге не ра тив ној под ло зи 400 650 600
39. шум ска ја го да 30.000 50.000 40
40. сад ни ца бо ров ни це у сак си ја ма/вре ћа ма са суп стра том 4.100 5.600 800

На по ме не:
*) Сор те или кло но ви про из вод ног за са да во ћа ка, ви но ве ло зе и хме ља мо ра ју да бу ду упи са ни у Ре ги стар сор ти по љо при вред ног би ља у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је 

при зна ва ње сор ти по љо при вред ног би ља, а сор те ви но ве ло зе мо ра ју би ти пре по ру че не, од но сно одо бре не за га је ње у да том ви но гор ју где је по диг нут про из вод ни за сад, 
од но сно у да том ви но гра дар ском ре ги о ну за ин тер спе ци јес хи бри де;

**) На кна да при хва тљи вих тро шко ва за про из вод ни за сад во ћа ка, ви но ве ло зе и хме ља оства ру је се на осно ву бро ја по са ђе них сад ни ца и це не сад ни ца из ра чу на, а до из но са 
при хва тљи вих тр жи шних тро шко ва по сад ни ци утвр ђе них у Та бе ли.
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