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ИЗДВАЈАМО ИЗ САДРЖАЈА:

КАКО ОДРЕДИТИ БРОЈ САДНИЦА ПО ХЕКТАРУ
Размак између садница такође треба одредити у години
пре садње, како би се обезбедио адекватан број садница.
Размак између редова зависи од механизације која ће се
користити и наслона који ће се евентуално постављати
ако је упитању подизање засада који захтевају наслоне.
Мора се имати у виду ширина прикључних машина за
обраду,заштити- прскање и бербу.
КАКО ОСНОВАТИ ЗАДРУГУ
За регистрацију задруге у Регистру привредних субјеката код Агенције за привредне
регистре подноси се у једном примерку:
Уговор о оснивању задруге;
Задружна правила;
Записник са оснивачке скупштине;
АПР Јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и
регистрације у јединствен регистар пореских обвезника;
АПР Потврда о примљеној регистрационој пријави;
Картон депонованих потписа (оверава се у банци);
ОП образац – Оверени потписи лица овлашћених за заступање (оверено код јавног
бележника);
АПР Решење о упису у јединствени регистар… са именима задругара оснивача;
Уплатница новца АПР-у за оснивање
Захтев банци за пренос средстава положених на име уплате основног капитала на рачун
домаћег привредног друштва,
Министарство финансија – Пореска управа издаје потврду о извршеној регистрацији.

1

САДРЖАЈ
ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
КАКО ОДРЕДИТИ БРОЈ САДНИЦА ПО ХЕКТАРУ Тонић Дејан
Страна ................................................................3
УДРУЖИВАЊЕ И ЗАДРУГАРСТВО
КАКО ОСНОВАТИ ЗАДРУГУ --------------------------------------------Петровић Душка
Страна................................................................ 4-6

ПИС
РЕЗУЛТАТИ МОНИТОРИНГА АЗИЈСКЕ ВОЋНЕ МУШИЦЕ У ПРОШЛОЈ 2016.
ГОДИНИ И МЕРЕ КОНТРОЛЕ---------------------------------------- ЈовићСнежана
Страна ...............................................................6-8
СТИПС ............................................................ 9-10

ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА ПРОКУПЉЕ
- Дејан Тонић, дипл.инг.за воћарство и виноградарство….....................027/210-055
- Душка Петровић, дипл.инг.за сточарство ……………....................….027/210-055
- Снежана Јовић, дипл.инг.за заштиту биља…………….................… 027/210-055

2

ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
КАКО ОДРЕДИТИ БРОЈ САДНИЦА ПО ХЕКТАРУ Дејан Тонић
Размак између садница такође треба одредити у години пре садње, како би се обезбедио
адекватан број садница. Размак између редова зависи од механизације која ће се користити и
наслона који ће се евентуално постављати ако је упитању подизање засада који захтевају
наслоне.
Мора се имати у виду ширина прикључних машина за обраду,заштити- прскање и бербу.
Укупан број потребних садница за садну површину израчунава се помоћу обрасца:
КОЛИЧИНА САДНИЦА = ПОВРШИНА ПАРЦЕЛЕ____ : РАЗМАК ИЗМЕЂУ САДНИЦА
РАЗМАК ИЗМЕЂУ РЕДОВА

По Правилнику МПШВ за подизање засада воћака, хмеља и
винове лозе у следећој табели дати су мин и маџ броја
садница које се пропоручују и прихватају приликом
конкурисања.

ВОЋНА ВРСТА
Јабука на генеративној
подлози
Ктушка на генеративној
подлози
дуња
Шљива на генеративној
подлози
Облачинска вишња

Мин бр. садница/ха
400

Маx бр. садница/ха
1000

800

1600

600
400

1200
1500

800

2500

Саветодавац за воћарство и виноградарство Тонић Дејан дип.инг.пољ
3

УДРУЖИВАЊЕ И ЗАРУГАРСТВО
КАКО ОСНОВАТИ ЗАДРУГУ Душка Петровић
Неколико основних појмова за регистрацију Задруге.Један од првих корака је пронаћи пет
пољопривредних произвођача који имају исту идеју,исту визију,исто интересовање и исти
циљ.Веома је важно да људи који се окупе око своје идеје верују један другом,и било би најбоље
да између себе изаберу особу која ће их представљати и заступати њихове интересе.Да би
разумели и олакшали пољопривредним произвођачима који су заимтересовани за регистрацију
Задруге у даљем тексту наводимо неке појмове како би разумели како уствари Задруга
функционише и неке основне појмове.
Закон о задругама – основни појмови
Задругар је физичко лице које је члан задруге и у целости или делимично послује преко задруге…
Задруга се оснива и послује на следећим задружним вредностима: самопомоћ, самоодговорност,
демократичност, једнакост, правичност и солидарност, које се спроводе у складу са задружним
принципима…
Задруга стиче својство правног лица уписом у Регистар Послује под регистрованим пословним
именом. Пословно име задруге обавезно садржи ознаку врсте задруге, правне форме, назива
задруге и места седишта.
Претежна делатност задруге одређује врсту задруге. Претежна делатност је она делатност која је
као таква одређена оснивачким актом и уписана у Регистар.
Врсте задруга
Задруге се могу основати као земљорадничке или пољопривредне, стамбене, потрошачке,
занатске, радничке, студентско-омладинске, социјалне, здравствене, као и друге врсте задруга за
обављање производње, промета робе, вршења услуга и других делатности у складу са овим
законом.
Земљорадничке или пољопривредне задруге могу бити опште и специјализоване (ратарске,
воћарске, повртарске, виноградарске, сточарске, пчеларске и др.).
Посебна заштита
Задруга ужива посебну заштиту Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне
самоуправе која се огледа у подстицању задругарства мерама
економске, аграрне и стамбене политике, као и других развојних политика, укључујући давање
одговарајућих олакшица и погодности, као и могућности оснивања посебних фондова
(фондација) за развој задруга.
Оснивање задруге
Задруга се оснива на оснивачкој скупштини, закључењем уговора о оснивању, усвајањем
задружних правила и избором органа.
Задругу може основати најмање пет пословно способних физичких лица.
Најмањи број оснивача задруге из става 1. овог члана, не могу чинити лица која живе у
заједничком домаћинству са оснивачем. Оснивачка скупштина се може одржати и пуноважно
одлучивати ако скупштини присуствује најмање пет оснивача.
Средства за оснивање и пословање задруге
Зависно од циљева оснивања и потребних средстава за оснивање и пословање, задруге се могу
оснивати улозима или чланаринама, у складу са уговором о оснивању и задружним правилима.
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Оснивачки акт
Оснивачки акт задруге је уговор о оснивању који се закључује у писаној форми. Потписи оснивача
на уговору о оснивању оверавају се у складу са законом којим се уређује овера потписа. Који је
садржај уговора о оснивању, погледај у члану 18. Закона о задругама.
Задружна правила
Задружна правила су општи акт задруге којим се уређује управљање задругом, унутрашња
организација задруге и друга питања у складу са овим законом. О садржају Задружних правила
консултуј члан 19. Закона о задругама.
Основни капитал и улози задругара
Уколико задругари улажу у задругу улоге, они могу бити новчани и неновчани. Неновчаним
улогом сматрају се ствари и права, изражени у новчаној противвредности. Улози задругара чине
основни капитал задруге. Минимални основни капитал задруге износи 100 динара.
Задружним правилима одређује се минимални појединачни улог.
Улог и део улога се не могу враћати задругару, залагати нити бити предмет извршења или
обезбеђења за обавезе задругара, за време трајања статуса задругара. Задругар може имати само
један улог у задрузи.
Улози задругара не морају бити једнаки. Улог задругара не може се преносити правним послом.
Органи задруге
Задругом управљају задругари. У управљању задругом, задругари имају једнако право гласа по
принципу „један задругар – један глас” у скупштини задруге.
Органи задруге су: скупштина, управни одбор, надзорни одбор и директор.
У задрузи која има мање од 20 задругара, задружним правилима може да се одреди да функцију
управног одбора и надзорног одбора врши скупштина задруге. Ако задруга има више од 100
задругара, задружним правилима може се одредити начин њиховог представљања у скупштини.
Расподела добити
Задругар учествује у расподели добити сразмерно величини свог улога у задрузи и вредности
извршеног промета преко задруге, у складу са установљеним принципима расподеле добити
уређеним задружним правилима.
Сложена задруга
Сложена задруга је правно лице које представља посебан облик организовања задруга Сложену
задругу могу основати најмање две задруге.
Задружни савез
Задружни савез је правно лице које оснивају задруге или други задружни савези. Задружни савези
се оснивају по врстама задруга, односно за одређену територију. За оснивање новог задружног
савеза потребно је најмање десет задруга.
Почетак рада задруге
Задруга односно задружни савез може да отпочне са обављањем делатности од момента
регистрације у Регистар. Који се подаци уписују у Регистар? Погледај члан 77. Закона о задругама.
Казнене одредбе
Када оснујете задругу, поштујте одредбе Закона о задругама, јер су за привредни преступ (члан
102) и прекршаје (члан 103) предвиђене казне од 50.000 до 3.000.000 динара.
За непоштовање законских одредби, казниће се Ревизијски савез новчаном казном од 200.000 до
1.00.000 динара (члан 104), а задружни ревизор од 5.000 до 50.000 динара (члан 105).
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НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТА У ПРОЦЕСУ ОСНИВАЊА ЗАДРУГЕ
Овде су таксативно наведена документа која су Вам потребна за регистрацију Задруге
За регистрацију задруге у Регистру привредних субјеката код Агенције за привредне регистре
подноси се у једном примерку:
Уговор о оснивању задруге;
Задружна правила;
Записник са оснивачке скупштине;
АПР Јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и
регистрације у јединствен регистар пореских обвезника;
АПР Потврда о примљеној регистрационој пријави;
Картон депонованих потписа (оверава се у банци);
ОП образац – Оверени потписи лица овлашћених за заступање (оверено код јавног бележника);
АПР Решење о упису у јединствени регистар… са именима задругара оснивача;
Уплатница новца АПР-у за оснивање
Захтев банци за пренос средстава положених на име уплате основног капитала на рачун домаћег
привредног друштва,
Министарство финансија – Пореска управа издаје потврду о извршеној регистрацији.
Саветодавац за сточарство Душка Петровић

ЗАШТИТА БИЉА-ПИС
РЕЗУЛТАТИ МОНИТОРИНГА АЗИЈСКЕ ВОЋНЕ МУШИЦЕ У ПРОШЛОЈ 2016.
ГОДИНИ И МЕРЕ КОНТРОЛЕ – Јовић Снежана
Drosophila suzukii (Matsumura, 1931) (Diptera: Drosophilidae)
Редовним мониторингом засада воћа и винове лозе у оквиру рада Прогнозно-извештајне службе
Србије, током 2016. године, регистровано је присуство азијске
воћне мушице (Drosophila suzukii). Ова веома штетна воћна
мушица пореклом је из Азије и налази се на ЕППО А2
карантинској листи. Ово је штеточина јагодичастог, коштичавог
воћа и винове лозе.
Од самог пролећа прошле године мониторинг се спроводио на
биљним врстама које су домаћини ове штеточине (јагода,
трешња, вишња, бресква, малина, купина, винова лоза, шљива и
смоква).
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Прегледом постављених клопки у засадима воћа и винове
лозе, идентификово је присуство јединки азијске воћне
мушице у зрелим засадима купине, малине, брескве, винове
лозе и смокве, на скоро целом подручју Србије.
Одрасле јединке величине су око 3мм. Мужјаци су са
тамним пегама на предњим крилима и два чешља на
предњим ногама, док женке имају карактеристичну
тестерасту легалицу. Ова врста воћне мушице има
способност, услед веома изражене легалице да засеца
покожицу здравих, неоштећених плодова у које полаже јаја. Једна женка у току свог животног
века положи и до 600 јаја (у просеку око 400). Пиљење ларви се дешава у унутрашњости плода и
потпуно су неприступачне за мере заштите. Ова врста се одликује кратким животним циклусом
што јој омогућава да развије и 15-16 генерација током године.
Јаја азијске воћне мушице су овална и величине до 0,6мм, ларве беле боје и величине до 4мм, док
су лутке величине до 3мм и браон боје.
ШТЕТЕ ОД Drosophila suzukii
Биљне врсте на којима се храни воћна мушица у опасности су и најосетљивије су у време зрења.
Штете које може да изазове су и до 100%. Женке Drosophila suzukii полажу јаја у здраве плодове
у фази зрења. На температурама у нашим условима за пиљење ларви потребно је 7 – 8 дана. Услед
исхране ларви плодови потпуно пропадају.

Мониторинг у прошлој години показао је широку распрострањеност азијске воћне мушице и
високу густину њене популације. Регистрована је у великом броју гајених воћних врста, али и у
плодовима зове, дивље купине, џанарике и других дивљих врста по увратинама око засада воћа.
Агроеколошки услови наше земље веома су повољни за одржавање и развој овог штетног
организма, што све преставља веома висок ризик за нашу производњу воћа.
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МЕРЕ КОНТРОЛЕ
1. Постављање великог броја клопки за масовно изловљавање у циљу смањења броја инсеката
како за смањење тренутних штета, тако и за редукцију броја адулта за презимљавање. Клопке се
морају постављати од марта месеца.
2.
У нашем мониторингу користили смо клопке направљене од пластичних флаша са црним
вином, јабуковим сирћетом и неколико капи детерџента. Клопке се постављају на сеновита места
и висини од 1,5м.
3. У циљу масовног изловљавања неопходно је поставити велики број клопки. Првенствено на
ивичне делове парцеле, али и унутар парцеле.
4.
Неопходно је скратити интервал брања плодова у циљу што бржег њиховог склањања са
њиве.
5.
Спровођење санитарних мера је сталан и обавезан део у борби против овог штетног
организма. Остављањем заражених плодова на стаблу доприноси се повећању броја одраслих и
драстичном умножавању броја инсеката.
Контрола гајбица и друге опреме у којој се могу задржати плодови са ларвама и преносити из
једног региона у други.
6. Обавезна хигијена ивица парцела у којима се налазе дивље купине и друге биљне врсте које
могу бити домаћини овој штеточини.
7.
Хемијске мере контроле имају ограничено дејство с обзиром на биологију ове штетне
мушице. У нашој земљи и не постоје регистровани инсектициди за сузбијање Дросопхила
сузукии.
Спровођење расположивих мера контроле треба да се спроводи на подручју целог региона јер
парцијална контрола појединачних парцела оставља и даље могућност умножавања инсеката и
даје слабе резултате.
Саветодавац за заштиту биља Јовић Снежана
Извор: http: www.pisvojvodina.com
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Datum prikupljanja podataka:
C.Srbija
Beograd

Blitva

23/10/2017
Vojvod.
Kraljevo

Niš

110.00

Boranija-šarena

120.00

Boranija-žuta

120.00

Brokola

60.00

80.00

Celer

90.00

80.00

90.00

Cvekla

30.00

30.00

35.00

Karfiol

30.00

Kelj

50.00

Kelj pupčar

180.00

Krastavac-Kornišon

60.00

Krastavac-salatar

25.00

50.00

40.00

50.00

Krompir-beli

35.00

35.00

40.00

Krompir-crveni

35.00

35.00

Kupus

28.00

30.00

Luk beli

400.00

Luk crni

25.00

35.00

50.00
100.00
30.00
50.00

40.00

50.00

120.00

40.00
25.00
40.00
40.00

30.00

300.00

600.00

400.00

40.00

30.00

30.00

130.00

10.00

45.00

100.00

20.00
70.00

Paprika-ljuta

150.00

Paprika-ostala

65.00

Paprika-šilja

70.00

70.00

Paradajz

120.00

60.00

80.00

120.00

Paradajz-chery

220.00

220.00

230.00

220.00

Paradajz-zeleni

25.00

Pasulj-beli

200.00

Pasulj-beli

200.00

Pasulj-beli tetovac

220.00

Pasulj-šareni

250.00

Pasulj-žuti

280.00

Patlidžan

40.00

Paškanat

100.00

Peršun-korenaš

100.00

Peršun-lišćar

10.00

Pečurke-šampinjoni

80.00

Praziluk

60.00

Ren

350.00

Rotkvica

70.00

50.00

70.00

100.00

150.00

60.00

15.00

80.00

40.00

Tikvice

40.00

Zelen

30.00

17.00

100.00

80.00

15.00

25.00

25.00

50.00

100.00

Spanać

Zelje

25.00

30.00

Paprika-Babura

Zelena salata

Subotica

13.00

Boranija-olovka

Luk crni-mladi

Novi Sad

40.00

50.00

25.00

80.00

40.00

40.00

Сви заинтересовани пољопривредни произвођачи, сатериторије Топличког округа, могу дати
своје производе на берзу пољопривредних производа на јединственом сајту АГРОПОНУДА.
Заинтересовани пољопривредници могу се јавити у ПСС Прокупље (027/210-055) или код свог
савеодавца.

