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УВОД 

 

Виноградарство и винарство у Републици Србији представља веома значајну 

пољопривредну грану. Виноградарство као радно интезивна грана омогућава остваривање 

већих прихода по јединици површине у односу на већину пољопривредних култура које се 

гаје у Републици Србији. Неспоран је значај интензивног развоја виноградарства и 

винарства и његов допринос економском развоју целокупне земље. Имајући у виду да се 

очекује да ће виноградарство допринети развоју руралних подручја, његов значај тиме 

постаје и већи. У протеклом периоду оно је доживело значајне трансформације, и тиме је 

начињен корак ка приближавању пракси земаља које у овој области бележе значајне 

резултате. 

На основу података прикупљених пописом пољопривреде 2012. године у 

Винородној Србији, без региона Косово и Метохија (на подручју територије АП Косово и 

Метохија попис пољопривреде 2012. године није спроведен) има укупно 22 150 хектара 

под виновом лозом. 

У региону Централне Србије винова лоза се гаји на 17 118 хектара, а у региону 

Војовидине на 5 032 хектара. Од површина под виновом лозом које су обухваћене 

пописом пољопривреде 2012. године 77,3% се налази у региону Централне Србија, а 

22.7% у региону Војводине.  

Винске сорте се гаје на 17.483 хектара, што чини око 75,7% укупних површина под 

виноградима. Сорте чије је грожђе намењено потрошњи у свежем стању гаје се на укупно 

4.667 хектара, односно на 24.3% укупних површина под виноградима. У Централној 

Србији стоне сорте се гаје на чак 30.1% површина под виноградима, док се у Војводини 

стоне сорте гаје на 16.0% површина под виноградима. 

У Србији се производњом грожђа бави 80 341 пољопривредно газдинство, што је 

12.7% укупног броја газдинстава у Републици Србији. Пољопривредно газдинство које се 

бави производњом грожђа у просеку има 0.28 хектара под виновом лозом. Просечна 
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површина винограда коју обрађује једно газдинство у Централној Србији је 0.23 хектара 

док је у Војводини она знатно већа и износи 0.85 хектара. 

Производња вина варира од године до године, што се најчешће повезује са 

климатским променама. Ипак, од 2013. године забележена је тенденција пораста укупне 

производње. 

У последње време виноградарство у Републици Србији је значајно напредовало. 

Формира се велики број нових, претежно породичних винарија. Квалитет вина је значајно 

побољшан. У циљу унапређења сектора уложени су велики напори и реализовани 

значајни пројекти, као што је израда рејонизације виноградарских производних подручја, 

која чини основ за заштиту географског порекла вина. У складу са рејонизацијом и 

важећим прописима, формиран је већи број рејонских удружења која се баве заштитом 

географског порекла вина.  

Интезивним развојем сектора јављају се нови изазови и проблеми са којима се 

срећу виноградари и винари Себије. Неки од битних проблема јесу и недостатак 

адекватних знања и технологија и/или недостатак адекватног система трансфера знања до 

виноградара и винара. 

Моделом су дефинисани сви критични моменти у поступку заснивања винограда и 

опремања винарије у циљу унапређења трансфера знања ради добијања безбеднијег и 

конкурентнијег вина са ознакама географског порекла из Србије.  
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1. МОДЕЛ ВИНОГРАДА 

 

1.1.  Положај винограда 

Положај и облик парцеле ће бити полазна основа приликом анализе агроеколошких 

услова. Представљање положаја будућег винограда обично се спроводи сателитским 

снимком парцеле (или већег броја парцела) са наведеним координатама. Поред тога, 

потребно је навести површину и надморску висину, као и евентуални нагиб парцеле. 

 

1.2.  Анализа aгроеколошких услова 

Винова лоза има одређене захтеве у погледу климе те је потребно добро познавање 

климатских услова локалитета где се она намерава гајити. Светлост, топлота, влажност 

(киша, магла, роса, снег и др.) и ветрови, као основни чиниоци климе, сваки на свој начин 

утичу на успех гајења винове лозе. За успешно гајење винове лозе потребно је много 

сунчеве светлости. Најквалитетније грожђе (нарочито винско) добија се са терена 

изложених сунцу, или оних поред већих водених површина. 

1.2.1. Топлота 

Топлота је неопходан климатски чинилац за успевање винове лозе. Животни 

процеси током вегетационог периода могу се одвијати само у одређеним топлотним 

условима.  

Поједине сорте винове лозе захтевају одређену количину топлоте за успешно 

гајење. Свака фаза у животу винове лозе одвија се у одређеном топлотним условима, 

односно када средње дневне температуре достигну одређени ниво. Тако код нас кретање 

сокова почиње на 8-10 °С, кретање окаца на 10-12 °С, цветање на око 18 °С, а сазревање 

грожђа на око 20-30 °С. Температуре ниже од 0 °С негативно утичу на биљку винове лозе, 

зависно од њеног узраста током вегетације. Тако, набубрелим окцима штети температура 
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већ на –3 °С, ластарима –1 °С, лишћу и гроздовима –3 °С, зимским окцима –20 °С, а старој 

лози –30 °С. 

1.2.2. Светлост 

Светлост је неопходна виновој лози, јер под утицајем сунчеве светлости одвија се 

процес фотосинтезе. Светлост делује на све фазе вегетације винове лозе. Добро осветљени 

чокоти су здравији, грожђе на њима брже сазрева, бобице су отпорније, накупљају више 

шећера. Биљке које немају довољно светла, слабијег су раста, долази до издужења 

ластара, листови су ситнији,сазревање је спорије, бобице су ситније и лошијег квалитета. 

1.2.3. Влажност 

За успевање винове лозе, неопходна је, поред топлоте и светлости, и одређена 

влажност земљишта и ваздуха. Сматра се да је винова лоза релативно отпорна према 

суши, јер се успешно гаји и у крајевима са релативно малом количином падавина. 

Минимална количина падавина неопходна за гајење винове лозе је 400-500 mm, при чему 

значајну улогу има распоред падавина, као и количина падавина у току вегетације. Дакле, 

неопходно је установити не само просечну количину падавина на датом локалитету, него 

и распоред падавина, посебно у току вегетационог периода.  

1.2.4. Ветар 

Ветар може бити и користан и штетан. Благ ветар повољно утиче на опрашивање 

цветова, спречава скупљање хладног ваздуха и регулише влажност ваздуха. Јаки ветрови 

могу оштетити надземне делове чокота. Неповољно дејство ветра спречава се подизањем 

заштитних појасева око винограда (од шумског дрвећа или у комбинацији шумског дрвећа 

са воћкама). 

На основу метеоролошких података, може се дати оцена погодности климатских 

услова за гајење планираних сорти винове лозе. 

Анализа климатских услова треба бити урађена на основу података са 

метеоролошке станице која је најближа положају будућег винограда.  
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1.2.5. Земљиште 

За гајење винове лозе нису подесна тешка и хладна земљишта. На њима винова лоза 

слабо успева, а грожђе и вино су лошег квалитета. За норамалан развој и редовно 

плодоношење винова лоза захтева и одговарајући садржај органских материја и 

минералних елемената у земљишту. Оптималан садржај хумуса је око 3%, и то у зони 

кореновог система. Винова лоза има повољне услове ако је садржај фосфора у земљишту 

на нивоу 15-30 mg/100g земљишта. Садржај калијума треба да је у распону 20-60 mg/100g, 

а магнезијума 10-20 mg/100g земљишта. 

На основу хемијске анализе земљишта утврђује се његова погодност за гајење 

винове лозе и одређује препорука за мелиоративно ђубрење. 

1.3.Сортимент 

Избор сорте за заснивање винограда је веома комплексан и зависи од великог броја 

фактора као што су: климатски услови, земљишни услови, захтеви тржишта, али и жеље 

инвеститора. Сортименту треба посветити посебну пажњу, јер грешке које се начине се не 

могу исправити или је њихово исправљање веома скупо и дуготрајно. Приликом подизања 

винограда пожељно је користити клонски селекционисан садни материјал. 

1.3.1. Лозне подлоге  

Поред одабира сорте винове лозе, велику пажњу треба посветити и одабиру лозне 

подлоге, јер оне имају велики утицај на квалитет грожђа накалемљених сорти. Имајући у 

виду наше еколошке услове и карарктеристике земљишта, сорте би требало да буду 

калемљене на лозним подлогама Berlandieri X Riparia. 
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1.4. Технолошки процес подизања винограда 

1.4.1. Регулациони радови 

Регулациони радови имају за циљ стварање повољних услова за пораст, развој и 

плодоношење винове лозе, као и за највећу могућу примену уређаја (механизације) у 

обради земљишта и заштити од болести. Често је потребно спровести крчење терена, што 

подразумева уклањање сувишних стабала и пањева. После крчења и чишћења, потребно је 

спровести равнање земљишта како би се олакшала будућа обрада и нега винограда.  

1.4.2. Припрема земљишта за подизање винограда 

1.4.2.1.Поправка плодности земљишта – мелиоративно ђубрење 

Виновој лози су неопходни одређени земљишни услови за добар раст и развиће, али 

треба напоменути да је за млад чокот изузетно важно да има све услове да постигне добру 

и велику вегетативну снагу јер ће то у многоме утицати на даље виноградарење. Добро 

припремљено земљиште је темељ будућег винограда. Један од разлога због ког се врши 

мелиоративно ђубрење јесте тај што је моменат пре садње лозе најпогоднији да се веће 

количине органског ђубрива унесу у целу зону земљишта где ће се налазити већина 

коренових жила. 

Органска материја утиче на физичке и биолошке особине земљишта. Она се 

обезбеђује уношењем органских ђубрива (стајњак, тресет, и др.), а од посебног је значаја 

за тешка, јако глиновита земљишта и за веома пропусна земљишта, као што су каменита, 

шљунковита и јако песковита земљишта. 

Битно је напоменути да се свака поправка плодности земљишта мора вршити у 

складу са резултатима хемијске анализе земљишта. 

1.4.2.2.Риголовање и површинска обрада земљишта 

Риголовање је дубоко растресање, дробљење и превртање земље уз истовремено 

премештање земљишних слојева. Ова агротехничка мера има следећи значај:  
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-премештањем земљишних слојева приликом риголовања растресита и најплоднија 

земља смести се на ону дубину у којој ће се развити највећи део кореновог система;  

-постиже се снажнији развој корена и чокота у целини, што је изузетно важно за 

млад чокот;  

-износе се заостали дрвенасти делови биљака;  

-земљиште после риголовања упија и задржава веће количине воде од падавина у 

односу на нериголовано земљиште, те се ствара повољна влажност земљишта за винову 

лозу током вегетације;  

-ђубриво се при риголовању уноси у зону земљишта где ће се налазити највећа маса 

коренових жила;  

-риголовано земљиште има повољнији водни, ваздушни и топлотни режим 

земљишта и уопште физичка и хемијска својства од нериголованог земљишта; 

-побољшава се микробиолошка активност земљишта. 

Одмах након мелиоративног ђубрења врши се риголовање. Земљиште се може 

риголовати, уколико допуштају временске прилике и његово стање, током целе године. 

Најпогодније је крајем лета и рано у јесен, минимум три месеца пре саме садње. За овај 

период, од риголовања до саме садње, земљиште ће упити и задржати одређену количину 

влаге, слећи и иситнити се, и биће спремно за садњу. Не сме се садити у неслегнутом 

земљишту, јер  се коренови могу наћи у грубим шупљинама земљишта што ће утицати на 

слаб пријем калемова. Суво, сувише влажно и смрзнуто земљиште не сме се риголовати. 

Смрзнуту земљу теже је риголовати а горњи смрзнути слој био би бачен у велику дубину 

и у пролеће се не би одмрзао, а у смрзнуту земљу несме се садити винова лоза.  

Дубина риголовања креће се од 60 до 100 сm у зависности од типа земљишта и 

расположиве механизације. Што се тиче површине која се риголује, најбоље је да се 

риголује цела површина која ће се засадити виновом лозом ради равномерног 

распрострањења коренових жила у земљишту. 
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Риголовање се обавља машински помоћу јаких трактора, минималне јачине 120 кс и 

плуга риголера. Уколико се не располаже неопходном механизацијом да би се обавила 

операција риголовања, неопходно је извршити подривање земљишта и дубоко орање. 

1.4.2.3.Уређење земљишне површине 

Правилно уређење земљишне површине веома је значајно за рационалну 

организацију производње у виноградарству. Ту спадају: одређивање парцела и путева, 

раздаљина садње, правац пружања редова и распоред сађења. Како ће извести уређење 

земљишне површине зависи најпре од биолошки захтева винове лозе, затим од величине, 

положаја и рељефа површине за виноград, као и степена механизације која ће се 

користити током експлоатације винограда. 

1.4.2.4.Одређивање парцела и путева 

Путну мрежу је неопходно свести на минимум, како се не би у великој мери 

смањивала производна површина винограда. Крај реда, односно анкер сидро, мора бити 

удаљенo 8 метара од шуме да би трактор са приколицом могао несметано да се окреће. 

1.4.2.5.Растојање садње и број биљака 

Раздаљина садње винове лозе, у великој мери, одређена је билошким захтевима 

винове лозе, постојећом механизацијом и одређеним узгојним обликом. На сликама је дат 

изглед и растојање између чокота у реду, размак између унутрашњих стубова као и 

међуредно растојање. 

1.4.2.6.Правац пружања редова 

Да би се максимално искористила сунчева светлост и постигла максимална 

осветљеност зеленог зида у будућим виноградима правац редова би требао да буде север-

југ. 
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Графикон 1. Међуредно растојање и размак између стубова и размак између 

садница у реду. 
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Графикон 2. Приказ парцеле површине 5 ha различитог облика 

Табела 1. Разлике у броју садница у зависности од изгледа парцеле, при растојању 

садње 2,4 x 1 m. 

Изглед парцеле Растојање садње Број садница 

Правилан облик парцеле 2,4 x 1 m 18643 

Правилан облик парцеле са попречним путем 2,4 x 1 m 17880 

Неправилан облик парцеле 2,4 x 1 m 17726 

 

1.5. Потпора 

Потпора у винограду треба да обезбеди правилно формирање узгојног облика 

чокота и олакша негу винове лозе у засаду. С обзиромда ће потпора трпети велика 

оптерећења, мора бити веома квалитетна и добро постављена, јер касније не постоји 

могућност корекције. У потпору спадају: коље, стубови, жица, анкер сидра и грипле. 
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1.5.1. Коље 

Омогућава формирање што усправнијих стабала и на себе преузима део оптерећења 

целе потпоре. За будуће винограде се препоручује метално коље, израђено од челичне 

арматуре дебљине 8 mm, оребрене. Дужина коља треба да је 110 mm. У односу цене и 

квалитета, метално коље је најбољи избор. Побијање коља се врши на 30 cm у дубину. 

Врши се најкасније до почетка друге вегетације, али је препорука да се ради истовремено 

кад и садња. 

1.5.2. Стубови 

Стубови су главни носиоци оптерећења. Због тога је потребно да буду јако 

квалитетни и добро постављени. Најчешће се користе две врсте стубова: бетонски и 

метални. Бетонски стубови трабају бити израђени од пренапрегнутог армираног бетона. 

Њихове димензије су: 9 cm x 9 cm x 260 cm, а тежина је 46 kg. Чеони и стубови за 

стабилизацију се побијају на 80 cm дубине. Метални стубови, који ће се користити као 

унутрашњи стубови, изграђени су од поцинкованог лима и много су лакши за 

манипулацију. На њима постоје закачке које држе жицу, те због тога су многе агро и 

помотехничке мере олакшане. Одликује их и дуга трајност. Дуги су 250 cm, а тешки 4 kg. 

Унутрашњи стубови се побијају на дубину од 60 cm. 

1.5.3. Анкер сидра 

Анкер сидра служе да учврсте чеони стуб. Трпе велика оптерећења и цео свој 

екплотациони век проводе укопана у земљиште, па морају бити квалитетна, добро 

заштићена фарбом или могу бути поцинкована. Израђују се од метала који се или штити 

антикорозионом бојом, или се врши цинковање метала.  
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Слика 1. Анкер сидро 

Димензије анкер сидра треба да буду следеће: дужина 650 mm;  дебљина  10 mm; 

ширина “шешира” 150 mm;  дебљина “шешира”3,2 mm. 

1.5.4. Жице 

Обезбеђује наслон за зелену и зрелу масу чокота. Жица се поставља у четири нивоа. 

Дебљина жице се одређује од нивоа на који се поставља и улоге коју ће имати, и обично 

су промера 2-2,5 mm. Жица треба да буде доброг квалитета, поцинкована, како би 

издржала цео животни век винограда. 

1.5.5. Грипле 

Затезачи или грипле служе за дотезање жице. Израђене су од метала и мањим делом 

од пластике. Затезање грипли се врши посебним клештима. Овај начин затезања жица у 

потпори омогућава да се тај посао одради за веома кратко време, квалитетно и са малим 

бројем људи. Свака жица у потпори треба да има гриплу на обе стране, тј. код сваког 

чеоног стуба, како би се обезбедило добро затезање. 
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Слика 2. Грипле 
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Графикон 3. Изглед чеоног стуба у винограду са различитим распоредом жица 

 

1.6. Узгојни облик 

Избор узгојног облика чокота зависи од великог броја фактора као што су: 

еколошки услови, растојање садње, сорта, степен механизације радова, нивоа 

агротехничких мера, смера производе. У нашим агроеколошким условима најчешће се 

примењују следећи узгојни облици:  

- За сорте које захтевају кратку резидбу – РОАЈАТСКА КОРДУНИЦА 

- За сорте које захтевају дугу резидбу- КАРЛОВАЧКИ узгојни облик 
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1.7. Потребне количине материјала за потпору 

 

Облик парцеле утиче на потрбну количину свих елемената потпоре, док узгојни 

облик утиче на дужину жице и број Gripple затезача. 

Табела 2. Елементи неопходни за потпору у зависности од изгледа парцеле и узгојног 

облика 

Облик 

парцеле 

Узгојни 

облик 

Број 

унутрашњих 

стубова 

Број 

чеоних 

стубова 

Број 

сидро 

анкера 

Број 

притки 

 

Дужина 

жице 

(m) 

Број 

Gripple 

затезача  

Правилан  
Кордуница 2575 206 206 18643 130501 3090 

Карловачки 2575 206 206 18643 111858 2678 

Правилан са 

попречним 

путем 

Кордуница 2475 412 412 17880 125160 6180 

Карловачки 2475 412 412 17880 107280 5356 

Неправилан  
Кордуница 2463 308 308 17726 124082 4620 

Карловачки 2463 308 308 17726 106356 4004 

 

1.8. Формирање узгојног облика  

 

Без обзира на узгојни облик, у нашим условима у прве три године резидба се може 

обавити на следећи начин: 

 У првој години након садње негују се сви ластари који су избили на чокоту. Њих је 

могуће привезати уз притку, али није неопходно. 

У другој години резидбом се на чокоту оставља само један кондир од два окца. 

Током ове године на чокоту се негују два ластара док се остали уклањају. 

У трећој години се један ластар уклони, а онај бољи се пажљиво савије на месту до 

којег ће допирати вертикални део стабла. 
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1.9. Садња винограда 

1.9.1. Припрема калемова за садњу и начин садње 

Најбољи начин садње је садња воденом садиљком или хидробуром. На овај начин 

калем долази у оптималну средину за пријем и раст. Препорука је да се у води која се 

користи за садњу раствори органо-минерално ђубриво, које у свом саставу поред микро и 

макро елемената има аминокиселин, на овај начин се обезбеђује још сигурнији пријем и 

почетни раст калемова. Пре садње је потребно проверити исправност калемова, користити 

само првокласне калемове. Корен калемова треба скратити на 2-3 cm. Након садње је 

потребно додатно затворити рупе земљом како би се смањило исушивање влаге која се 

налази око калема. 

1.9.2. Постављање потпоре 

Приликом обележавања садних места у винограду потребно је и обележити места за 

стубове. Постављање притки и стубова је најбоље извршити одмах након садње. Прво се 

постављају чеони стубови, бушењем рупа, a затим се постављају унутрашњи метални 

стубови који се утискују у земљу машином прављеном у ту сврху. Након тога се поставља 

жица, а најкасније почетком друге вегетације. 

1.10. Нега младог винограда 

Спроводе се следеће агротехничке мере: 

•Обрада и одржавање земљишта; 

• Нега младих чокота; 

• Заштита младог винограда; 

• Попуна празних места; 

• Резидба младих чокота; 
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• Загртање чокота. 

Ради се 4-6 плитких обрада земљишта. Пошто се током садње, при постављању 

наслона земљиште прилично угази, неопходно је обавити плитку обраду земљишта. 

Таквом обрадом, одмах након садње, се земљишни површински слој растреса, ситни, 

разбија се покорица и уништавају коровске биљке. Простор у реду, око посађених 

калемова се одржава ручно коришћењем мотика. До краја вегетације неопходно урадити 

неколико плитких обрада, најчешће 4-6, а то зависи и од количине падавина, интензитета 

појаве корова и других фактора. Сувишни ластари се морају уклањати лачањем Нега 

младих чокота састоји се од примене мера зелене резидбе, везивања ластара, заштите 

листова и ластара од болести. Од мера зелене резидбе примењује се лачење, односно 

уклањање сувишних ластара. У првој години негују се, најчешће, два ластара, а уколико 

избије већи број ластара они се уклањају лачењем у време када достигну дужину 20-30 cm. 

Остављени ластари се током године привезују за постављено коље и то након сваких 20-

30 cm пораста. Тако ластари добијају усправан положај, брже расту, лакша је њихова 

заштита и одржавање простора око чокота. Два пута у току вегетације врши се уклањање 

брандуса, површинских жила, први пут у јулу, а други пут у августу. При томе открива 

спојно место калема и део испод њега, а оштрим ножем се одсецају брандуси уколико су 

се појавили. Том мером се постиже се развој дубинских жила које су најважније. Виноград 

се третира против пламењаче и пепелнице Заштита у младом винограду своди се на 

неколико третирања против пламењаче и пепелнице ради очувања здраве лисне масе, што 

се комбинује са употребом фолијарних ђубрива која помажу интензивнијем порасту 

ластара. Празна места се маркирају и попуњавају новим калемовима Известан број 

посађених калемова, из различитих разлога, током године може да се осуши. Зато таква 

садна места треба маркирати и попунити. То се ради у јесен или у пролеће наредне године. 

Након попуњавања празних места новопосађени калемови се загрћу слојем трошне земље 

у виду хумке. Очекивано је да се у првој години појави 5-10% празних места, које треба 

попунити. 
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1.11. Редовна нега винограда 

1.11.1. Обрада земљишта 

Обрада земљишта у винограду обухвата агротехничке мере којима се постижу што 

повољнији услови за развој кореновог система и чокота у целини, како би се константно 

добијали високи приноси квалитетног грожђа. Обрада земљишта поспешује продирање 

воде, ваздуха, топлоте и хранљивих материја до корена, уништавају корови и др.  

1.11.2. Дубока обрада 

Ту се подразумева неколико агротехничких мера: подривање земљишта, јесење-

зимска обрада без загртања винограда и пролећна дубља обрадаземљишта у винограду. 

1.11.3. Подривање 

Иако је земљиште пре садње винограда растрешено и обогаћено хранљивим 

састојцима, ипак оно у таквом стању не остаје дуго, него се након неколико година, слеже 

и сабија, нарочито услед проласка механизације. Није неопходно подривати сваке године. 

Обично се једне године подрију непарни међуредни простори, а следеће (друге или треће) 

године парни међуредни простори. Земљиште се подрива у јесен, после бербе грожђа. 

1.11.4. Јесење зимска обрада  

Растресити слој земље који се  овом обрадом ствара може да прими и сачува више 

влаге од падавина у току јесени и зиме, и да је у дубљим слојевима сачува за наредни 

вегетациони период. Овом мером се, исто тако, омогућава уношење и заоравање ђубрива. 

На локалитетима где постоји опасност од зимских мразева, овом мером се врши загртање, 

које у великој мери спречава измрзавање. 

1.11.5. Плитка обрада 

Назива се још и пролећно-летња обрада, пошто се изводи током вегетације. 

Плитком обрадом површински слој се одржава у растреситом стању и уништавају се 
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корови. С обзиром да се изводи на дубини од 5-10 cm, плитка обрада се често назива 

прашење винограда. Обично је потребно применити око5-6 прашења у току вегетације. 

1.11.6. Ђубрење винограда 

Ђубрење винограда током плодоношења је веома важна агротехничка мера. Ова 

мера је везана за чињеницу да са приносом, винова лоза из земљишта износи хранљиве 

елементе. С тога, да би се надокнадиле изнете количине хранива и обезбедио редован 

принос, неопходно је да се у земљиште, преко ђубрива, врате изнете количине хранива. 

Може се рећи да, ако је правилно одрађено мелиоративно ђубрење, сваке године 

виноград треба ђубрити са 500-700 kg/ha минералног ђубрива (пример формулација 

6:12:24). Такође у циклусима од 3-5 година пожељна је примена стајњака и то са нормом 

4-5 вагона по хектару. Ђубриво се уноси у јесен, након опадања лишћа. 

1.11.7. Резидба на зрело 

 Ово је веома важна агротехничка мера која се спроводи сваке године. Резидбом на 

зрело регулишу се принос и вегетативни потенцијал чокота. Број остављених окаца након 

резидбе, као и дужина родних елемената, зависе од сорте, али и других фактора. У случају 

појаве ниских зимских температура, потребно је утврдити степен измрзавања окаца, и тек 

након тога приступити резидби. У нашим условима винова лоза се реже крајем зиме 

(обично у фебруару месецу). Потребно је нагласити да се винова лоза може резати током 

читавог периода мировања, те у случају недовољног броја радника, са овом операцијом се 

може почети одмах након опадања лишћа. 

1.11.8. Поправка и одржавање наслона 

Неопходно је, сваке године након резидбе, приступити поправци и одржавању 

наслона. Поједини делови потпоре (стубови, коље, жице) могу бити поломљени или 

искривљени услед ветрова, терета лозе, механичих оштећења и др. Након прегледа стања, 

врши се замена стубова, коља, дотрајале жице, а преостали редови жице редовно се 

затежу. Поједине поправке потпоре, могу се вршити и у току вегетације. 
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1.11.9. Везивање лозе 

Након резидбе и поправке наслона, приступа се везивању лозе. Стабло се привезује 

уз притку, још током формирања, али се повремено јавља потреба да се та радња понови 

(приликом замене коља, затезања и промене жице). 

Лукови се привезују одмах након резидбе, на тај нашин што се пребацује преко 

носеће жице и везује за прву жицу. Пожељно је да се лукови суседних биљака не 

преклапају, како не би дошло до загушења и засењивања у шпалиру. Најбоље је користити 

биоразградива или гумирана везива. 

1.11.10. Мере зелене резидбе 

Под мерама зелене резидбе подразумевају се: лачење, заламање, дефолијација и 

проређивање гроздова. 

Лачење – представља уклањање свих сувишних ластара у пролеће. Обавља се сваке 

године. Ова операција се обавља током априла и маја месеца. Уклањају се млади ластари 

који неће бити потребни ни у текућој вегетацији ни при наредној резидби зреле лозе. 

Хранљиве материје трошене на пораст одбачених ластара, трошиће се, потом, на пораст 

остављених ластара и јачање опште снаге чокота. 

Заламање главних ластара -представља, такође, редовну агротехничку меру, која 

се изводи сваке године, код свих сорти. Заламање се изводи када ластари знатно пређу 

висину највише жице. Број заламања зависи од пораста ластара у току године. 

Дефолијација и проређивање гроздова су мере које имају за циљ побољшање 

квалитета грожђа, а сорте различито реагују на примену ових агротехничких мера. На 

резултат примене ових мера у великој мери утичу климатски услови у току године. 

1.11.11. Заштита од болести и штеточина 

Заштиту винове лозе, сваке године, треба спроводити током периода мировања 

винове лозе и током вегетационог периода. Током мировања заштита се обавља са циљем 
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уништавања штетних инсеката који презимљавају под кором вишегодишњег стабла, а то 

су најчешће лутке грожђаног мољца, гриње, штитасте ваши и др. Третирање треба 

обавити након резидбе а пре кретања лозе у пролеће. 

Током вегетације, заштита се спроводи у зависности од временских услова, услова 

за појаву штеточина и болести, и осетљивости винове лозе у појединим фенофазама. 

На почетку вегетације (на ластару развијена 3-4 листића), ластари су осетљиви на 

појаву црне пегавости, пепелнице и већег броја штеточина, као што су грожђани мољац, 

гриње, цигараш, рутава буба.  

Најчешће се, до цветања, обаве два третмана против наведених патогена. У цветању, 

ако није неопходно, заштиту није препоручљиво спроводити. 

 Након цветања и заметања бобица, највећа опасност прети од проузроковача 

пламењаче, пепелнице и ботритиса. За заштиту се користе различити фунгициди као и 

инсектициди против грожђаног мољца. 

 

1.12. Берба 

Веома је важно да се берба грожђа обави у моменту када његов састав и 

органолептичке особине највише одговарају његовој намени, односно технолошкој 

употреби. Да би се обрао 1 хектар винограда потребно је обезбедити 20-25 радника. У 

зависности од сорте, један берач, у току дана, може набрати од 400 до 600 kg.грожђа. 

Берба грожђа се обавља по сувом времену а у обраном грожђу не би требало бити лишћа и 

других нечистота јер се то негативно одражава на квалитет будућег вина. Обрано грожђе 

треба што пре доставити до винарије. Пажња којом се обављају горе наведене операције у 

многоме утиче на квалитет будућег вина. 
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1.13. Закључак  

 

 Винограде треба подизати искључиво у рејонираним подручјима и пожељно је 

бирати најпогодније терене.  

 Веома је важно да се земљиште адекватно припремити и прилагодити виновој лози.  

 Домаће сорте требају бити више заступљене у производњи. 

 На основу анализе тржишта и начина производње у винограду би требало бити 60 

% црних винских и 40% белих винских сорти. То би омогућило производњу - 40% 

црвена вина, 40 % бела вина и 20 % розе вина. 
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2. МОДЕЛ ВИНАРИЈЕ 

 

У креирању/пројектовању винарије у данашње време, треба разграничити да иако се 

основе винарства нису мењале вековима, изглед и функционалност самих објеката 

винарија драматично се изменио. 

Данас су винарије много више него производни погони упаковани у разноврсну 

архитектуру. Оне данас морају да буду енергетски ефикасне и друштвено одговорне, са 

максималним искоришћењем ресурса и са једнаком важношћу да подрже и истакну 

играђену робну марку производа, односно вина. 

Подршка визуелном идентитету бренда може се огледати кроз:  

 специфичност архитектуре; 

 јавну презентацију производног процеса; 

 посебне садржаје за посетиоце,  

 или било кој други аспект повезан са презентационим радом. 

Фактори који захтевају разматрање тржишта и стања у друштву када улазите у 

изградњу винарије рефлектују вредност данашње винске индустрије, а посебно друштвено 

одговорне индустрије, и обухватају: 

 квалитет финалног производа; 

 утицај на околину – животну средину; 

 очување ресурса; 

 здравље и безбедност упослених; 

 нове технологије. 

Они ће имати најбитнији утицај на пројектовање нове винарије и пратећих објеката у 

комплексу, и морају се анализирати и дефинисати много пре него се крене у скицирање.  



 

29 
 

Без обзира да ли је у питању изградња нове, или проширење, реконструкција, 

реорганизација постојеће винарије, темељно планирање је критична тачка идејног 

пројекта. Треба развити концепт пројекта који идентификује и одговара на захтеве 

инвеститора, укључујући и: 

 филозофију на којој је заснован пројекат, укључујући разматрања о околини, 

процесима и маркетингу; 

 пројекцију производње са покрићем свих евентуалности; 

 технике и методе производње вина за сваки дефинисани профил вина; 

 рокове и буџет; 

 пројектантски тим и линију одговорности. 

Добро припремљен концепт пројекта у многоме ће олакшати креирање винарије и 

логично надовезивање фаза у пројектовању, разјашњавајући циљеве за све чланове 

пројектантског тима.  

Да би се пронашла најинвентивнија и најподеснија решења у дизајну, пут води кроз 

темељно упознавање и анализу процеса производње вина!  

Да би се осигурала функционалност, винарије се пројектују од унутра ка споља! 

Већина локалних инспекција, чак и у развијеним винским земљама, и даље је у 

упознавању процеса производње вина, те су често пројекти са непотребним критикама! 

Добро пројектована винарија, поготову ако је смештена у винограду, може 

представити и значајан ниво одрживости, што није карактеристично за друге индустријске 

гране. 
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2.1.  Пројектни задатак 

 

У овом случају, представићемо основе за организацију мале винарије, за прераду 

грожђа винских сорти винове лозе из производног засада површине 5 ха и производњу 

висококвалитетних вина. 

Технолошка концепција заснована је на утврђеним стандардима квалитета, и 

подразумева: 

 Објекат и његов круг, затим све радне и пратеће просторије, технолошка и пратећа 

опрема, алати и прибор, запослени радници и привремена радна снага за 

дефинисани процес морају да задовоље све принципе савремене технологије и 

хигијене, односно морају да буду у потпуном складу са условима и захтевима 

предвиђеним одговарајућим Правилницима квалитета за дату област. 

 Распоред и међусобна технолошка повезаност радних и помоћних просторија, као и 

диспозиција технолошке опреме, у складу су са дефинисаним током технолошког 

процеса (од пријема сировине до паковања). Њихова функционална повезаност 

обезбеђена је најкраћим путевима, без укрштања. 

 Радне и пратеће просторије, оптимална техничка и пратећа опрема, алати и прибор, 

те  ефикасан процес производње, морају да обезбеде несметан и континуиран рад, 

односно реализацију предвиђеног обима и структуре производње, а у свему према 

захтевима одговарајућих прописа у Републици Србији. 

 Технолошки процес производње вина димензионисан је у односу на планиране 

количине грожђа из сопствене сировинске базе, величине 5 ха. 

 Транспорт свих репроматеријала (основне сировине, амбалажног материјала, 

амбалаже и другог) обавља се искључиво одговарајућим транспортним средствима.  

 За потребе ефикасног одржавања хигијене и транспорта (спољашња комуникација) 

сви путеви унутар круга објекта ће бити од чврстог материјала, а ток путева ће 

бити одговарајуће обележен. 
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2.2. Услови у погледу објекта, просторија и техничких услова 

 

Пре самог приступа пројектовању винарије, неопходно је сагледати дефинисане 

услове које производни погон за прераду грожђа и производњу вина треба да задовољи. 

2.2.1. Услови у погледу локације и распореда винарије 

Делови производног и помоћног круга винарије се могу налазити на једној или на 

више локација, односно адреса. 

Производни круг винарије мора да буде у функцији несметаног обављања 

производње шире, вина и других производа. 

Прилазни путеви ка објектима производног круга, интерне саобраћајнице и платои 

око објеката треба да буду изграђени од чврстог материјала (асфалт, бетон, камен, и др.). 

Производни круг винарије, управна зграда, односно пословна просторија винарије, 

лабораторија, дегустациона сала, као и земљиште испред улазног дела винарије чине део 

винарије који се мора одржавати у чистом стању. 

Испуњеност услова одвојености производње вина у односу на производњу 

дестилата се обезбеђује засебним објектима, односно просторијама. 

 

2.2.2. Услови у погледу снабдевања водом 

Винарија може да се снабдева водом из градског водовода, сопственог бунара, 

каптаже или резервоара; она (вода) мора да испуњава стандарде прописане за хигијенску 

исправност воде за пиће и мора бити доступна за одржавање хигијене у винарији и 

хигијене запослених. 

Уколико се винарија снабдева водом из сопственог бунара, каптаже или 

резервоара, произвођач вина мора да обезбеди доказ о хигијенској исправности воде. 

Вода за техничке сврхе не мора испуњавати наведене услове, а може се користити 

искључиво за одржавање хигијене објеката и механизације у оквиру винарије. 
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2.2.3. Услови у погледу одвођења отпадних вода и складиштења отпадних 

материјала 

У просторијама винарије у којима се користи вода мора да се обезбеди њено 

одвођење, тако да се разливена отпадна вода не задржава по подној површини. 

Отпадна вода из опреме и са подних површина и других делова производног погона, 

мора се непосредно кроз сливнике одводити у канализациони систем, односно у систем 

отпадних вода, или јаму за прикупљање отпадних вода. 

Сливници морају да буду снабдевени решеткама за спречавање одласка чврстог 

материјала и ефикасним системом за спречавање повратка непријатних мириса из 

канализације. 

Складиштењем отпадног материјала у винарији управља се у складу са прописима о 

заштити животне средине. 

 

2.2.4. Услови у погледу снабдевања електричном енергијом 

Винарија мора бити снабдевена електричном енергијом. 

Производни погон мора бити осветљен природним или вештачким осветљењем. 

У производном погону и осталим деловима винарије, мора се обезбедити природна 

или вештачка вентилација.  

 

2.2.5. Услови у погледу објекта 

Објекат, односно објекти у оквиру винарије морају бити зидани или монтажни, 

изграђени од чврстог и незапаљивог материјала који омогућава одржавање температуре и 

влажности неопходне за производњу шире, вина и других производа. 

Производни погон мора бити одвојен од просторије, односно просторија за 

складиштење енолошких средстава и репроматеријала, односно помоћног материјала. 
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Винарија може бити у склопу земљишта, објекта, односно просторија са стамбеном 

наменом, при чему је производни погон искључиво са наменом производње шире, вина и 

других производа. 

Објекат производног погона у коме се налази део за негу и чување вина, пуњење и 

етикетирање, прање амбалаже, као и део за складиштење готових производа до стављања 

у промет, мора бити затворен. 

Винарија у којој се производе специјална вина којима се додају вински дестилат, 

етанол, шећер, биљни материјал и друго, мора да има посебан објекат, односно просторију 

за чување тих сировина, а која мора бити одвојена од осталих објеката односно просторија 

производног погона. 

2.2.6. Услови у погледу унутрашњости производног погона 

Подови и зидови дела за прераду грожђа, врионице и дела за пуњење вина у 

оригинално паковање морају бити од водоотпорног материјала, који се може лако чистити 

и прати. 

Подови производног погона морају имати минимални одговарајући пад према 

одводним каналима или сливницима са решеткама које спречавају пролаз чврстих делова, 

ради лакшег одржавања. 

 

2.2.7. Услови у погледу опреме и уређаја 

Опрема, судови и уређаји који се користе у производном погону, морају да буду 

израђени од одговарајућег чврстог материјала, препорученог за ову врсту производње. 

За израду опреме, судова, односно уређаја или њихових делова који долазе у додир 

са грожђем, широм, кљуком, вином, односно другим производима и производима за 

производњу специјалних вина, није дозвољено коришћење: бакра, кадмијума, антимона, 

алуминијума, олова и његових легура, или других токсичних метала. 
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Производни погон мора бити обезбеђен опремом одређеног капацитета у зависности 

од количине грожђа која се прерађује и количине шире, вина, односно других производа 

који се производе. 

Производни погон мора бити обезбеђен муљачом, пумпом и филтером. 

Уколико произвођач пуни вино у оригинално паковање, производни погон мора 

бити обезбеђен уређајем за пуњење, односно затварање. Уколико винарија није обезбеђена 

уређајем за пуњење, односно затварање, произвођач мора имати склопљен уговор о 

закупу, односно коришћењу тог уређаја са његовим власником. 

 

2.2.8. Услови у погледу судова 

Судови за алкохолну ферментацију шире и кљука, негу и чување вина и других 

производа, као и за транспорт вина и других производа, могу бити дрвени, од нерђајућег 

челика, пластични, бетонски судови изоловани слојем, односоно средствима за изолацију, 

стаклени и др., односно од материјала којима се обезбеђује очување квалитета шире, вина, 

односно других производа.  

 

2.3. Опис технолошког поступка производње вина 

 

2.3.1. Функционално решење 

Технолошки поступак прераде грожђа и производње вина може се рашц ланити у више 

фаза:  

 Пријем и прерада грожђа;  

 Ферментација кљука односно шире грожђа винских сорти;  

 Одлежавање односно сазревање вина;  

 Финализација и стабилизација;  

 Флаширање.  
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2.3.2. Пријем и примарна прерада 

Сировина, односно грожђе допрема се на место за пријем и примарну прераду. 

Место пријема грожђа, на којем се врши примарна прерада (одвајање петељке и 

муљање, пресовање, као и одвожење петељке и комине), позиционирано је са бочне или 

леђне стране винарије, под надстрешницом, директно повезано са простором за 

ферментацију.  

Грожђе се на прераду довози у пластиц ним гајбама запремине (оквирно) 10 кг, 

доставним возилом или трактором. За посматрани капацитет прераде, динамику сазревања 

грожђа планираних сорти винове лозе, као и претпостављени ниво квалитета вина, бело и 

црно грожђе прерађивац е се на истим машинама за примарну прераду.  

Препоручљиво је да се у току једног радног дана прерађује искључиво једна сорта 

грожђа винове лозе, ц име је избегнуто укрштање технолошких путева.  

 

2.3.3. Ферментација 

2.3.3.1. Бела вина 

У процесу производње белих вина, ферментише грожђани сок, односно шира, 

добијена пресовањем кљука или целих гроздова белог грожђа. У посматраном случају, 

грожђе ће се пресовати на пнеуматској преси запремине танка 1.500 лит.  

Предпостављени ток производње белих вина подразумева две могуц ности, у 

зависности од зрелости грожђа и циљаног профила вина:  

 Пресовање кљука белог грожђа (након одвајања петељке и муљања);  

 Пресовање целих гроздова.  

У току процеса пресовања, односно издвајања грожђаног сока, одвајац е се две 

различите фракције – самоток и прешевина, и одвојено ће ферментисати.  

Након пресовања, а непосредно пре ферментације, врши се обрада шире која 

подразумева седиментацију честица из раствора, односно бистрење.  
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Шира би се таложила спонтаном седиментацијом, на нижим температурама у инертној 

атмосфери (уз додатак комерцијалних енолошких средстава, по потреби). 

Након таложења, декантирана шира се перистатиц ком пумпом транспортује у суд за 

ферментацију. Алкохолна ферментација иницира се додавањем селекционисаних винских 

квасаца. Основни циљ алкохолне ферментације је превођење шећера (глукозе) у етанол 

(етил- алкохол).  

Танкови у производном објекту опремљени су дуплим плаштовима за расхладни 

медијум и прикљуц ени на централну расхладну јединицу и контролну таблу, тако да се у 

сваком од њих може засебно кориговати температура вина.  

 

2.3.3.2. Црвена вина 

У технолошком процесу производње црвених вина, ферментише кљук црног 

грожђа. Основна карактеристика винификације црног грожђа, односно производње 

црвених вина је превођење ароматичних, фенолних и бојених материја из покожице у 

течну фазу, те у току ферментације треба обезбедити потребан контакт течне и чврсте 

фазе.  

Током алкохолне ферментације, чврста фаза (покожице) формира клобук изнад 

течног дела у танку/суду, што је потпомогнуто великим количинама угљен диоксида који 

се ослобађа током ферментације, те је неопходно тај клобук “потапати”.  

У конкретном случају, користиц е се винификатори у којима се екстракција 

жељених материја из покожице омогућује орошавањем комине – ремонтажом. 

Предвиђено је да се у посматраном случају екстракција пожељних једињења из 

покожице бобице може вршити за време алкохолне ферментације:  

За пресовање ферментисале комине црног грожђа користиће се постојећа 

пнеуматска преса. Вина добијена пресовањем ферментисале комине, називају се 

прешевине и у овом производном захтевају другачију обраду током финализације.  
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Нус производи алкохолне ферментације, талог белог вина и комина црног грожђа, 

могу се компостирати и користити за ђубрење производног засада, или се одвозе из 

винарије на најближу дефинисану депонију.  

 

2.3.4. Одлежавање / сазревање вина 

У току одлежавања и сазревања добијених вина, врши се по потреби пар 

манипулативних операција:  

 претакање; 

 седиментација /таложење; 

 филтрирање; 

 купажирање – мешање различитих вина.  

Вина ће одлежавати у судовима од инокс челика, а део произведених црвених (и 

белих) вина сазреваће у дрвеним судовима од храстовине, у складу са усвојеним 

производним планом, односно према жељеном профилу финалних вина.  

У подруму са дрвеним судовима користила би се бурад запремине 225 литара, на 

наменским носачима.  

Сва манипулација вином у подруму вршиће се пумпама кроз мобилне цевоводе, у 

зависности од операције.  

Сва филтрација вина у току сазревања вршиће се на рамском филтер са целулозним 

плочама, различите порозности  по потреби. 

Предвиђена је употреба мобилних цевовода те прикључака промера 40 mm. Сви 

спојеви, копчања и редукције типа „ДН 40”. 
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2.3.5. Финализација и стабилизација 

Подразумева припрему вина за флаширање, а састоји се у “чишћењу вина” које се 

спроводи бистрењем и филтрацијом. За бистрење вина користи се више различитих 

органских или неорганских средстава, чија је употреба дозвољена у енолошкој пракси.  

Стабилизација тартарата, односно соли винске киселине, врши се хлађењем вина у 

танковима на температури испод 0   степени, у трајању од 7 дана. Стабилизација тартарата 

врши се у изолованим танковима, у којима је могуће одржавати задату темепратуру. У 

предметној винарији, предвиђена је поставка једног танка за хладну стабилизацију. 

 

2.3.6. Флаширање 

Флаширање вина представља финалну операцију у производном процесу.  

Флаширање вина обављац е се на полуаутоматској пуњачици са интегрисаним 

рамским филтером, а боце ће се затварати на полуаутоматској чепилици, уз могућнос 

убацивања инертног гаса у процтор између вина и чепа. 

На овај начин, омогућено је пуњење 400 боца на сат, што би значило да се у току 

дана може исфлаширати танк запремине 2.500 лит. 

Након затварања, вина која иду на даље сазревање у боци, ређају се у наменске 

кавезе, и палетаром одвозе у део попогона за сазревање у боци, где остају 3 до 12 месеци.  

Након предвиђеног времена за сазревање црвених вина у боци, боце се из кавеза 

врац ају на полуаутоматску етикетирку, и затим се пакују у транспортне картонске кутије.  

Део белих вина ц е се одмах након флаширања етикетирати и паковати у транспортне 

картонске кутије.  

Боце се у пунионицу довозе палетаром, из магацина амбалаже.  

Транспортне картонске кутије са финалним производом ређају се на еуро палету и 

палетаром одвозе у магацин готових производа.  
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Хоризонтални транспорт у свим деловима винарије: палетар и ручновођени 

хидраулични стакер. 

 

2.3.7. Контрола квалитета 

У складу са предвиђеним стварањем основе за систематску контролу квалитета у 

складу са интернационалним ИСО стандардима и увођење анализе ризика и критичних 

контролних тачака – HACCAP, у винарији ће функционисати приручна погонска 

лабораторија.  

У погонској лабораторији вршиц е се анализа основних параметара у погледу 

квалитета, санитарног стања и степена зрелости сировине, основна анализа вина у току 

одлежавања, односно чувања, и основна анализа готових производа.  

Финална анализа вина за пуштање у промет, вршиће се у екстерној сертификованој 

лабораторији, или на Институту. 

За несметано функционисање објекта као целине у дефинисаном технолошком 

процесу прераде грожђа и производње вина, као и за реализацију предвиђеног обима и 

структуре производње предвиђене су производне и пратеће просторије. 

Распоред наведених просторија и диспозиција одговарајуће технолошке опреме 

одговара технолошком процесу (од пријема сировина до испоруке готових производа) и 

обезбеђује њихову функционалну повезаност најкраћим путем без укрштања. 
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2.4. Шематски приказ тока производње белих вина 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одвајање петељке 

(na ruljači) 

Дезинтеграција бобице 

bobice/muljanje 

Потхлађивање кљука  

belog grožđa 

Пресовање кљука белог 

грожђа 

Самоток Прешевина 

Обрада шире 

Алкохолна ферментација 

Одлежавање младих вина 

Бистрење, филтрација, 

стабилизација 

 Флаширање и етикетирање  

i etiketiranje 
Складиштење гот. производа 

Пресована комина 

 

Шепурина/петељка 

 

Довоз грожђа у винарију 

(у пласт. гајбицама) 
Пресовање целих 

гроздова 
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2.5. Шематски приказ тока производње црвених вина 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довоз грожђа у винарију 

Одвајање петељке 

(na ruljači) 

Дезинтеграција бобице/муљање 

Транспорт кљука 

u vinifikatore 

Самоток 

Прешевина 

Мацерација/екстракција 

Алкохолна ферментација 

Одлежавање/сазревање вина у 

дрвеним судовима 

Бистрење, филтрација, 

стабилизација 

Флаширање  

Складиштење гот. производа 

Пресована комина 

Шепурина/петељка 

Отакање вина Пражњење винификатора 

Пресовање фермент. комине 

Купажирање 

Сазревање вина у боци 
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2.6. Просторије у производњи 

2.6.1. Место за пријем и прераду грожђа 

Под надстрешницом. Смештена опрема за пријем и прераду грожђа, као и 

пнеуматска преса. 

Макс. оптерећење подлоге 1.500 kg/m
2
. 

Предвиђена подлога: феробетон (радне спојнице, односно дилатационе линије 

заптивене полиуретаном). 

Осветљење у радној зони: 200 lux-a. 

 

2.6.2. Сала за ферментацију 

Смештени транкови за ферментацију кљука црног грожђа, шире белог грожђа и 

одлежавање вина. 

Макс. оптерећење подлоге 1.500 kg/m
2
. 

Предвиђена подлога: феробетон (радне спојнице, односно дилатационе линије 

заптивене полиуретаном). 

Вентилација: природна. 

Иако у винаријама постоји потреба за извлачењем ваздуха из доњих слојева 

просторије у време ферментације, услед потенцијалног повећања концентрације угљен 

диоксида у ваздуху, у предметном објекту довољна је природна вентилација, односно 

ветрење. 

Осветљење у радној зони: 150 lux-a. 

Манипулација вином пумпама, кроз мобилне цевоводе. 

Позиције и снага дефинисаних потрошача ел. енергије, у прилогу. 
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Цеви и прикључци за воду промера 1“, проток до 1 лит/с. 

Позиције прикључака за воду, као и мрежа канала за одвод отпадних вода, у 

прилогу.  

Отпадне воде од прања одводе се у таложник, као технолошке отпадне воде, pH 

вредност у опсегу неутралног до благо киселог. 

Фиксна инсталација на танковима са леђне стране и горње стране, цевоводи за 

дистрибуцију расхладног медијума. 

2.6.3. Подрум са дрвеним судовима 

Може бити надземна или подземна просторија. Смештена дрвена бурад за сазревање 

вина. 

Макс. оптерећење подлоге 1.000 kg/m
2
. 

Предвиђена подлога: гранитна керамика (киселоотпорна, са киселоотпорним 

фугнама). 

Вентилација: природна и принудна (измена ваздуха до 4 запремине просторије 

дневно). 

Температура ваздуха у просторији: 14 – 17 °С. 

Релативна влажност: 75 %. 

Осветљење: 150 lux-a. 

Манипулација вином пумпама, кроз мобилне цевоводе, нема фиксних инсталација. 

Хоризонтална манипулација палетаром. 

Позиције и снага дефинисаних потрошача ел. енергије, у прилогу. 

Позиције прикључака за воду, као и мрежа канала за одвод отпадних вода, у 

прилогу.  
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Отпадне воде од прања одводе се у таложник, као технолошке отпадне воде, pH 

вредност у опсегу неутралног до благо киселог. 

 

2.6.4. Магацин енолошких средстава 

Просторија за смештај енолошких стедстава која се користе у производњи, као и за 

смештај резервних делова опреме у погону.  

Смештај енолошких средстава на демонтажне полице. 

Температура ваздуха у просторији: 15 – 18 °С. 

 

2.6.5. Магацин амбалаже и репроматеријала 

Палетирана роба. 

Маџ. оптерећење подлоге 1.000 kg/m
2
. 

Предвиђена подлога: феро бетон. 

Температура ваздуха у просторији (условно): 20 °С. 

Природна вентилација. 

Осветљење: 150 lux-a. 

Хоризонтална манипулација палетаром. 

Без технолошких инсталација. 

Канали за отпадне воде стандардног одржавања просторија - сливник. 

 

2.6.6. Магацин готових производа 

Палетирана роба. 

Маџ. оптерећење подлоге 1.000 kg/m
2
.. 
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Предвиђена подлога: феро бетон. 

Температура ваздуха у просторији: 15 – 18 °С. 

Релативна влажност 55%. 

Принудна вентилација (измена 3 запремине просторије за 24 х). 

Осветљење: 150 lux-a . 

Хоризонтална манипулација палетаром. 

Без технолошких инсталација. 

Канали за отпадне воде стандардног одржавања просторија - сливник. 

 

2.6.7. Пунионица 

Смештене машине за пуњење и етикетирање. 

Маџ. оптерећење подлоге 1.000 kg/m
2
.. 

Предвиђена подлога: феро бетон. 

Хоризонтална манипулација палетаром. 

Боце се довозе оригинално упаковане на палетама, а одвозе поређане у кавезе за 

сазревање вина у боци, или у финалној транспортној амбалажи, паковане у кутије на 

палету (1200 х 800 мм). 

Температура ваздуха у просторији: 20 °С.  

Осветљење: 150 lux-a . 

Манипулација вином пумпама, кроз мобилне цевоводе. 

Цеви и прикључци за воду промера 1“, проток до 1 лит/с. 
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Позиције прикључака за воду, као и мрежа канала за одвод отпадних вода, у 

прилогу.  

Отпадне воде од прања одводе се у таложник, пХ вредност у опсегу неутралног. 

 

2.6.8. Лабораторија 

За основну погонску анализу грожђа и вина. У саставу радне просторије / 

канцеларије технолога. 

Стандардне електричне инсталације, без значајнијих потрошача. 

Климатизована просторија. 

Предвиђена подлога: гранитна керамика (киселоотпорна). 

Опција: подно грејање. 

 

2.6.9. Магацин за сазревање вина у боци 

Боце паковане у наменске кавезе (1200 х 1000 мм, или 1200 х 800 мм). 

Кавези се ређају један на други, макс до 2 нивоа.  

Обезбеђен капацитет за одлежавање макс 20.000 боца.  

Предвиђено минимално шестомесечно одлежавање вина у боцама. 

Макс. оптерећење подлоге 1.500 kg/m
2
. 

Предвиђена подлога: феро бетон. 

Температура ваздуха у просторији: 15 – 17 °С. 

Релативна влажност 55%. 

Принудна вентилација (могућност измене 4 запремине просторије у 24 х). 
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Осветљење: 150 lux-a . 

Хоризонтална манипулација палетаром. 

Вертикална манипулација ручновођеним хидрауличним стакером. 

Без технолошких инсталација. 

Канали за отпадне воде стандардног одржавања просторија - сливник. 

 

2.6.10. Архив вина 

Просторија за смештај репрезентативних вина из сваке бербе. 

Вина ће се слагати у наменске полице. 

Обезбеђен капацитет: 5.000 боца. 

Предвиђена подлога: гранитна керамика (киселоотпорна). 

Температура ваздуха у просторији: 13 – 15 °С. 

Релативна влажност ваздуха: 55 – 60 %. 

Принудна вентилација ваздуха, до 4 запремине просторије у току дана. 

 

2.7. Димензионисање 

 

Основа за димензионисање винарије – производног погона за прераду грожђа и 

производњу вина је производни засад винове лозе, површине 5 ха. 

Концептом је предвиђена следећа производња: 

 сортна бела вина 

 купажно бело вино 
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 розе вино 

 сортна црвена вина 

 купажно црвено вино, 

и то у структури производње: 

 40% бела вина 

 20% розе вино 

 40% црвена вина 

 сорта Број лоза принос Грожђа 

(t) 

кљука 

(kg) 

шире 

(lit) 

1. бела1 6.000 1,6 kg 10   6.000 

2. бела 2 6.000 2,0 kg 12   7.500 

3. црна 1 9.000 1,5 kg 13,5  12.300  

4. црна 2 9.000 1,8 kg 16  15.000  

 

Односно, посматрана годишња прозводња, у зависности од примењене 

агротехнике, и услова сазревања, кретаће се у распону од 23.000 до 27.000 литара. 

 

2.8. Потребна опрема 

 

Наведена опрема заправо представља потребни минимум за несметано одвијање 

производње висококвалитетних вина у задатом обиму. 

Наравно, од случаја до случаја, у зависности од сировинске основе, односно броја 

сората у засаду, број и димензије судова могу варирати. 
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2.8.1. Пријем и примарна прерада 

рб ставка капацитет количина 

1. Дигитална вага 300 kg 1 

2. Руљача са муљачом do 5 t/h 1 

3. Монопумпа са вариатором брзине do 8 t/h 1 

4. Пнеуматска преса 15 hl 1 

5. Центрифугална пумпа са гуменим 

ротором D40 

10 t/h 1 

6. Центрифугална пумпа са гуменим 

ротором D60 

20 t/h 1 

 

2.8.2. Танкови – ферментација и одлежавање 

рб ставка капацитет количина 

1. Ремонтажни винификатор са 

равним дном, плаштом за хлађење 

и припадајућом опремом 

50 hl 4 

2. Танк за ферментацију и 

одлежавање са коничним дном, 

плаштом за хлађење и 

припадајућом опремом 

25 hl 4 

3. Танк са пливајућим поклопцем, са 

чекрком, плаштом за хлађење и 

поклопцем за гуменим заптивањем 

25 hl 2 

4. Танк за хладну стабилизацију, 

изолован целом висином, са 

припадајућом опремом 

25hl 1 

5. Танк са пливајућим поклопцем 10 hl 2 

6. Танк са пливајућим поклопцем 5 hl 2 

  403 hl 15 

 

 

2.8.3. Регулација температуре у току ферментације 

рб ставка капацитет количина 

1. чилер са минусним режимом рада 10 kw 1 

2. Станица за дистрибуцију 

расхладног медијума (пуфер танк 

и пумпа) 

 

200 lit 1 

3. Електромоторни вентили  11 

4. Сонде за детекцију температуре  11 

5. Контролни ормар за 11 танкова 11 1 
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2.8.4. Дрвени судови 

рб ставка капацитет количина 

1. Дрвено буре типа “Bordeaux 

export” 

225 lit 20 

2. Постоље за дрвено буре  20 

3. Пиштољ за пуњење  1 

4. Штап за пражњење  1 

5. Уређај за прање бурића на месту  1 

 

2.8.5. Филтрација и финализација 

рб ставка капацитет количина 

1. Рамски филтер 40 x 40 20 ploča 1 

2. Полуаутоматска пуњачица са 

филтером и 4 главе  

400 lit/h 1 

3. Полуаутоматска затварачица 750 b/h 1 

4. Полуаутоматска етикетирка 500 b/h 1 

5. Микрофилтер 1000 lit/h 1 

 

2.8.6. Остала опрема 

рб ставка капацитет количина 

1. Ручни палетар 2.500 kg 1 

2. Ручновођени хидраулични стакер 1.000 kg 1 

3. Пуромат за прање под високим 

притиском 

180 bar 1 

4. Мобилни генератор паре 5 kw 1 

5. Кавези за сазревање вина у боци 550 boca 20 

6. Црево за транспорт шире и вина D40 mm 20-25 m 

7. Црево за транспорт шире и вина D60 mm 15 m 

8. Црево за транспорт кљука D100 mm 10-15 m 

9. Цревни наставак  DN40 8 ком 

10. Цревни наставак  DN60 6 ком 

11. Цревни наставак  Garolla100 3 ком 

12. Редукција DN 60-40 2 ком 

13. Шелне за црева  35 ком 

14. Пластичне кофе  15 lit 4 ком 

15. Пластичне кадице 40 lit 2 ком 

16. Пластична качица 350 lit 1 ком 

17. Опрема за чишћење и санитацију   

18. Мердевине 3 m 1 kom 
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3. ЕKОНОМСKА ОПРАВДАНОСТ ИНВЕСТИРАЊА И 

KАЛKУЛАЦИЈЕ У ПРОИЗВОДЊИ ГРОЖЂА И ВИНА 

 

Резиме 

Kада је реч о виноградарској производњи ради се о вишегодишњим засадима чији 

век експлоатације износи неколико десетина година. Инвестициона улагања у 

вишегодишње засаде представљају дугорочна улагања, стога је пре подизања засада 

потребно утврдити ефективност инвестиционих улагања. У раду се анализира економска 

оправданост производње грожђа и вина. Примењене су стандардне калкулације у 

производњи грожђа и вина. Добијени подаци показују да је добитак у производњи грожђа 

1.738,12 €/ха. Уколико се произвођач одлучи да грожђе даље прерађује у вино, добит се 

повећава за 2,65 пута, и износи 6.336,31 €/ха. Методи оцене економске оправданости 

инвеситрања показују исплативост улагања у производњу грожђа и вина. 

 

3.1. Увод 

 

Пољопривредна производња се одликује специфичностима које је чине различитом 

од других видова производње, и значајно утичу на остварене производне и економске 

резултате у пољопривредној производњи. Специфичности пољопривредне производње се 

морају узети у обзир приликом оцене економске оправданости инвестиција. 

Виноградарство је пољопривредна грана која се бави узгојем винове лозе и 

производњом грожђа. Гајење винове лозе представља једну од најстаријих људских 

делатности. Виноградарска производња је распрострањена свуда у свету, а посебно у 

Европи. Повољни природни услови за гајење скоро свих сорти винове лозе у Србији 

требало би да допринесу повећању производних капацитета, пре свега, кроз већу 

заинтересованост произвођача за виноградарском производњом.  

Вишегодишњи засади подразумевају интензивну пољопривредну производњу, 

захтевају ангажовање већег броја радне снаге, омогућавају остваривање већег прихода по 
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јединици површине у односу на већину пољопривредних култура, имају виши степен 

дораде, такође имају висок привредни и друштвено-економски значај. 

Грожђе представаља високо квалитетан производ са значајном хранљивом 

вредношћу. Производња грожђа и вина у већини случајева представља једну 

организациону целину. Број прерађевина од грожђа је веома значајан, ипак најзначајнија 

је вино. Прерада грожђа у вино се обавља углавном у винаријама и подрумима.  

У овом раду извршена је оцена економске оправданости инвестирања у 

производњу грожђа и вина. Производња грожђа и вина биће исказана у виду калкулација 

производњи сведених на јединицу површине (ха). Основни циљ истраживања је 

утврђивање економских резултата производње и финансијског резултата по појединим 

производима. 

Појам калкулације се изводи од латинске речи calculus што у латинском језику 

представља камичак, у најстарије доба подесан за бројање, гласање и рачунање. Надаље, 

из ове речи се развија појам calculare, који означава рачунати, израчунати, обрачунати, 

прорачунати; обрачунавати, прорачунавати. У неолатинизму се користи појам calculatio, 

који означава срачунавање, израчунавање, прерачунавање; предрачун, прорачун, односно 

утврђивање одређених вредносних величина које нису познате или су недовољно познате. 

(Јовановић и остали, 1998.). 

Појам калкулација има више значења, али посматрано у ужем смислу калкулација 

подразумева израчунавање цене коштања (трошкова производње) за јединицу количине 

неког производа или услуге.  

Приликом формирања цене коштања, трошкови се могу класификовати на 

различите начине. Према првом начину, трошкови се најпре расподељују на трошкове 

производње и трошкове продаје који се даље рашчлањују на директне и индиректне 

трошкове. Директни трошкови се даље расподељују по елементима трошкова, док се 

општи трошкови расподељују по нивоима њиховог утврђивања. Полазећи од претходно 

наведеног елементи структуре цене коштања су: 

1. Директни материјал за производњу  

2. Директна амортизација 
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3. Директне зараде  

4. Општи трошкови  

5. Порези и доприноси 

6. Трошкови продаје (директни и заједнички) 

Структура цене коштања такође се може изразити и као збир варијабилних 

трошкова и марже покрића, где маржа покрића обухвата фиксне трошкове и финансијски 

резултат. 

У ширем смислу, калкулација подразумева утврђивање тржишне вредности 

производње, трошкова њеног остварења, као и финансијског резултата који представља 

разлику вредности производње и трошкова производње (добитак или губитак). (Јовановић 

и остали, 1998.). 

Бројни су критеријуми поделе калкулација, али најзначајнија је подела према 

критеријуму временског раздобља на који се односе калкулације. Полазећи од временског 

раздобља на које се односе, калкулације могу бити: 

˗ Kалкулације текуће производње (једногодишње) 

˗ Инвестиционе (вишегодишње) калкулације 

Kалкулација текуће производње (једногодишња калкулација) сачињава се за 

период од годину дана. Предмет посматрања је једна производња, односно једна линија 

производње (нпр. производња пшенице, кукуруза, производња грожђа и др.). 

Предмет посматрања инвестиционих (вишегодишњих) калкулација може да буде 

ефекат изградње, односно подизања инвестиционог објекта и у том случају се говори о 

простим инвестицијама (проширење земљишне површине, изградња грађевинских 

објеката, подизање дугогодишњих засада и др.). Међутим, уколико се ефeкти не утврђују 

по врстама основних средстава него се исказују заједнички за сва улагања, у том случају 

се говори о комплексним инвестицијама. 

 Основно обележје инвестиционих калкулација је да се односе на период дужи од 

годину дана. Њима се настоји установити економска ефективност различитих инвестиција 
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чији је циљ дугорочно остваривање нове производње или услуга или смањење трошкова, 

као и дугорочно повећање добити. (Поткоњак, 1991). 

Такође значајна подела калкулација, у зависности од начина изражавања резултата 

и трошкова производње, јесте подела на аналитичке и диференцијалне (синтетичке или 

органске) калкулације. Основно обележје аналитичких калкулација је да пољопривредно 

предузеће или породично газдинство посматра аналитички по појединим линијама 

производње. Састављање аналитичких калкулација појединих линија производње 

подразумева обрачун укупне вредности производње, трошкова производње и продаје, као 

и утврђивање финансијског резултата, применом опште шеме: п – т = д, где п означава 

вредност планиране или остварене тржишне поризводње, т означава укупне трошкове 

производње, а д остварени финансијски резултат. С друге стране, диференцијалне 

калкулације исказују утицај промене структуре или интензивности производње на 

промену тржишне вредности производње, промену трошкова производње и промену 

финансијског резултата посматраног пољопривредног газдинства. Општа шема 

диференцијалне калкулације је: ΔУ – ΔТ = ΔД, где ΔУ представља промену укупног 

прихода газдинства, ΔТ представља промену трошкова, док ΔД представља промену 

финансијског резултата. 

 

3.2. Материјал и методе рада 

 

У овом раду извршена је оцена економских ефеката у производњи грожђа и вина. 

Истраживања економских параметaра, за наведену производњу, заснивају се на 

одређивању: обима производње, вредности производње, укупних трошкова производње, 

финансијског резултата (добитка или губитка). Обрачун ових економских категорија у 

производњи наведених производа обрађен је у виду калкулација производњи. 

Инвестирање подразумева улагање новца у набавку нових средстава за 

производњу, којима се остварује нова производња, повећава или побољшава постојећа 

производња, или смањују њени трошкови. Инвестирање је улагање у садашњости, са 

циљем да се у будућности осваре позитивни финансијски ефекти.  
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Kод утврђивања почетне вредности вишегодишњих засада, па тиме и винограда, 

неопходно је утврдити трошкове подизања. Трошкови подизања се могу груписати на: 1) 

трошкове који су учињени приликом подизања засада и који се више не понављају 

(припрема терена, куповина садница, копање јама, прво ђубрење, садња), 2) годишње 

трошкове неге (орезивање, ђубрење, прскање, окопавање). Kод вишегодишњих засада 

најпре се јавља период у коме нема рода, затим следи период постепеног пораста рода, 

након тога период пуне родности, и на крају период у коме род опада.  

Цена подизања вишегодишњих засада  представља суму свих издавања 

учињених за подизање засада,  до момента када он почиње да даје редован годишњи род 

који превазилази годишње трошкове. Формула за израчунавање цене подизања 

вишегодишњих засада је: 

Nn = jr
n 

+ u 
1

1





r

rn

- p 
1

1





r

rm

 

при чему је: 

Nn – набавна цена (цена подизања) на крају n-те године 

j – издавања учињена једанпут  (набавка садница, копање јама, прво ђубрење, 

сађење, колац, ограда итд.) 

u – годишња издавања за узгој (окопавање, прскање, орезивање и др.) 

p – вредност малог рода који се добија за време подизања воћке 

n – број година подизања 

r – каматни фактор 1 + 
100

p
, p – калкулативна каматна стопа 

 

Приносна вредност вишегодишњих засада представља суму свих чистих 

годишњих користи од засада есконтованих на обрачунски моменат. Обрачунски моменат 

је најчешће моменат када је инвестиција довршена, и када почиње да даје редовне 

вишкове годишњих примања над годишњим издавањима. 
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Приносна вредност вишегодишњег засада у момонту када је подизање завршено и 

почиње његово редовно искоришћавање, односно након три године  подизања и неге 

утврђује се следећом формулом: 

 

Pt =   
     

           
     

              
     

                
 

            

R = p – u  

при чему је: 

P – приносна вредност засада 

R1, R2, R3 – просечни годишњи вишак примања над издавањима у у првој, другој и 

трећој години 

t1, t2, t3 – трајање периода – прва, друга и трећа година 

p1, p2, p3  - просечна годишња примања (тржишна вредност рода) у првој, другој и 

трећој години 

u1, u2, u3  - просечна годишња издавања (без амортизације и камате) 

r – каматни фактор 

 

Оцена економске оправданости инвестирања у производњу вина је изведена 

применом метода рока поврата инвестиције. Овај метод представља најједноставнији 

метод анализе финансијске исплативости улагања. Временска вредност новца се не узима 

у обзир. Према овом методу упоређује се кумулативни новчани ток (нето добит увећана за 

амортизацију)  са износом инвестиције. Када кумулативни новчани ток у односу на износ 

инвестиције постаје позитиван, период од почетка коришћења инвестиције до овог 

момента сматра се роком поврата инвестиције. 

Утврђивање показатеља економске ефективности инвестиција се заснива на 

утврђивању разлика и односа између износа учињених инвестиционих улагања и 

остварених новчаних примања у току инвестиционог периода (Милић и Средојевић, 2004). 
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У раду је применом метода инвестиционе калкулације приказана структура 

трошкова потребних за подизање засада винове лозе, као и трошкова неге у прве три 

године након подизања, односно до периода пуне родности. У прве две године након 

подизања виноград не даје род, док је у трећој години род око 50-60% пуног рода. Од 

четврте до десете године виноград даје пун род, а од једанаесете до тридесете године род 

опада по стопи од 1,5% сваке године, због постепеног сушења засада.  

Приликом сачињавања инвестионе калкулације, у калкулацију су унета сва улагања 

која су неопходна за подизање винограда и неге за прве три године, односно до периода 

пуне родности. Улагања се пре свега односе на:  

У првој години: куповину земљишта, припрему земљишта (растурање стајњака, 

дубоко орање и изравнавање терена), планирање и размеравање, саднице односно 

калемови, садња, редовно одржавање (окопавање, међуредно култивирање и заштита), 

У другој години: Постављање стубова и жице (стубови, жица, наслони), редовно 

одржавање (заштита и ђубрење), 

У трећој години: Резидба и редовно одржавање (резидба, формирање, копање, 

везивање, заштита и међуредно култивирање). 

У раду је такође сачињена аналитичка калкулација производње грожђа, за годину у 

којој је остварен пун род. Аналитичка калкулација сачињена је применом опште шеме п – 

т = д, при чему п означава вредност тржишне поризводње, т означава укупне трошкове 

производње, а д остварени финансијски резултат. Принос грожђа варира од године до 

године, и креће се од 7-10 тона по хектару у просеку. Вредност производње обрачуната је 

као производ просечног приноса грожђа од 8 т/ха и цене од 0,58 €/кг. Трошкови 

производње структурирани су на следећи начин: 

- Материјални трошкови (минерално ђубриво, средство за заштиту, остали 

материјални трошкови), 

- Радови на култури (орање, култивирање, прскање) 

- Нематеријални трошкови (водни допринос и остали нематеријални 

трошкови) 

- Трошкови основних средстава (амортизација) 
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- Бруто лични дохоци (сезонски радници 50 дневница) 

- Општи трошкови газдинства. 

Приликом обрачуна економске оправданости инвестиција у засад винограда, 

примењен је метод приносне вредности. У првој и другој години виноград не даје род, у 

трећој години род винограда чини 50-60% пуног рода, у периоду од четврте до десете 

године виноград даје пун род, док од једанаесте до тридесете године принос се смањује за 

1,5% годишње. Приносна вредност обрачуната је почев од четврте године, односно од 

године у којој је остварен пун род. Примењена дисконтна стопа износи 4%. Дисконтна 

стопа се примењује како би се приходи и расходи из будућег периода свели на садашњи 

тренутак. Односно, новац има временску вредност, па тако новчане јединице које су данас 

на располагању и новчане јединице које се бити на располагању у будућности, немају исту 

вредност. Уобичајена дисконтна стопа у актуелном тренутку би требала да износи 3-5%.  

У раду је поред израде инвестиционе калкулације за производњу грожђа, сачињена 

инвестициона калкулација за изградњу винског подрума. Приликом израде инвестиционе 

калкулације, коришћени су подаци једне винарије, која је у моменту истраживања 

поседовала 3 ха винограда и целокупно грожђе прерађивала у вино. У наведену 

инвестициону калкулацију укључени су следећи елементи непходних улагања:  

- Грађевински објекти, 

- Опрема (муљача, хидраулична преса, судови за врење, прохромски танкови 

за чување вина, платичне каце за претакање, пумпе за претакање, филтер са пунилицом, 

затварачица за плутене чепове). 

За производњу вина у раду је сачињена и аналитичка калкулација, према општем 

обрасцу п – т = д. Вредност производње обрачуната је као производ произведене количине 

вина и просечне тржишне цене. У оквиру трошкова производње укључени су следећи 

трошкови: 

- Материјални трошкови (трошкови производње грожђа, трошкови 

енолошког материјала, трошкови амбалаже, и остали материјални трошкови), 

- Нематеријални трошкови (трошкови промоције, остали нематеријални 

трошкови), 
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- Бруто лични дохоци (помоћни радници 30 дневница), 

- Трошкови основних средстава (амортизација), 

- Општи трошкови газдинства. 

 

3.3. Резултати и дискусија 

 

У раду је сачињен обрачун инвестиционе калкулације подизања 1 ха винограда, као 

и уобичајена једногодишња аналитичка калкулација производње грожђа. 

На основу извршених истраживања, у наредној табели даје се преглед 

инвестиционе калкулације за 1 ха винограда. 

Табела 1. Инвестициона калкулација за подизање 1 ха винограда 

Ред. 

број Елементи 

Јед. 

мере 

Године 

Износ  (€) 
I II III 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Куповина земљишта ха 1     10.000,00 

2 Припрема земљишта 
 

        

2.1. Стајњак кг 15     294,42 

2.2. Дубоко орање ха 1     268,45 

2.3. Изравнавање ха 1     48,34 

3 
Планирање и 

размеравање 
ха 1     

96,68 

4 Саднице - Калемови ком 5     3.008,32 

5 Садња ха 1     210,63 

6 
Редовно одржавање I 

год.  
      

0,00 

6.1. Окопање ха 1     193,36 

6.2. Међуредно култивирање ха 1     193,36 

6.3. Заштита ха 1     105,31 

7 
Постављање стубова и 

жице  
      

  

7.1. Стубови ком   500   2.751,00 

7.2. Жица кг   1.100   1.420,94 

7.3. Наслони ком   5   1.703,95 

8 
Редовно одржавање II 

год.  
      

  

8.1. Заштита ха   1   410,59 
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Ред. 

број Елементи 

Јед. 

мере 

Године 

Износ  (€) 
I II III 

1 2 3 4 5 6 7 

8.2. Ђубрење кг   300   123,18 

9 
Резидба и редовно 

одржавање III год.  
      

  

9.1. Резидба ха     1 229,95 

9.2. Формирање ха     1 45,99 

9.3. Копање 3x ха     1 229,95 

9.4. Везивање ха     1 45,99 

9.5. Заштита ха     1 825,03 

9.6. Међуредно култивирање ха     1 183,96 

  УКУПНО         22.389,42 

Извор: Обрачун аутора 

Укупна инвестициона улагања у подизање 1 ха винограда износе 22.389,42 €. У 

структури укупних трошкова подизања винограда, највеће учешће има куповина 

земљишта, подизање стубова и жице, као и куповина садница, који чине 84 % укупних 

улагања. 

У наредној табели даје се преглед уобичајене једногодишње аналитичке 

калкулације производње грожђа. 

Табела 2. Аналитичка калкулација производње грожђа 

Ред. број Елементи Јед. мере Количина 
Цена 

(€) 

Вредност 

(€) 

1 2 3 4 5 6 

1 ВРЕДНОСТ 

ПРОИЗВОДЊЕ 

еур/ха     4.613,33 

1.1. Главни производ кг/ха 8.000,00 0,58 4.613,33 

1.2. Споредни производ и 

остали приходи 

кг/ха       

2 ТРОШКОВИ 

ПРОИЗВОДЊЕ 

еур/ха     2.875,21 

2.1. Материјални трошкови еур/ха     1.002,34 

2.1.1. Ђубриво 8:16:24 кг/ха 250,00 0,37 91,67 

2.1.2. Средства за заштиту еур/ха     763,35 

2.1.2.1 Хербициди 2x лит/ха 1,25 4,51 11,27 

2.1.2.2 Инсектициди 2x лит/ха 1,00 9,15 18,30 

2.1.2.3 Фунгициди еур/ха     733,78 

2.1.3. Остали материјални 

трошкови 

еур/ха     147,33 
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Ред. број Елементи Јед. мере Количина 
Цена 

(€) 

Вредност 

(€) 

1 2 3 4 5 6 

2.2. Радови на култури еур/ха     548,04 

2.2.1. Орање на 25цм еур/ха 1,00   43,58 

2.2.2. Култивирање 4x еур/ха 1,00   151,66 

2.2.3. Прскање 8x еур/ха 1,00   352,80 

2.3. Нематеријални 

трошкови 

еур/ха     44,20 

2.3.1. Водни допринос еур/ха 1,00 14,73 14,73 

2.3.2. Остали нематеријални 

трошкови 

еур/ха 1,00 29,47 29,47 

2.4. Трошкови основних 

средстава 

еур/ха     368,38 

2.4.1. Амортизација еур/ха     368,38 

2.5. Бруто лични дохоци еур/ха     845,09 

2.5.1. Сезонски радници 50 

дневница 

еур/ха     845,09 

2.6. Општи трошкови 

газдинства 

еур/ха     67,16 

3 ДОБИТАК еур/ха     1.738,12 

4 ГУБИТАК еур/ха       

Извор: Обрачун аутора 

Вредност производње грожђа на површини од 1ха винограда износи 4.613,33 €/ха, 

трошкови производње износе 2.875,21 €/ха док је остварена добит у износу од 1.738,12 

€/ха. Грожђе је профитабилан производ, на шта указује и остварена добит по јединици 

површине. Од укупних трошкова најзначајнији су материјални трошкови 1.002,34 €/ха, од 

чега је учешће трошкова NPK 8:16:24 ђубрива 91,67 €/ха, заштитних средстава 

(хербициди, инсектициди и фунгициди) 763,35 €/ха, осталих материјалних трошкова 

147,33 €/ха, а значајна ставка у структури укупних трошкова су и трошкови личних 

доходака који износе 845,09 €/ха због велике потребе за радном снагом. 
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Графикон 1. Структура трошкова производње грожђа 

 

Извор: Обрада аутора 

Материјални трошкови имају највеће учешће у укупним трошковима, учествују са 

чак 34,86%, такође врло значајно место заузимају и лични дохоци сезонских радника 

29,39%, затим трошкови услуга са 19,06%, па следе трошкови основних средстава са 

12,81%, а најмање учешће имају нематеријални трошкови и општи трошкови газдинства 

са 1,54% и 2,34%. 

У раду је такође сачињен обрачун инвестиционе калкулације изградње винског 

подрума, као и уобичајена једногодишња аналитичка калкулација производње вина. 

У наредној табели даје се преглед инвестиционе калкулације изградње винског 

подрума намењеног за прераду у вино грожђа са 3 ха винограда. 

 

Табела 3. Инвестициона калкулација изградње винског подрума 

Редни 

број 
Назив 

Јединица 

мере 
Количина Цена (€) 

Вредност 

(€) 

1 2 3 4 6 7 

1 Грађевински објекат м
2
 130 239,18 31.092,81 

2 Муљача ком 1 1.036,40 1.036,40 

3 Преса ком 1 3.109,20 3.109,20 

4 Судови за врење ком 6 259,10 1.554,60 

5 

Прохромски танкови 

за чување вина 750Л 
ком 20 777,30 15.546,01 

6 Пластичне каце за ком 10 25,91 259,10 
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Редни 

број 
Назив 

Јединица 

мере 
Количина Цена (€) 

Вредност 

(€) 

1 2 3 4 6 7 

претакање 

7 Пумпе за претакање ком 3 86,37 259,10 

8 Филтер са пунилицом ком 1 2.159,17 2.159,17 

9 

Затварачица за плутене 

чепове 
ком 1 43,18 43,18 

  УКУПНО     55.059,58 

Извор: Обрачун аутора 

Укупна инвестициона улагања у подизање винског подрума износе 55.059,58 €, при 

чему је највећа ставка у структури укупних трошкова изградња самог објекта винарије 

који чине 56,47% укупних улагања, а што се тиче опреме највеће улагање изискују 

прохромски танкови за чување вина, који чине 28,23% укупних улагања. 

У наредном прегледу даје се аналитичка калкулација производње вина са 

површине од 1 ха винограда. 

Табела 4. Аналитичка калкулација производње вина 

Red.broj Elementi 
Јед.  

мере 
Količina Cena Vrednost 

1 2 3 4 5 6 

1 
ВРЕДНОСТ 

ПРОИЗВОДЊЕ 
еур 

    12.456,00 

1.1. Главни производ Л 3.700,00     

  Вино у флаши Л 2.100,00 4,00 8.400,00 

  Вино у ринфузи Л 1.600,00 2,54 4.056,00 

2 
ТРОШКОВИ 

ПРОИЗВОДЊЕ 
еур 

    6.119,69 

2.1. Материјални трошкови еур     4.953,54 

2.1.1. 
Трошкови производње 

грожђа 
еур 

1 2.875,21 2.875,21 

2.1.2. 
Трошкови енолошког 

материјала 
еур 

    77,54 

2.1.3. Трошкови амбалаже еур     1.957,35 

2.1.4. 
Остали материјални 

трошкови 
еур 

    43,44 

2.2. 
Нематеријални 

трошкови 
еур 

    33,79 

2.2.1. Трошкови промоције еур     22,93 

2.2.2. 
Остали нематеријални 

трошкови 
еур 

    10,86 
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2.3. Бруто лични дохоци еур     144,83 

2.3.1. 
Помоћни радници 30 

дневница 
еур 

    144,83 

2.4. 
Трошкови основних 

средстава 
еур 

    891,04 

2.4.1. Амортизација еур     891,04 

2.5. 
Општи трошкови 

газдинства 
еур 

    96,50 

3 ДОБИТАК еур     6.336,31 

4 ГУБИТАК еур       

Из претходне табеле видимо да остварена вредност производње вина износи 

12.456,00 €, укупни трошкови производње износе 6.119,69 €, односно остварена добит 

износи 6.336,31 € као разлика између вредности производње и укупних трошкова.  

Графикон 2. Структура трошкова производње вина 

 

Извор: Обрада аутора 

Највеће учешће у структури укупних трошкова производње вина имају 

материјални трошкови са учешћем од 80,94%, затим следе трошкови основних средстава 

са учешћем од 14,56% док сви остали трошкови учествују са 4,50%. 

Приносни приступ омогућава утврђивање вредности инвестиције претварањем 

будућих новчаних токова у јединствену вредност, свођењем на садашњу вредност. У 

приносном приступу се узима у обзир приход који ће настати коришћењем инвестиције 

током њеног економског века, а садашња вредност се израчунава тако што се будући 

приходи своде на садашњу вредност применом дисконтне стопе. 
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Обрачун прихода изведен је према обиму производње грожђа, и то од четврте до 

десете године у висини пуног рода, док за период од једанаесте до тридесете године износ 

пуног рода је умањиван за 1,5% годишње. Обрачун је сачињен за двадесет седам година, 

односно до тридесете године старости винограда, будући да у прве три године принос 

грожђа или не постоји, или не даје пун род. У методу дисконтовања нето новчаних токова 

користи се новчани ток после сервисирања дугова. У новчаном току обухваћени су сви 

приливи и одливи средстава. Приликом свођење новчаних токова на садашњу вредност 

користи се дисконтна стопа 4%. Приносна вредност 1 ха вишегодишњег засада винограда 

износи 28.842,30 евра. У раду је извршена анализа утицаја промене дисконтне стопе, 

повећања приноса и смањења трошкова на приносну вредност засада. Уколико би се 

дисконтна стопа повећала на 5%, при другим непромењеним условима вредност 

вишегодишњег засада смањила би се за 8,95%. Повећање приноса за 10% довело би до 

повећања приносне вредности засада за 24,19%, док би смањење трошкова за 5% довело 

до повећања вредности вишегодишњег засада за 7,75%. 

Метод рока повраћаја инвестиције у производњу вина заснива се на следећим 

годишњим показатељима: 1. Нето добит у производњи вина износи 6.336,31 евра 

годишње, 2. Трошкови амортизације износи 3.174,00 евра, 3. Новчани ток 9.510,31 евра. 

Уколико се годишњи новчани ток упореди са уложеним средствима у инвестицију 

(55.059,58 евра) може се констатовати да је рок повраћаја инвестиције у производњу вина 

шест година. 

Методи оцене економске оправданости инвестирања показују исплативост улагања 

у производњу грожђа и вина.  
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3.4. Закључак  

 

Период експлоатације виноградарске производње траје дужи низ година. Имајући у 

виду да су иницијална улагања у подизање вишегодишњег засада винограда висока, као и 

да у прве две године виноград не даје приносе, док у трећој години принос износи свега 

50-60% пуног рода, односно да тек након четврте године виноград даје пун принос, 

неопходно је пре подизања засада утврдити оцену економске оправданости 

инвестиционих улагања.   

У подизање 1 ха винограда укупна инвестициона улагања износе 22.389,42 еур. У 

структури укупних трошкова подизања винограда, највеће учешће има куповина 

земљишта, подизање стубова и жице, као и куповина садница, који чине 84 % укупних 

улагања. Укупна инвестициона улагања у подизање винског подрума за прераду и чување 

приноса грожђа са 3 ха винограда износе 55.059,58 еур, при чему је највећа ставка у 

структури укупних трошкова изградња самог објекта винарије која чини 56,47% укупних 

улагања, а што се тиче опреме највеће улагање изискују прохромски танкови за чување 

вина, који чине 28,23% укупних улагања.  

На основу извршених истраживања добијени подаци показују да је добитак у 

производњи грожђа 1.738,12 еура/ха, међутим уколико се произвођач одлучи да грожђе 

даље прерађује у вино, добит се повећава за 2,65 пута, и износи 6.336,31 еура/ха.  

Приносна вредност 1ха вишегодишњег засада винограда износи 28.842,30 евра, 

применом дисконте стопе од 4% и за период експлоатације винограда 30 година, 

узимајући у обзир да у прве три године виноград не даје пун род. Уколико би се 

дисконтна стопа повећала на 5%, при другим непромењеним условима вредност 

вишегодишњег засада смањила би се за 8,95%. Повећање приноса за 10% довело би до 

повећања приносне вредности засада за 24,19%, док би смањење трошкова за 5% довело 

до повећања вредности вишегодишњег засада за 7,75%. 

Метод рока повраћаја инвестиције у производњу вина показују да се уложена 

средства у винарију капацитета 15.000 литара враћају у периоду од шест година. 

 

 



 

67 
 

3.5. Литература 

 

1. Јовановић, М., Марко, Ј., Тица, Н. (1998): Калкулације у пољопривреди, 

Пољопривредни факултет Нови Сад 

2. Кокић, А. (2015): Економска обележја производње и прераде грожђа. Дипломски 

рад, Пољопривредни факултет Нови Сад 

3. Мазић, С. (2019): Економски показатељи производње и прераде грожђа. Дипломкси 

рад, Пољопривредни факултет Нови Сад 

4. Милић, Д., Булатовић, Мирјана, Кукић, Ђ. (2005): Оцена економске ефективности 

подизања засада јабучастог воћа, ПТЕП, Вол 9, бр. 5, Национално друштво за 

процесну технику и енергетику у пољопривреди, Нови Сад, п: 118-120 

5. Милић, Д., Булатовић, Мирјана, Кукић, Ђ. (2007): Оцена оправданости производње 

сушеног воћа на породичној фарми, ПТЕП, Вол 11, бр. 1-2, Национално друштво за 

процесну технику и енергетику у пољопривреди, Нови Сад, п: 14-16 

6. Милић, Д., Средојевић Зорица, (2004): Организација и економика пословања, 

Пољопривредни факултет, Нови Сад 

7. Опланић, М., Арбанас, Б., Бубула, М., Радиновић, С. (2011): Економска успјешност 

виноградарско-винарске производње - студиј случаја на подручју Равних котаре, 

46. Хрватски и 6. Међународни Симпозијум Агронома, Опатија, Хрватска, п-211-

215 

8. Поткоњак, Светлана (1991): Економика водопривреде,  Институт за економику 

пољопривреде и социологију села, Пољопривредни факултет, Нови Сад 

9. www.stat.gov.rs (Datum preuzimanja: 20.11.2020. godine) 

 

http://www.stat.gov.rs/

