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ПРИ ЛОГ 

РЕ ЈО НИ ЗА ЦИ ЈА ВИ НО ГРА ДАР СКИХ ГЕ О ГРАФ СКИХ ПРО ИЗ ВОД НИХ ПОД РУЧ ЈА РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

I. ВИ НО РОД НА СР БИ ЈА

1. Гра ни це ви но род не Ср би је

Ви но род на Ср би ја об у хва та те ри то ри ју це ле Ре пу бли ке Ср би је над мор ске ви си не до 800 m, као и под руч ја из над ове над мор ске ви-
си не уко ли ко се она на ла зе на ли сти ре јо ни ра них под руч ја са ве ћом над мор ском ви си ном.

При каз 1. Ви но род на Ср би ја

II. ВИ НО ГРА ДАР СКИ РЕ ГИ О НИ

1. Гра ни це ре ги о на

Ви но род на Ср би ја има сле де ће ре ги о не:
1) ре ги он Цен трал на Ср би ја;
2) ре ги он Вој во ди на;
3) ре ги он Ко со во и Ме то хи ја.
Ре ги он Цен трал на Ср би ја об у хва та те ри то ри ју цен трал не Ср би је, од но сно Ср би је без ауто ном них по кра ји на и те ри то ри ју гра да Бе-

о гра да ју жно од ре ке Са ве и Ду на ва, над мор ске ви си не до 800 m.
Ре ги он Вој во ди на об у хва та те ри то ри ју АП Вој во ди не и те ри то ри ју гра да Бе о гра да из над ре ка Са ве и Ду на ва.
Ре ги он Ко со во и Ме то хи ја об у хва та те ри то ри ју АП Ко со во и Ме то хи ја над мор ске ви си не до 800 m.

2. На зи ви

За ре ги он Цен трал на Ср би ја мoже се упо тре бља ва ти на зив „Ре ги он Цен трал на Ср би ја” или „Цен трал на Ср би ја”, у ћи ри лич ком и 
ла ти нич ком пи сму.

За ре ги он Вој во ди на мoже се упо тре бља ва ти на зив „Ре ги он Вој во ди на” или „Вој во ди на”, у ћи ри лич ком и ла ти нич ком пи сму.
За ре ги он Ко со во и Ме то хи ја мoже се упо тре бља ва ти на зив „Ре ги он Ко со во и Ме то хи ја” или „Ко со во и Ме то хи ја”, у ћи ри лич ком и 

ла ти нич ком пи сму. 
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1)ВиноградарскирегионЦентралнаСрбија

Пре по ру че не/до зво ље не сор те и мак си мал ни при но си

Пре по ру че не/до зво ље не сор те ко је слу же за про из вод њу ре ги о нал них ви на са мак си мал ним до зво ље ним при но си ма по биљ ци ви-
но ве ло зе и по хек та ру за ре ги он Цен трал на Ср би ја при ка за не су у сле де ћој та бе ли: 

СОР ТЕ  ЗА
БЕЛА ВИНА

при нос/биљци при нос/хектару

СОР ТЕ ЗА
РОЗЕ ВИНА

при нос/биљци при нос/хектару

СОР ТЕ ЗА
ЦРВЕНА ВИНА

при нос/биљци при нос/хектару

3000 –4000 
би ља ка/ 
хек та ру

пре ко 
4000 

би ља ка/ 
хек та ру

3000 –4000  
би ља ка/ 
хек та ру

пре ко  
4000  

би ља ка/ 
хек та ру

3000 –4000  
биљака/ 
хектару

преко 
4000 

биљака/
хектару

3000 –4000  
биљака/ 
хектару

преко  
4000  

биљака/ 
хектару

3000 –4000  
биљака/ 
хектару

преко  
4000  

биљака/ 
хектару

3000 –4000  
биљака/ 
хектару

преко  
4000  

биљака/ 
хектару

Riesling 4,5 4 13.500 16.000 Pinot Noir 
(Бургундац црни)

4,5 4 13.500 16.000 Pinot Noir 
(Бургундац црни)

4 3,5 12.000 14.000

Sauvignon Blanc 4,5 4 13.500 16.000 Cabernеt 
Sauvignon

4,5 4 13.500 16.000 Cabernet 
Sauvignon

4 3,5 12.000 14.000

Semillon 4,5 4 13.500 16.000 Cabernet Franc 4,5 4 13.500 16.000 Cabernet Franc 4 3,5 12.000 14.000
Savagnin Rose 
(Траминац)

4,5 4 13.500 16.000 Merlot 4,5 4 13.500 16.000 Merlot 4 3,5 12.000 14.000

Pinot Blanc  
(Бургундац бели)

4,5 4 13.500 16.000 Malbec 4,5 4 13.500 16.000 Malbec 4 3,5 12.000 14.000

Pinot Gris 
(Бургундац сиви)

4,5 4 13.500 16.000 Limberger 
(Франковка)

4,5 4 13.500 16.000 Limberger 
(Франковка)

4 3,5 12.000 14.000

Chardonnay 4,5 4 13.500 16.000 Portugieser 
(Португизер)

4,5 4 13.500 16.000 Portugieser 
(Португизер)

4 3,5 12.000 14.000

Muscat Ottonel 4,5 4 13.500 16.000 Gamay Noir 
(Гаме)

4,5 4 13.500 16.000 Gamay Noir (Гаме) 4 3,5 12.000 14.000

Тамјаника 4,5 4 13.500 16.000 Muscat de 
Hambourg 
(Мускат хамбург)

4,5 4 13.500 16.000 Вранац 4 3,5 12.000 14.000

Riesling Italico 
(Италијански 
ризлинг, 
Грашевина)

4,5 4 13.500 16.000 Вранац 4,5 4 13.500 16.000 Прокупац  
(Рскавац)

4 3,5 12.000 14.000

Müller Thurgau 4,5 4 13.500 16.000 Прокупац 
(Рскавац)

4,5 4 13.500 16.000 Скадарка 
(Кадарка) 

4 3,5 12.000 14.000

Смедеревка 4,5 4 13.500 16.000 Скадарка 
(Кадарка)

4,5 4 13.500 16.000 Остале сорте 
уписане у 
Регистар сорти 
пољопривредног 
биља и друге 
аутохтоне/ 
регионалне сорте

4 3,5 12.000 14.000

Rkatziteli 
(Ркацители) 

4,5 4 13.500 16.000 Остале сорте 
уписане у 
Регистар сорти 
пољопривредног 
биља и друге 
аутохтоне/ 
регионалне сорте

4,5 4 13.500 16.000 ПРЕПОРУЧЕНЕ/ДОЗВОЉЕНЕ СОРТЕ БОЈАДИСЕРИ

Пловдина 4,5 4 13.500 16.000 Зачинак 
(Неготинско црно)

4 3,5 12.000 14.000

Багрина 4,5 4 13.500 16.000 Жупски бојадисер 4 3,5 12.000 14.000
Остале сорте 
уписане у 
Регистар сорти 
пољопривредног 
биља и друге 
аутохтоне/ 
регионалне сорте

4,5 4 13.500 16.000 Gamay Teinturier 
(Гаме бојадисер)

4 3,5 12.000 14.000

Alicante Bouschet 4 3,5 12.000 14.000

Пре по ру че не/до зво ље не под ло ге 

Пре по ру че не/до зво ље не под ло ге ви но ве ло зе за ре ги он Цен трал на Ср би ја су све ре ги стро ва не под ло ге на Ли сти сор ти и под ло га 
во ћа ка, ви но ве ло зе и хме ља про пи са не по себ ним ак том.

Ми ни мал ни са др жај ал ко хо ла 
Ми ни мал ни са др жај ствар ног ал ко хо ла је 8,5% vol, уко ли ко ви но ни је про из ве де но на по се бан на чин.

2)ВиноградарскирегионВојводина

Пре по ру че не/до зво ље не сор те и мак си мал ни при но си

Пре по ру че не/до зво ље не сор те ко је слу же за про из вод њу ре ги о нал них ви на са мак си мал ним до зво ље ним при но си ма по биљ ци ви-
но ве ло зе и по хек та ру за ре ги он Вој во ди на при ка за не су у сле де ћој та бе ли: 

СОР ТЕ ЗА
БЕЛА ВИНА

при нос/биљ ци при нос/хек тар

СОР ТЕ ЗА
РОЗЕ ВИНА

при нос/биљ ци при нос/хек та ру

СОР ТЕ ЗА
ЦРВЕНА ВИНА

при нос/биљ ци при нос/хек та ру

3000 –4000 
би ља ка/ 
хек та ру

пре ко  
4000 

би ља ка/ 
хек та ру

3000 –4000 
би ља ка/ 
хек та ру

пре ко  
4000 

би ља ка/ 
хек та ру

3000 –4000 
биљака/ 
хектару

преко  
4000 

биљака/ 
хектару

3000 –4000 
биљака/ 
хектару

преко 
4000 

биљака/ 
хектару

3000 –4000 
биљака/ 
хектару

преко 
4000 

биљака/ 
хектару

3000 –4000 
биљака/ 
хектару

преко 
4000 

биљака/ 
хектару

Riesling 4,5 4 13.500 16.000 Pinot Noir 
(Бургундац црни)

4,5 4 13.500 16.000 Pinot Noir 
(Бургундац црни)

4 3,5 12.000 14.000

Sauvignon Blanc 4,5 4 13.500 16.000 Cabernet 
Sauvignon

4,5 4 13.500 16.000 Cabernet 
Sauvignon

4 3,5 12.000 14.000

Semillon 4,5 4 13.500 16.000 Cabernet Franc 4,5 4 13.500 16.000 Cabernet Franc 4 3,5 12.000 14.000
Savagnin Rose 
(Траминац)

4,5 4 13.500 16.000 Merlot 4,5 4 13.500 16.000 Merlot 4 3,5 12.000 14.000

Pinot Blanc 
(Бургундац бели)

4,5 4 13.500 16.000 Malbec 4,5 4 13.500 16.000 Malbec 4 3,5 12.000 14.000

Pinot Gris 
(Бургундац сиви)

4,5 4 13.500 16.000 Limberger
(Франковка )

4,5 4 13.500 16.000 Limberger
(Франковка )

4 3,5 12.000 14.000
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Chardonnay 4,5 4 13.500 16.000 Portugieser 
(Португизер)

4,5 4 13.500 16.000 Portugieser 
(Португизер)

4 3,5 12.000 14.000

Muscat Ottonel 4,5 4 13.500 16.000 Gamay Noir 
(Гаме)

4,5 4 13.500 16.000 Gamay Noir (Гаме) 4 3,5 12.000 14.000

Тамјаника 4,5 4 13.500 16.000 Muscat de 
Hambourg 
(Мускат хамбург)

4,5 4 13.500 16.000 Zweigelt 4 3,5 12.000 14.000
Вранац 4 3,5 12.000 14.000

Riesling Italico 
(Италијански 
ризлинг, 
Грашевина)

4,5 4 13.500 16.000 Zweigelt 4,5 4 13.500 16.000 Прокупац  
(Рскавац)

4 3,5 12.000 14.000

Müller Thurgau 4,5 4 13.500 16.000 Вранац 4,5 4 13.500 16.000 Скадарка 
(Кадарка)

4 3,5 12.000 14.000

Смедеревка 4,5 4 13.500 16.000 Прокупац 
(Рскавац)

4,5 4 13.500 16.000 Остале сорте 
уписане у 
Регистар сорти 
пољопривредног 
биља и друге 
аутохтоне/
регионалне сорте

4 3,5 12.000 14.000

Пловдина 4,5 4 13.500 16.000 Скадарка 
(Кадарка)

4,5 4 13.500 16.000

Bianca 4,5 4 13.500 16.000 ПРЕПОРУЧЕНЕ/ДОЗВОЉЕНЕ СОРТЕ БОЈАДИСЕРИ
Кевидинка 
(Ружица)

4,5 4 13.500 16.000 Остале сорте 
уписане у 
Регистар сорти 
пољопривредног 
биља и друге 
аутохтоне/регио-
налне сорте

4,5 4 13.500 16.000 Зачинак 
(Неготинско црно)

4 3,5 12.000 14.000

Ezerio 4,5 4 13.500 16.000 Жупски бојадисер 4 3,5 12.000 14.000
Остале сорте 
уписане у 
Регистар сорти 
пољопривредног 
биља и друге 
аутохтоне/регио-
налне сорте

4,5 4 13.500 16.000 Gamay Teinturier 
(Гаме бојадисер)

4 3,5 12.000 14.000

Alicante Bouschet 4 3,5 12.000 14.000

Пре по ру че не/до зво ље не под ло ге 

Пре по ру че не/до зво ље не под ло ге ви но ве ло зе за ре ги он Вој во ди на су све ре ги стро ва не под ло ге на Ли сти сор ти и под ло га во ћа ка, 
ви но ве ло зе и хме ља про пи са не по себ ним ак том.

Ми ни мал ни са др жај ал ко хо ла 
Ми ни мал ни са др жај ствар ног ал ко хо ла је 8,5% vol, уко ли ко ви но ни је про из ве де но на по се бан на чин.

3)ВиноградарскирегионКосовоиМетохија

Пре по ру че не/до зво ље не сор те и мак си мал ни при но си

Пре по ру че не/до зво ље не сор те ко је слу же за про из вод њу ре ги о нал них ви на са мак си мал ним до зво ље ним при но си ма по биљ ци ви-
но ве ло зе и по хек та ру за ре ги он Ко со во и Ме то хи ја при ка за не су у сле де ћој та бе ли:

СОР ТЕ ЗА
БЕЛА ВИНА

при нос/биљ ци при нос/хек та ру СОР ТЕ ЗА
РОЗЕ ВИНА

при нос/биљ ци при нос/хек та ру СОР ТЕ ЗА
ЦРВЕНА ВИНА

при нос/биљ ци при нос/хек та ру
3000 –4000 

би ља ка/ 
хек та ру

пре ко  
4000 

би ља ка/ 
хек та ру

3000 –4000 
би ља ка/ 
хек та ру

пре ко  
4000 

би ља ка/ 
хек та ру

3000 –4000 
биљака/ 
хектару

преко 
4000 

биљака/ 
хектару

3000 –4000 
биљака/ 
хектару

преко 
4000 

биљака/ 
хектару

3000 –4000 
биљака/ 
хектару

преко 
4000 

биљака/ 
хектару

3000 –4000 
биљака/ 
хектару

преко 
4000 

биљака/ 
хектару

Riesling 4,5 4 13.500 16.000 Pinot Noir 
(Бургундац црни)

4,5 4 13.500 16.000 Pinot Noir 
(Бургундац црни)

4 3,5 12.000 14.000

Sauvignon Blanc 4,5 4 13.500 16.000 Cabernet 
Sauvignon

4,5 4 13.500 16.000 Cabernet 
Sauvignon

4 3,5 12.000 14.000

Semillon 4,5 4 13.500 16.000 Cabernet Franc 4,5 4 13.500 16.000 Cabernet Franc 4 3,5 12.000 14.000
Savagnin Rose 
(Траминац)

4,5 4 13.500 16.000 Merlot 4,5 4 13.500 16.000 Merlot 4 3,5 12.000 14.000

Pinot Blanc 
(Бургундцац бели)

4,5 4 13.500 16.000 Malbec 4,5 4 13.500 16.000 Malbec 4 3,5 12.000 14.000

Pinot Gris 
(Бургундац сиви)

4,5 4 13.500 16.000 Limberger 
(Франковка)

4,5 4 13.500 16.000 Limberger 
(Франковка)

4 3,5 12.000 14.000

Chardonnay 4,5 4 13.500 16.000 Portugieser 
(Португизер)

4,5 4 13.500 16.000 Portugieser 
(Португизер)

4 3,5 12.000 14.000

Muscat Ottonel 4,5 4 13.500 16.000 Gamay Noir 
(Гаме)

4,5 4 13.500 16.000 Gamay Noir (Гаме) 4 3,5 12.000 14.000

Тамјаника 4,5 4 13.500 16.000 Muscat de 
Hambourg 
(Мускат хамбург)

4,5 4 13.500 16.000 Вранац 4 3,5 12.000 14.000

Riesling Italico 
(Италијански 
ризлинг, 
Грашевина)

4,5 4 13.500 16.000 Вранац 4,5 4 13.500 16.000 Прокупац 
(Рскавац)

4 3,5 12.000 14.000

Müller Thurgau 4,5 4 13.500 16.000 Прокупац 
(Рскавац)

4,5 4 13.500 16.000 Скадарка 
(Кадарка)

4 3,5 12.000 14.000
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Смедеревка 4,5 4 13.500 16.000 Скадарка 

(Кадарка)
4,5 4 13.500 16.000 Остале сорте 

уписане у 
Регистар сорти 
пољопривредног 
биља и друге 
аутохтоне/регио-
налне сорте

4 3,5 12.000 14.000

Пловдина 4,5 4 13.500 16.000 Остале сорте 
уписане у 
Регистар сорти 
пољопривредног 
биља и друге 
аутохтоне/регио-
налне сорте

4,5 4 13.500 16.000

Остале сорте 
уписане у 
Регистар сорти 
пољопривредног 
биља и друге 
аутохтоне/регио-
налне сорте

4,5 4 13.500 16.000 ПРЕПОРУЧЕНЕ/ДОЗВОЉЕНЕ СОРТЕ БОЈАДИСЕРИ
Зачинак 
(Неготинско црно)

4 3,5 12.000 14.000

Жупски бојадисер 4 3,5 12.000 14.000
Gamay Teinturier 
(Гаме бојадисер)

4 3,5 12.000 14.000

Alicante Bouschet 4 3,5 12.000 14.000

Пре по ру че не/до зво ље не под ло ге 

Пре по ру че не/до зво ље не под ло ге ви но ве ло зе за ре ги он Ко со во и Ме то хи ја су све ре ги стро ва не под ло ге на Ли сти сор ти и под ло га 
во ћа ка, ви но ве ло зе и хме ља про пи са не по себ ним ак том.

Ми ни мал ни са др жај ал ко хо ла 

Ми ни мал ни са др жај ствар ног ал ко хо ла је 8,5% vol, уко ли ко ви но ни је про из ве де но на по се бан на чин.

III. ВИ НО ГРА ДАР СКИ РЕ ЈО НИ И ВИ НО ГОР ЈА

1.РЕЈОНИИВИНОГОРЈАВИНОГРАДАРСКОГРЕГИОНАЦEНTРAЛНAСРБИJA

1.1. ПО ЦЕР СКО-ВА ЉЕВ СКИ РЕ ЈОН/ЦЕР  – ВА ЉЕ ВО

Про сти ра ње

По цер ско-ва љев ски ре јон се на ла зи ју жно од Са ве и ис точ но од Дри не, на па ди на ма пла ни на Це ра и Вла ши ћа, у гор њим де ло ви ма 
сли во ва ре ка Там на ве, Уба, Ко лу ба ре и Љи га на ис то ку и у сли ву ре ке Ја дра на за па ду.

Границe

Гра ни ца ре јо на по чи ње на се ве ро за па ду, на пру зи Ло зни ца  – Ша бац, на гра ни ци K.O. Пр ња вор  – Но во Се ло и иде на ју го и сток том 
гра ни цом, а за тим и гра ни цом К.О. Чо ке ши на  – Пр ња вор све до ас фалт ног пу та Чо ке ши на  – Пр ња вор у по те су „Је си ке”, за тим тим пу-
тем, а по том и ас фалт ним пу тем Чо ке ши на  – Ли по лист, све до гра ни це К.О. Пет ко ви ца  – Ли по лист. Гра ни ца иде крат ко гра ни цом тих 
К.О. на југ, а за тим на ис ток пу тем Пет ко ви ца  – Цуљ ко вић, све до скре та ња за Бе лу Ре ку. Ода тле гра ни ца иде гра ни цом К.О. Бе ла Ре ка  – 
Ли по лист и Цуљ ко вић  – Ли по лист, за тим скре ће на ис ток изо хип сом 100, на пут Ра до ва шни ца  – До брић и њи ме на југ до скре та ња за 
на се ље Пре ко реч ка Ма ла у по те су „Је ли ћа бр до”. Ода тле гра ни ца иде на ис ток пре ко ко те 113, пре ла зи До брић ку ре ку (ко ор ди на та: N 
44° 41’ 08’’, E 19° 34’ 58’’) у прав цу пре ко ко те 134, а за тим и пу тем до ко те 139  – „По тес”, ју жно од Ма о ва, за тим на ста вља на ис ток ис-
тим пу тем, скре ће на југ, пре ла зи гра ни цу К.О. Ма о ви  – Вар на (ко ор ди на та: N 44° 40’ 55’’, E 19° 37’ 12’’) и до ла зи до ко те 103.7  – „по ток 
Мут ник”, 128.6, из ла зи на пут, њи ме иде на ју го и сток до ко те 115.0 и из ла зи на ас фалт ни пут Ша бац  – Во лу јац у на се љу Вар на  – ко та 
114.1. Ода тле гра ни ца иде на југ тим пу тем, пре ла зи по ток Ду ма ча  – 107.6 и од ко те 134.4 скре ће на ис ток пу тем ка се лу Ву ко шић. Гра ни-
ца иде тим пу тем до ко те 128.7  – рас кр сни ца ка се лу Си но ше вић и пу тем ка том се лу до ко те 131.9  – за пад но од за се о ка Ор ло вац. Од те 
ко те, гра ни ца иде на југ пре ко по те са „Ми лу ти но ва ча” (ко ор ди на та: N 44° 38’ 43’’, E 19° 40’ 00’’), пре ла зи по ток Бој ка ча и из ла зи на тро-
ме ђу К.О. Бо јић  – Си но ше вић  – Вар на. Ода тле гра ни ца на ста вља на југ гра ни цом К.О. Бо јић  – Си но ше вић и од за се о ка Ло бо дер на ста-
вља пу тем Си но ше вић  – На ку ча ни  – Ме тлић  – Рум ска, иду ћи за пад но од ре ке До бра ве. Гра ни ца код ушћа Цер ске ре ке у До бра ву пре ла зи 
на ас фалт ни пут Во лу јац  – Бу кор и њи ме све до ко те 174  – ис точ но од за се о ка Буч је на по то ку Ра ки та. Ода тле гра ни ца иде на ис ток пре ко 
ко та 238  – „Ивак”, из ла зи на гра ни цу К.О. Бу кор  – Кри ва ја (ко ор ди на та: N 44° 31’ 36’’, E 19° 36’ 49’’), на ста вља гра ни цом тих К.О. на ис-
ток, а за тим и гра ни цом К.О. Кри ва ја  – Ра до је вић и до ла зи до ко те 276  – „Бо би ја”, за тим на ста вља гра ни цом по ме ну тих К.О. и да ље на 
ис ток гра ни цом К.О. Мров ска  – Цу ко ви не пре ко ко те 272  – „Глав чић”, за тим Ка о на  – Цу ко ви не до ко те 296  – „Бе ли на глав чи на”, за тим 
пре ко ко ор ди на та: N 44° 31’ 03’’; E 19° 41’ 39’’; N 44° 31’ 00’’; E 19° 41’ 42’’; N 44° 30’ 48’’, E 19° 41’ 53’’; до ко те 252  – „Ко за ри ца”, па 
пре ко ко ор ди на та: N 44° 30’ 51; E 19° 42’ 07’’; N 44° 31’ 01’’; E 19° 42’ 22’’; N 44° 31’ 12’’; E 19° 42’ 41’’ до ко те 291  – „Сто ли це” где из ла-
зи на ас фалт ни пут Ша бач ка Ка ме ни ца  – Ша бац. Ода тле гра ни ца иде тим пу тем на се ве ро и сток, па на се вер до се ла Ло ја ни це где скре ће 
на ис ток ас фалт ним пу тем ка Вла ди мир ци ма и Де бр цу, про ла зи Вла ди мир це и до ла зи до ас фалт ног пу та Ша бац  – Кр нић  – Ја зов ник све 
до за се о ка Ци ган ска Ма ла, од но сно ко те 239  – „Го ми ли ца”. Ода тле гра ни ца иде на ис ток пу тем, а за тим на југ до ко те 219, да ље на ју го-
и сток, пре ко по те са „Чот” и из ла зи на гра ни цу К.О. Ја зов ник  – Ба та ла ге (N 44° 32’ 51’’, E 19° 52’ 08’’). Да ље гра ни ца иде на се вер гра ни-
цом по ме ну тих К.О., а за тим на ис ток гра ни цом К.О. Ба та ла ге  – Ко жу ар, за тим Ко жу ар  – Ту ла ри, а за тим на ста вља гра ни цом К.О. Ту ла ри 
 – Ка ли но вац, па Но ва ци  – Ка ли но вац, за тим Тр лић  – Ка ли но вац, Тр лић  – Бре зо ви ца, па Тр лић  – Со вљак, све до тро ме ђе К.О. Тр лић, Зви-
здар и Со вљак. Ода тле гра ни ца иде гра ни цом сле де ћих К.О.: Зви здар  – Со вљак, Зви здар  – Гу ње вац, Вр хо ви не  – Гу ње вац, Вр хо ви не  – 
Мур гаш, Ба је вац  – Мур гаш, Ба је вац  – Ру кла да, Не при ча ва  – Ру кла да, Ру бри бре за  – Ру кла да, Лај ко вац  – Ру кла да све до тро ме ђе К.О. 
Лај ко вац  – Ру кла да  – Ја буч је. Гра ни ца да ље на ста вља ју го и сточ но гра ни цом сле де ћих К.О.: Лај ко вац  – Ја буч је, Ће ли је  – Ја буч је, Ће ли је 
 – Пет ка, Ће ли је  – Жу па њац, Жу па њац  – Бо го ва ђа, Бо го ва ђа  – Чи бут ко ви ца, Чи бут ко ви ца  – До њи Лај ко вац, Лат ко вић  – Чи бут ко ви ца, Лат-
ко вић  – Ду до ви ца, Ду до ви ца  – Јај чић, Ду до ви ца  – Ли пље, Ли пље  – Брај ко вац, Брај ко вац  – Шут ци, Брај ко вац  – Жив ков ци, Жив ков ци  – 
Кру ше ви ца, Жив ков ци  – Про го ре о ци, Про го ре о ци  – Ив ков ци, Ив ков ци  – Га ра ши, Ив ков ци  – Је ло вик, Дра гољ  – Ив ков ци, Ив ков ци  – Тру-
дељ, Тру дељ  – Бе ла но ви ца, Тру дељ  – Ко зељ, Ко зељ  – Угри нов ци, Ко зељ  – Шта ви ца, Ива нов ци  – Шта ви ца, Ива нов ци  – Ди ћи, Бран чић 
 – Ди ћи, Бран чић  – Гу кош, Љиг  – Гу кош, Ба ба јић  – Гу кош, Ве ли ше вац  – Гу кош, Ве ли ше вац  – Ка ди на Лу ка, Ве ли ше вац  – Гу њи ца,  Ра ка ри 
 – Гу њи ца, По па дић  – Бер ко вац, По па дић  – Стру га ник, Па штрић  – Стру га ник, Па штрић  – Бре жђе, То лић  – Бре жђе, Кључ  – Бре жђе, Кључ 
 – Осе че ни ца, Рај ко вић  – Осе че ни ца, Рај ко вић  – Ро ба је и ов де гра ни ца из ла зи на гра ни цу К.О. Ми о ни ца и Ва ље во. Гра ни ца да ље на ста-
вља гра ни цом сле де ћих К.О.: Па у не  – Ро ба је, Жа ба ри  – Ро ба је, Жа ба ри  – Мра ти шић, Жа ба ри  – При је здић, За ру бе  – При је здић, За ру бе  – 
Рав ње, Дра чић  – Рав ње, Дра чић  – Ко ва чи це, Дра чић  – Бран го вић, Бе лић  – Бран го вић, Бе лић  – Ле лић, Де гу рић  – Ле лић, Се дла ри  – Ле лић, 
Се дла ри  – Стрм на Го ра, Се дла ри  – Зла та рић, Ва ље во  – Зла та рић и Ра ђе во се ло  – Зла та рић, све до тро ме ђе К.О. Ра ђе во се ло  – До ња Бу ко-
ви ца  – Зла та рић, и да ље гра ни цом К.О. До ња Бу ко ви ца  – Зла та рић, До ња Бу ко ви ца  – При че вић, До ња Бу ко ви ца  – Бе о му же вић, Гор ња 
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Бу ко ви ца  – Бе о му же вић, Гор ња Бу ко ви ца  – Ста пар, све до тро ме ђе К.О. Гор ња Бу ко ви ца  – Ва љев ска Ка ме ни ца  – Ста пар (по тес „Па нин 
гроб”  – ко та 394). Ода тле гра ни ца ре јо на иде на за пад ас фалт ним пу тем пре ко Ва љев ске Ка ме ни це  – ко та 342 и да ље истим ас фалт ним 
пу тем пре ко Осла ди ћа на за пад до Осе чи не. Гра ни ца да ље скре ће на се вер ас фалт ним пу тем Осе чи на  – Гор ње Цр ни ље во све до гра ни це 
К.О. Гор ње Цр ни ље во  – Осе чи на, скре ће на се вер том гра ни цом, а за тим и гра ни цом К.О. Гор ње Цр ни ље во  – Ко њу ша, До ње Цр ни ље во 
 – Ко њу ша, До ње Цр ни ље во  – Цве ту ља, Га ло вић  – Цве ту ља, Бу кор  – Цве ту ља, Бу кор  – Гор ња Си пу ља, Кри ва ја  – Гор ња Си пу ља, Кри ва ја 
 – По ми ја ча и Рум ска  – Те ке рић све до ас фалт ног пу та За вла ка  – Ша бац. Гра ни ца да ље иде крат ко тим пу тем, а за тим изо хип сом 300 по 
се ве ро за пад ном обо ду пла ни не Цер до ма на сти ра Ра до ва шни ца. Да ље гра ни ца иде на се вер ка се лу До брић, пу тем уз обод шу ме и пре ко 
ко те 167 се ве ро и сточ но од по те са „Бо би ја” до Бе ле Ре ке. Гра ни ца да ље на ста вља истим пу тем, иде пре ко ко та 184 и 210, а за тим на се вер 
пре ко по те са „Мар ков ров”  – ко та 249, пре ко ко ор ди на те: N 44° 38’ 53’’, E 19° 27’ 51’’ до ко те 169 и 148 до гра ни це К.О. Бе ла Ре ка  – Пет-
ко ви ца (ко ор ди на та: N 44° 39’ 33’’, E 19° 27’ 39’’). Гра ни ца ту скре ће на за пад пре ко ко та 203  – „Мла ђе ви”, 204 и 146  – „Ве ли ке њи ве” до 
ма на сти ра Пет ко ви ца, а да ље се о ским пу тем ка ма на сти ру Чо ке ши на до ко те 134. Да ље гра ни ца иде на ју го за пад пре ко ко те 207, пре ко 
ко ор ди на те: N 44° 38’ 24’’, E 19° 24’ 17’’ до по те са „Гро бљан ска ко са”  – ко та 227, па за тим 176  – „Сто ја но ва ко са” и 211  – „Це рич ка ко са”, 
скре ће на се ве ро за пад и на ста вља пре ко ко та 161  – по ток Стра жа ни ца, 258  – „Бел” до гра ни це К.О. Ле шни ца  – Но во Се ло. Гра ни ца ре јо-
на иде том гра ни цом К.О. на се ве ро за пад, све до пру ге Ло зни ца  – Ша бац и пру гом на се ве ро и сток, све до по чет не тач ке гра ни це ре јо на.

Кaрта 1.1.1. Гра ни це ре јо на и ви но гор ја По цер ско-ва љев ског ре јо на

Об у хва ће не оп шти не

По цер ско-ва љев ски ре јон об у хва та те ри то ри ју у оп шти на ма Ло зни ца, Ша бац, Вла ди мир ци, Ко це ље ва, Осе чи на, Ва ље во, Уб, Лај ко-
вац, Ми о ни ца, Љиг и Кру пањ.

По вр ши не ре јо на и ви но гор ја

По цер ско-ва љев ски ре јон за у зи ма по вр ши ну од 166.989,93 ha, где је нај ве ће Под гор ско ви но гор је.
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Та бе ла 1.1.1. По вр ши не ре јо на и ви но гор ја По цер ско-ва љев ског ре јо на

Ви но гор ја
Укуп на по вр ши на

ha %  (рејон) % (ви но гор је)
По цер ско ви но гор је 43.692,10 26,16 32,49
Под гор ско ви но гор је 56.683,84 33,94 42,15
Ко лу бар ско-љи шко ви но гор је 34.117,26 20,43 25,37
Укуп но 134.493,21 80,54 100,00
По цер ско-ва љев ски
Укупна површина (ha) 166.989,93

По вр ши не под ви но гра ди ма

На осно ву по љо при вред ног по пи са из 2012. го ди не у По цер ско-ва љев ском ре јо ну има 190,62 ha ви но гра да (око 173,3 ha род них ви-
но гра да, од но сно око 93,02%), од че га је 93,85 ha са сто ним сор та ма и 96,77 ha са вин ским сор та ма. 

Гра фи кон 1.1.1. По вр ши не под об ра ђи ва ним ви но гра ди ма у оп шти на ма об у хва ће ним По цер ско-ва љев ским ре јо ном
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Кли мат ски фак то ри

У та бе ли 1.1.2. су при ка за не вред но сти не ких би о кли мат ских ин дек са на осно ву по да та ка из ме те о ро ло шких ста ни ца у Шап цу, Ва-
ље ву и РЦ Ва ље во (1961 –2010).

Та бе ла 1.1.2. Би о кли мат ски ин дек си за По цер ско-ва љев ски ре јон
Ста ни ца AVG WIN BEDD HI CI DI N0 N35 N15
Ша бац 17.4 1640.0 1361.3 2183.9 10.9 187.1 3.6 4.5 1.9
Ва ље во 17.0 1559.1 1315.2 2092.6 10.8 246.2 4.6 3.3 2.2
РЦ Ва ље во 17.4 1659.7 1333.0 2051.0 13.1 221.4 2.4 3.0 0.4

Кар та 1.1.2. Вин кле ров ин декс По цер ско-ва љев ског ре јо на



22. мај 2015. Број 45 77
Зе мљи шни усло ви

Пре о вла ђу ју ћи тип зе мљи шта овог ре јо на је псе у до глеј, а за сту пље ни су у ма њој ме ри и вер ти сол, флу ви сол и оста ла зе мљи шта.

Кар та 1.1.3. Ти по ви зе мљи шта По цер ско-ва љев ског ре јо на
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То по граф ски фак то ри

Ге о граф ска ши ри на

Ре јон се про сти ре од 44° 40’ ге о граф ске ши ри не на се ве ру до 44° 11’ ге о граф ске ши ри не на ју гу ре јо на.

Над мор ска ви си на

Ве ћи део ре јо на се про сти ре на над мор ским ви си на ма од 110 m до 406 m, али се пре де ли где се про сти ру ви но гор ја и где се на ла зе 
ви но гра ди углав ном на ла зе на над мор ским ви си на ма од 150 m до 310 m. Над мор ска ви си на ре јо на се по сте пе но сма њу је иду ћи од ју го-
за па да ка се ве ро и сто ку.

Кар та 1.1.4. Над мор ска ви си на По цер ско-ва љев ског ре јо на
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На гиб те ре на

Овај ре јон се углав ном ка рак те ри ше уме ре но-стр мим до бла гим на ги би ма те ре на на ко ји ма се на ла зе ви но гра ди. На гиб те ре на са 
по сте пе но сма њу је иду ћи од ју го за па да ка се ве ро и сто ку.

Кар та 1.1.5. На гиб те ре на По цер ско-ва љев ског ре јо на
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Екс по зи ци ја те ре на

Ре јон се ка рак те ри ше раз ли чи тим екс по зи ци ја ма те ре на, али се ви но гра ди углав ном на ла зе на ју жним, ју го и сточ ним и ис точ ним 
екс по зи ци ја ма. По ред ово га, на па ди на ма пла ни не Цер сре ћу се и ви но гра ди на се ве ро и сточ ним и се вер ним екс по зи ци ја ма.

Кар та 1.1.6. Екс по зи ци ја те ре на По цер ско-ва љев ског ре јо на

Оро граф ске ка рак те ри сти ке

Oрографске, од но сно ре љеф не ка рак те ри сти ке овог ре јо на чи не са ју жне стра не пла ни не Су во бор (866 m), Ма љен (1103 m) и дру ге 
ма ње пла ни не, a са углав ном се ве ро за пад не стра не ни жа пла ни на Цер (687 m). Вен ци и па ди не ових пла ни на, ко је при па да ју Ди нар ским 
пла ни на ма, као и бр до ви ти те ре ни ко ји су за сту пље ни ви ше у ју го за пад ном де лу ре јо на ис пре се ца ни ко ри ти ма ре ка, оро граф ски ка рак те-
ри шу овај ре јон. Се ве ро и сточ ни део ре јо на је ви ше бла го бр до вит, као и са рав ним те ре ни ма.

Пеј заж

Ре јон се на ла зи у ни зиј ско-бре жуљ ка стом по ја су у се ве ро за пад ном де лу и ви ше бр до ви ти јем по ја су на ју го за па ду са ре ла тив но раз-
у ђе ним на се љи ма. Кроз ре јон про ти чу ре ке Там на ва и Ко лу ба ра, око чи јих реч них ко ри та су за сту пље не вла жне шу ме хра ста лу жња ка, 
ја се на, јо ве, вр бе, то по ле и др., док у оста лом брд ском де лу ре јо на пре о вла ђу ју пре те жно шу ме хра ста це ра, сла ду на и др. Ови шум ски 
ком плек си са па шња ци ма, ма ли воћ ња ци и пар це ле са ра тар ским кул ту ра ма (углав ном под ку ку ру зом и стр ним жи ти ма) да ју пеј за жне 



22. мај 2015. Број 45 81
ка ра те ри сти ке овом ре јо ну. Кроз ре јон про ти чу и ре ке Уб и Љиг, ко је за јед но са пра те ћим шу ма ма и пар це ла ма под ра тар ским кул ту ра ма 
да ју ка рак тер јед ном де лу ре јо на.

За сту пље ност ви но гра да и про из во ђа ча гро жђа

У овом ре јо ну 1.153 га здин ства поседујe ви но гра де, што чи ни све га око 1,9% од укуп ног бро ја по љо при вред них га здин ста ва oвог 
ре јо на. Нај ве ћи број ви но гра да ра, од но сно пар це ла под ви но гра ди ма се на ла зе у оп шти на ма Ша бац и Ко це ље ва, иако нај ве ћу по вр ши ну 
под ви но гра ди ма има оп шти на Ва ље во.

Виногорјa

По цер ско-ва љев ски ре јон има сле де ћа ви но гор ја:
1.1.1. По цер ско ви но гор је/По це ри на;
1.1.2. Под гор ско ви но гор је/Под го ри на и
1.1.3. Ко лу бар ско-љи шко ви но гор је/Ко лу ба ра  – Љиг.

1.1.1.Поцерсковиногорјe/Поцерина

Про сти ра ње

По цер ско ви но гор је се на ла зи у се ве ро за пад ном де лу ви но гра дар ског ре јо на и об у хва та те ре не на па ди на ма пла ни не Цер и Вла шић, 
као и ви ших те ре на ис точ но и ју жно од ре ка До бра ве и Ви шњи це.

Гра ни це

На се ве ро за па ду гра ни ца ви но гор ја по чи ње од ре ке Је рез, од мо ста на пу ту Но во Се ло  – Чо ке ши на код из во ра „Иса ко ви ћа из во рац” 
и кре ће на се ве ро и сток том ре ком све до ушћа по то ка Ра да но ва ча. Ода тле гра ни ца на ста вља на ју го и сток, пу тем из над по те са „Џа је вац” 
пре ма за се о ку Сто ји но ви ћи, а за тим скре ће на се о ски пут ко јим у прав цу ис то ка до ла зи до мо ста на пу ту Чо ке ши на  – Пр ња вор пре ко по-
то ка Ра да но ва ча, крат ко тим пу тем на се вер, а за тим и ас фалт ним пу тем ка за се о ку Ра ди ко вац, све до изо хип се 120. Гра ни ца ту пре ла зи 
на изо хип су 120 и њо ме у прав цу североистокa до ла зи до пу та Чо ке ши на  – Пет ко ви ца и тим пу тем до ас фалт ног пу та Пр ња вор  – Ли по-
лист, све до гра ни це К.О. Пет ко ви ца  – Ли по лист. Гра ни ца иде крат ко гра ни цом тих К.О. на југ, а за тим на ис ток пу тем Пет ко ви ца  – Цуљ-
ко вић, све до изо хип се 120 у по те су „Бе ло по ље”. Гра ни ца иде на ис ток том изо хип сом, пре ла зи Бе лу Ре ку и из ла зи на гра ни цу К.О. Ли-
по лист  – Бе ла Ре ка. Гра ни ца иде том гра ни цом до тро ме ђе К.О. Бе ла Ре ка  – Цуљ ко вић  – Ли по лист. Ода тле гра ни ца иде до ко те 156, па до 
ко те 192 на ас фалт ном пу ту Ра до ва шни ца  – Ша бац и тим пу тем на се ве ро и сток до скре та ња за на се ље Пре ко реч ка Ма ла у по те су „Је ли ћа 
бр до”. Ода тле гра ни ца иде крат ко на ис ток ка ко ти 113 до изо хип се 120, за тим иде том изо хип сом нај пре на ју го за пад, за пад но од До-
брић ке ре ке, а за тим је пре ла зи код ушћа Ра до ва шнич ке ре ке и вра ћа се на се ве ро и сток све до ју жног обо да на се ља Пре ко реч ка Ма ла. 
Ода тле гра ни ца иде се о ским пу тем на ју го и сток и пре ко ко те 144 из ла зи на изо хип су 150. Ода тле гра ни ца иде изо хип сом 150 на ис ток, 
пре ла зе ћи ре ке Мут ник (нај ју жни ја ко ор ди на та: N 44° 38’ 48’’, E 19° 33’ 33’’  – по тес „Ши бо ви” се вер но од се ла Гру шић), Ду ма чу (нај ју-
жни ја ко ор ди на та: N 44° 37’ 36’’, E 19° 33’ 48’’  – за се ок Гор ња Ма ла, ис точ но од Гру ши ћа) и Гљи о ни цу (нај ју жни ја ко ор ди на та: N 44° 38’ 
13’’, E 19° 36’ 01’’  – за се ок Ша та ри ћи). Гра ни ца том изо хип сом до ла зи до пу та, ко ји се од ас фалт ног пу та Ша бац  – Во лу јац одва ја на ју-
го и сток ка по те су „Ли по ви ца” (ко ор ди на та: N 44° 39’ 27’’, E 19° 39’ 17’’) и тим пу тем пре ко ко те 137.7 и 131.9 из ла зи на изо хип су 130 
(ко ор ди на та: N 44° 38’ 57’’, E 19° 40’ 11’’). Гра ни ца да ље иде том изoхипсом, пре се ца ре ку Бој ка чу (нај ју жни ја ко ор ди на та: N 44° 37’ 07’’, 
E 19° 37’ 21’’  – за се ок Ра чан ска Ма ла) и из ла зи по но во на ас фалт ни пут Ша бац  – Во лу јац  – Бу кор, одва ја ју ћи се крат ко од ње га изо хип-
сом 130 (ко ор ди на та: N 44° 34’ 27’’, E 19° 36’ 46’’), њо ме до ла зи до по те са „Де ри ћа ма ла”  – ко та 137, где на ста вља изо хип сом 150 на ис-
ток, из ба цу ју ћи та ко до ли ну до њег то ка Крам ске ре ке, за тим се гра ни ца опет укљу чу је на пут Во лу јац  – Бу кор и тим пу тем до ла зи до 
ко те 174  – ис точ но од за се о ка Буч је на по то ку Ра ки та. Ода тле гра ни ца иде на ис ток пре ко ко та 238  – „Ивак”, из ла зи на гра ни цу К.О. Бу-
кор  – Кри ва ја (ко ор ди на та: N 44° 31’ 37’’, E 19° 36’ 48’’), на ста вља гра ни цом тих оп шти на на ис ток, а за тим и гра ни цом оп шти на Кри ва ја 
 – Ра до је вић и до ла зи до ко те 276  – „Бо би ја”, за тим на ста вља гра ни цом по ме ну тих ка та стар ских оп шти на и да ље на ис ток гра ни цом К.О. 
Мров ска  – Цу ко ви не пре ко ко те 272  – „Глав чић”, за тим Ка о на  – Цу ко ви не до ко те 296  – „Бе ли на Глав чи на”, за тим пре ко ко ор ди на та: N 
44° 31’ 03’’, E 19° 41’ 39’’; N 44° 31’ 00’’, E 19° 41’ 42’’; N 44° 30’ 48’’, E 19° 41’ 53’’ до ко те 252  – „Ко за ри ца”, па пре ко ко ор ди на та: N 44° 
30’ 51’’, E 19° 42’ 07’’; N 44° 31’ 01’’, E 19° 42’ 22’’; N 44° 31’ 12’’, E 19° 42’ 41’’ до ко те 291  – „Сто ли це” где из ла зи на ас фалт ни пут Ша-
бач ка Ка ме ни ца  – Ша бац. Ода тле гра ни ца иде на се ве ро и сток, па на се вер до се ла Ло ја ни це где скре ће на ис ток ас фалт ним пу тем ка Вла-
ди мир ци ма и Де бр цу, про ла зи Вла ди мир це и до ла зи до ас фалт ног пу та Ша бац  – Кр нић  – Ја зов ник све до за се о ка Ци ган ска Ма ла, од но-
сно ко те 239  – „Го ми ли ца”. Ода тле гра ни ца иде пра вом ли ни јом у прав цу ју го и сто ка пре ко ко те 219 и по те са „Чот” до изо хип се 150, а 
за тим њо ме, из ба цу ју ћи до ли ну ре ке Ву ко драж, у по те су „Ши ља ко вац” до ла зи на гра ни цу оп шти на Ко це ље ва и Уб (гра ни ца К.О. Ба та ла-
ге  – Ту ла ри). Гра ни ца иде на југ гра ни цом тих К.О. све до ас фалт ног пу та Ка ли но вац  – Ко це ље ва  – Бу кор, а за тим на за пад тим пу тем све 
до ушћа по то ка Кле но ви ца у Там на ву у К.О. Ћу ко ви не. Ода тле гра ни ца пре ла зи на изо хип су 160, не да ле ко ода тле пре ла зи ре ку Там на ву 
и вра ћа се на ис ток том изо хип сом све до ас фалт ног пу та Ко це ље ва  – Ва ље во. Гра ни ца иде крат ко тим пу тем на се ве ро и сток, а за тим 
пре ла зи на ас фалт ни пут Ко це ље ва  – Но ва ци  – Уб и њи ме на ис ток по но во на гра ни цу оп шти на Ко це ље ва и Уб, од но сно К.О. Зу кве  – Но-
ва ци. Гра ни ца том гра ни цом К.О. до ла зи до тро ме ђе К.О. Дру же тић, Го ла Гла ва и Ра ду ша, а за тим на ста вља гра ни цом оп шти на Ко це ље-
ва и Ва ље во, од но сно К.О. Дру же тић и Го ла Гла ва све до пре се ка са изо хип сом 200. Гра ни ца се одва ја на за пад том изо хип сом из ба цу ју-
ћи из ви но гор ја до ли ну ре ке Уб, пре ла зи је (нај за пад ни ја ко ор ди на та: N 44°25’ 01’’, E 19° 47’ 48’’  – по тес „Ду бо ка ја ру га”), вра ћа се на 
ис ток и из ба цу ју ћи до ли ну по то ка Убић, иду ћи се вер но од по то ка по но во из ла зи на гра ни цу оп шти на Ко це ље ва и Ва ље во, од но сно К.О. 
Дру же тић  – Го ла Гла ва, се вер но од за се о ка До ња Ја у ти на. Гра ни ца иде на за пад гра ни цом тих К.О, а за тим и гра ни цом К.О. Дру же тић  – 
Огла ђе но вац, Дру же тић  – Вла шчић, Вла шчић  – Бре сни ца, Вла шчић  – Љу ти це, Љу ти це  – Ми ли чи ни ца, Ми ли чи ни ца  – Ка ме ни ца, Го ло че-
ло  – Ми ли чи ни ца, Ми ли чи ни ца  – До ње Цр ни ље во, До ње Цр ни ље во  – Гор ње Цр ни ље во, и та ко до ла зи до тро ме ђе К.О. До ње Цр ни ље во 
 – Гор ње Цр ни ље во  – Ко њу ша. Ода тле гра ни ца иде крат ко на се ве ро за пад, а за тим пу тем Осе чи на  – До ње Цр ни ље во на се вер све до за се-
о ка То ми ћи  – 297, где пре ла зи на изо хип су 300. Гра ни ца на ста вља том изо хип сом на се ве ро за пад све до по те са „Ја си ко во по ље” на гра-
ни ци К.О. Га ло вић и Бу кор. Ода тле се гра ни ца крат ко одва ја од изо хип се иду ћи пре ко сле де ћих ко ор ди на та: N 44° 28’ 41’’, E 19° 34’ 08’’; 
N 44° 28’ 45’’, E 19° 33’ 58’’ и N 44° 28’ 51’’, E 19° 33’ 57’’ где из ла зи крат ко на ас фалт ни пут и њи ме иде на се ве ро за пад где до ла зи до 
ко те 267 и по но во из ла зи на исту изо хип су у по те су „Бје лик”. Гра ни ца на ста вља на се ве ро за пад том изо хип сом по па ди на ма пла ни не 
Вла шић све до за се о ка Ци ган ска Ма ла ју го за пад но од се ла Бу кор, а ода тле гра ни цом К.О. Бу кор и Гор ња Си пу ља до ко те 365 се ве ро и-
сточ но од по те са „Вр та че”. Ода тле гра ни ца иде пу тем пре ко ко та 405  – „Бу кор ска гла ва”, 384  – „Вој нич ко гро бље” и да ље пре ма за се о ку 
Буч је, по но во пре ла зи на изо хип су 300. Гра ни ца на ста вља на се ве ро за пад том изо хип сом, про ла зи пре ко по те са „Ро ви не” (ко ор ди на та: N 
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44° 32’ 44’’, E 19° 32’ 59’’), из ла зи на гра ни цу К.О. Кри ва ја  – Рум ска, иде на се ве ро и сток том гра ни цом пре ко по те са „Крам” и до ла зи до 
ко те 174 на Крам ској ре ци ју го за пад но од се ла Рум ска. Ода тле гра ни ца скре ће на се ве ро за пад по то ком ко ји про ла зи кроз по тес „Ја стре бо-
вац”, а за тим и се о ским пу тем из Рум ске пре ко по те са „Ја сто ва ча” у ко ти 327 из ла зи на ас фалт ни пут За вла ка  – Ша бац. Гра ни ца да ље иде 
крат ко тим пу тем на се ве ро и сток, а за тим изо хип сом 300 по се ве ро за пад ном обо ду пла ни не Цер до ма на сти ра Ра до ва шни ца. Да ље гра ни-
ца иде на се вер ка се лу До брић ас фалт ним пу тем уз обод шу ме све до ко те 230  – „Стре лач ка”, а од те ко те и да ље пу тем на се ве ро за пад 
пре ко ко те 202 из ла зи у на се ље Бе ла Ре ка. Ту гра ни ца скре ће на ју го за пад и иде ас фалт ним пу тем до скре та ња за по тес „Мар ков ров”, а 
ода тле на се ве ро и сток пу тем ко ји пра ти изо хип су 200, пре ко ко те 210 до ко те 202  – „Цр ве но бр до”. Ода тле гра ни ца иде пре ко ко те 148, 
пу тем до ко те 190  – по тес „Ко со вац”, где се укљу чу је на изо хип су 150 и њо ме до ла зи до за пад но од по то ка Вла шка. Гра ни ца да ље иде 
пре ко ко та 204 и 146  – „Ве ли ке њи ве” до ма на сти ра Пет ко ви ца, а да ље се о ским пу тем ка ма на сти ру Чо ке ши на до ко те 134  – ушће Јо ки-
ног по то ка у ре ку Не ча ју. Ода тле гра ни ца иде зе мља ним пу тем, на ју го за пад пре ко по те са „Сте ва но во бр до”, и крат ко изо хип сом 150, на 
ју го и сток до ас фалт ног пу та код ма на сти ра Чо ке ши на, а за тим се укљу чу је на изо хип су 150 и њо ме за о би ла зи по тес „Осо је” и из ла зи на 
се о ски пут Чо ке ши на  – „Мр ши ћа гроб” (Хај дуч ки гро бо ви) пре ко по те са „Јо ше вач ка ко са”. Од тог по те са, у прав цу из во ра Бе ла во да иде 
пре ко ко та 176  – „Сто ја но ва ко са” и 211  – „Це рич ка ко са”, а за тим по то ком Стра жа ни ца по но во из ла зи на изо хип су 150. Гра ни ца да ље 
иде том изо хип сом, за о би ла зе ћи по тес „Ви ти ба” са ју жне, ис точ не и се вер не стра не и до ла зи до ко те 153 на по то ку Тр но ви ца. Ода тле 
гра ни ца иде на се вер и пу тем пре ко по те са „Ка ра пан џин гроб”, до ла зи до по чет не тач ке гра ни це ви но гор ја на ре ци Је рез.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

По цер ско ви но гор је oбухвата де ло ве ка та стар ских оп шти на: Но во Се ло, Чо ке ши на, Пет ко ви ца, Бе ла ре ка, Цуљ ко вић, До брић, Гру-
шић, По цер ски Мет ко вић, Бо јић, Вар на, Рум ска, Ра до ва шни ца, Де сић, Дво ри ште, Кри ва ја, Га ло вић, Ћу ко ви не, До ње Цр ни ље во, Го ло че-
ло, Ко за ри ца, Ка ме ни ца, Љу ти це, Су бо ти ца, Вла ди мир ци, Бо бо вик, Ску пљен, Ја ло вик, Ја зов ник, Ба та ла ге, Сви ле у ва, Ко це ље ва Ва рош, 
Зу кве, Ко це ље ва, Дру же тић, као и ка та стар ске оп шти не Во лу јац, Бу кор, Гра до је вић, Дра ги ње, Ма ли Бо шњак, Бре сни ца, Бр да ри ца и 
Кр ну ле.

1.1.2.Подгорсковиногорје/Подгорина

Про сти ра ње

Под гор ско ви но гор је се на ла зи у цен трал ном де лу ви но гра дар ског ре јо на, на ши рем под руч ју па ди на Ва љев ских пла ни на, Ма ље на 
и Вла ши ћа.

Гра ни це

Гра ни ца ви но гор ја по чи ње на се ве ро за па ду, од тро ме ђе К.О. До ње Цр ни ље во  – Гор ње Цр ни ље во  – Ко њу ша и иде на ис ток гра ни-
цом оп шти на Осе чи на и Ко це ље ва, а за тим и Ва ље во и Ко це ље ва, све до по то ка Убић на гра ни ци К.О. Го ла Гла ва  – Дру же тић. Ода тле 
гра ни ца иде по то ком на се ве ро и сток, а за тим се вер но, од До ње Ја у ти не пре ла зи на изо хип су 200. Да ље гра ни ца на ста вља том изо хип сом, 
из ба цу ју ћи та ко до ли не по то ка Убић, а за тим и ре ка Уб и Јо ше ва ре ка, све до гра ни ца оп шти на Ва ље во  – Уб (гра ни ца К.О. Го ла Гла ва  – 
Сла ти на), ис точ но од ушћа Јо ше ве ре ке у Уб. Да ље гра ни ца иде по но во гра ни цом оп шти на Ва ље во  – Уб, а за тим и Ва ље во  – Лај ко вац, 
све до пру ге Ва ље во  – Лај ко вац на гра ни ци К.О. Ло зни ца  – Сло вац. Ода тле се гра ни ца вра ћа на ју го за пад том пру гом ка Ва ље ву, пре ла зи 
мост на Ко лу ба ри и на мо сту пре ко ре ке Гра дац пре ла зи ас фалт ни пут ка на се љу Гра дац на изо хип су 200. Гра ни ца се вра ћа на зад на ис-
ток том изо хип сом, из ба цу ју ћи и до ли ну ре ке Ба ња (нај ју жни ја тач ка  – Пет нич ка пе ћи на), а за тим се ас фалт ним пу тем Шу ше о ка  – Ва-
ље во спу шта на изо хип су 150. Том изо хип сом гра ни ца ви но гор ја на ста вља на ис ток и иде до се ве ро и сточ ног обо да на се ља Кла шнић, 
где се пе ње на изо хип су 180 и да ље њо ме из ба цу ју ћи до ли ну ре ка Лип ни ца (нај ју жни ја ко ор ди на та: N 44° 15’ 20’’, E 20° 01’ 38’’  – се ло 
Ђур ђе вац) и Ле пе ни ца (нај ју жни ја ко ор ди на та: N 44° 14’ 06’’, E 20° 02’ 54’’  – се ло Кључ) и до ла зи до ас фалт ног пу та Див ци  – Ми о ни ца, 
ко јим иде крат ко на југ, па пре ла зи на изо хип су 180, а за тим и 170, од ас фалт ног пу та Ми о ни ца  – Див ци. Гра ни ца да ље иде на ју го и сток 
том изо хип сом, об у хва та ју ћи на се ље Ми о ни цу, а за тим на ме сту где та изо хип са пре се ца ре ку Риб ни цу пре ла зи на ас фалт ни пут по ју го-
и сточ ном обо ду на се ља и пре ко ко те 195 из ла зи на изо хип су 200, пре укљу че ња на ас фалт ни пут Ми о ни ца  – Див чи ба ре. Ода тле гра ни ца 
иде том изо хип сом, из ба цу ју ћи до ли ну ре ке Риб ни ца (нај ју жни ја ко ор ди на та: N 44° 13’ 48’’, E 20° 06’ 02’’  – мост у се лу Па штрић) и вра-
ћа се на се вер, све до ас фалт ног пу та у се лу Та ба но вић. Гра ни ца ту крат ко иде тим пу тем до изо хип се 170, а за тим на ста вља изoхипсом 
170 на се ве ро и сток, до за се о ка Сто шић, код ушћа То пли це у Ко лу ба ру, а за тим из ба цу ју ћи до ли ну ре ке То пли це (нај ју жни ја ко ор ди на та: 
N 44° 13’ 35’’, E 20° 10’ 03’’  – не да ле ко од мо ста у се лу Гор ња То пли ца) до по то ка Оро вац, ју го за пад но од се ла Ду чић, где пре ла зи на 
се о ске пу те ве па ра лел не уз ре ку То пли цу пре ко ко та 282  – Рас кр сни ца на пу ту Ко ма ни це  – Ду чић, 236  –за се ок „Бр ђа ни” и 157 из ла зи на 
ас фалт ни пут Ми о ни ца  – Гор њи Му шић  – До њи Му шић  – Сло вац, све до гра ни це оп шти на Ми о ни ца  – Лај ко вац (гра ни ца К.О. Ви ро вац 
 – Мар ко ва Цр ква), а за тим и Ми о ни ца  – Љиг, све до тро ме ђе К.О. Ра ка ри  – Гу њи ца  – Ве ли ше вац. Гра ни ца ви но гор ја се да ље по кла па са 
гра ни цом ре јо на и иде гра ни ца ма К.О. Ра ка ри  – Гу њи ца, По па дић  – Бер ко вац, По па дић  – Стру га ник, Па штрић  – Стру га ник, Па штрић  – 
Бре жђе, То лић  – Бре жђе, Кључ  – Бре жђе, Кључ  – Осе че ни ца, Рај ко вић  – Осе че ни ца, Рај ко вић  – Ро ба је и ов де гра ни ца из ла зи на гра ни цу 
оп шти на Ми о ни ца и Ва ље во. Гра ни ца да ље на ста вља гра ни цом сле де ћих К.О.: Па у не  – Ро ба је, Жа ба ри  – Ро ба је, Жа ба ри  – Мра ти шић, 
Жа ба ри  – При је здић, За ру бе  – При је здић, За ру бе  – Рав ње, Дра чић  – Рав ње, Дра чић  – Ко ва чи це, Дра чић  – Бран го вић, Бе лић  – Бран го вић 
и Бе лић  – Ле лић, све до тро ме ђе К.О. Бе лић  – Де гу рић  – Ле лић. Ода тле се гра ни ца одва ја од гра ни це ре јо на и иде нај пре гра ни цом К.О. 
Ва ље во  – Де гу рић, а за тим изо хип сом 250, ис точ но од ре ке Гра дац ка Ва ље ву и код по те са „Ана те ма” до ла зи до ас фалт ног пу та ка Ва-
ље ву, крат ко њи ме, а за тим пре ла зи пре ко ко ор ди на те: N 44° 15’ 16’’, E 19° 53’ 09’’ на дру гу стра ну ре ке Гра дац и пре ко ко ор ди на те: N 
44° 15’ 22’’, E 19° 53’ 08’’ иде у прав цу пре ко же ле знич ког ту не ла до ас фалт ног пу та Ва ље во  – Се дла ри у се лу По па ре. Гра ни ца иде тим 
пу тем на за пад, све до рас кр сни це у по те су „Ви драк”, а за тим ас фалт ним пу тем на се вер до на се ља Ба ир. Гра ни ца за тим скре ће на за пад, 
пре ла зи ре ку Ко лу ба ру (ко ор ди на та: N 44° 16’ 05’’, E 19° 52’ 40’’) и иду ћи се вер но од по те са „Пе ћи на” (ко ор ди на те: N 44° 16’ 07’’, E 19° 
52’ 33’’; N 44° 16’ 06’’, E 19° 52’ 21’’) до ла зи до за се о ка Ве се ли но ви ћи и у истом прав цу пре ла зи ре ку Об ни цу (ко ор ди на та: N 44° 16’ 02’’, 
E 19° 52’ 00’’) и до ла зи до ко те 195, ју го и сточ но од се ла Бе ло По ље. Ода тле иде изо хип сом 250, се вер но од ре ке Ја бла ни це, све до по те са 
„Срећ ко ва стра на”, од но сно до гра ни це К.О. Се дла ри  – Зла та рић, а за тим и гра ни цом К.О. Ва ље во  – Зла та рић и Ра ђе во се ло  – Зла та рић, 
све до тро ме ђе К.О. Ра ђе во се ло  – До ња Бу ко ви ца  – Зла та рић, а да ље гра ни цом К.О. До ња Бу ко ви ца  – Зла та рић, До ња Бу ко ви ца  – При че-
вић, До ња Бу ко ви ца  – Бе о му же вић, Гор ња Бу ко ви ца  – Бе о му же вић, Гор ња Бу ко ви ца  – Ста пар, све до тро ме ђе К.О. Гор ња Бу ко ви ца  – Ва-
љев ска Ка ме ни ца  – Ста пар (по тес „Ко ла ре ви ћа бр до”). Ода тле гра ни ца ре јо на иде на за пад, пре ко Ва љев ске Ка ме ни це  – ко та 342 и да ље 
ас фалт ним пу тем, пре ко Осла ди ћа на за пад до Осе чи не. Гра ни ца да ље скре ће на се вер, ас фалт ним пу тем Осе чи на  – Гор ње Цр ни ље во, 
све до гра ни це К.О. Гор ње Цр ни ље во  – Осе чи на, скре ће на се вер том гра ни цом и до ла зи до тро ме ђе К.О. Гор ње Цр ни ље во  – До ње Цр ни-
ље во  – Ко њу ша, од но сно до по чет не тач ке ви но гор ја.
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Под гор ском ви но гор ју при па да и ма ли део у К.О. Го ла Гла ва ко ји се на ла зи са се вер не стра не ви но гор ја и об у хва та по вр ши ну ко ја 

по чи ње у ко ор ди на ти: N 44° 24’ 36’’, E 19° 52’ 37’’ и иде пре ко ко ор ди на те N 44° 24’ 39’’, E 19° 52’ 40’’, а за тим од ко ор ди на те N 44° 24’ 
42’’, E 19° 52’ 43’’ скре ће на ју го и сток до ко ор ди на те N 44° 24’ 38’’, E 19° 52’ 16’’, за тим пре ко ко ор ди на те N 44° 24’ 35’’, E 19° 52’ 48’’ 
до ла зи до ко ор ди на те N 44° 24’ 33’’, E 19° 52’ 48’’ где скре ће на за пад и пре ко ко ор ди на та: N 44° 24’ 32’’, E 19° 52’ 41’’; N 44° 24’ 36’’, E 
19° 52’ 41’’ до ла зи до по чет не тач ке оазе.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Под гор ско ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на: Сир ди ја, Осла дић, Ту ђин, Ка ме ни ца, Го ла Гла ва, Се дла ри, Ва ље во, 
Кла ни ца, Ло зни ца, Див ци, Лу ка вац, По пуч ке, Пет ни ца, Бе ло ше вац, Клин ци, Па у не, Мр чић, Кла шнић, Уро ше вац, Сан ко вић, Кључ, Ми-
о ни ца се ло, То лић, Па штрић, Ко ма ни це, Ма ље вић, Вр ти глав, Та ба но вић, Ве се ли но вац, Мар ко ва Цр ква, Сло вац, Ви ро вац, До њи Му шић, 
Гор њи Му шић, Ра ка ри, Ду чић, На но мир, Осе чи на, То до рин До, као и ка та стар ске оп шти не Гор ње Цр ни ље во, Ми ли чи ни ца, Вла шчић, 
Огла ђе но вац, Гор ња Бу ко ви ца, Ра бас, Јо ше ва, Бран ко ви на, Ко те ши ца, До ња Бу ко ви ца, Ко зли чић, Бли зо ње, Ба би на Лу ка, За бр ди ца, Гра-
бо ви ца, Ра ђе во Се ло, Ду пљај, По па дић, Рај ко вић, Жа ба ри, Дра чић, Бе лић и Де гу рић.

1.1.3.Колубарско-љишковиногорје/Колубара–Љиг

Про сти ра ње

Ко лу бар ско-љи шко ви но гор је је из ду же но ви но гор је у ис точ ном де лу ви но гра дар ског ре јо на у под руч ју сред њих то ко ва ре ка Там на-
ве, Уба и Ко лу ба ре и до њег то ка ре ке Љиг и са сто ји се из че ти ри де ла ко ји су ме ђу соб но одво је ни овим во де ним то ко ви ма.

Гра ни це

Се вер ни део ви но гор ја об у хва та це ло куп ну К.О. Ту ла ри, укљу чу ју ћи и под руч је из ме ђу те К.О. и ас фалт них пу те ва Ка ли но вац  – 
Ко це ље ва на ју гу и Су ва Ја ру га  – Ту ла ри на за па ду.

Oaза Ка ли но вац об у хва та пар це ле за пад но од гра ни ца Ко лу бар ско  – љи шког ви но гор ја. Гра ни ца оазе по ла зи од ко ор ди на те: N 44° 
29’ 51’’, E 19° 57’ 32’’, иде пре ко ко ор ди на та: N 44° 30’ 01’’, E 19° 57’ 25’’; N 44° 25’ 46’’, E 19° 54’ 32’’; N 44° 30’ 00’’, E 19° 57’ 28’’; N 44° 
29’ 57’’, E 19° 57’ 27’’; N 44° 29’ 49’’, E 19° 57’ 28’’ и до ла зи до по чет не тач ке оазе.

Oaза Ба ња ни об у хва та под руч је око тро ме ђе ка та стар ских оп шти на Ко жу ар, Ву ко на и Ба ња ни. Гра ни ца оазе по чи ње на гра ни ци 
К.О. Ко жу ар  – Ву ко на, се вер но од по те са План ди ште и кре ће на се ве ро и сток, до обо да шу ме, а за тим скре ће на ју го и сток и укљу чу је се 
на изо хип су 150 и иде њо ме све до ко те 151 на глав ном пу ту. Гра ни ца ода тле скре ће на за пад тим пу тем и до ла зи до по чет не тач ке оазе.

Цен трал ни део ви но гор ја је и нај ве ћи део и про сти ре се из ме ђу ре ка Там на ве на се ве ру и Ко лу ба ре на ју гу. Гра ни ца тог де ла по чи ње 
на се ве ро за па ду, на гра ни ци оп шти на Уб и Ко це ље ва (гра ни ца К.О. Но ва ци  – Зу кве), од ас фалт ног пу та Ко це ље ва  – Уб и иде тим пу тем 
на ис ток, све до гра ни це К.О. Тр лић  – Со вљак, и на југ том гра ни цом, а за тим и гра ни цом К.О. Зви здар  – Со вљак, све до ас фалт ног пу та 
Пам бу ко ви ца  – Уб. Гра ни ца иде тим пу тем на за пад пре ма Пам бу ко ви ци, све до изо хип се 150 у по те су „Ро ва ча”, ис точ но од Пам бу ко-
ви це. Гра ни ца ту пре ла зи на изо хип су 150, на ста вља њо ме нај пре на за пад, пре ла зи ре ку Уб (нај за пад ни ја ко ор ди на та: N 44° 26’ 08’’, E 
19° 54’ 08’’  – по тес „Аде”), на ста вља том изо хип сом на југ, ис кљу чу је се са изо хип се пре ла зе ћи гра ни цу К.О. Пам бу ко ви ца  – Ра ду ша у 
ко ор ди на ти: N 44° 25’ 46’’, E 19° 54’ 32’’ и на кон то га се по но во укљу чу је на изо хип су 150, иде њо ме на ис ток и на кон то га до ла зи до пу та 
Ра ду ша  – Док мир  – Чу чу ге на ме сту Ста ра оп шти на, крат ко иде њи ме, а за тим  пре ла зи на пут Чу чу ге  – Кр шна Гла ва. Тим пу тем гра ни ца 
иде на југ, све до по то ка Док ми ри ца, а ода тле скре ће на пут ка Бој  – бр ду и се лу Твр до је вац. На обо ду на се ља Твр до је вац, гра ни ца пре ла-
зи на изо хип су 150 и на ста вља у истом прав цу на ис ток, ју жно од ре ке Уб, из ла зи на гра ни цу К.О. Зви здар  – Гу ње вац. Гра ни ца да ље иде 
том гра ни цом, а за тим и гра ни цом К.О. Вр хо ви не  – Гу ње вац, Вр хо ви не  – Мур гаш, Ба је вац  – Мур гаш, Ба је вац  – Ру кла да, Не при ча ва  – Ру-
кла да, Ру бри бре за  – Ру кла да, све до гра ни це оп шти на Лај ко вац и Уб. За тим гра ни ца на ста вља ју го и сточ но гра ни цом ових оп шти на до 
ме ста спа ја ња К.О. Лај ко вац и Ја буч је, а за тим гра ни цом ових две ју К.О. до ас фалт ног пу та Ва ље во  – Лај ко вац  – Ја буч је. Ода тле гра ни ца 
иде на ју го за пад гра ни цом оп шти на Лај ко вац  – Ва ље во, а за тим и Уб  – Ва ље во и Уб  – Ко це ље ва, све до по чет не тач ке ви но гор ја.

Ју жни (Љи шки) део ви но гор ја се про сти ре из ме ђу ре ка Ко лу ба ре на се ве ру и Љиг на ју гу и ис то ку. Гра ни ца тог де ла по чи ње на се-
ве ро за па ду, од рас кр сни це пу те ва Сло вац  – Мар ко ва Цр ква и Сло вац  – Рат ко вац, не да ле ко од ушћа То пли це у Ко лу ба ру, и иде на ис ток 
пу тем пре ко на се ља Сло вац  – Рат ко вац  – Пе пе ље вац  – Па леж  – Под вод ни це  – Бо го ва ђа, све до же ле знич ке ста ни це Бо го ва ђа. Ода тле 
гра ни ца иде пру гом на југ до пр вог пру жног пре ла за, а за тим тим пу тем на ју го за пад пре ко Лом  – бр да, а за тим и за пад ним па ју жним 
обо дом шу ме (ко ор ди на те: N 44° 18’ 45’’, E 20° 11’ 15’’; N 44° 18’ 36’’, E 20° 11’ 13’’; N 44° 18’ 28’’, E 20° 11’ 34’’; N 44° 18’ 22’’, E 20° 11’ 
46’’; N 44° 18’ 31’’, E 20° 11’ 54’’; N 44° 18’ 28’’, E 20° 12’ 09’’; N 44° 18’ 41’’, E 20° 12’ 12’’), све до ас фалт ног пу та До њи Лај ко вац  – Бо-
го ва ђа, ис точ но од по те са „Ду бра ви це” (ко ор ди на та: N 44° 18’ 50’’, E 20° 12’ 23’’), а за тим на југ обо дом шу ме, из ме ђу на се ља До њи Лај-
ко вац и ас фалт ног пу та Бо го ва ђа  – Лат ко вић. Гра ни ца да ље иде од ко те 128  – рас кр сни ца пу те ва код ушћа по то ка Јо вац у Гра бо вац пу тем 
До њи Лај ко вац  – Кр го ви ћа Крај  – Ке џи ћа Крај  – Вра но вац и да ље на ис ток обо дом шу ме се вер но од на се ља Вра но вац (ко ор ди на те: N 
44° 17’ 28’’, E 20° 12’ 52’’; N 44° 17’ 32’’, E 20° 13’ 05’’; N 44° 17’ 33’’, E 20° 13’ 29’’), све до пру ге Бо го ва ђа  – Јај чић. Гра ни ца ви но гор ја 
се спу шта на југ том пру гом, а за тим се укљу чу је на пут Лат ко вић  – Љиг и тим пу тем иде све до се ве ро и сточ ног обо да на се ља Љиг (ко-
ор ди на та: N 44° 14’ 00’’, E 20° 14’ 40’’), а ода тле пу тем на ју го и сток до ре ке Љиг, пре ла зи је и на ста вља Ибар ском ма ги стра лом до рас кр-
сни це код мо ста. Ода тле гра ни ца иде пу тем у прав цу ју га до изо хип се 200, ко ја се на ла зи на гра ни ци К.О. Љиг  – Ба ба јић и том гра ни цом 
ка ју го за па ду до ла зи до тро ме ђе К.О. Љиг  – Ба ба јић  – Гу кош. Да ље гра ни ца иде гра ни цом К.О. Ба ба јић  – Гу кош, Ве ли ше вац  – Гу кош, 
Ве ли ше вац  – Ка ди на Лу ка, Ве ли ше вац  – Гу њи ца и до ла зи до тро ме ђе К.О. Ве ли ше вац  – Ра ка ри  – Гу њи ца. Ода тле се гра ни ца одва ја на 
се вер и иде гра ни цом оп шти на Љиг  – Ми о ни ца и Лај ко вац  – Ми о ни ца, све до ас фалт ног пу та Ви ро вац  – Мар ко ва, на гра ни ци тих две ју 
ка та стар ских оп шти на. Гра ни ца ви но гр ја се ода тле одва ја на се вер тим пу тем и да ље пре ма Слов цу до ла зи до по чет не тач ке ви но гор ја.

Ју го и сточ ни део ви но гор ја се на ла зи на ју жним об рон ци ма бр да се ве ро и сточ но од Љи га. Гра ни ца тог де ла по чи ње на се ве ро за па ду, 
од ас фалт ног пу та Бе о град  – Ча чак (Ибар ска ма ги стра ла), на гра ни ци оп шти на Љиг и Ла за ре вац (К.О. Ду до ви ца и Јај чић), кре ће се том 
гра ни цом на ис ток, а за тим и гра ни цом оп шти на Љиг и Аран ђе ло вац и Љиг и Гор њи Ми ла но вац, све до ас фалт ног пу та Љиг  – Аран ђе-
ло вац (гра ни ца К.О. Жив ков ци  – Дра гољ). Гра ни ца се ода тле одва ја на за пад тим пу тем и иду ћи све вре ме се вер но од ре ке Ка чер, до ла зи 
по но во до Ибар ске ма ги стра ле. Гра ни ца се ода тле одва ја на зад на ис ток пу тем по ју жном и ис точ ном обо ду шу ме по те са „Др жав ни за-
бран”, и да ље ас фалт ним пу тем до ла зи по но во до ма ги стра ле у на се љу Мо рав ци. Гра ни ца ода тле скре ће на се вер и ма ги стра лом до ла зи 
до по чет не тач ке.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Ко лу бар ско-љи шко ви но гор је об у хва та сле де ће ка та стар ске оп шти не:
Се вер ни део: де ло ви ка та стар ских оп шти на Но ва ци и Ба та ла ге и це ла ка та стар ска оп шти на Ту ла ри.
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Цен трал ни део: де ло ви ка та стар ских оп шти на Но ва ци, Тр лић, Зви здар, Чу чу ге, Пам бу ко ви ца, Док мир, Твр до је вац, Не при ча ва, Ру-
бри бре за, Лај ко вац, Сте па ње, Сло вац, Гво зде но вић, Кр шна Гла ва, Сла ти на, Ра ду ша и це ле ка та стар ске оп шти не Вр но ви не и Ба ље вац.

Љи шки део: де ло ви ка та стар ских оп шти на Рат ко вац, При дво ри ца, Стр мо во, Пе пе ље вац, Вра че вић, Бо го ва ђа, До њи Лај ко вац, Лат-
ко вић, Јај чић, Цве та но вац, Мар ко ва цр ква и це ле ка та стар ске оп шти не Ба ба јић, Ве ли ше вац и Бо шња но вић.

Ју го и сточ ни део: де ло ви ка та стар ских оп шти на Ли пље, Шут ци, Бе ла но ви ца, Жив ков ци, По ља ни це, Ива нов ци, Бран чић, Мо рав ци и 
це ла ка та стар ска оп шти на Ка ла њев ци.

Пре по ру че не/до зво ље не сор те и мак си мал ни при но си

Пре по ру че не/до зво ље не сор те за По цер ско-ва љев ски ре јон по ви но гор ји ма ко је слу же за про из вод њу ква ли тет ног ви на са ге о граф-
ским по ре клом (ква ли тет но ви но са кон тро ли са ним ге о граф ским по ре клом и ква ли те том  – К.П.К. и вр хун ско ви но са кон тро ли са ним и 
га ран то ва ним ге о граф ским по ре клом и ква ли те том  – К.Г.П.К.) са мак си мал ним до зво ље ним при но си ма (у ки ло гра ми ма) по биљ ци и по 
хек та ру су:

СОР ТЕ ЗА
БЕЛА ВИНА По цер ско Под гор ско Ко лу бар ско-

љишко

при нос/(kg/биљ ци) При нос/(kg/хек та ру)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Тамјаника    2,5 2 7.500 8.000
Препоручене/дозвољене домаће створене сорте

Неопланта    2,5 2 7.500 8.000
Сила    2,5 2 7.500 8.000
Годоминка    2,5 2 7.500 8.000
Жупљанка    2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Savagnin Rose (Траминац)    2,5 2 7.500 8.000
Chardonnay    2,5 2 7.500 8.000
Sauvignon Blanc    2,5 2 7.500 8.000
Semillon    2,5 2 7.500 8.000
Pinot Blanc (Бургундац бели)    2,5 2 7.500 8.000
Pinot Gris (Бургундац сиви)    2,5 2 7.500 8.000
Riesling Italico (Италијански ризлинг, Грашевина)    2,5 2 7.500 8.000
Riesling (Рајнски ризлинг)    2,5 2 7.500 8.000

СОРТЕ ЗА
РОЗЕ ВИНА Поцерско Подгорско Колубарско-

љишко

принос/(kg/биљци) Принос/(kg/хектару)
3000 –4000  

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000  

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Limberger (Франковка)    2,5 2 7.500 8.000
Portugieser (Португизер)    2,5 2 7.500 8.000
Прокупац (Рскавац)    2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Нема препоручених  –  –  –  –  –  –  –

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Pinot Noir (Бургундац црни)    2,5 2 7.500 8.000
Gamay Noir (Гаме)    2,5 2 7.500 8.000
Merlot    2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Sauvignon    2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Franc    2,5 2 7.500 8.000
Muscat de Hambourg (Мускат хамбург)    2,5 2 7.500 8.000

СОРТЕ ЗА
ЦРВЕНА ВИНА Поцерско Подгорско Колубарско-

љишко

принос/(kg/биљци) Принос/(kg/хектару)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте
Limberger (Франковка)    2,5 2 7.500 8.000
Portugieser (Португизер)    2,5 2 7.500 8.000
Прокупац (Рскавац)    2,5 2 7.500 8.000
Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Пробус    2,5 2 7.500 8.000
Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Pinot Noir (Бургундац црни)    2,5 2 7.500 8.000
Gamay Noir (Гаме)    2,5 2 7.500 8.000
Merlot    2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Sauvignon    2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Franc    2,5 2 7.500 8.000
Препоручене/дозвољене сорте бојадисери
Alicante Bouschet    2,5 2 7.500 8.000
Gamay Teinturier (Гаме бојадисер)    2,5 2 7.500 8.000
Зачинак (Неготинско црно)    2,5 2 7.500 8.000
Жупски бојадисер    2,5 2 7.500 8.000
Крајински бојадисер    2,5 2 7.500 8.000
  – основна рејонирана сорта (препоручена)    – допунска рејонирана сорта (дозвољена) 
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У из у зет но по вољ ним го ди на ма, при нос се мо же уве ћа ти за нај ви ше 0,5 kg по биљ ци ви но ве ло зе.
Дру ге ка рак те ри сти ке ве за не за про из вод њу гро жђа и ви на:

По цер ско-ва љев ски ре јон
(Поцерско, Подгорско и Колубарско-љишко виногорје)

СОР ТЕ ЗА СТО НУ УПО ТРЕ БУ ГРО ЖЂА 
(ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ/ДО ЗВО ЉЕ НЕ СА МО ЗА ВИ-
НО ГОР ЈА)

Пре по ру че не/до зво ље не аутох то не и ре ги о нал не сор те
 – Chas se las (Ша сла бе ла, Пле мен-
ка бе ла)

 – Chas se las ros se (Ша сла цр ве на, Пле-
мен ка цр ве на)

 – Ча уш бе ли
 – Друге сорте I, II и III епохе зрења

Пре по ру че не/до зво ље не до ма ће ство ре не сор те
 – Опу зен ска ра на
 – Би сер ка ра на
 – Де мир ка пи ја
 – Бе о град ска ра на
 – Ко сов ска ра на
 – Грочанка

 – Кар мен
 – Ба нат ски му скат
 – Рад ми ло вач ки му скат
 – Сме де рев ски му скат
 – Ла ста
 – Србија

 – Дру ге сор те I, II и III епо хе зре ња

Пре по ру че не/до зво ље не ин тер на ци о нал не сор те
 – Pri ma 
 – Ora
 – Early Mu scat
 – Чаб ски би сер
 – Car di nal 
 – Irsai Oliver

 – Ља на
 – Ma til de
 – Mu scat de Ham bo urg (Му скат хам бург)
 – Per let te (Пер лет)
 – Reine des vignes (Kраљица винограда)

 – Sul ta ni ne blan che (Thomp son se e dless, 
Сул та ни на)
 – Su per ra ni Bol gar (вр ло ра ни Афус-али)
 – Друге сорте I, II и III епохе зрења

ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ/ДО ЗВО ЉЕ НЕ ЛО ЗНЕ ПОД-
ЛО ГЕ

 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Ko ber 5BB 
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, SO4
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Te le ki 5C
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Te le ki 8B
 – Berlandieri x Riparia, 420 А

 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Ric hter 110
 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Pa ul sen 1103
 – Berlandieri x Rupestris, Ruggeri 140

 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Ric hter 99
 – Chas se las X  Ber lan di e ri 41B
 – Fer cal
 – Дру ге под ло ге

УЗ ГОЈ НИ ОБ ЛИК (НА ЧИН РЕ ЗИД БЕ) КОД 
ВИ НО ГРА ДА НА МЕ ЊЕ НИХ ПРО ИЗ ВОД ЊИ 
ГРО ЖЂА ЗА КВА ЛИ ТЕТ НА ВИ НА СА ГЕ О-
ГРАФ СКИМ ПО РЕ КЛОМ

 – Јед но гу би Ги јов (Гу јо)
 – Дво гу би Ги јов  (Гу јо)
 – Кар ло вач ки
 – Роајатска кордуница

 –   Ка зе на вље ва кор ду ни ца
 – Сил во кор ду ни ца 
 – Мо зе ро ва кор ду ни ца

 – Жуп ски 
 – Кра јин ски
 – Дру ги слич ни уз гој ни об ли ци

МИ НИ МАЛ НИ СА ДР ЖАЈ АЛ КО ХО ЛА (% VOL)
(уколико вино није произведено на посебан 
начин)

Бе ла/Ро зе Цр ве на

9,0 9,5

1.2. РЕ ЈОН НЕ ГО ТИН СКА КРА ЈИ НА/НЕ ГО ТИН СКА КРА ЈИ НА

Про сти ра ње

Ре јон Не го тин ска Кра ји на се про сти ре на крај њем ис то ку Цен трал не Ср би је уз ру мун ску и бу гар ску гра ни цу.

Гра ни це

Гра ни ца ре јо на Не го тин ска Кра ји на иде од оба ле Ду на ва, ис точ но од ме ста Но вог Си па и низ ову ре ку де сном оба лом, све до ушћа 
Ти мо ка. Ода тле гра ни ца иде на југ ле вом оба лом Ти мо ка, све до на спрам се ла Вељ ко ва, а за тим др жав ном гра ни цом са Бу гар ском до 
гра ни це оп шти на Не го тин и За је чар на др жав ној гра ни ци. Ода тле гра ни ца ре јо на иде на за пад гра ни цом оп шти на Не го тин и За је чар до 
тро ме ђе K.O. Си ко ле I  – Са лаш  – Гло го ви ца I. Да ље гра ни ца из ла зи на изо хип су 500 и том изо хип сом иде све до ко те 442  – „Сте ван ске 
ли ва де” на ас фалт ном пу ту ко ји од ме ста Си ко ле во ди ка хо те лу „Сте ван ске ли ва де”. Ода тле гра ни ца на ста вља на се вер пре ко ко та 498, 
а за тим обо дом шу ме, пре ко ко ор ди на та: N 44° 11’ 34’’, E 22° 17’ 00’’ и N 44° 11’ 44’’, E 22° 17’ 00’’ до ко те 517  – „Руд”, на ста вља обо дом 
шу ме пре ко ко ор ди на та: N 44° 12’ 02’’, E 22° 16’ 57’’; N 44° 12’ 20’’, E 22° 16’ 46’’ и N 44° 12’ 35’’, E 22° 16’ 33’’ до ко те 509  – „Ли ва де” и у 
прав цу ка се лу По по ви ца из ла зи на изо хип су 450. Гра ни ца да ље иде том изо хип сом све до се вер ног обо да се ла По по ви ца и да ље ас фалт-
ним пу тем По по ви ца  – Плав на, све до Ја ру шког по то ка. Ту се гра ни ца одва ја од тог ас фалт ног пу та и на ста вља на се вер се о ским пу тем 
пре ко по те са „По но ре”, за тим за пад но од по те са „Ре пи чи на ко са”, па пре ко по те са „Ме чи ји шиб” до рас кр сни це се о ских пу те ва из ме ђу 
по те са „По лом” и „Тил ва ма ре”. Ода тле гра ни ца ре јо на оби ла зи по тес „Тил ва ма ре” пу тем по ис точ ном и се вер ном обо ду тог по те са и 
пре ко ко те 500 до ла зи до пу та са ис точ не стра не по те са „Се гет” и по то ка П. Гли го ри ја. Тим пу тем гра ни ца иде на се вер до ко те 383  – 
ушће тог по то ка у Ме две ђу ре ку. Гра ни ца да ље на ста вља шум ским пу тем ис точ но од по те са „Ме две ђа”, се че ас фалт ни пут Плав на  – Кло-
ко че вац (по тес „По па ди ја”) и истим пу тем на ста вља на се вер про ла зе ћи ис точ но од по те са „Ко ље бр до”, „Пре слап” и „Кор њет” и до ла зи 
до ко те 556  – „Фнте на Ку ку”. Ту гра ни ца скре ће на ју го и сток и иде пу тем ка по те су „Ма ли Ми роч” све до ре ке Ту ри је. Гра ни ца ту скре ће 
на југ пу тем ка се лу Плав на и до ла зи до ас фалт ног пу та Плав на  – Шту бик код мо ста, пре ко Ме две ђе ре ке. Гра ни ца ода тле на ста вља на 
ис ток тим ас фалт ним пу тем до ко те 272  – ре ка „Зам на”, а да ље на се вер ре ком Зам ном до ушћа Ме две ђе ре ке у њу. Да ље гра ни ца иде у 
прав цу ис то ка изо хип сом 300, све до на до мак се ла Шту бик, пре ла зи на дру гу стра ну ре ке пу тем Шту бик  – Ја го да рац и на ста вља пу тем 
се вер но од ре ке Зам не ка Ма лом Ми ро чу, про ла зе ћи са ис точ не стра не по те са „Пло че” и тим пу тем пре ко ко те 320 до ла зи на рас кр сни цу 
шум ских пу те ва ју жно од по те са „Ру ди не”. Ода тле гра ни ца скре ће на се вер пу тем, про ла зи за пад но од ко те 426  – „Ру ди не”, до ла зи до 
ко те 428, пре ко ко ор ди на та: N 44° 19’ 21’’, E 22° 17’ 02’’ и N 44° 19’ 19’’, E 22° 17’ 20’’ до ко те 367  – „Ма ли Ми роч”, пре ко ко ор ди на та: N 
44° 19’ 13’’, E 22° 17’ 33’’ и N 44° 19’ 13’’, E 22° 17’ 43’’ до ко те 363, пре ко ко ор ди на та: N 44° 19’ 14’’, E 22° 18’ 06’’; N 44° 19’ 10’’, E 22° 
18’ 12’’ и N 44° 19’ 18’’, E 22° 18’ 22’’ до ко те 250  – ре ка „Ту ри ја”, а за тим на ис ток том ре ком све до ко те 207  – се вер но од по те са „Ка ра-
ђор ђе во бр до”. Ода тле гра ни ца иде у прав цу се ве ро за па да пу тем пре ко ко те 336  – „Ку ла ре”, за тим ас фалт ним пу тем ка се лу Ја бу ко вац, 
све до ко те 283  – „Пор ка рец”. Ода тле гра ни ца скре ће на се вер и иде пре ко ко та 322  – ас фалт ни пут Ја бу ко вац  – Су ви Кор њет, 334, 268 
 – Фа па ма ре и до ла зи до за пад ног обо да ме ста Врат на. Ту гра ни ца пре ла зи ре ку Врат ну и на ста вља на за пад изо хип сом 200, се вер но од 
ре ке Врат не, све до по то ка ко ји се ули ва у ре ку Врат ну код ма на сти ра Врат на. Гра ни ца ту скре ће на се вер тим по то ком, а за тим у ко ти 303 
пре ла зи на изо хип су 300, иде крат ко њо ме и у ко ти 342  – „Ка лу ђер ска по ља на” из ла зи на шум ски пут ко јим у прав цу се ве ро и сто ка пре ко 
по те са „При слеп” до ла зи до ко те 107  – по ток „Ве ља ма ре”. Гра ни ца да ље на ста вља пу тем на се ве ро за пад пре ко ко та 295  – „Ру ди на” и 
347, а за тим на ис ток пу тем пре ко по те са „Ми ћи гла ва” и ко те 156  – „Стр њак” до ко те 110  – по ток Бу ље ви ца. Ода тле гра ни ца иде на се вер 
пре ко ко та 294  – „Бо бо лош”, крат ко из ла зи на изо хип су 250, за тим до ла зи до ко те 350  – „Ба чи ји”, а за тим све вре ме иду ћи обо дом шу ме, 
пре ко ко ор ди на та: N 44° 27’ 16’’, E 22° 22’ 32’’; N 44° 27’ 27’’, E 22° 22’ 15’’; N 44° 27’ 17’’, E 22° 22’ 13’’; N 44° 27’ 34’’, E 22° 22’ 18’’; N 
44° 27’ 24’’, E 22° 22’ 02’’; N 44° 27’ 52’’, E 22° 22’ 19’’; N 44° 27’ 53’’, E 22° 21’ 59’’; N 44° 28’ 07’’, E 22° 22’ 15’’ и N 44° 27’ 57’’, E 22° 21’ 
52’’ до ла зи до ко те 408  – „Ба ди”. Гра ни ца да ље на ста вља пу тем пре ко ко те 410 до ко те 409  –„Ве ли ки Стр њак”, за тим пу тем до ко та 432  – 
„Бал та прун”, 435  – „Алун”, 417  – се о ска шко ла у Алу ну, 405 и 306  – се вер но од по те са „Стр њак” и пу тем ко ји пра ти изо хип су 250 из ла зи 
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на ре ку Ре ка у ко ти 98. Гра ни ца да ље иде пу тем уз ту ре ку пре ма ње ном на стан ку, од Бле де ри је и Рав не ре ке, за тим уз ре ку Бле де ри ју и 
пу тем пре ко по те са „Ма ли бе љен” и ко те 296, па обо дом шу ме пре ко ко ор ди на та: N 44° 30’ 45’’, E 22° 23’ 37’’ и N 44° 30’ 33’’, E 22° 23’ 
48’’ до ко те 109  – Рав на ре ка. Ту гра ни ца скре ће на се ве ро и сток, пу тем пре ко ко та 316  – „Кра ку би бу луј”, 356  – „Чо ка пе ште ри”, 372 и 
370  – „Иба ба ра”, а за тим на се ве ро за пад пу тем пре ма Пе тро вом Се лу до ко те 453 се вер но од за се о ка Ки ло ме. Ода тле гра ни ца скре ће на 
ис ток, пу тем ју жно од по те са „Кра ку Жи ко”, за тим пре ко ко те 373  – ју жно од за се о ка Ру ди не, 395  – „Ве ли ка ли ва да”, 339  – „Бал та доп” 
до ко те 313  – за пад но од по те са „Гра ба ри”. Ту гра ни ца скре ће пре те жно у прав цу се ве ра и пре ко ко та 113  – Ве ли ка ре ка, 218  – „Ве ли ка 
Ко лар ни ца” и 285  – „Бу на ри ште”, из ла зи на изо хип су 300 и њо ме све до ме ста ју жно од ко те 388, из ме ђу по те са „Кра ку Сте пан” и „Кра-
ку Ну ку”, за тим пре ко те ко те и ко те 426  – ју го за пад но од по те са „Чи пан” из ла зи на изо хип су 400 у по те су „Кра ку Ур ла ту ри”, крат ко на 
се вер њо ме и пу тем ко ји пра ти ту изо хип су до ко те 397 на пу ту по тес „Сур ду пи”  – по тес „Са нуњ”. Ту гра ни ца скре ће на ис ток и иде изо-
хип сом 350, ју жно од ре ке Ва ља Ма ре до ко те 376  – „Стр њак”, пре ко ко та 360, 294 и 175  – „Во ља Мик” и на за пад ном обо ду Под вр шке 
Ве ли ке чу ке из ла зи на изо хип су 250 и њо ме пре ма ју го за пад ном обо ду ме ста Под вр шка, оста вља ју ћи шу му по те са „Ве ли ка чу ка” из ван 
гра ни це под руч ја. Гра ни ца да ље иде на се вер пу тем по за пад ном обо ду на се ља и да ље пре ко ко те 350 по те са „Ма ла чу ка”, изо хип сом 
300 за пад но од по те са „Ор ни ца”, за тим пре ко ко те 412 до ис точ ног обо да по те са „Ка ме ни крст” и пре ко ко те 343  – „Ва ља ма ре” из ла зи 
на изо хип су 400 се вер но од по те са „Стра њак”. Гра ни ца на ста вља том изо хип сом иду ћи за пад но од по те са „Ма на стир ски гај” до шум ског 
пу та ју жно од по те са „Кал фа” и тим пу тем у прав цу се ве ро и сто ка пре ко по те са „Цу ца” и „Крст” пре ко се вер ног обо да ме ста Сип до ла зи 
до по чет не тач ке ре јо на на оба ли Ду на ва.

Кар та 1.2.1. Гра ни це ре јо на и ви но гор ја ре јо на Не го тин ска Кра ји на

Об у хва ће не оп шти не

Ре јон Не го тин ска Кра ји на об у хва та те ри то ри ју у оп шти на ма Кла до во и Не го тин.

По вр ши не ре јо на и ви но гор ја

Ре јон Не го тин ска Кра ји на за у зи ма по вр ши ну од 119.627,00 ha, где је нај ве ће Не го тин ско ви но гор је.
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Taбела 1.2.1. По вр ши не ре јо на и ви но гор ја ре јо на Не го тин ска Кра ји на

Ви но гор ја
Укуп на по вр ши на

ha % (рејон) % (ви но гор је)
Кључ ко ви но гор је 12.419,64 10,38 14,98
Бр зо па ла нач ко ви но гор је 9.477,32 7,92 11,43
Ми хај ло вач ко ви но гор је 19.530,83 16,34 23,57
Не го тин ско ви но гор је 27.769,24 23,24 33,53
Ро гље вач ко-ра јач ко ви но гор је 13.673,35 11,43 16,49
Укуп но 82.870,38 69,31 100,00
Ре јон Не го тин ска Кра ји на
Укупна површина (hа) 119.627,00

По вр ши не под ви но гра ди ма

На осно ву по љо при вред ног по пи са из 2012. го ди не у ре јо ну Не го тин ска Кра ји на има 978,04 ha ви но гра да (око 955,83 ha род них ви-
но гра да, oдносно 97,73%), од че га је 87,92 ha са сто ним сор та ма и 890,12 ha са вин ским сор та ма.

Гра фи кон 1.2.1. По вр ши не под об ра ђи ва ним ви но гра ди ма у оп шти на ма об у хва ће ним ре јо ном Не го тин ска Кра ји на
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Кли мат ски фак то ри

У та бе ли 1.2.2. су при ка за не вред но сти не ких би о кли мат ских ин дек са на осно ву по да та ка из ме те о ро ло шких ста ни ца у Не го ти ну, 
Ђер да пу, Те ки ји и До њем Ми ла нов цу (1961 –2010).

Та бе ла 1.2.2. Би о кли мат ски ин дек си за ре јон Не го тин ска Кра ји на
Ста ни ца AVG WIN BEDD HI CI DI N0 N35 N15
Не го тин 17.8 1717.9 1390.8 2278.1 11.5 127.5 3.8 4.6 2.8
Ђер дап 18.0 1750.4 1436.6 2198.2 13.5 159.9 0.6 1.1 0.4
Те ки ја 17.4 1624.2 1368.1 2157.6 12.0 189.9 1.3 2.2 0.4
До њи Ми ла но вац 16.8 1501.5 1302.7 2044.2 11.7 124.9 1.4 1.8 0.6

Кар та 1.2.2. Вин кле ров ин декс ре јо на Не го тин ска Кра ји на
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Зе мљи шни усло ви

Пре о вла ђу ју ћи ти по ви зе мљи шта овог ре јо на су ран кер, си ро зем, ли то сол на пе шча ру, фли шу и ро жна ци ма, ли то сол на шкриљ ци ма 
и гнај су и зе мљи шта у ле си ви ра њу, као и вер ти сол и еутрич ни кам би сол, а за сту пље ни су у не што ма њој ме ри и оста ли ти по ви зе мљи-
шта. У под руч ји ма где се на ла зе ви но гра ди пре о вла ђу ју вер ти сол, еутрич ни кам би сол и пе ско ви та за мљи шта.

Кар та 1.2.3. Ти по ви зе мљи шта ре јо на Не го тин ска Кра ји на
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То по граф ски фак то ри

Ге о граф ска ши ри на

Ре јон се про сти ре од 44° 39’ ге о граф ске ши ри не на се ве ру до 44° 01’ ге о граф ске ши ри не на ју гу.

Над мор ска ви си на

Ве ћи део ре јо на се про сти ре на над мор ским ви си на ма од 60 m до 480 m, али се пре де ли где се про сти ру ви но гор ја и где се на ла зе 
ви но гра ди углав ном на ла зе на над мор ским ви си на ма од 100 m до 270 m. Над мор ска ви си на ре јо на се по сте пе но сма њу је иду ћи од за па да 
ка ис то ку.

Кар та 1.2.4. Над мор ска ви си на ре јо на Не го тин ска Кра ји на
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На гиб те ре на

Овај ре јон се углав ном ка рак те ри ше уме ре но-стр мим до бла гим на ги би ма те ре на на ко ји ма се на ла зе ви но гра ди, док се у цен трал-
ном де лу ре јо на (па ди не пла ни на иду ћи од се ве ра ка ју гу) на ла зе и не што стр ми ји те ре ни окре ну ти пре ма ис точ ној стра ни. На гиб те ре на 
се по сте пе но сма њу је иду ћи од за па да ка ис то ку са из у зет ком цен трал них уз ви ше ња.

Кар та 1.2.5. На гиб те ре на ре јо на Не го тин ска Кра ји на
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Екс по зи ци ја те ре на

Ре јон се ка рак те ри ше раз ли чи тим екс по зи ци ја ма те ре на, али се ви но гра ди углав ном на ла зе на ју жним, ју го и сточ ним и ис точ ним 
екс по зи ци ја ма.

Кар та 1.2.6. Екс по зи ци ја те ре на ре јо на Не го тин ска Кра ји на

Оро граф ске ка рак те ри сти ке

Opoграфске, од но сно ре љеф не ка рак те ри сти ке овог ре јо на да ју пла ни на Ми роч (768 m) са се ве ро за пад не стра не ре јо на, са за пад не 
стра не ни жа пла ни на Ве ли ки гре бен (656 m), док се са ју го за пад не стра не на ла зи сред ње ви со ка пла ни на Де ли Јо ван (1136 m). Па ди не 
ових пла ни на ко је при па да ју Кар пат ско-бал кан ском пла нин ском си сте му, као и бр до ви ти те ре ни за пад ног де ла ре јо на, оро граф ски ка рак-
те ри шу овај ре јон. Од пла нин ских за вр ше та ка и бр до ви тих те ре на на за па ду, ре љеф по ла ко пре ла зи у бла го бр до ви те и рав не те ре не, на 
ис то ку и за вр ша ва се оба лом на ре ци Ду нав.

Ути цај ве ли ких во де них по вр ши на и ути цај шу ма

Се вер ном, се ве ро и сточ ном, ис точ ном и ју го и сточ ном стра ном ре јо на про ти че ре ка Ду нав (гра ни ца на тим де ло ви ма) ко ја ути че на 
ра ни је са зре ва ње гро жђа у пре де ли ма при о ба ља, због по ја ча ног ди фу зног зра че ња ко је по ти че од во де ног огле да ла. Та ко ђе, ре ка Ду нав 
ути че на ми кро кли мат под руч ја у бли зи ни ре ке у овом ре јо ну у то ку зи ме, по што се убла жа ва ју на гла ко ле ба ња тем пе ра ту ре и ти ме се 
сма њу је опа сност од зим ских мра зе ва. 

У овом ре јо ну су до ста за сту пље не шу ме на па ди на ма пла ни не Де ли Јо ван, ко је има ју из ве стан ути цај на ви но гра дар ску про из вод-
њу у ис точ ном де лу ре јо на.
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Пеј заж

Ре јон се на ла зи це лом ду жи ном у за пад ном и сре ди шњем де лу у бре жуљ ка сто-брд ском по ја су, где се на ла зе пре те жно шу ме хра ста, 
це ра, сла ду на и др., а на ви шим те ре ни ма и брд ске бу ко ве шу ме. Око реч ног ко ри та ре ке Ти мок, ко ја про ти че у ју жном де лу ре јо на, на-
ла зе се по плав не шу ме хра ста лу жња ка, ја се на, вр бе, то по ле и сл. На пеј за жне ка рак те ри сти ке ути чу и углав ном сит не пар це ле са ра тар-
ским кул ту ра ма и воћ ња ци ма, а по себ ност овог ре јо на су и пив ни це, од но сно пим ни це у Ро гље вач ко-ра јач ком ви но гор ју  – је дин стве на 
вин ска се ла са објек ти ма тра ди ци о нал ног на род ног гра ди тељ ства из XVI II и XIX ве ка ко ји слу же за про из вод њу ви на.

За сту пље ност ви но гра да и про из во ђа ча гро жђа

У овом ре јо ну 3.104 га здин ства по се ду је ви но гра де, што чи ни око 45,4% од укуп ног бро ја по љо при вред них га здин ста ва oвог ре јо-
на. Нај ве ћи број ви но гра да ра, као и нај ви ше пар це ла под ви но гра ди ма се на ла зи у оп шти ни Не го тин.

Ви но гор ја

Ре јон Не го тин ска Кра ји на има сле де ћа ви но гор ја:
1.2.1. Кључ ко ви но гор је/Кључ;
1.2.2. Бр зо па ла нач ко ви но гор је/Бр за Па лан ка;
1.2.3. Ми хај ло вач ко ви но гор је/Ми хај ло вац;
1.2.4. Не го тин ско ви но гор је/Не го тин;
1.2.5. Ро гље вач ко-ра јач ко ви но гор је/Ро гље во  – Ра јац.

1.2.1.Кључковиногорје/Кључ

Про сти ра ње

Кључ ко ви но гор је об у хва та се вер ни део ре јо на. 

Гра ни це

Гра ни ца ви но гор ја кре ће од ме ста Но ви Сип на Ду на ву и иде низ ову ре ку де сном оба лом, све до се ве ро и сточ ног обо да на се ља 
Кла до во, за тим ас фалт ним пу тем ка Ко сто лу скре ће на југ, од Ко сто ла пу тем пре ко ко те 49.0, из ме ђу по те са „Лан ци” (у ви но гор ју) и по-
те са „Чар дак” (ван ви но гор ја) и да ље на за пад пу тем из ме ђу по те са „Пе сак” и „Кла дов ског ри та”, оби ла зи рит и на ста вља пу тем из ме ђу 
по те са „Осој на” и ри та до изо хип се 100. Гра ни ца на ста вља на ис ток том изо хип сом из над на се ља Ма ла Вр би ца и Ве ли ка Вр би ца, све до 
ко те 100.0  – рас кр сни ца зе мља них пу те ва, се ве ро и сточ но од по те са „Ста ри ви но гра ди”. Ода тле гра ни ца иде на ис ток пу тем пре ма ме-
сту Рт ко во до ко те 81.1 и пре ко ко те 75.8, пу тем из ме ђу пар це ла из ла зи на ас фалт ни пут Рт ко во  – Кор бо во (ко ор ди на та: N 44° 33’ 20’’, 
E 22° 43’ 57’’) на се вер ном обо ду по те са „Грин ду ма ре”. Тим пу тем гра ни ца ви но гор ја иде крат ко на ју го за пад и у ко ти 59.5 пре ла зи на 
изо хип су 60 и том изо хип сом, об у хва та ју ћи по тес „Ста ри ви но гра ди”, до ла зи до ме ста Ва ју га. Гра ни ца да ље иде ас фалт ним пу тем Ва ју-
га  – Ми лу ти но вац и до ла зи до рас кр сни це пу те ва ка Ве ле сни ци и Кла до ву. Ода тле гра ни ца скре ће на се вер, крат ко пу тем ка Кла до ву, а 
за тим изо хип сом 60 из ба цу је до ли ну Под вр шке ре ке из ви но гор ја. Гра ни ца се да ље укљу чу је на ас фалт ни пут Ми лу ти но вац  –  Ве ле сни-
ца, не да ле ко од мо ста пре ко Под вр шке ре ке и њи ме на југ до гра ни це К.О. Ми лу ти но вац  – Ве ле сни ца. Гра ни ца ту скре ће на за пад и иде 
гра ни цом тих К.О., а за тим и Ре чи ца  – Ве ле сни ца, Под вр шка  – Ве ле сни ца и Под вр шка  – Ве ли ка Ка ме ни ца до ко те 354  – „Кру ча фе чи”. 
Ода тле гра ни ца скре ће пре те жно у прав цу се ве ра и иде пре ко ко те 343  – „Ли вез” на изо хип су 300, за тим том изо хип сом до ко те 327  – се-
вер но од по те са „Ли вез” и у ко ти 175  – „Во ља Мик” из ла зи на гра ни цу ре јо на. Гра ни ца ви но гор ја да ље иде гра ни цом ре јо на, од но сно на 
за пад ном обо ду Под вр шке и Ве ли ке чу ке из ла зи на изо хип су 250 и њо ме пре ма ју го за пад ном обо ду ме ста Под вр шка, оста вља ју ћи шу му 
по те са „Ве ли ка Чу ка” из ван гра ни це ви но гор ја. Гра ни ца да ље иде на се вер пу тем по за пад ном обо ду на се ља и да ље пре ко ко те 350 по-
те са „Ма ла чу ка”, изо хип сом 300 за пад но од по те са „Ор ни ца” и пре ко ко те 412 до ас фалт ног пу та Кла до во  – Пе тро во Се ло. Ода тле се 
гра ни ца одва ја од гра ни це ре јо на и скре ће на ис ток изо хип сом 350, ју жно од по то ка Ва ља Ма ре до пр вог шум ског пу та, а за тим њи ме на 
се вер пре ко ко те 250 и по те са „Ге це ри”, „Вој ња ча” и „Шар бан” до изо хип се 300. Tом изо хип сом гра ни ца иде у прав цу се ве ро и сто ка пре-
ко по те са „Ма на стир ски гај”, „Че рет”, „Фрунз”, „Фје ри га” и „Дра гиш” до по те са „Цу ца” на гра ни ци ре јо на. Ту гра ни ца скре ће на ис ток и 
пу тем пре ко по те са „Крст”, пре ко се вер ног обо да ме ста Сип до ла зи до по чет не тач ке ви но гор ја на оба ли Ду на ва.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Кључ ко ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Да ви до вац, Кла ду шни ца, Кла до во, Ко стол, Ве ли ка Вр би ца, Рт ко во, Кор-
бо во, Ва ју га, Под вр шка и Ма на сти ри ца, као и ка та стар ске оп шти не Ми лу ти но вац и Ре чи ца.

1.2.2.Брзопаланачковиногорје/БрзаПаланка

Про сти ра ње

Бр зо па ла нач ко ви но гор је об у хва та се ве ро и сточ ни део ре јо на по ред Ду на ва. 

Гра ни це

Гра ни ца ви но гор ја кре ће од гра ни ца К.О. Под вр шка  – Ве ли ка Ка ме ни ца код ко те 354  – „Кру ча фе чи” и кре ће на ис ток том гра ни-
цом, а за тим и гра ни цом К.О. Под вр шка  – Ве ле сни ца, Ре чи ца  – Ве ле сни ца и Ми лу ти но вац  – Ве ле сни ца до ас фалт ног пу та Кла до во  – Бр-
за Па лан ка (Ду нав ска ма ги стра ла). Ода тле гра ни ца иде изо хип сом 70 све до по то ка Мр тви ца, за тим пу тем из ме ђу по те са „Пр ла гур” (у 
винoгорју) и „Са лаш лу пу луј” (ван ви но гор ја) пре ко ко те 61.2 и из ме ђу по те са „Ар ке” и „Суп џал” до Ду нав ске ма ги стра ле, из ба цу ју ћи 
та ко ни ске те ре не пре ма Ду на ву од Ве ле сни це до Бр зе Па лан ке. Гра ни ца иде крат ко на југ ма ги стра лом, а за тим ис пред мо ста пре ла зи 
на изо хип су 50, из ба цу ју ћи та ко до њи ток ре ке Ре ка из ви но гор ја и од Гро бљан ског по то ка на ста вља ма ги стра лом до Сла тин ске ре ке, 
од но сно гра ни це К.О. Ку пу зи ште  – Сла ти на. Гра ни ца ви но гор ја ту скре ће на за пад том гра ни цом, а за тим и гра ни цом К.О. Ку пу зи ште 
 – Уро ви ца до ко те 350 на пу ту Уро ви ца  – Алун. Ту гра ни ца скре ће на се вер тим пу тем пре ма Алу ну пре ко ко та 356  – „Ме те риз”, 379  – 
„Чер кез”, 410  – „Кар пин”, 417  – шко ла у Алу ну и крат ко на ис ток пу тем до ко те 400. Ода тле гра ни ца скре ће на се ве ро и сток пу тем пре ко 
ко те 309  – „Фун те нић” и шум ским пу тем у истом прав цу до ре ке Ре ке, се вер но од по те са „Алек си нар”, по но во скре ће на се ве ро за пад 
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и пу тем по ред Ре ке до ла зи до ушћа Рав не ре ке у Ре ку, а за тим пре ко ко та 109  – „Рав на ре ка”, 316  – „Кра ку би бу луј” и 256  – „Ка ме ну 
Мар ко” и пу тем пре ко ко те 306 и 356  – по те са „Чо ка пе ште ри”, ко та 372 и 370  – „Иба ба ра” до рас кр сни це шум ских пу те ва не да ле ко од 
из во ра Иба ба ра. Ту гра ни ца скре ће на ис ток пу тем пре ко по те са „Кра ку чо ро ван” и ко та 314, па на се вер пре ко ко та 295  – „Чо ка Јо њи”, 
299  – „Ци га ни ја”, обо дом шу ме до ко те 179  – „Вре ла”, 313  – за пад но од по те са „Гра ба ри”. Ту гра ни ца скре ће пре те жно у прав цу ис то ка 
пре ко ко та 113  – „Ве ли ка ре ка”, 218  – „Ве ли ка Ко лар ни ца” и 285  – „Бу на ри ште”, пре кла па ју ћи се са гра ни цом ре јо на из ла зи на изо хип су 
300 и њо ме све до по чет не тач ке ви но гор ја.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Бр зо па ла нач ко ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Ве ли ка Ка ме ни ца, Ве ле сни ца, Љу би че вац, Ре ка и Уро ви ца, као и 
ка та стар ске оп шти не Гра бо ви ца, Бр за Па лан ка и Ку пу зи ште.

1.2.3.Михајловачковиногорје/Михајловац

Про сти ра ње

Ми хај ло вач ко ви но гор је се на ла зи ју жно од Бр зо па ла нач ког и ње гов нај ве ћи део об у хва та ви но град ске те ре не по ред Ду на ва.

Гра ни це

Гра ни ца ви но гор ја кре ће од гра ни це оп шти на Не го тин и Кла до во у по те су „Ро ман” и иде на ис ток том гра ни цом, од но сно гра ни цом 
К.О. Уро ви ца  – Ку пу зи ште и Сла ти на  – Ку пу зи ште до ушћа Сла тин ске ре ке у Ду нав. Ода тле гра ни ца иде Ду нав ском ма ги стра лом на југ 
до рас кр сни це ас фалт них пу те ва Ми хај ло вац  – Пра хо во и Ми хај ло вац  – Ду ша но вац, иде пу тем пре ма Ду ша нов цу и пу тем ко ји пра ти 
изо хип су 70, се ве ро за пад но од по те са „Пе риш”, а за тим од ас фал тог пу та Ду ша но вац  – Са ма ри но вац изо хип сом 70 у прав цу ју го за па да, 
а за тим и ис то ка, оста вља ју ћи та ко ван ви но гор ја ни же те ре не по те са „Ма ста лог”. Гра ни ца да ље на ста вља зе мља ним пу тем, за пад но од 
Ду пљан ске ре ке и се вер но од Ја се нич ке ре ке, пре ко ко те 53.22, об у хва та ју ћи та ко по те се „Ма ли Џе врин”, „Џе врин” и „Стра на”, све до 
гра ни це К.О. Ду ша но вац  – Ви дро вац. Гра ни ца да ље иде на за пад том гра ни цом, а за тим и гра ни цом К.О. Ду пља не  – Ви дро вац, Ма лај ни-
ца  – Ви дро вац, Ма лај ни ца  – Ја се ни ца, Ма лај ни ца  – Шту бик I и Ја бу ко вац  – Шту бик I све до ко те 317 „Ка ра ђор ђе ва глав чи на”. Ту гра ни ца 
скре ће на се вер обо дом шу ме, пре ко ко ор ди на та: N 44° 19’ 07’’, E 22° 20’ 03’’ и N 44° 19’ 11’’, E 22° 20’ 44’’, у по те су „Ка ра ђор ђе во бр до” 
до ла зи до ко те 207  – ре ка „Ту ри ја”, ту из ла зи на изо хип су 250, њо ме иде до ко те 238  – по ток „Ту ри ји ца”. Ту гра ни ца из ла зи на се о ски пут 
и њи ме иде до ко те 283  – „Пор ка рец” и да ље на се вер пу тем пре ко по те са „Чо ка мо ри”, „Вре ла” и „Фа ца ма ре”, за тим ко те 268 и пре ко 
за пад ног обо да се ла Врат на и по те са „Фа ца ср бу ли” до ла зи до ко те 211  – „Ту фе ри”. Гра ни ца да ље на ста вља на се вер, нај пре изо хип сом 
200 до ре ке Ва ља Ма ре. Ту крат ко скре ће на се ве ро за пад тим по то ком до ко те 107  – по ток „Ва ља Ма ре” и да ље на се ве ро за пад пре ко ко та 
295  – „Ру ди на” и 347, а за тим на ис ток пу тем пре ко по те са „Ми ћи гла ва” и ко те 156  – „Стр њак” до ко те 110  – по ток Бу ље ви ца. Ода тле 
гра ни ца иде на се вер пре ко ко та 294  – „Бо бо лош” и 350  – „Ба чи ји”, а за тим скре ће на ју го и сток и пре ко ко те 336 до ла зи до гра ни це оп-
шти на Не го тин и Кла до во у по те су „Ро ман”, од но сно по чет не тач ке.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Ми хај ло вач ко ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Уро ви ца, Ми хај ло вац, Ду ша но вац, Ја бу ко вац и Врат на, као и ка та-
стар ске оп шти не Сла ти на, Ма ла Ка ме ни ца, Ду пља не и Ма лај ни ца.

1.2.4.Неготинсковиногорје/Неготин

Про сти ра ње

Не го тин ско ви но гор је за у зи ма сре ди шњи део ре јо на и нај ве ће је ви но гор је у чи та вом ре јо ну. 

Гра ни це

Гра ни ца ре јо на по чи ње од по те са „Ко жу ва рац”, се ве ро за пад но од се ла Шту бик, ода тле иде на ис ток пре ко ко ор ди на та: N 44° 18’ 
23’’, E 22° 20’ 42’; N 44° 18’ 15’’, E 22° 21’ 12’’ и N 44° 18’ 28’’, E 22° 21’ 26’’ и из ла зи на гра ни цу К.О. Шту бик I  – Ма лај ни ца, а за тим иде 
на ју го и сток том гра ни цом, а за тим и гра ни цом К.О. Ја се ни ца  – Ма лај ни ца, Ви дро вац  – Ма лај ни ца, Ви дро вац  – Ду пља не и Ви дро вац  – 
Ду ша но вац, све до изо хип се 70 у по те су „Стра на” на ас фалт ном пу ту Ми ло ше во  – Ду пља не. Да ље гра ни ца иде нај пре на за пад, а за тим 
и југ изо хип сом 70, из ба цу ју ћи та ко до њи ток Ја се нич ке ре ке и град Не го тин, а об у хва та ју ћи Бра ту је вач ке пим ни це, све до ас фалт ног 
пу та Не го тин  – Реч ка. Да ље гра ни ца иде на ју го и сток пу тем ис под по те са „Ђа лу ба леј” до ас фалт ног пу та Ко би шни ца  – Вељ ко во, крат ко 
тим пу тем на југ, а за тим изо хип сом 70 на ју го и сточ ном обо ду по ме ну тог по те са до гра ни ца К.О. Ко би шни ца  – Мо кра ње. Да ље гра ни ца 
иде на за пад том гра ни цом, а за тим и Не го тин  – Мо кра ње, Чу бра  – Мо кра ње, Чу бра  – Реч ка, Бре сто вац  – Реч ка, Бре сто вац  – Ме триш, 
Ме триш  – Си ко ле I и Си ко ле I  – Са лаш, све до Мач ке ре ке. Ту гра ни ца скре ће на се вер и иде пре ко ко та 355 и изо хип сом 400 пре ко ко те 
391  – „Дев ни ца”, за тим истом изо хип сом све до ас фалт ног пу та Си ко ле  – врх „Ма ли Де ли Јо ван”, на ста вља се ве ро за пад но до ко те 498, а 
за тим на се ве ро и сток до ас фалт ног пу та Си ко ле  – По по ви ца. Тим пу тем гра ни ца иде на се вер све до ко те 432  – „Та та ри ја”, а за тим скре-
ће на се ве ро за пад, об у хва та ју ћи на се ље По по ви ца изо хип сом 450 и по но во се укљу чу је на ас фалт ни пут у ко ти 410, на се ве ро за пад ном 
обо ду на се ља. Гра ни ца на ста вља ас фалт ним пу тем По по ви ца  – Плав на до рас кр сни це ас фалт них пу те ва, не да ле ко од се о ског гро бља 
у Плав ни, а за тим и на ис ток ас фалт ним пу тем Плав на  – Шту бик до скре та ња за по тес „Ја го да рац”. Ту гра ни ца скре ће на се ве ро за пад 
пу тем пре ма том по те су до ре ке Зам не, а за тим пре ко ко те 242 до ла зи до ко те 290  – „Ко жу ва рац”, од но сно до по чет не тач ке ви но гор ја.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Не го тин ско ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Шту бик I, Ви дро вац, Не го тин, Ко би шни ца, Си ко ле, По по ви ца и 
Плав на, као и ка та стар ске оп шти не Ја се ни ца, Шту бик II, Гло го ви ца II, Си ко ле II, Чу бра, Бре сто вац, Тр ња не, Кар бу ло во и Шар ка мен.

1.2.5.Рогљевачко-рајачковиногорје/Рогљево–Рајац

Про сти ра ње

Ро гље вач ко-ра јач ко ви но гор је об у хва та ју жни део ре јо на и са сто ји се из два де ла: ве ћег, се вер ног и ма њег, ју жног.
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Гра ни це

Гра ни ца се вер ног де ла ви но гор ја кре ће од гра ни це оп шти не на ме сту спа ја ња К.О. Реч ка  – Кле но вац  – Ме триш. Гра ни ца иде на 
се ве ро и сток гра ни цом К.О. Реч ка  – Бре сто вац, Реч ка  – Чу бра, Мо кра ње  – Чу бра и Мо кра ње  – Ко би шни це све до Чу бар ске ре ке. Гра-
ни ца да ље иде низ вод но том ре ком до же ле знич ке ста ни це Мо кра ње, а за тим скре ће на за пад пу тем ко ји пра ти изо хип су 60, се вер но од 
Си кол ске ре ке ка Мо кра њу и до ла зи до рас кр сни це пу те ва ка Не го ти ну и пу та ко ји во ди ка во до па ди ма. Ода тле гра ни ца иде пу тем ко ји 
пра ти обод шу ме из над во до па да пре ко ко та 118, 211  – „Тр са”, 296, 268  – „Кре ме ња ча”, 143  – „Буч ки по ток” и 246  – „Ја ра но вац”. Ода тле 
гра ни ца из ба цу је шу му по те са „Кан џик бр до” изо хип сом 230 до тач ке се вер но од ко те 252  – „Кан џик бр до”. Ода тле гра ни ца иде крат ко 
на се вер, пу тем ка во до па ди ма, а за тим и на ис ток ас фалт ним пу тем Мо кра ње  – Вељ ко во уз Си кол ску ре ку. Гра ни ца иде тим пу тем до 
изо хип се 60, ко јом иде крат ко на ју го и сток до пру жног пре ла за на ас фалт ном пу ту Не го тин  – Вељ ко во. Ода тле гра ни ца иде на ју го за пад 
пру гом, све до гра ни це оп шти на Не го тин и За је чар, ју го за пад но од ме ста Там нич и да ље том гра ни цом све до по чет не тач ке.

Гра ни ца ју жног де ла ви но гор ја кре ће од зе мља ног пу та у по те су „Кључ”, ју жно од же ле знич ке ста ни це Бру сник на гра ни ци оп шти-
на Не го тин и За је чар и кре ће на ис ток тим пу тем пре ма ме сту Бра ће вац, иду ћи се вер но и ис точ но од по те са „Ка ра у ла”, а за тим од Бра ће-
вач ке ре ке пу тем уз де сну оба лу Ти мо ка, об у хва та ју ћи на се ља Цр но ма сни ца, Зло ку ће и Ко ви ло во, све до др жав не гра ни це са Бу гар ском. 
Ода тле гра ни ца иде на југ др жав ном гра ни цом, све до гра ни це оп шти на Не го тин и За је чар, а за тим иде све до по чет не тач ке.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Ро гље вач ко-ра јач ко ви но гор је об у хва та сле де ће ка та стар ске оп шти не:
Се вер ни део: де ло ви ка та стар ских оп шти на Реч ка, Мо кра ње, Там нич, Сме до вац, Ро гље во, Вељ ко во и Ра јац.
Ју жни део: де ло ви ка та стар ских оп шти на Бра ће вац, Цр но ма сни ца, Алек сан дро вац и Ко ви ло во.

Пре по ру че не/до зво ље не сор те и мак си мал ни при но си

Пре по ру че не/до зво ље не сор те за ре јон Не го тин ска Кра ји на по ви но гор ји ма, ко је слу же за про из вод њу ква ли тет ног ви на са ге о граф-
ским по ре клом (ква ли тет но ви но са кон тро ли са ним ге о граф ским по ре клом и ква ли те том  – К.П.К. и вр хун ско ви но са кон тро ли са ним и 
га ран то ва ним ге о граф ским по ре клом и ква ли те том  – К.Г.П.К.) са мак си мал ним до зво ље ним при но си ма (у ки ло гра ми ма) по биљ ци ви но-
ве ло зе и по хек та ру су:

СОР ТЕ ЗА
БЕЛА ВИНА кључ ко Бр зо па-

ла нач ко
Ми хај ло-

вач ко

Не го-
тин-
ско

Ро гље вач ко-
ра јач ко

при нос/(kg/биљ ци) при нос/(kg/хек та ру)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Пловдина (Сланкаменка)      2,5 2 7.500 8.000
Тамјаника      2,5 2 7.500 8.000
Багрина      2,5 2 7.500 8.000
Смедеревка    2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Жупљанка      2,5 2 7.500 8.000
Неопланта      2,5 2 7.500 8.000
Кладовска бела   2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Savagnin Rose (Траминац)      2,5 2 7.500 8.000
Muscat Ottonel      2,5 2 7.500 8.000
Chardonnay      2,5 2 7.500 8.000
Sauvignon Blanc      2,5 2 7.500 8.000
Pinot Blanc (Бургундац бели)      2,5 2 7.500 8.000
Pinot Gris (Бургундац сиви)      2,5 2 7.500 8.000
Riesling (Рајнски ризлинг)      2,5 2 7.500 8.000
Riesling italico (Италијански ризлинг, 
Грашевина)      2,5 2 7.500 8.000

Semillon      2,5 2 7.500 8.000

СОРТЕ ЗА
РОЗЕ ВИНА кључко Брзопа- 

ланачко
Михајло- 

вачко
Него- 

тинско
Рогљевачко-

рајачко

принос/(kg/биљци) принос/(kg/хектару)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Limberger (Франковка)      2,5 2 7.500 8.000
Portugieser  (Португизер)      2,5 2 7.500 8.000
Вранац     2,5 2 7.500 8.000
Прокупац (Рскавац)     2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Неготинка      2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Pinot Noir (Бургундац црни)      2,5 2 7.500 8.000
Gamay Noir (Гаме)      2,5 2 7.500 8.000
Merlot      2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Sauvignon     2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Franc     2,5 2 7.500 8.000
Muscat de Hambourg (Мускат хамбург)      2,5 2 7.500 8.000
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СОРТЕ ЗА
ЦРВЕНА ВИНА кључко Брзопа- 

ланачко
Михајло- 

вачко
Него- 

тинско
Рогљевачко-

рајачко

принос/(kg/биљци) принос/(kg/хектару)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Portugieser  (Португизер)      2,5 2 7.500 8.000
Тамјаника црна      2,5 2 7.500 8.000
Limberger (Франковка)      2,5 2 7.500 8.000
Зачинак (Неготинско црно)     2,5 2 7.500 8.000
Вранац     2,5 2 7.500 8.000
Прокупац (Рскавац)     2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Неготинка      2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Pinot Noir (Бургундац црни)      2,5 2 7.500 8.000
Gamay Noir (Гаме)      2,5 2 7.500 8.000
Merlot      2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Sauvignon     2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Franc     2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене сорте бојадисери
Alicante Bouschet      2,5 2 7.500 8.000
Gamay Teinturier (Гаме бојадисер)      2,5 2 7.500 8.000
Зачинак (Неготинско црно)      2,5 2 7.500 8.000
Жупски бојадисер      2,5 2 7.500 8.000
Крајински бојадисер      2,5 2 7.500 8.000
  – основна рејонирана сорта (препоручена)    – допунска рејонирана сорта (дозвољена)

У из у зет но по вољ ним го ди на ма, при нос се мо же уве ћа ти за нај ви ше 0,5 kg по биљ ци ви но ве ло зе.

Дру ге ка рак те ри сти ке ве за не за про из вод њу гро жђа и ви на:

Ре јон Не го тин ска Кра ји на (сва виногорја)

СОР ТЕ ЗА СТО НУ УПО ТРЕ БУ ГРО ЖЂА  
(ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ/ДО ЗВО ЉЕ НЕ СА МО  
ЗА ВИ НО ГОР ЈА)

Пре по ру че не/до зво ље не аутох то не и ре ги о нал не сор те
 – Chas se las (Ша сла бе ла, Пле мен ка 
бе ла)

 –  Chas se las ros se (Ша сла цр ве на, 
Пле мен ка цр ве на)

 – Ча уш бе ли
 – Цр ве ни дре нак (Ра за кли ја)
 – Друге сорте

Пре по ру че не/до зво ље не до ма ће ство ре не сор те
 – Опу зен ска ра на
 – Би сер ка ра на
 – Де мир ка пи ја
 – Бе о град ска ра на
 – Ко сов ска ра на
 – Грочанка

 – Кар мен
 – Ба нат ски му скат
 – Рад ми ло вач ки му скат
 – Сме де рев ски му скат
 – Ла ста
 – Србија

 – Бе о град ска бе се ме на
 – Не го тин ски ру бин
 – Ка ва дар ски дре нак
 – Ан ти го на
 – По вар дар ска по зна
 – Друге сорте

Пре по ру че не/до зво ље не ин тер на ци о нал не сор те
 – Pri ma 
 – Ora
 – Early Mu scat
 – Чаб ски би сер
 – Car di nal 
 – Ir sai Oli ver
 – Ља на
 – Ma til de
 – Mu scat de Ham bo urg (Му скат хам бург)
 – Per let te (Пер лет)
 – Reine des vignes (Kраљица винограда)

 – Sul ta ni ne blan che (Thomp son se e-
dless, Сул та ни на)
 – Su per ra ni Bol gar (вр ло ра ни Афус-
али)
 – Exal ta 
 – Mu scat Pre co ce de Sa u mur
 – Dan las 
 – Ali na
 – An ge la
 – Asta ni skij
 – Fanny
 – Ge org
 – Lival 

 – Na deg da Azos
 – Mu scat Ro se St Val li er
 – Mic he le Pa li e ri
 – Vic to ria
 – Kat ha ri na
 – Dat ti er de Bouyro ut (Афус-али, 
Ре ги на)
 – Moldоva
 – Alp hon se La vallée
 – Ita lia (Му скат ита ли ја)
 – Mu scat d’Ale xan drie (Алек сан дриј-
ски му скат
 – Друге сорте

ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ/ДО ЗВО ЉЕ НЕ ЛО ЗНЕ  
ПОД ЛО ГЕ

 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Ko ber 5BB 
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, SO4
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Te le ki 5C
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Te le ki 8B
 – Berlandieri x Riparia, 420 А

 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Ric hter 110
 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Pa ul sen 1103
 – Berlandieri x Rupestris, Ruggeri 140

 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Ric hter 99
 – Chas se las х Ber lan di e ri 41B
 – Fer cal
 – Друге подлоге

УЗ ГОЈ НИ ОБ ЛИК (НА ЧИН РЕ ЗИД БЕ) КОД 
ВИ НО ГРА ДА НА МЕ ЊЕ НИХ ПРО ИЗ ВОД ЊИ 
ГРО ЖЂА ЗА КВА ЛИ ТЕТ НА ВИ НА  
СА ГЕ О ГРАФ СКИМ ПО РЕ КЛОМ

 – Јед но гу би Ги јов (Гу јо)
 – Дво гу би Ги јов (Гу јо)
 – Кар ло вач ки
 – Роајатска кордуница

 – Аси ме трич на кор ду ни ца
 – Казeнављева кор ду ни ца
 – са сло бод ним (па да ју ћим) ла ста-
ри ма

 – Сил во кор ду ни ца 
 – Мо зе ро ва кор ду ни ца
 – Жуп ски 
 – Кра јин ски
 – Други слични узгојни облици

МИ НИ МАЛ НИ СА ДР ЖАЈ АЛ КО ХО ЛА (% VOL)
(уколико вино није произведено на посебан начин)

Бе ла/Ро зе Цр ве на
10,0 10,5

1.3. КЊА ЖЕ ВАЧ КИ РЕ ЈОН/КЊА ЖЕ ВАЦ

Про сти ра ње

Кња же вач ки ре јон се на ла зи на про сто ру око гор њег то ка ре ке Ти мок и окру жен је пла ни на ма.
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Гра ни ца Кња же вач ког ре јо на по чи ње од гра ни це оп шти не За је чар и Не го тин, ис точ но од ме ста где се спа ја ју K.O. Са лаш, Гло го ви-
ца I и Си ко ле I у по те су „Ла то во” и ода тле гра ни ца кре ће на ис ток, гра ни цом оп шти на За је чар и Не го тин до срп ско  – бу гар ске гра ни це. 
Да ље гра ни ца иде ју жно др жав ном гра ни цом, све до изо хип се 400 на се вер ној па ди ни Вр шке чу ке и том изо хип сом иде на за пад до ко те 
410, а за тим на ју го за пад ас фалт ним пу тем Вр шка Чу ка  – Гр љан до ис пред ме ста Авра ми ца, а ода тле на југ изо хип сом 300 до ко те 307  – 
„Кра вар ник”. Ода тле гра ни ца на ста вља на југ изо хип сом 200 ис под бр да Без дет и да ље на југ том изо хип сом, иду ћи уз вод но из над Бе лог 
Ти мо ка. Том изо хип сом иде на југ све до по то ка Стр чи крак, се вер но од за се о ка Кр че та. Ту гра ни ца скре ће на ју го и сток до ко те 308  – по-
ток „Ма на ше вац” и да ље на југ изо хип сом 350 из над се ла Ма ли Из вор и Се лач ка и њо ме све до Се лач ке ре ке, а за тим на ју го и сток пре ко 
ко та 452  – „Пе ца ни рт”, пу тем до ко те 420, 450  – „Чу ка”, 304  – „Су ва ре ка” и 430  – „Гол ча”, и у се лу Пе тру ша из ла зи на ас фалт ни пут (ко-
ор ди на та: N 43° 39’ 48’’, E 22° 20’ 16’’), а за тим на југ се о ским пу тем до по те са „Не дељ ков трап”. Ода тле гра ни ца на ста вља се о ским пу-
тем на ју го за пад, пре ко ко та 518  – по тес „Пот пис”, 398 из над се ла Је ла шни ца, за тим крат ко ас фалт ним пу тем Је ла шни ца  – Шар ба но вац 
до изо хип се 300 и на ста вља на југ пре ко ко та 465, по те са „По по ва ор ни ца” до ма на сти ра Све ти Пе тар  – ко та 447, а за тим 453, 509  – „Ву-
јин дел”. Ода тле гра ни ца из ла зи на се о ски пут и иде на ју го за пад до ко те 445  – „Ђу миш чу ка”, а за тим од ко ор ди на те: N 43° 34’ 58’’, E 22° 
18’ 52’’ из ла зи на гра ни цу К.О. Ло ква  – Бер ћи но вац ко јом на ста вља ју на ју го за пад и до ла зе до ко те 451, за тим изо хип сом 450 до ко те 463, 
за тим гра ни цом К.О. Тр го ви ште  – Шти та рац пре ко по те са „Ду бо ки дол” и ко те 329, по те са „Гар ва ни ца”, за тим крат ко гра ни цом К.О. 
Шти та рац  – Жу ко вац до обо да шу ме и ко те 517  – „Ври дел”. Гра ни ца да ље на ста вља обо дом шу ме пре ко ко ор ди на та: N 43° 32’ 36’’, E 22° 
18’ 32’’; N 43° 32’ 24’’, E 22° 18’ 42’’; N 43° 32’ 11’’, E 22° 18’ 57’’ до ко те 510  – „Го ла па ди на”, ис точ но од Жу ков ца и 284  – ас фалт ни пут 
Кња же вац  – Со ко ло ви ца. Ту гра ни ца скре ће на за пад Жу ко вач ком ре ком до ушћа у Тр го ви шки Ти мок и да ље на за пад пре ко ко та 250, 458 
 – „Ма гољ”, крат ко изо хип сом 450 до ко те 442  – ју го и сточ но од се ла Жлне, 497  – „Ли си ји врх”, за тим изо хип сом 500 до ко те 496  – „Бр-
зин ске По ја те”. Ода тле се гра ни ца укљу чу је на пут и скре ће на се вер до ко те 324  – „За њив ске По ја те” и пре ла зи по тес „Ма ли го лаш”  – 
ко та 457. Гра ни ца за тим иде на се вер ас фалт ним пу тем Ниш  – Кња же вац све до ко те 293, где се одва ја на за пад и пу тем пре ма се лу Рго-
ште и за о би ла зе ћи се ло са ју жне стра не (нај ју жни ја ко ор ди на та: N 43° 32’ 22’’, E 22° 12’ 25’’) из ла зи на ко ту 262 из над по те са „Бол ван”. 
Да ље гра ни ца иде на југ, пу тем пре ма се лу Оре шац и за о би ла зи се ло са ис точ не стра не пре ко ко та 279 и 450 и да ље на се вер изо хип сом 
450 све до Свр љи шког Ти мо ка, за тим изо хип сом 400, за пад но од по те са „Ма сти на”, а за тим и изо хип сом 450, се вер но од по те са „Пот ка-
пи не” и пре ко по те са „Вр та ча” и цр кве Све тог Ни ко ле, за пад но од Ва си ља и да ље на се ве ро за пад се о ским пу тем по обо ду шу ме, пре ко 
ко та 400 и 506 на пут Кња же вац  – Скроб ни ца, код скре та ња за се ло Шу ман То пла. Да ље гра ни ца на ста вља на се вер ас фалт ним пу тем 
пре ма се лу, укљу чу ју ћи на се ље и из ла зи на ко ту 597 из над се ла и да ље изо хип сом 600 до ас фалт ног пу та Оре шац  – Зо ру но вац код ко те 
585. Да ље гра ни ца иде на се ве ро за пад и ула зи у Со ко бањ ску ко тли ну, пу тем пре ко Оре шца до Чи тлу ка, скре ће на ју го и сток ас фалт ним 
пу тем, а за тим на за пад ас фалт ним пу тем Це ро ви ца  – руд ник угља „Со ко”  – Вре ло. Гра ни ца до ла зи до из во ра Мо ра ви ца и ода тле скре ће 
на за пад изо хип сом 450, из над ме ста Ду го По ље, Блен ди ја, Со ко град, Со ко ба ња и Ре сник, где ју го за пад но од се ла Ре сник пре ко вр ха 
Ртањ  – 439 из ла зи код цр кве у се лу По ру жни ца. Ода тле гра ни ца иде обо дом шу ме (ко ор ди на те: N 43° 38’ 14’’, E 21° 47’ 41’’; N 43° 38’ 
18’’, E 21° 47’ 19’’; N 43° 38’ 33’’, E 21° 47’ 03’’), пре ко за се о ка Рав на Шу ма (ко ор ди на те: N 43° 38’ 39’’, E 21° 46’ 39’’; N 43° 38’ 50’’, E 21° 
46’ 13’’) и у ко ор ди на ти: N 43° 39’ 11’’, E 21° 45’ 41’’ из ла зи на пут Со ко ба ња  – Бо ван код по те са „Сред њи брод” и иде на се вер се о ским 
пу тем до се ла Тру ба рев ца. Ода тле гра ни ца иде се о ским пу тем за пад но од по те са „Тр њак”, пре ко ма на сти ра Со пот, а да ље пу тем Вр бо вац 
 – Ру је ви ца до по те са „Цр ве ни брег”. Гра ни ца да ље иде пре ко по те са „Дрењ ци”, ко та 406 и 360, из ла зи на пут Со ко ба ња  – Јо ша ни ца код 
Јо ша нич ке ба ње и тим пу тем на се вер до за се о ка Ор ло вац из над се ла Јо ша ни ца. Ода тле гра ни ца скре ће на ис ток и пре ко по те са „Ши-
љак”  – 602 и „Ма ла Не го ви ца”  – 619 из ла зи у Вла шко се ло. Гра ни ца ода тле иде на југ до се ла Врм џа и пре ко Гор ње Ма ле и по те са „Бе-
љак” из ла зи на пут Со ко ба ња  – Му жи нац, се вер но од ко те 491. Гра ни ца да ље иде тим пу тем пре ко се ла Му жи нац и Шар ба но вац до по те-
са „Кру шар” и „Тр ше ви на”  – 557 до се ла Ни ко лин ца. Да ље гра ни ца на ста вља на ис ток пре ко ко те 562 и по те са „Кри ва кру шка”, 
„Ко сов ски дел”  – 617. Гра ни ца за тим из ла зи на гра ни цу К.О. Се са лац  – Блен ди ја, иде на југ, па на за пад гра ни цом тих оп шти на, а за тим 
и гра ни цом К.О. Се са лац  – Бог ди нац до по те са „Ви со ки дел”  – 571 и на ста вља њо ме до се ла Бог дин ца  – ко та 395 на пу ту Ми лу ши нац  – 
Чи тлук. Гра ни ца иде на се ве ро и сток тим пу тем до се ла Ми лу ши нац и да ље пре ко ко те 520 из ла зи на изо хип су 700. Том изо хип сом гра ни-
ца из ла зи из ко тли не, иду ћи све до се вер но од по те са „Шу пљи ка мен”, а за тим пу тем пре ко по те са „Ко зја гр би на” до се вер ног обо да на-
се ља Зо ру но вац (ко ор ди на та: N 43° 37’ 42’’, E 22° 06’ 40’’). Ода тле гра ни ца иде пре ко по те са „Чу кар”  – 626 и до ла зи до руд ни ка угља 
из над се ла Ви на. Гра ни ца се ту спу шта до се ла, а за тим скре ће на се ве ро и сток пре ко ко те 505, по те са „Јер но ви ца”  – ко та 573, 452 за пад но 
од се ла Сто га зо вац, 457 за пад но од по те са „Го ри ца”, 397 се вер но од се ла До ња Со ко ло ви ца, а за тим за о би ла зе ћи са за пад не стра не се ло 
Ма њи нац на по тес „Ов чи ба ба”  – ко та 550 и пре ко ко те 410 на ко ту 415, ис точ но од по те са „Ба ба Ја нин крст”. Ода тле гра ни ца иде ка за па-
ду, оби ла зе ћи се ло Ко жељ са ју жне и за пад не стра не по изо хип си 450, а за тим пре ко за се о ка Гра ди не и по те са „Шар ко ви ца”  – ко та 401 на 
изо хип су 450 у за се о ку Сту бал. Том изо хип сом из над пу та Вр би ца  – Ма ри но вац гра ни ца иде на се ве ро за пад све до ко те 532, за пад но од 
се ла Ма ри нов ца, а за тим на се вер се о ским пу тем пре ко по те са „Пан дин крст” пре ма Гор њој Бе лој Ре ци. Ода тле гра ни ца скре ће на се ве-
ро за пад и пре ко по те са „Ре ље во бр до”  – ко та 399, за тим пре ко ко ор ди на та: N 43° 47’ 46’’, E 22° 10’ 50’’ ; N 43° 48’ 03’’, E 22° 10’ 44’’, све 
до ју жног обо да на се ља Ле но вац, а за тим на за пад, па на ју го за пад пу тем Ле но вац  – Ла со во и об у хва та ју ћи на се ље Ле но вац са ис точ не 
стра не из ла зи на Бра тин ски по ток. Да ље гра ни ца иде на за пад тим по то ком све до ко те 428, где се одва ја на се вер пре ко ко те 533  – „Тре-
си ба ба”, 473 и да ље на за пад пре ко по те са „Жив ко ви ћа по ље”  – ко та 508, за тим обо дом шу ме пре ко координатa: N 43° 46’ 35’’, E 22° 03’ 
24’’; N 43° 46’ 26’’, E 22° 03’ 11’’; N 43° 46’ 27’’, E 22° 02’ 58’’ до по те са „Та ба ков брег”  – ко та 476, пу тем до по те са „Бањ ски брег”  – ко та 
479 и пре ко Ки цо шког по то ка из ла зи на ко ту 500. Ода тле гра ни ца иде на се вер пре ко по те са „Ма ли об ло зи”, из ла зи на пут До бро По ље 
 – До бру је вац и код скре та ња за се ло Ба че ви ца пре ла зи на изо хип су 350 и до ла зи до ко те 367  – „Пре ко стен ска ре ка”, а ода тле у прав цу 
за па да из ла зи на изо хип су 450 и код по те са „Ру пи ште” пре ла зи са дру ге стра не Сви њар ске ре ке на изо хип су 450 и иде њо ме ју жно од се-
ла Или на и Ми ро ва, а да ље изо хип сом 400 из над пу та За је чар  – Па ра ћин, све до гра ни це К.О. Лу ко во  – Ја бла ни ца. Да ље гра ни ца ви но-
гор ја иде том гра ни цом на се вер, све до по те са „Ша шки део” и пре ко ко те 423  – „То чак” из ла зи на изо хип су 350. Ода тле гра ни ца скре ће 
на се вер и иде том изо хип сом из над Цр ног Ти мо ка све до бли зу ушћа Ра до ван ске ре ке у Цр ни Ти мок и да ље на ста вља Цр ним Ти мо ком 
све до гра ни це К.О. Ма ли Из вор  – Бо го ви на. Гра ни ца да ље на ста вља пре ко по те са „Кор нет”  – ко та 397, ко та 345, 337, 343, 319, 402 
(укљу чу ју ћи на се ље се ла Под гор ца), 435, па пре ко по те са „Гор ња Сто па ња” где из ла зи на гра ни цу К.О. Злот V  – Злот II, за тим изо хип сом 
400 до Злот ске пе ћи не, па изо хип сом 350 и до ла зи до ко те 323, код ушћа по то ка Га ло ња у Бе ље ви ну. Гра ни ца се ода тле спу шта на југ нај-
пре ас фалт ним, а за тим и се о ским пу тем са ис точ не стра не ре ке Бе ље ви не, а за тим из над ушћа Ско ру шког по то ка пре ла зи на ас фалт ни 
пут Злот  – Бор и њи ме до по те са „Тил ва лу Френц”. Да ље гра ни ца иде на се вер пу тем пре ко по те са „Огреж” до по то ка Тил ва Ња гра, а 
ода тле изо хип сом 500 на се ве ро и сток све до Бор ског је зе ра, а за тим ју жним обо дом је зе ра (ко ор ди на те: N 44° 05’ 13’’, E 21° 59’ 59’’; N 
44° 05’ 20’’, E 22° 00’ 35’’; N 44° 05’ 17’’, E 22° 00’ 57’’; N 44° 05’ 47’’, E 22° 01’ 09’’) до гра ни це К.О. Бре сто вац  – Бор II. Да ље гра ни ца 
скре ће на ју го и сток овом гра ни цом К.О. и да ље Бор I  – Бор II и да ље на се ве ро и сток из над руд ни ка пу тем пре ко по те са „Кра ку ки ри ђи а-
ску”, пре ко ко те 423 и до ла зи до ко те 288  – „Кри вељ ска ре ка”. Гра ни ца ода тле иде се вер но од по те са „Ста ри ви но гра ди” до изо хип се 500, 
ис под по те са „Ру ђи на ба њи ца”, крат ко њо ме, а за тим од по те са „Ба њи ца” изо хип сом 350 на југ, a за тим на југ пу тем пре ко по те са „Го ла-
је” и „Фа ца ма ре”, Кри вељ ском ре ком и ас фалт ним пу тем Оштрељ  – До ња Бе ла Ре ка до по те са „Ме да но ва гла ва”, па на се вер пу тем пре-
ма се лу Буч је, све до пу та из ме ђу по те са „Ви џу рин” и „Ти ли љи мо ри”. Гра ни ца скре ће на ис ток тим пу тем пре ко ко те 469  – ас фалт ни пут 
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До ња Бе ла Ре ка  – Буч је, и да ље на ју го и сток пре ко за се о ка Гр бац до гра ни це К.О. До ња Бе ла Ре ка  – Буч је, том гра ни цом да ље на се ве ро-
и сток гра ни цом К.О. До ња Бе ла Ре ка  – То пла, Ду бо ча не  – Лу ка и Гло го ви ца  – Лу ка све до ко те 578  – из вор по то ка ис под по те са „Пре-
сла”. Ода тле гра ни ца скре ће на ју го и сток изо хип сом 600 све до ис под по те са „Јуц”, а за тим крат ко на ис ток гра ни цом К.О. Гло го ви ца  – 
Са лаш и пре ко ко те 403  – „Ла то во” из ла зи на гра ни цу оп шти на За је чар и Не го тин, од но сно на по чет ну тач ку ре јо на.

Кар та 1.3.1. Гра ни це ре јо на и ви но гор ја Кња же вач ког ре јо на

Об у хва ће не оп шти не

Кња же вач ки ре јон об у хва та те ри то ри ју у оп шти на ма За је чар и Кња же вац.
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По вр ши не ре јо на и ви но гор ја

Кња же вач ки ре јон за у зи ма по вр ши ну од 177.805,70 ha, где је нај ве ће За је чар ско ви но гор је.

Та бе ла 1.3.1. По вр ши не ре јо на и ви но гор ја Кња же вач ког ре јо на

Ви но гор ја
Укуп на по вр ши на

ha % (рејон) % (ви но гор је)
Бор ско ви но гор је 22.152,00 12,46 17,73
Бо ље вач ко ви но гор је 17.527,80 9,85 14,03
За је чар ско ви но гор је 67.105,13 37,74 53,70
По тр кањ ско ви но гор је 18.179,70 10,22 14,54
Укуп но 124.964,63 70,27 100,00
Кња же вач ки ре јон
Укупна површина (ha) 177.805,70

По вр ши не под ви но гра ди ма

На осно ву по љо при вред ног по пи са из 2012. го ди не у Кња же вач ком ре јо ну има 1076,47 ha ви но гра да (око 1033,37 ha род них ви но-
гра да, од но сно 95,55%), од че га је 118,23 ha са сто ним сор та ма и 958,24 ha са вин ским сор та ма. 

Гра фи кон 1.3.1. По вр ши не под об ра ђи ва ним ви но гра ди ма у оп шти на ма об у хва ће ним Кња же вач ким ре јо ном
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Кли мат ски фак то ри

У та бе ли 1.3.2. су при ка за не вред но сти не ких би о кли мат ских ин дек са на осно ву по да та ка из метeoролошки х ста ни ца у Кња жев цу 
и За је ча ру (1961  – 2010).

Та бе ла 1.3.2. Би о кли мат ски ин дек си за Кња же вач ки ре јон
Ста ни ца AVG WIN BEDD HI CI DI N0 N35 N15
Кња же вац 16.8 1524.8 1293.6 2167.1 9.3 150.7 9.2 7.0 2.2
За је чар 16.8 1517.9 1290.4 2142.3 9.7 151.8 8.1 5.1 3.1

Кар та 1.3.2. Вин кле ров ин декс Кња же вач ког ре јо на
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Зе мљи шни усло ви

Пре о вла ђу ју ћи тип зе мљи шта овог ре јо на је вер ти сол, а за сту пље ни су у ма њој ме ри и еутрич ни кам би сол и оста ла зе мљи шта.

Кар та 1.3.3. Ти по ви зе мљи шта Кња же вач ког ре јо на
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То по граф ски фак то ри

Ге о граф ска ши ри на

Ре јон се про сти ре од 44° 10’ ге о граф ске ши ри не на се ве ру до 43° 30’ ге о граф ске ши ри не на ју гу.

Над мор ска ви си на

Ве ћи део ре јо на се про сти ре на над мор ским ви си на ма од 200 m до 600 m, али се пре де ли где се про сти ру ви но гор ја и где се на ла зе 
ви но гра ди углав ном на ла зе на над мор ским ви си на ма од 220 m до 400 m. Над мор ска ви си на ре јо на се по сте пе но сма њу је иду ћи са се ве-
ро за па да и ју го за па да ка цен трал ном де лу и ис то ку ре јо на (Ти моч ка до ли на).

Кар та 1.3.4. Над мор ска ви си на Кња же вач ког ре јо на 
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На гиб те ре на

Овај ре јон се углав ном ка рак те ри ше уме ре но-стр мим до бла гим на ги би ма те ре на на ко ји ма се на ла зе ви но гра ди. 

Кар та 1.3.5. На гиб те ре на Кња же вач ког ре јо на
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Екс по зи ци ја те ре на

Ре јон се ка рак те ри ше раз ли чи тим екс по зи ци ја ма те ре на, али се ви но гра ди углав ном на ла зе на ис точ ним, ју жним и ју го и сточ ним 
екс по зи ци ја ма, али и на вр хо ви ма бр да.

Кар та 1.3.6. Екс по зи ци ја те ре на Кња же вач ког ре јо на

Оро граф ске ка рак те ри сти ке

Oрографске, од но сно ре љеф не ка рак те ри сти ке овог ре јо на чи не са се вер не стра не ре јо на пла ни на Де ли Јо ван (1141 m), са се ве-
ро за пад не пла ни не Цр ни Врх (1043 m) и Ма ли ник (1158 m). На ју го за па ду ре јо на се про сти ру сред ње ви со ке пла ни не Ртањ (1565 m) и 
Ту пи жни ца (1160 m), на ју гу ни жа пла ни на Тре си ба ба (787 m), док се на ју го и сто ку на ла зе об рон ци Ста ре пла ни не. Вен ци и па ди не ових 
Ро доп ских и Кар пат ско-бал кан ских пла ни на, као и бр до ви ти те ре ни ко ји су за сту пље ни ви ше у се ве ро за пад ном и ју го за пад ном де лу ре-
јо на, ис пре се ца ни реч ним ко ри ти ма, оро граф ски ка рак те ри шу овај ре јон. Ис точ ни део ре јо на (у Ти моч кој до ли ни) је ви ше бла го бр до вит, 
као и са рав ним те ре ни ма.

Ути цај шу ма

Са се ве ро за пад не стра не ре јо на се на ла зи брд ски по јас са пре те жно гор ским бу ко вим шу ма ма, бу ко во-је ло вим шу ма ма и шу ма ма 
му ни ке и др. ко је у из ве сној ме ри мо гу има ти ути цај на ви но гра дар ску про из вод њу у овом ре јо ну.



22. мај 2015. Број 45 105
Пеј заж

У цен рал ном де лу ре јо на се спа ја ју ре ке Цр ни Ти мок и Бе ли Ти мок гра де ћи ре ку Ти мок ко ја про ти че се ве ро и сточ ним де лом ре јо на. 
Дуж реч ног ко ри та се на ла зе пре те жно вла жне шу ме хра ста лу жња ка, јо ве, вр бе и др. Ре јон при па да бре жуљ ка сто-брд ском по ја су, где 
су за сту пље не пре те жно шу ме хра ста це ра, сла ду на, бу кве и др., у оста лим де ло ви ма ре јо на. На се ве ро за па ду се на ла зи Бор ско је зе ро, 
ко је пред ста вља ве штач ко је зе ро на ста ло по ди за њем бра не и аку му ла ци јом во да ре чи це Ва ља ЖониВаља Жони, Ма ре цо ве рекеМарецове 
реке и де ла сли ва Злот ске рекеЗлотске реке. Је зе ро се на ла зи у под нож ју пла ни не Цр ни врх Црн и  врх.

За сту пље ност ви но гра да и про из во ђа ча гро жђа

У овом ре јо ну 6.473 га здин ства по се ду ју ви но гра де, што чи ни око 36,5% од укуп ног бро ја по љо при вред них га здин ста ва овог ре јо-
на. Нај ве ћи број ви но гра да ра, као и пар це ла под ви но гра ди ма се на ла зи у оп шти ни За је чар.

Ви но гор ја

Кња же вач ки ре јон има сле де ћа ви но гор ја:
1.3.1. Бор ско ви но гор је/Бор;
1.3.2. Бо ље вач ко ви но гор је/Бо ље вац;
1.3.3. За је чар ско ви но гор је/За је чар;
1.3.4. По тр кањ ско ви но гор је/По тр ка ње.

1.3.1.Борсковиногорје/Бор

Про сти ра ње

Бор ско ви но гор је за у зи ма се ве ро за пад ни део ре јо на у око ли ни Бо ра и пред ста вља ис точ не и ју го и сточ не па ди не пла ни не Цр ног вр ха.

Границe

Гра ни ца Бор ског ви но гор ја по чи ње на се ве ро за па ду од ас фалт ног пу та Бре сто вач ка Ба ња  – Цр ни врх до се вер ног обо да ви кенд 
 – на се ља ју жно од Бор ског је зе ра и иде на ју го и сток тим пу тем, а за тим и пу тем Бре сто вач ка Ба ња  – Злот до ме ста ис точ но од по те са 
„Огреж”. Ода тле гра ни ца иде на ис ток обо дом шу ме, пра те ћи по тес „Чо ка ме чи”, „Чо ка ко бил” и „Тил ва ку бу жо ру” и ис точ но од ко те 
540, у прав цу се ве ро и сто ка до ла зи до ко те 405  – ју жно од Бре сто вач ке Ба ње. Ода тле гра ни ца иде на ис ток изо хип сом 400 и се вер но од 
по те са „До су мо ра ри” пре ла зи на ко ту 306  – пут Бре сто вач ка Ба ња  – Бре сто вац и пре ко ко те 452  – „Чо ка нал та” из ла зи на гра ни цу К.О. 
Бре сто вац  – Бор II. Да ље гра ни ца скре ће на ју го и сток овом гра ни цом К.О. до тро ме ђе К.О. Бре сто вац  – Бор I  – Бор II и да ље на ју го и сток 
до ве ли ке рас кр сни це ас фалт них пу те ва Бре сто вац  – Бор, Бор  – Сла ти на и Бор  – За је чар. Ода тле гра ни ца на ста вља у истом прав цу пу тем 
Бор  – За је чар до из ла ска из на се ља Бор, а за тим у прав цу ис то ка пу тем по обо ду шу ме пре ко ко те 353  – по ток Ога су Фи о ри и по те са „Ка-
ли ник”, а за тим и ре ка ма Ру кја ви ца до ушћа и Бор ском ре ком до се вер ног обо да на се ља Сла ти на. Ода тле гра ни ца скре ће на се ве ро и сток 
пре ко же ле знич ке ста ни це Сла ти на до ко те 257  – „Ога шу ма ре”, а за тим пу тем на се вер по обо ду шу ме по те са „Ђа лу ма ре” до ас фалт ног 
пу та Оштрељ  – Бор. Ода тле гра ни ца на ста вља на се вер пре ко ко те 372 и ас фалт ним пу тем по ис точ ном обо ду ис ко пи на и пре ко ко те 423 
и до ла зи до ко те 288  – „Кри вељ ска ре ка”. Гра ни ца ода тле иде се вер но од по те са „Ста ри ви но гра ди” до изо хип се 450, крат ко њо ме на југ, 
а за тим пу тем пре ма ко ти 343 до изо хип се 350, пре ла зи на дру гу стра ну Кри вељ ске ре ке код је зе ра на Кри вељ ској ре ци и у пра вој ли ни ји 
пре ко ко те 435  – „Дос” до мо ста на ас фалт ном пу ту Кри вељ  – До ња Бе ла Ре ка и њи ме до рас кр сни це пре ма Оштре љу. Ода тле гра ни-
ца иде на се ве ро и сток пре ко ко те 337  – „Ме да но ва гла ва”, па на се вер пу тем пре ма се лу Буч је, све до пу та из ме ђу по те са „Ви џу рин” и 
„Ти ли љи мо ри”. Гра ни ца скре ће на ис ток тим пу тем пре ко ко те 469  – ас фалт ни пут До ња Бе ла Ре ка  – Буч је, и да ље на ју го и сток пре ко 
за се о ка Гр бац до гра ни це К.О. До ња Бе ла Ре ка  – Буч је, и да ље у истом прав цу изо хип сом 450 и пре ко ко та 435  – „Го ла ши нац” и 389  – 
„Шту бељ” до ко те 253  – ас фалт ни пут Лу ка  – До ња Бе ла Ре ка  – Сла ти на до ушћа Оња то вог по то ка у Бе лу ре ку. Ту гра ни ца скре ће на 
ју го и сток ас фалт ним пу тем пре ма се вер ним па ди на ма Рго ског ка ме на, а за тим обо дом шу ме ју жно од по те са „Враж ја па ди на” и да ље на 
југ изо хип сом 250 ис точ но од Рав не ре ке до же ле знич ке ста ни це За гра ђе. Ода тле гра ни ца иде на за пад ас фалт ним пу тем пре ма Сла ти ни 
до ушћа ре ке Гр ча ва у Бор ску ре ку, а за тим на југ ре ка ма Гр ча ва и Ога шу До су ле и пре ко ко те 486  – „Иле чи ца” на гра ни цу оп шти на Бор 
и За је чар и њо ме до тро ме ђе К.О. Ме тов ни ца  – Ни ко ли ће во  – За је чар. Ода тле гра ни ца иде на ју го за пад пу тем по обо ду шу ме пре ко ко та 
386  – „Ком бо ро ва чу ка” и по те са „Ра ду лов рид” и пре ма ко ти 348  – „По по во бр до” из ла зи на изо хип су 300 за пад но од Су ве ре ке. Гра ни ца 
иде том изо хип сом до из над се ла Ме тов ни ца, а за тим у ко ти 187  – ушће Скро бо та но вог по то ка у Бре сто вач ку ре ку из ла зи на ас фалт ни 
пут Ме тов ни ца  – же ле знич ка ста ни ца Ме тов ни ца, а од ста ни це на за пад пру гом до же ле знич ке ста ни це Шар ба но вац и ас фалт ним пу-
тем пре ма се лу Су мра ко вац до гра ни це оп шти на Бор и Бо ље вац. Гра ни ца да ље иде на се ве ро за пад том гра ни цом све до ас фалт ног пу та 
Под го рац  – Злот на гра ни ци тих К.О. Гра ни ца да ље иде на се вер тим пу тем до ко те 277  – „Ду бра ва” и пре ко ко те 392 „Тил ва ма на сти ри” 
из ла зи на пут пре ма Ма ли ни ку, крат ко њи ме, а за тим и пу тем по ис точ ном обо ду по те са „Ма на сти ри ште” све од мо ста на ула зу у Ла за рев 
ка њон. Ода тле се гра ни ца вра ћа на ју го и сток ас фалт ним пу тем до Зло та, а за тим и на се ве ро и сток пре ла зи на ас фалт ни пут Злот  – Бор и 
њи ме до по те са „Тил ва лу Френц”. Да ље гра ни ца иде на се вер пу тем пре ко по те са „Огреж” до по то ка Тил ва Ња гра, а ода тле изо хип сом 
500 на се ве ро и сток све до Бор ског је зе ра, од но сно до по чет не тач ке ви но гор ја.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Бор ско ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Кри вељ, Буч је, Оштрељ, До ња Бе ла Ре ка, Сла ти на, Ме тов ни ца, Шар ба но-
вац, Су мра ко вац, Под го рац II, Злот I, Злот II, Злот III, Злот IV, Злот V, Бре сто вац и Бор I.

1.3.2.Бољевачковиногорје/Бољевац

Про сти ра ње

Бо ље вач ко ви но гор је за у зи ма по бреж је са ле ве и де сне стра не Цр ног Ти мо ка и са сто ји се из та два одво је на де ла.

Гра ни це

Гра ни ца се вер ног де ла ви но гор ја по чи ње на гра ни ци ре јо на од гра ни це оп шти на Бо ље вац и Бор на ас фалт ном пу ту Под го рац  – Злот 
и иде на ис ток том гра ни цом све до ас фалт ног пу та Се ли ште  – Су мра ко вац, а за тим њи ме на се ве ро и сток до ко те 209. Ода тле гра ни ца се 



106 Број 45 22. мај 2015.

одва ја на се ве ро и сток и пу тем по ис точ ном и се вер ном обо ду по те са „Зе бе чи на”, а за тим изо хип сом 300 до за пад но од по те са „Пар ло зи” 
и пу тем на ју го за пад до ас фалт ног пу та Злот  – Су мра ко вац  – Бо ље вац и њи ме до пру ге За је чар  – Па ра ћин. Гра ни ца иде пру гом на за пад 
до ко те 212 код ушћа ре ке Бо го ви на у Цр ни Ти мок, а за тим на се ве ро за пад у ко ти 251  – се вер но од ушћа Гра бо вач ке ре ке у Бо го ви ну из-
ла зи на изо хип су 250, и за пад но од Гра бо вач ке ре ке, нај пре том изо хип сом до по те са „Гра бо вац”, а за тим и зе мља ним пу тем ко ји пра ти 
изо хип су 300 до ла зи до ју го и сточ ног обо да на се ља Под го рац. Гра ни ца ту иде ли ни јом по ју жном и ис точ ном обо ду на се ља и из ла зи на 
ас фалт ни пут Под го рац  – Злот до по чет не тач ке.

Гра ни ца ју жног де ла ви но гор ја по чи ње од ко те 240  – ушће Се о ског по то ка у Цр ни Ти мок и иде на ис ток пре ко ко та 328  – „Та ла бин-
ска чу ка” и 321  – „Дос”, а за тим и пу тем до пру ге За је чар  – Бо ље вац. Гра ни ца иде крат ко пру гом на се вер до же ле знич ког мо ста пре ко 
Цр ног Ти мо ка, а за тим изо хип сом 250 до ас фалт ног пу та Па ра ћин  – За је чар и тим пу тем до гра ни це оп шти на Бо ље вац  – Бор. Гра ни ца 
иде на југ том гра ни цом оп шти на, а за тим и оп шти на Бо ље вац  – За је чар све до тро ме ђе К.О. Вр бо вац  – До бру је вац  – Ба че ви ца (по тес 
„Оре шац”). Ода тле гра ни ца овог де ла ви но гор ја иде пре ко ко та 580 и 442  – „Ло зан ска ре ка” до ас фалт ног пу та Луб ни ца  – Бо ље вац  – Па-
ра ћин, све до ме ста се вер но од на се ља Ми ров ске Ко ли бе. Ода тле гра ни ца иде се о ским пу тем Ми ров ске Ко ли бе  – по тес „Зрн це”  – по тес 
„Ру јак”  – по тес „Бу зак”  – по тес „Сен ци” и до ла зи до ју го за пад ног обо да на се ља Ма ли Из вор. Ода тле гра ни ца иде пу тем по ис точ ном 
обо ду на се ља и пре ко ко те 359 и ис точ но од по те са „Тра и лов ска чу ка” и „Са љин ска чу ка” до ла зи до ушћа Се о ског по то ка, од но сно по-
чет не тач ке.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Бо ље вач ко ви но гор је об у хва та сле де ће ка та стар ске оп шти не:
Се вер ни део: де ло ви ка та стар ских оп шти на Под го рац II и Су мра ко вац.
Ју жни део: де ло ви ка та стар ских оп шти на Са ви нац, До бру је вац, Ва ла ко ње, Бо ље вац, Или но, Ми ро во и Ма ли из вор, као и ка та стар-

ске оп шти не Оснић и Вр бо вац.

1.3.3.Зајечарсковиногорје/Зајечар

Про сти ра ње

За је чар ско ви но гор је за хва та по бр ђе око гор њег сли ва Ти мо ка и до њих сли во ва Бе лог и Цр ног Ти мо ка и са сто ји се из че ти ри де ла 
одво је них овим то ко ви ма.

Гра ни це

Гра ни ца се ве ро за пад ног де ла ви но гор ја по чи ње од се вер ног обо да на се ља Са лаш, од рас кр сни це ас фалт них пу те ва ка на се љи ма 
Не го тин и Си ко ле и иде на се ве ро и сток пу тем пре ма Не го ти ну до гра ни це оп шти на За је чар и Не го тин, за тим њо ме на ис ток до изо хип се 
300 ко јом про ла зи се вер но од на се ља Ме триш, а за тим на се ве ро и сток се о ским пу тем од тог на се ља ка по те су „Плоч ник”, где по но во 
из ла зи на гра ни цу по ме ну тих оп шти на. Гра ни ца ви но гор ја иде том гра ни цом на ју го и сток, све до изо хип се 100, се вер но од же ле знич ке 
ста ни це Бру сник. Гра ни ца иде том изо хип сом на југ, за пад но од Ти мо ка, све до ас фалт ног пу та Та ба ко вац  – Реч ник, а за тим изо хип сом 
90, из ба цу ју ћи мо чвар не пре де ле по те са „Рав ни ште” и „Ба ре” и по но во из ла зи на по ме ну ти ас фалт ни пут, а за тим и пру гом на ју го за пад 
од на се ља Та ба ко вац. Гра ни ца иде пру гом све до ту не ла, се вер но од се ла Вра жо гр нац, а од ту не ла на ис ток изо хип сом 130, ко јом пра ти 
оба лу Ти мо ка, а за тим и Бе ле ре ке до обо да на се ља Вра жо гр нац, а и да ље у истом прав цу на за пад изо хип сом 150. Том изо хип сом гра-
ни ца пре ла зи Бе лу ре ку у по те су „Вр бар” ју го и сточ но од Рго ти не, про ла зи и ју жно од Вра жо грн ца и да ље на југ из ба цу ју ћи до ли не ре ка 
Ало пин, Под стран ске и Су во дол ске ре ке и до ла зи до рас кр сни це ас фалт них пу те ва код ушћа ре ке Ала пин у Ти мок. Ода тле гра ни ца иде 
на југ ас фалт ним пу тем Вра жо гр нац  – За је чар  – Зве здан све до обо да на се ља Зве здан. Ода тле гра ни ца иде на се вер пу тем по се ве ро и-
сточ ном обо ду шу ме пре ко по те са „Ви со ка глав чи на”, „Ђу ла” и „Ру ди на” до ко те 379, за тим од ко те 255 Савч ким по то ком и од ко те 212 
по то ком. Гра ни ца иде крат ко на за пад тим по то ком, а за тим пу тем на се ве ро за пад пре ко ко те 378 и по те са „Ми шље но вац” до ко те 411. 
Ода тле гра ни ца иде на се ве ро за пад пре ко ко те 355  – „Кра вар ник” и да ље пре ко по те са „Чу ка ри ца” и „Чо ка ку љу љеш” до ко те 279 на Ли-
по вач кој ре ци и том ре ком низ вод но до ме ста се вер но од на се ља Ни ко ли ће во. Ода тле гра ни ца иде на се вер пре ко по те са „Се вер но се ли-
ште” до ко те 300  – „Сред њи по ток”, за тим тим по то ком, па пу тем по обо ду шу ме пре ко по те са „Ли по ви ца”, се че ас фалт ни пут Рго ти на 
 – Бор и до ла зи до ко те 379  – „Ргот ски ка мен”, и про ла зе ћи ју жно од тог по те са из ла зи на пру гу Бор  – Рго ти на и њо ме на ју го и сток до ко те 
161  – же ле знич ки мост се ве ро за пад но од Рго ти не. Ода тле се гра ни ца вра ћа на се вер пу тем пре ко ко те 229 и ис точ но од по те са „Ве ли ки 
врх” и у прав цу се ве ра пре ма по те су „Не ре зи не”, из ла зи на изо хип су 300, њо ме до Ма гу ше вач ког по то ка и да ље на се вер пре ко ко та 325 
 – „Ђур ђе ва па ди на”, 321  – „Бу ко ва глав чи на” и пу тем пре ко ко та 369 и 345 се вер но од по те са „Је ла шнич ко лој зе” и из ла зи на изо хип су 
300. Њо ме иде на се вер до по то ка у по те су „Вра ње вац” ју жно од на се ља Ма ла Ја си ко ва, а за тим изо хип сом 350, све до по то ка из ме ђу тог 
на се ља и по те са „Гај”. Ода тле гра ни ца иде да ље на се вер пре ко ко та 391 и 400 и да ље на се ве ро за пад ас фалт ним пу тем Ма ла Ја си ко ва  – 
Ду бо ча не  – Гло го ви ца  – Са лаш све до изо хип се 350. Гра ни ца иде крат ко том изо хип сом на се вер, пре ла зи по ток и иде на ис ток зе мља ним 
пу тем пре ко ко те 331  – ју жно од по те са „Ка ме нац” до ас фалт ног пу та се вер но од на се ља Са лаш, од но сно по чет не тач ке.

Гра ни ца се ве ро и сточ ног де ла ви но гор ја по чи ње од гра ни це оп шти на За је чар и Не го тин у по те су „Ве ли ки ли пар” се ве ро и сточ но од 
Ве ли ког Ја се нов ца и њо ме на ис ток до др жав не гра ни це са Бу гар ском. Да ље гра ни ца иде ју жно др жав ном гра ни цом све до изо хип се 400 
на се вер ној па ди ни Вр шке чу ке и том изо хип сом иде на за пад до ко те 410, а за тим на ју го за пад ас фалт ним пу тем Вр шка Чу ка  – Гр љан до 
ис пред ме ста Авра ми ца, а ода тле на југ изо хип сом 250 до ко те 213  – „Рај ков по ток”. Ода тле гра ни ца скре ће на се ве ро за пад пу тем из ме ђу 
по те са „Гр љан ско по ље” и „Јо нов чу кар” све до ко те 158  – „Ло кве”. Ода тле гра ни ца иде на се вер изо хип сом 160 ис точ но од Бе лог Ти мо ка 
све до ко те 167 у на се љу Ве ли ки Из вор. Ода тле гра ни ца да ље иде у истом прав цу крат ко ас фалт ним пу тем За је чар  – Ха ло во до се вер ног 
обо да на се ља Ве ли ки Из вор, одва ја се од тог пу та обо дом на се ља, а за тим и зе мља ним пу тем пре ко ко те 132  – „Ала пин” и ис точ но од 
по те са „Не шин кри вуљ” из ла зи по но во на исти ас фалт ни пут. Тим пу тем гра ни ца иде ка Ха ло ву до по то ка за пад но од по те са „По че ри зо-
ва чу ка”, тим по то ком на се вер, а за тим пре ко ко та 285  – „Чу ка”, 281  – „Ста ро бр до” и 157  – „Ста ро се ли ште”. Ода тле гра ни ца скре ће на 
се ве ро за пад пу тем пре ко ко та 291  – „Вар за ри” и 265  – „Ђа лу ма ре” до изо хип се 150 и том изо хип сом до Ве ли ког по то ка, за тим уз вод но 
тим по то ком, па изо хип сом 250 до ме ста из над ХЕ „Со ко ло ви ца” се ве ро за пад но од Град ско ва. Ту се гра ни ца крат ко одва ја од те изо хип-
се ли ни јом пре ко ко те 318 и по но во изо хип сом 250 до се о ског пу та се ве ро и сточ но од Ве ли ког Ја се нов ца. Ода тле гра ни ца иде на ис ток и 
пре ко ко те 267  – „Чо ко је ва тр ша” до ла зио до по чет не тач ке.

Гра ни ца ју го за пад ног де ла ви но гор ја по чи ње од тро ме ђе оп шти на За је чар, Бор и Бо ље вац и кре ће на се ве ро и сток гра ни цом оп шти-
на За је чар и Бор до ас фалт ног пу та Па ра ћин  – За је чар се вер но од Гам зи гра да и њи ме до ас фалт ног пу та За је чар  – Ле но во. Тим пу тем 
гра ни ца иде крат ко на југ, све до пр вог скре та ња за бр до Кра ље ви цу. Гра ни ца за тим иде пу тем по ју жном и за пад ном обо ду шу ме Кра-
ље ви це, све до изо хип се 200, а за тим на се ве ро и сток пу тем ко ји пра ти ту изо хип су се вер но од Луб нич ке ре ке до ас фалт ног пу та За је чар 
 – Кња же вац. Гра ни ца иде на југ тим пу тем до ра сад ни ка, а за тим скре ће на ју го за пад пу тем уз Луб нич ку ре ку пра те ћи изо хип су 150, 
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пре ла зи ре ку у ко ти 146, и вра ћа се до по ме ну тог ас фалт ног пу та изо хип сом 150, ју жно од ре ке до мо ста. Ода тле гра ни ца на ста вља на 
југ пу тем пре ма Кња жев цу до цен тра на се ља Вра тар ни ца, и да ље на југ изо хип сом 250, из ба цу ју ћи до ли не по то ка Бу ко вац, Ја ну ше вог 
и Цве јин ског по то ка и Вр бич ке ре ке и до ла зи до гра ни це оп шти на За је чар и Кња же вац, ис точ но од по те са „Бе ли брег” из над се ла Дре-
но вац. Ту гра ни ца скре ће на за пад том гра ни цом оп шти на све до за се о ка Тре ни ћи, се ве ро и сточ но од Ко же ља. Гра ни ца ви но гор ја да ље 
иде на се вер пре ко по те са „Шар ко ви ца”  – ко та 401 на изо хип су 450 у за се о ку Сту бал. Том изо хип сом из над пу та Вр би ца  – Ма ри но вац 
гра ни ца иде на се ве ро за пад све до ко те 532, за пад но од се ла Ма ри нов ца, а за тим на се вер се о ским пу тем пре ко по те са „Пан дин крст” 
пре ма Гор њој Бе лој Ре ци. Ода тле гра ни ца скре ће на се ве ро за пад и пре ко по те са „Ре ље во бр до”  – ко та 399 све до ју жног обо да на се ља Ле-
но вац, а за тим на ју го за пад пу тем Ле но вац  – Ла со во и об у хва та ју ћи на се ље Ле но вац са ис точ не стра не из ла зи на Бра тин ски по ток. Да ље 
гра ни ца иде на за пад тим по то ком све до ко те 428, где се одва ја на се вер пре ко ко те 533  – „Тре си ба ба”, 473 и да ље на за пад  пре ко по те са 
„Жив ко ви ћа по ље”  – ко та 508, „Та ба ков брег”  – ко та 476, „Бањ ски брег”  – ко та 479 и пре ко Ки цо шког по то ка на ко ту 500. Ода тле гра ни-
ца иде на се вер пре ко по те са „Ма ли об ло зи”, из ла зи на пут До бро По ље  – До бру је вац код скре та ња за се ло Ба че ви ца и њи ме до гра ни це 
оп шти на Кња же вац  – Бо ље вац. Гра ни ца да ље на ста вља гра ни цом тих оп шти на све до по чет не тач ке.

Ју го за пад ни део са чи ња ва и оаза у К.О. Шар ба но вац ко ја иде од ко те 343 на ис ток до ко те 332, до ла зи до Ба ба Јо ни ног по то ка (ко-
ординатa: N 43° 54’ 19’’, E 22° 07’ 40’’) и ода тле скре ће пу тем на за пад, па на ју го за пад пре ко по те са „Кра ку лу Гол” и на ста вља пу тем на 
се вер и до ла зи до ко те 396, од но сно по чет не тач ке.

Гра ни ца ју го и сточ ног де ла ви но гор ја по чи ње од изо хип се 200, на по то ку Стр чи крак, ис точ но од се ла Бо ро вац и кре ће на ис ток пре-
ко ко те 307  – „Зми ја нац” до ко те 308  – по ток „Ма га ше вац”, и да ље на југ изо хип сом 300, њо ме про ла зи из над на се ља Се лач ка и до ла зи до 
Се лач ке ре ке. Од те ре ке гра ни ца на ста вља на југ изо хип сом 350 до Су ве ре ке ис точ но од Ми ни ће ва, а за тим том ре ком на се ве ро за пад до 
изо хип се 200 и том изо хип сом из над ас фалт ног пу та Ми ни ће во  – Ма ли Из вор  – Ду бра ва до по чет не тач ке.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

За је чар ско ви но гор је об у хва та сле де ће ка та стар ске оп шти не:
Се ве ро за пад ни део: де ло ви ка та стар ских оп шти на Ме триш, Кле но вац, Бру сник, Та ба ко вац, Ве ли ка Ја си ко ва, Са лаш, Гло го ви ца, 

Ду бо ча не, Ма ла Ја си ко ва, Ве ли ка Ја си ко ва, Ко прив ни ца, Тр на вац, Је ла шни ца, Рго ти на, Вра жо гр нац, За је чар, Зве здан и Ни ко ли че во.
Се ве ро и сточ ни део: де ло ви ка та стар ских оп шти на Ве ли ки Ја се но вац, Град ско во, Ха ло во, Ве ли ки Из вор, Пр ли та, Гр љан и Вра тар-

ни ца, као и ка та стар ске оп шти не Ма ли Ја се но вац и Ши пи ко во.
Ју го за пад ни део: де ло ви ка та стар ских оп шти на Гам зи град, Зве здан, За је чар, Гр љан, Гр ли ште, Вра тар ни ца, За гра ђе, Бо ро вац, Вр би-

ца, Ма ри но вац, Гор ња Бе ла Ре ка, Ле но вац, Ла со во, Ба че ви ца, До бро По ље, Пла ни ни ца, као и ка та стар ске оп шти не Шљи вар и Луб ни ца.

1.3.4.Потркањсковиногорје/Потркање

Про сти ра ње

По тр кањ ско ви но гор је об у хва та гор њи и сред њи ток Бе лог Ти мо ка, на по бр ђу око Кња жев ца и са сто ји се из три де ла.

Гра ни це

Гра ни ца за пад ног де ла ви но гор ја по чи ње од гра ни це оп шти на Кња же вац и За је чар од за се о ка Тре ни ћи у К.О. Ко жељ и иде ис точ но 
гра ни цом ових оп шти на до пу та Вр би ца  – Дре но вац. Ту гра ни ца скре ће на југ и иде нај пре тим пу тем до на се ља Дре но вац, а за тим пу-
тем пре ко ко те 217 пре ма по те су „Ци ган ска шу ма” до изо хип се 250, за тим том изо хип сом до из над се ла Тр но вац и на ста вља на југ пре ко 
мо ста, ис точ но од тог се ла, по но во на изо хип су 250 до из над се ла Де бе ли ца и та ко ђе пре ко мо ста, ис точ но од тог се ла и пу та пре ко ко те 
238  – „Јар чи ни ца” по но во се укљу чу је на исту изо хип су. Том изо хип сом гра ни ца иде до из над се ла Рав на и из ла зи на расксни цу пу те ва 
ко ја од се ла Рав на во ди ка се ли ма По тр ка ње и Је ла шни ца. Гра ни ца на ста вља ас фалт ним пу тем пре ко По тр ка ња, Шти пи не и Ка ли чи не до 
пре се ка са изо хип сом 250 у се лу Ка ли чи на. Гра ни ца да ље на ста вља том изо хип сом, пре ла зи на дру гу стра ну Ва ле вач ке ре ке и по но во се 
укљу чу је на ас фалт ни пут ка Кња жев цу. Гра ни ца се из над фа бри ке обу ће одва ја од те изо хип се и пре ко ко те 265 до ла зи на рас кр сни цу 
пу те ва ка се ли ма Рго ште и Ви на. Ода тле гра ни ца иде на се ве ро за пад ка се лу Ба ла но вац до изо хип се 300, ис точ но од тог се ла. Гра ни ца се 
том изо хип сом вра ћа на ју го и сток, све до пу та ко ји по ве зу је по те се „Гор ње Ла ствич ко по ље” и „Џер вин”, тим пу тем се спу шта до изо-
хип се 250 и да ље том изо хип сом, из ба цу ју ћи та ко до ли ну Гре зан ске ре ке, а за тим и Гло го вач ке ре ке и до ла зи до пру ге Кња же вац  – Ниш 
ис под по те са „Пре да ви ца” ис точ но од Рго шта. Ода тле гра ни ца иде на за пад пру гом све до ула ска у ка њон Свр љи шког Ти мо ка, ју го за-
пад но од се ла Под вис, а за тим изо хип сом 400, ју жно и за пад но од по те са „Ма сти на”, па изо хип сом 450, се вер но од по те са „Пот ка пи не” 
и цр кве Све тог Ни ко ле за пад но од Ва си ља и да ље на се ве ро за пад се о ским пу тем по обо ду шу ме, пре ко ко та 400 и 506 на пут Кња же вац 
 – Скроб ни ца, код скре та ња за се ло Шу ман То пла. Да ље гра ни ца на ста вља на се вер ас фалт ним пу тем пре ма се лу, укљу чу ју ћи на се ље и 
из ла зи на ко ту 597 из над се ла и да ље изо хип сом 600 до ас фалт ног пу та Оре шац  – Зо ру но вац код ко те 585, пре ла зи га и том изо хип сом 
до ла зи до пу та у по те су „Ко зја гр би на”. Гра ни ца да ље иде тим пу тем до се вер ног обо да на се ља Зо ру но вац, а ода тле пре ко по те са „Чу кар” 
и до ла зи до руд ни ка угља из над се ла Ви на. Гра ни ца се ту спу шта до се ла, а за тим скре ће на се ве ро и сток пре ко ко те 505, по те са „Јер но-
ви ца”  – ко та 573, 452 за пад но од се ла Сто га зо вац, 457 за пад но од по те са „Го ри ца”, 397 за пад но од се ла До ња Со ко ло ви ца, а за тим за о би-
ла зе ћи са за пад не стра не се ло Ма њи нац на по тес „Ов чи ба ба”  – ко та 550 и ко ту 415, ис точ но од по те са „Ба ба Ја нин крст”. Ода тле гра ни ца 
иде ка за па ду оби ла зе ћи се ло Ко жељ са ју жне и за пад не стра не по изо хип си 450, а за тим пре ко за се о ка Гра ди не из ла зи на по чет ну тач ку.

Гра ни ца ис точ ног де ла ре јо на по чи ње од гра ни це K.O. Се лач ка  – Вит ко вац, иде том гра ни цом до Кња же вач ког аеро дро ма где из ла зи 
на изо хип су 250 и том изо хип сом иде на југ до ко те 279. Ода тле се гра ни ца спу шта ју го и сточ но обо дом шу ме до по те са „Гол ча”  – ко та 
430, на гра ни ци ре јо на, и у се лу Пе тру ша из ла зи на ас фалт ни пут, а за тим на југ се о ским пу тем до по те са „Не дељ ков трап”. Ту се гра ни-
ца одва ја од гра ни це ре јо на на изо хип су 400, иду ћи исто вре ме но обо дом шу ме и код ко те 398 из над се ла Је ла шни ца се по но во укљу чу је 
на гра ни цу ре јо на, за тим крат ко ас фалт ним пу тем Је ла шни ца  – Шар ба но вац до изо хип се 300 и на ста вља на југ, а он да се одва ја од гра-
ни це ре јо на из над ко те 485  – „По по ва ор ни ца” иду ћи обо дом шу ме до по те са „Ће ви на па ди на”, где се укљу чу је на изо хип су 400, све до 
ко те 308 у се лу Бер ћи но вац. Ода тле гра ни ца скре ће на се ве ро и сток, на ас фалт ни пут Бер ћи но вац  – Гор ње Зур ни че, иде крат ко тим пу тем 
и из ла зи на гра ни цу ре јо на, иде крат ко гра ни цом на југ, за тим се укљу чу је на изо хип су 400, иде њо ме, од но сно обо дом шу ме, пре ла зи 
ко ту 411 и ис под по те са „Барск дел” се ис кљу чу је са изо хип се и иде обо дом шу ме и пре ла зи по тес „Вр ла стра на”. Гра ни ца за тим до ла зи 
до ко те 314 ис под се ла Тр го ви ште. Ту из ла зи на изо хип су 250 и иде њо ме све до ме ста Ја ко вац. Ту из ла зи на ас фалт ни пут, иде пре ко ко те 
244, и код ко те 230 скре ће на ис ток и у по те су ис под се ла Вит ко вац из ла зи на ас фалт ни пут Вит ко вац  – Ми ни ће во, иде крат ко тим пу тем 
и ода тле из ла зи на ко ту 230. Гра ни це ви но гор ја се код по те са „Ку ли ште”  – ко та 135 укљу чу је на гра ни цу K.O. Ми ни ће во  – Вит ко вац и 
гра ни цом тих оп шти на иде до по чет не тач ке ви но гор ја. 

Гра ни ца ју жног де ла ре јо на по чи ње на ас фалт ном пу ту Кња же вац  – Свр љиг и иде тим пу тем на се ве ро и сток и пре ко ко те 269 из ла зи 
на ас фалт ни пут са за пад не стра не од Тр го ви шког Ти мо ка. Гра ни ца ода тле иде на југ ас фалт ним пу тем и до ла зи до ко те 411. Ода тле на-
ста вља обо дом шу ме пре ко ко те 412 и у по те су из над по то ка Сла на ба ра се укљу чу је на изо хип су 300 и иде њо ме до по те са „Во ји но вац”, 
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из ба цу ју ћи на тај на чин до ли ну по то ка Сла на ба ра. Ту гра ни ца иде на за пад пре ко ко та 250, 458  – „Ма гољ”, из ла зи на изо хип су 450, њо ме 
иде на за пад и до ла зи до ко те 442  – ју го и сточ но од се ла Жлне, 497  – „Ли си ји врх”, из ла зи на изо хип су 500 и њо ме иде до ко те 496  – „Бр-
зин ске По ја те”, изо хип сом 450 до ла зи до ко те 324  – „За њив ске По ја те” и по те са „Ма ли го лаш”  – ко та 457. Гра ни ца за тим иде на се вер 
ас фалт ним пу тем Ниш  – Кња же вац, све до по чет не тач ке ви но гор ја.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

По тр кањ ско ви но гор је об у хва та сле де ће ка та стар ске оп шти не:
За пад ни део: де ло ви ка та стар ских оп шти на Ко жељ, Дре но вац, Тр но вац, Де бе ли ца, Ма њи нац, Рав на, До ња Со ко ло ви ца, Сто га зо вац, 

По тр ка ње, Шти пи на, Ка ли чи на, Ви на, Зо ру но вац, Сла ти на, Шу ман То пла, Ва сиљ, Оре шац, Ба ла но вац, Рго ште, Гло го вац, Гре зна, Кња-
же вац, Ка ли чи на, као и ка та стар ске оп шти не Ле пе на, Дре чи но вац, Ва ле вац и Бу ли но вац.

Ис точ ни део: де ло ви ка та стар ских оп шти на Вит ко вац, Пе тру ша, Ја ко вац, Је ла шни ца, До ње Зу ни ће, Бе ри ћи но вац, Кња же вац и Тр-
го ви ште. 

Ју жни део: де ло ви ка та стар ских оп шти на Кња же вац, Тр го ви ште, Цр ве ње и Жлне.

Пре по ру че не/до зво ље не сор те и мак си мал ни при но си

Пре по ру че не/до зво ље не сор те за Кња же вач ки ре јон по ви но гор ји ма, ко је слу же за про из вод њу ква ли тет ног ви на са ге о граф ским 
по ре клом (ква ли тет но ви но са кон тро ли са ним ге о граф ским по ре клом и ква ли те том  – К.П.К. и вр хун ско ви но са кон тро ли са ним и га ран-
то ва ним ге о граф ским по ре клом и ква ли те том  – К.Г.П.К.) са мак си мал ним до зво ље ним при но си ма (у ки ло гра ми ма) по биљ ци ви но ве 
ло зе и по хек та ру су:

СОР ТЕ ЗА
БЕЛА ВИНА Бор ско Бо ље вач ко За је чар ско По тр кањ ско

при нос/(kg/биљ ци) при нос/(kg/хек та ру)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Пловдина (Сланкаменка)     2,5 2 7.500 8.000
Тамјаника     2,5 2 7.500 8.000
Смедеревка     2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Жупљанка     2,5 2 7.500 8.000
Неопланта     2,5 2 7.500 8.000
Кладовска бела     2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Savagnin Rose (Траминац)     2,5 2 7.500 8.000
Muscat Ottonel     2,5 2 7.500 8.000
Chardonnay     2,5 2 7.500 8.000
Sauvignon Blanc     2,5 2 7.500 8.000
Pinot Blanc (Бургундац бели)     2,5 2 7.500 8.000
Pinot Gris (Бургундац сиви)     2,5 2 7.500 8.000
Riesling (Рајнски ризлинг)     2,5 2 7.500 8.000
Riesling Italico (Италијански ризлинг, 
Грашевина)     2,5 2 7.500 8.000

СОРТЕ ЗА
РОЗЕ ВИНА Бор ско Бо ље вач ко За је чар ско По тр кањ ско

при нос/(kg/биљ ци) при нос/(kg/хек та ру)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Portugieser (Португизер)     2,5 2 7.500 8.000
Limberger (Франковка)     2,5 2 7.500 8.000
Вранац     2,5 2 7.500 8.000
Прокупац (Рскавац)     2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Неготинка     2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Pinot Noir (Бургундац црни)     2,5 2 7.500 8.000
Gamay Noir (Гаме)     2,5 2 7.500 8.000
Merlot     2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Sauvignon    2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Franc    2,5 2 7.500 8.000
Muscat de Hambourg (Мускат хамбург)     2,5 2 7.500 8.000

СОРТЕ ЗА
ЦРВЕНА ВИНА Бор ско Бо ље вач ко За је чар ско По тр кањ ско

при нос/(kg/биљ ци) при нос/(kg/хек та ру)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Portugieser (Португизер)     2,5 2 7.500 8.000
Limberger (Франковка)     2,5 2 7.500 8.000
Вранац     2,5 2 7.500 8.000
Прокупац (Рскавац)     2,5 2 7.500 8.000
Кавчина (Žametna črnina)  2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Неготинка     2,5 2 7.500 8.000
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Препоручене/дозвољене интернационалне сорте

Pinot Noir (Бургундац црни)     2,5 2 7.500 8.000
Gamay Noir (Гаме)     2,5 2 7.500 8.000
Merlot     2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Sauvignon    2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Franc    2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене сорте бојадисери
Alicante Bouschet     2,5 2 7.500 8.000
Gamay Teinturier (Гаме бојадисер)     2,5 2 7.500 8.000
Зачинак (Неготинско црно)     2,5 2 7.500 8.000
Жупски бојадисер     2,5 2 7.500 8.000
Крајински бојадисер     2,5 2 7.500 8.000
  – основна рејонирана сорта (препоручена)    – допунска рејонирана сорта (дозвољена)

У из у зет но по вољ ним го ди на ма, при нос се мо же уве ћа ти за нај ви ше 0,5 kg по биљ ци ви но ве ло зе.
Дру ге ка рак те ри сти ке ве за не за про из вод њу гро жђа и ви на:

Кња же вач ки ре јон 
(Борско, Бољевачко, Зајечарско и Потркањско виногорје)

СОР ТЕ ЗА СТО НУ УПО ТРЕ БУ ГРО ЖЂА  
(ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ/ДО ЗВО ЉЕ НЕ СА МО  
ЗА ВИ НО ГОР ЈА)

Пре по ру че не/до зво ље не аутох то не и ре ги о нал не сор те
 – Chas se las (Ша сла бе ла, Пле мен ка бе ла)  –  Chas se las ros se (Ша сла цр ве на, Пле-

мен ка цр ве на)
 – Ча уш бе ли
 – Цр ве ни дре нак (Ра за кли ја)
 – Друге сорте

Пре по ру че не/до зво ље не до ма ће ство ре не сор те
 – Опу зен ска ра на
 – Би сер ка ра на
 – Де мир ка пи ја
 – Бе о град ска ра на
 – Ко сов ска ра на
 – Грочанка

 – Кар мен
 – Ба нат ски му скат
 – Рад ми ло вач ки му скат
 – Сме де рев ски му скат
 – Ла ста
 – Србија

 – Бе о град ска бе се ме на
 – Не го тин ски ру бин
 – Ка ва дар ски дре нак
 – Ан ти го на
 – По вар дар ска по зна
 – Друге сорте

Пре по ру че не/до зво ље не ин тер на ци о нал не сор те
 – Pri ma 
 – Ora
 – Early Mu scat
 – Чаб ски би сер
 –  Car di nal 
 –  Ir sai Oli ver
 –  Ља на
 –  Ma til de
 – Mu scat de Ham bo urg (Му скат хам бург)
 – Per let te (Пер лет)
 – Reine des vignes (Kраљица винограда)

 – Sul ta ni ne blan che (Thomp son se e dless, 
Сул та ни на)
 – Su per ra ni Bol gar (вр ло ра ни Афус-али)
 – Exal ta 
 – Mu scat Pre co ce de Sa u mur
 – Dan las 
 – Ali na
 – An ge la
 – Asta ni skij
 – Fanny
 – Ge org
 – Lival 

 – Na deg da Azos
 – Mu scat Ro se St Val li er
 – Mic he le Pa li e ri
 – Vic to ria
 – Kat ha ri na
 – Dat ti er de Bouyro ut (Афус-али, Ре-
ги на)
 – Moldоva
 – Друге сорте

ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ/ДО ЗВО ЉЕ НЕ ЛО ЗНЕ  
ПОД ЛО ГЕ

 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Ko ber 5BB 
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, SO4
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Te le ki 5C
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Te le ki 8B
 – Berlandieri x Riparia, 420 А

 –  Ber lan di e ri x Ru pe stris, Ric hter    110
 –  Ber lan di e ri x Ru pe stris, Pa ul sen 1103
 –  Berlandieri x Rupestris, Ruggeri 140

 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Ric hter 99
 –  Chas se las х Ber lan di e ri,41B
 – Fer cal
 –  Друге подлоге

УЗ ГОЈ НИ ОБ ЛИК (НА ЧИН РЕ ЗИД БЕ) КОД 
ВИ НО ГРА ДА НА МЕ ЊЕ НИХ ПРО ИЗ ВОД ЊИ 
ГРО ЖЂА ЗА КВА ЛИ ТЕТ НА ВИ НА  
СА ГЕ О ГРАФ СКИМ ПО РЕ КЛОМ

 – Јед но гу би Ги јов (Гу јо)
 – Дво гу би Ги јов (Гу јо)
 – Кар ло вач ки
 – Роајатска кордуница

 – Ка зе на вље ва кор ду ни ца
 – Сил во кор ду ни ца
 – Мозерова кордуница

 – Жуп ски 
 – Кра јин ски
 – Други слични узгојни облици

МИ НИ МАЛ НИ СА ДР ЖАЈ АЛ КО ХО ЛА (% VOL)
(уколико вино није произведено на посебан 
начин)

Бе ла/Ро зе Цр ве на
9,5 10,0

1.4. МЛАВ СКИ РЕ ЈОН/МЛА ВА

Про сти ра ње

Млав ски ре јон об у хва та ви но гра дар ске те ре не на де сној стра ни до њег то ка Ве ли ке Мо ра ве и у сли во ви ма ре ке Ре са ве, Мла ве и Пе ка.

Гра ни це

На се вер ној стра ни гра ни ца ре јо на по чи ње код ушћа Ве ли ке Мо ра ве у Ду нав и иде на ис ток оба лом Ду на ва, за тим се у ко ор ди на ти: 
N 44° 45’ 38’’, E 21° 11’ 00’’ укљу чу је на пру гу и на ста вља том пру гом на ис ток, а за тим се ју го за пад но од на се ља Рам ис кљу чу је са пру ге 
и укљу чу је на ас фалт ни пут ко ји иде оба лом Ду на ва, све до Јо вић ке па ди не, ода кле се ис кљу чу је са оба ле Ду на ва и до ла зи до ко те 358, 
за тим 423, 558  – „Ве нац”, 541  – „Бо ри ло”, 483  – „Сту пањ”, и ко те 389. Гра ни ца ода тле из ла зи на пут у на се љу Кри ва ча и кре ће тим пу тем 
на ју го за пад, за тим па ра лел но са Кри вач ком ре ком и до ла зи до ко те 240, где се укљу чу је на ас фалт ни пут ко јим иде на југ и до ла зи до 
ко те 331, укљу чу је се на изо хип су 300, иде том изо хип сом, до ла зи до ко те 210, 224, 284, 283, укљу чу је се на гра ни цу К.О. Ту ри ја  – Ка о на, 
иде том гра ни цом на за пад, а за тим и ас фалт ним пу тем Ту ри ја  – Ку че во до ко ор ди на те: N 44° 28’ 56’’, E 21° 38’ 36’’, ода кле се укљу чу је 
на гра ни цу К.О. Ка о на  – Ку че во I, скре ће том гра ни цом на се вер, а за тим на ста вља гра ни цом К.О. Ку че во I  – Ту ри ја, Ку че во I  – Ше ви ца, 
Ку че во I  – По по вац, Ку че во  – Ку чај на, Ку чај на  – Це ро ви ца, Ку че во II  – Це ро ви ца, Ку че во II  – Ка о на, Ку чај на  – Ка о на, Ка о на  – Ку че во 
III, Ку че во III  – Ра но вац, Ку че во III  – Кла ду ро во, Кла ду ро во  – Ку чај на до тро ме ђе са К.О. Мел ни ца. Гра ни ца ре јо на се ода тле укљу чу је 
на пут ко ји во ди на за пад и по кла па се са то ком Бра нич ке ре ке, до ла зи до ко те 267, на ста вља на ју го за пад пу тем, за пад но од на се ља Мел-
ни ца скре ће на југ и пра вом ли ни јом до ла зи до ко те 315  – „Чу кар” (на гра ни ци К.О. Ви тов ни ца  – Мел ни ца). Гра ни ца ода тле скре ће на 
ис ток, укљу чу је се на пут и до ла зи до ма на сти ра Ви тов ни ца, ода кле скре ће на за пад ас фалт ним пу тем и до ла зи до ко те 330  – „Чу ка ра”, 
за тим пре ла зи гра ни цу К.О. Ви тов ни ца  – Стам ни ца у ко ор ди на ти: N 44° 22’ 09’’, E 21° 31’ 27’’ и до ла зи до ко те 331, пре ла зи ко ту 338, 
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378, 375 (гра ни ца К.О. Стам ни ца  – Би стри ца), 322, 347  – „Гла ви ца”, 264  – „Мај дан”. Гра ни ца ода тле иде крат ко на југ ас фалт ним пу тем, 
пре ла зи гра ни цу К.О. Ждре ло  – Би стри ца, скре ће на ис ток до ко те 254, а за тим се укљу чу је на изо хип су 350 и иде том изо хип сом све до 
по те са „По ја на Лун га”. Гра ни ца ре јо на ода тле иде пре ко ко ор ди на те: N 44° 16’ 58’’, E 21° 31’ 08’’ и до ла зи до ко те 180  – „Лу кул ма ра”, 
где из ла зи на ас фалт ни пут Кре по љин  – Ма ло Ла о ле, иде тим пу тем на се ве ро за пад, за тим скре ће на ју го за пад, а за тим се ис кљу чу је са 
пу та и иде пре ко ко те 218  – „Ву ју ци на гла ва”, за тим пре ко по те са „Го ла гла ва” (ко ор ди на та: N 44° 16’ 14’’, E 21° 29’ 35’’), ко те 201, 295.4 
 – „Ки ва”, 297  – „Ва си на гла ва”, 421  – „Пиц ка гла ва”, 305  – „Цов дин ски по ток”, 364  – „Цр ве но бр до”, 408  – „Та ван чић”, 310, 462, 460, 481, 
508  – „Ве ли ки гра бар”, „Џо ди но бр до”, 427, 531  – „Јаг њи ло”, 468  – „Ву ко вац”, 360, 325, 273, 284, 366  – „Глав чи на”, 289, 370, 502, из ла зи 
на гра ни цу К.О. Пла жа не  – Ми ли ва, а за тим и Ми ли ва  – Лом ни ца. Гра ни ца се са гра ни це К.О. одва ја до ко те 520, до ла зи до ко те 557  – 
„Ку ра то бр до”, 565  – „Та ва ни ште”, 460, 407  – „Лац”, 226, 212, ода кле из ла зи на ре ку Ре са ву и кре ће њо ме на за пад до ас фалт ног пу та на 
ула зу у Де спо то вац, за тим иде обо дом шу ме ко ор ди на та: N 44° 05’ 44’’, E 21° 27’ 05’’; N 44° 05’ 33’’, E 21° 27’ 00’’; N 44° 05’ 27’’, E 21° 
27’ 06’’ до ко те 264  – „Ја се њар”, ода тле из ла зи на ас фалт ни пут ко јим на ста вља обо дом шу ме до ко те 443, 352, и ода тле из ла зи на гра ни цу 
К.О. Бу ко вац  – Вој ник, Вој ник  – Дво ри ште, Дво ри ште  – Бе љај ка и до ла зи до ко те 348. Ода тле гра ни ца на ста вља гра ни цом К.О. Бе љај-
ка  – Ре са ви ца, а за тим се у ко ор ди на ти: N 44° 04’ 19’’, E 21° 29’ 28’’ укљу чу је на гра ни цу К.О. Ре са ви ца  – По пов њак, иде њо ме на за пад, 
пре ла зи ко ту 269, за тим гра ни цом К.О. По пов њак  – Бе љај ка, Бе љај ка  – Је зе ро, Бе љај ка  – Ко ва ни ца, Бе љај ка  – Би гре ни ца, Бе љај ка  – Ви-
ри не, Вој ник  – Ви ри не, Ви ри не  – Ви тан це, Ви ри не  – Тру ће вац, Тру ће вац  – Иса ко во, Тру ће вац  – Дра жми ро вац, Дра жми ро вац  – Ба лај нац, 
Бо га ва  – Гло го вац, Бо га ва  – До бра Во да, До бра Во да  – Бре сто во, Ја се но во  – До бра Во да, Ма че вац  – До бра Во да, Ма че вац  – Рај ки нац, 
Рај ки нац  – Вој ска до тро ме ђе са К.О. Но во Ла ни ште. Гра ни ца се ода тле укљу чу је на де сну оба лу Ве ли ке Мо ра ве и иде њо ме на за пад, а 
за тим на се вер и до ла зи до по чет не тач ке ре јо на, од но сно до ушћа Ве ли ке Мо ра ве у Ду нав.

Кар та 1.4.1. Гра ни це ре јо на и ви но гор ја Млав ског ре јо на

Об у хва ће не оп шти не

Млав ски ре јон об у хва та те ри то ри ју у оп шти на ма По жа ре вац, Ве ли ко Гра ди ште, Го лу бац, Ку че во, Ма ло Цр ни ће, Пе тро вац, Жа ба ри, 
Свилаjнац и Де спо то вац.
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По вр ши не ре јо на и ви но гор ја

Млав ски ре јон за у зи ма по вр ши ну од 272.323,00 ha, где је нај ве ће По жа ре вач ко ви но гор је.

Та бе ла 1.4.1. По вр ши не ре јо на и ви но гор ја Млав ског ре јо на

Ви но гор ја
Укуп на по вр ши на

ha % (рејон) % (ви но гор је)
Бра ни чев ско ви но гор је 33.469,08 12,29 21,24
По жа ре вач ко ви но гор је 87.897,66 32,28 55,76
Ре сав ско виногорје 36.244,40 13,31 23,00
Укуп но 157.611,14 57,88 100,00
Млав ски ре јон
Укупна површина (ha) 272.323,00

По вр ши не под ви но гра ди ма

На осно ву по љо при вред ног по пи са из 2012. го ди не у Млав ском ре јо ну има 814,37 ha ви но гра да (око 751,90 ha род них ви но гра да, 
од но сно 92,33%), од че га је 315,15 ha са сто ним сор та ма и 499,22 ha са вин ским сор та ма.

Гра фи кон 1.4.1. По вр ши не под об ра ђи ва ним ви но гра ди ма у оп шти на ма об у хва ће ним Млав ским ре јо ном
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Кли мат ски фак то ри

У та бе ли 1.4.2. су при ка за не вред но сти не ких би о кли мат ских ин дек са на осно ву по да та ка из ме те о ро ло шких ста ни ца у Ку че ву, РЦ 
Пе тро вац, Ве ли ком Гра ди шту и Жа гу би ци (1961 –2010).

Та бе ла 1.4.2. Би о кли мат ски ин дек си за Млав ски ре јон
Ста ни ца AVG WIN BEDD HI CI DI N0 N35 N15
Ку че во 16.0 1360.2 1199.6 1930.9 9.8 250.6 6.8 1.6 2.2
РЦ_Пе тро вац 17.4 1643.2 1331.7 2058.7 12.7 189.8 2.2 2.4 0.3
Ве ли ко Гра ди ште 17.4 1629.4 1350.8 2171.8 11.4 185.8 4.0 3.7 1.9
Жа гу би ца 15.9 1332.0 1175.0 1883.7 9.6 201.1 6.1 1.9 2.5

Кар та 1.4.2. Вин кле ров ин декс Млав ског ре јо на
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Зе мљи шни усло ви

Пре о вла ђу ју ћи ти по ви зе мљи шта овог ре јо на су лу ви сол и зе мљи шта у ле си ви ра њу, еутрич ни кам би сол, ли то сол на пе шча ру, фли-
шу и ро жна ци ма, флу ви сол, ху мо флу ви сол и псе у до глеј, као и аре но сол и си ро зем на пе ску, а у ма њој ме ри и оста ли ти по ви зе мљи шта. 
Ви но гра ди се углав ном на ла зе на еутрич ном кам би со лу и чер но зе му.

Кар та 1.4.3. Ти по ви зе мљи шта Млав ског ре јо на
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То по граф ски фак то ри

Ге о граф ска ши ри на

Ре јон се про сти ре од 44° 48’ ге о граф ске ши ри не на се ве ру до 44° 02’ ге о граф ске ши ри не на ју гу.

Над мор ска ви си на

Ве ћи део ре јо на се про сти ре на над мор ским ви си на ма од 70 m до 400 m, али се пре де ли где се про сти ру ви но гор ја и где се на ла зе 
ви но гра ди углав ном на ла зе на над мор ским ви си на ма од 100 m до 270 m. Над мор ска ви си на ре јо на се по сте пе но сма њу је иду ћи са ју го и-
сто ка ка се ве ро за па ду, ис пре се ца на ни жим рав ним те ре ни ма у до ли на ма ре ка.

Кар та 1.4.4. Над мор ска ви си на Млав ског ре јо на
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На гиб те ре на

Овај ре јон се углав ном ка рак те ри ше бла гим на ги би ма те ре на на ко ји ма се на ла зе ви но гра ди.

Кар та 1.4.5. На гиб те ре на Млав ског ре јо на



116 Број 45 22. мај 2015.

Екс по зи ци ја те ре на

Ре јон се ка рак те ри ше раз ли чи тим екс по зи ци ја ма те ре на, али се ви но гра ди углав ном на ла зе на ју жним, ју го и сточ ним и ис точ ним 
екс по зи ци ја ма.

Кар та 1.4.6. Екс по зи ци ја те ре на Млав ског ре јо на

Оро граф ске ка рак те ри сти ке

Oрографске ка рак те ри сти ке овог ре јо на чи не Хо мољ ске пла ни не (952 m) и пла ни на Бе ља ни ца (1339 m), ко је се на ла зе дуж ис точ не 
стра не ре јо на. Па ди не ових Кар пат ских пла ни на као и бр до ви ти те ре ни ко ји су за сту пље ни ви ше у ис точ ном де лу, оро граф ски ка рак те-
ри шу овај ре јон. Се вер ни и ис точ ни део ре јо на је ви ше бла го бр до вит, као и са рав ним те ре ни ма.

Ути цај ве ли ких во де них по вр ши на

Са се вер не стра не pejoна се на ла зи ре ка Ду нав, ко ја ути че на ра ни је са зре ва ње гро жђа у пре де ли ма бли зу ре ке.
Дуж за пад не стра не ре јо на про ти че ре ка Ве ли ка Мо ра ва, чи ја ши ро ка до ли на ути че на стал но, бла го стру ја ње ва зду ха, што омо гу-

ћа ва об но ву ко ли чи на угљен-ди ок си да и бр же од ви ја ње про це са фо то син те зе, као и бо љи про цес опра ши ва ња и оплод ње, што по зи тив но 
де лу је на ви но ву ло зу.

Пеј заж

Ре јон се про сти ре у бре жуљ ка стом по ја су, где се на ла зе пре те жно шу ме хра ста це ра, сла ду на и др. и по ја су алу ви јал не рав ни По мо-
ра вља, где се у ма њој ме ри на ла зе пре те жно вла жни и по плав ни по ја се ви шу ма хра ста лу жња ка, ја се на, јо ве, вр бе, то по ле и др.
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У се ве ро и сточ ном рав ни јем де лу ре јо на, по ред ре ке Ду нав, на ла зи се и Сре бр но је зе ро, као и ре ка Пек ко ја се ули ва у Ду нав ју жно 

од је зе ра. У По жа ре вач ком ви но гор ју ка се ве ро и сто ку те че ре ка Мла ва, а у Ре сав ском ви но гор ју ре ка Ре са ва, ко је про ти чу кроз до ли не, а 
ко је у од ре ђе ној ме ри ка рак те ри шу пеј за же овог ре јо на. 

За сту пље ност ви но гра да и про из во ђа ча гро жђа

У овом ре јо ну 6.848 га здин ста ва по се ду ју ви но гра де, што чи ни око 22,41% од укуп ног бро ја по љо при вред них га здин ста ва овог ре-
јо на. Нај ве ћи број ви но гра да ра, као и пар це ла под ви но гра ди ма се на ла зи у оп шти ни Пе тро вац на Мла ви.

Ви но гор ја

Млав ски ре јон има сле де ћа ви но гор ја:
1.4.1. Бра ни чев ско ви но гор је/Бра ни че во;
1.4.2. По жа ре вач ко ви но гор је/По жа ре вац;
1.4.3. Ре сав ско ви но гор је/Ре са ва.

1.4.1.Браничевсковиногорје/Браничево

Про сти ра ње

Бра ни чев ско ви но гор је се на ла зи на де сној стра ни Ду на ва, у сли ву ре ке Пек и са сто ји се из два де ла.

Гра ни це

Гра ни ца ис точ ног де ла ви но гор ја по ла зи на се ве ро за па ду од ас фалт ног пу та До ња Кру ше ви ца  – Шу ва јић, на ју жном обо ду на се ља 
Шу ва ји ћи, иде на ис ток, нај пре ре ком, а за тим и пу тем до ко те 249, још крат ко иде тим пу тем, а за тим се код по те са „Ко шар на” укљу чу је 
на изо хип су 250, иде њо ме на ис ток све до ко те 275, где пре ла зи на изо хип су 200 и том изо хип сом иде до ко ор ди на те: N 44° 41’ 14’’, E 21° 
33’ 44’’, ју жно од по те са „Жар ко ви ца”, где крат ко из ла зи на пут ко јим иде на се ве ро за пад до ко те 215. Гра ни ца ви но гор ја ода тле иде до 
ко те 140  – „Бли знич ко бр до”, за тим из ла зи на се о ски пут, њи ме иде на се ве ро за пад, па на ис ток, а за тим из ла зи на ас фалт ни пут Бра ни че-
во  – По ни ква, иде крат ко њи ме на ју го и сток и из ла зи на гра ни цу К.О. Бра ни че во  – По ни кве. Гра ни ца да ље иде гра ни цом тих оп шти на на 
ју го и сток до ас фалт ног пу та Бра ни че во  – По ни кве, а за тим и пу тем ка гра ни ци К.О. По ни кве  – Бра ни че во у по те су „Хум ка”, иде крат ко 
на се ве ро и сток том гра ни цом, по том се укљу чу је и на изо хип су 100, иде том изо хип сом све до ас фалт ног пу та По ни кве  – Ра до ше вац, 
ју жно од по те са „Пи ми не до ли не”. Гра ни ца иде тим пу тем на ју го и сток, за тим се у по те су „Гор ње во ће” укљу чу је на изо хип су 110, иде 
њо ме на југ, за тим на ис ток и ис точ но од ме ста Во ји ло во се укљу чу је на изо хип су 150, иде том изо хип сом на се вер, из ба цу ју ћи та ко ток 
Ту ман ске ре ке из ви но гор ја и до ла зи до гра ни це К.О. Ра до ше вац  – Го лу бац, се вер но од по те са „Жу ти брег”. Гра ни ца ви но гор ја за тим иде 
на ис ток гра ни цом тих оп шти на и до ла зи до гра ни це ре јо на на оба ли Ду на ва и по кла па се са њом до Гу ван ског по то ка, где се укљу чу је 
на пут ко јим кре ће на југ, па ра лел но са Гу ван ским по то ком до изо хип се 200, ко јом иде на ју го за пад до ко ор ди на те: N 44° 38’ 34’’, E 21° 
38’ 18’’, ода кле пре ла зи на пут и њи ме иде на југ, па на ис ток, за тим опет на југ, па на за пад, где иде па ра лел но са то ком ре ке Ога шу Збег 
и ју жно од по те са „Дво ри ште” се по но во укљу чу је на изо хип су 200, ко јом иде до ко ор ди на те: N 44° 36’ 20’’, E 21° 37’ 45’’, где се укљу-
чу је на пут ко јим иде крат ко на за пад и спа ја се са ас фалт ним пу тем ко ји ка се ве ру во ди пре ма на се љу Дво ри ште и па ра ле лан је са то ком 
Ту ман ске ре ке у ко ти 155.4. Гра ни ца ода тле на ста вља на за пад пу тем до ко те 194, 298, 384  – „Ве ли ка стра на”, 388  – „Бо ги но бр до”, 268 
 – „Сит на про ја”, 316  – „Фе та шуњ”, 182  – „Пре ко срп ци”, 329  – „Крак”, а за тим из ла зи на ток Су ве ре ке и иде на југ до ко те 199, за тим 
на за пад то ком ре ке Ље шни це и до ла зи до ас фалт ног пу та Кр ће во  – Срп це. Гра ни ца ви но гор ја ода тле скре ће пу тем на се вер, крат ко се 
ис кљу чу је са глав ног пу та на за пад, об у хва та ју ћи на се ље Кле ње, ве о ма крат ко иде ре ком Пек и у ко ор ди на ти: N 44° 36’ 28’’, E 21° 31’ 40’’ 
се по но во укљу чу је на ас фалт ни пут Кр ће во  – Срп це, а за тим се у ко ор ди на ти: N 44° 36’ 50’’, E 21° 31’ 29’’ се по но во крат ко ис кљу чу је са 
глав ног пу та и иде пре ко ко ор ди на та: N 44° 36’ 53’’, E 21° 31’ 12’’ и N 44° 37’ 04’’, E 21° 31’ 09’’, а он да се у ко ти 109 по но во укљу чу је на 
ас фалт ни пут Кр ће во  – Срп це, на ста вља на се вер, укљу чу је на се ље Ми ље ви ће и та ко све до по чет не тач ке ви но гор ја.

Гра ни ца за пад ног де ла ви но гор ја по чи ње на се ве ро за па ду, на рас кр сни ци пу те ва Рам  – За то ње и Рам  – Ре чи ца и иде на се ве ро за пад 
до оба ле Ду на ва, где се крат ко по кла па са гра ни цом ре јо на, об у хва та ју ћи на се ље Рам и са се ве ро и сточ не стра не се укљу чу је на ас фалт-
ни пут ко јим кре ће на ју го и сток до ко те 282  – „Го ри ца”, а за тим на ста вља пу тем до оба ле Ду на ва, од но сно до гра ни це ре јо на. Гра ни ца 
ви но гор ја се да ље по кла па са гра ни цом ре јо на, иде на југ и код пру ге, од но сно, ис точ но од ме ста За то ње, ис кљу чу је се са гра ни це ре јо-
на и укљу чу је се на ас фалт ни пут, ко јим на ста вља на југ, до ла зи до ко те 107, об у хва та на се ље Би ску пље и од ко те 99 на ста вља у истом 
прав цу до ко те 82. Гра ни ца ви но гор ја ода тле до ла зи пра вом ли ни јом до пу та Ма ји ло вац  – То по лов ник и на ста вља тим пу тем на ис ток, 
ис кљу чу је се са пу та иду ћи ре ком Ка ла ро вац, скре ће на за пад до ко те 245  – „Ве ли ко бр до” и да ље на за пад до пу та па ра лел ним са ре ком 
Ве ли ки из вор, ода кле скре ће на југ, об у хва та ју ћи на се ље Ма ји ло вац. Гра ни ца та ко на ста вља на ју го и сток, пре ла зи ко ту 363, 325, 219, иде 
се вер но од на се ља Ца ре вац и укљу чу је се на изо хип су 100, ко јом скре ће на југ, иду ћи ис точ но од на се ља Ца ре вац и до ла зи до ко те 98. 
Гра ни ца ви но гор ја за тим пре ла зи на изо хип су 110 и иде њо ме све до укр шта ња ас фалт ног пу та ко ји во ди ка Че шље вој Ба ри, пру ге и ре ке 
Ре ка, ода тле скре ће на ис ток пру гом и иде њо ме до ко ор ди на те: N 44° 36’ 57’’, E 21° 30’ 03’’, се вер но од по те са „Пе риш”, до ла зи до ко те 
131 и по но во из ла зи на ас фалт ни пут Че шље ва Ба ра  – Ра бро во (ко ор ди на та: N 44° 36’ 28’’, E 21° 29’ 16’’). Гра ни ца да ље иде тим пу тем 
на југ, пре ла зи ко ту 137 и 133 и до ла зи до се вер ног обо да на се ља Ра бро во, скре ће на ис ток пре ко по те са „Ра бров ски Гло жар”, до ла зи до 
пру ге, иде крат ко пру гом на југ, ис кљу чу је се ка ко ти 115.1  – по тес „Тр чи ца” и из ла зи на пут ју жно од Ра бро ва ко јим на ста вља на југ, про-
ла зи ко ту 128.3, 130.0 и код ре ке Зо јак се укљу чу је на гра ни цу К.О. Се на  – Ми шље но вац до ко те 369, за тим се спу шта до ко те 271, 321 
и до ла зи до тро ме ђе К.О. Му ста пић  – Ми ље но вац  – Ра но вац  – ко та 224. Гра ни ца ода тле иде гра ни цом К.О. Му ста пић  – Ра но вац, за тим 
Му ста пић  – Ма на сти ри ца, Му ста пић  – Ко би ље, Ко би ље  – Ма ла Бре сни ца, Ко би ље  – Ве ли ка Бре сни ца, Мак це  – Ко би ље, Мак це  – Бо же-
вац, Мак це  – За бре га, За бре га  – До ља шни ца, До ља шни ца  – Смо љи нац, До ља шни ца  – Ма ло Гра ди ште, Ма ло Гра ди ште  – Га ре во, Ма ло 
Гра ди ште  – Љу би ње, Пе ча ни ца  – Ма ло Гра ди ште, Пе ча ни ца  – Ба ре, Пе ча ни ца  – Бе ра ње, Бе ра ње  – Си ра ко во, Си ра ко во  – Ма ји ло вац и 
код Ба би ће ве шу ме из ла зи на изо хип су 150 и иде њо ме на се вер до гра ни це К.О. Кли че вац  – Кур ја че. Гра ни ца ре јо на на ста вља гра ни цом 
тих К.О., а за тим и гра ни цом К.О. Ре чи ца  – Кур ја че, За то ње  – Ре чи ца, Ре чи ца  – Рам, за тим се у ко ор ди на ти: N 44° 47’ 37’’, E 21° 20’ 22’’ 
одва ја са гра ни це К.О., укљу чу је се на ас фалт ни пут, њи ме иде на се ве ро и сток, про ла зи ко ту 85.8 и до ла зи до по чет не тач ке ви но гор ја.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Бра ни чев ско ви но гор је об у хва та сле де ће ка та стар ске оп шти не:
Ис точ ни део: де ло ви ка та стар ских оп шти на Бра ни че во, По ни кве, Уси је, Ра до ше вац, Сла ди нац, До ња Кру ше ви ца, Шу ва јић, Ба рич, 

Мрч ко вац, Ку дреш, Во ји ло во, Кле ње, Ра бро во, Ду шма нић, Зе ле ник, Вуч ко вић, Срп це, Ље шни ца, Сне го тин, Дво ри ште и Го лу бац, као и 
ка та стар ске оп шти не Би ки ње, Жит ко ви ца и Ма ле ше во.
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За пад ни део: де ло ви ка та стар ских оп шти на Рам, За то ње, Кур ја че, По по вац, Ма ји ло вац, Си ра ко во, Ђу ра ко во, То по лов ник, Ца ре вац, 
Пе ча ни ца, Сред ње во, Че шље ва Ба ра, Мак це, Му ста пић, Ми шље но вац и Ра бро во, као и ка та стар ске оп шти не Де си на, Љу би ње, Га ре во, 
До ља шни ца, Ве ли ка Бре сни ца и Ма ла Бре сни ца.

1.4.2.Пожаревачковиногорје/Пожаревац

Про сти ра ње

По жа ре вач ко ви но гор је се про сти ре на бр до ви тим те ре ни ма са јед не и дру ге стра не ре ке Мла ве и са сто ји се из се вер ног де ла (По-
жа ре вац) и ју жног де ла (Пе тро вац на Мла ви).

Гра ни це

Се вер ни део (По жа ре вац) се са сто ји из три де ла: се ве ро и сточ ног, ју го и сточ ног и за пад ног де ла.
Се ве ро и сточ ни део се вер ног де ла ви но гор ја кре ће на за па ду ас фалт ним пу тем од ко те 74.1, за пад но од по те са „Во ди це”, иде на 

се ве ро и сток пу тем, све до гра ни це К.О. Ре чи ца  – За то ње, по том иде гра ни цом тих К.О по кла па ју ћи се са гра ни цом за пад ног де ла Бра ни-
чев ског ви но гор ја, од но сно на ста вља и гра ни цом К.О. Кур ја че  – Ре чи ца и Кур ја че  – Кли че вац до изо хип се 150 ко јом на ста вља на се вер, 
пре ко ко те 149.7, на кон че га се укљу чу је на пут ко јим на ста вља на се вер и у ко ор ди на ти: N 44° 44’ 54’’, E 21° 18’ 03’’ скре ће на за пад, 
иду ћи се вер но од по те са „Ца ри на”. Гра ни ца да ље на ста вља тим пу тем и у ко ор ди на ти: N 44° 44’ 44’’, E 21° 17’ 35’’ скре ће на се вер, за-
тим на за пад и по но во на се вер и у по те су „Бр до” скре ће на ју го за пад, пре ла зи пут ју жно од ко те 128.8 и на ста вља пу тем из ме ђу по те са 
„Брод” и „Бр до”, укљу чу је се на ко ту 69.1, по но во из ла зи на пут и до ла зи до ко те 70.5, крат ко скре ће на ју го и сток за о би ла зе ћи на се ље 
Кли че вац и на тај на чин до ла зи до по чет не тач ке ви но гор ја.

Ју го и сточ ни део се вер ног де ла ви но гор ја по чи ње на се ве ро за па ду, на крај њој за пад ној тач ки на се ља Ба ре, на ас фалт ном пу ту и кре-
ће на се вер до ко те 135.1, пре ла зи гра ни цу К.О. Ба ре  – Бе ра ње и да ље пу тем на се вер све до по те са „Ба би ће ва шу ма” где се укљу чу је на 
гра ни цу К.О. Бе ра ње  – Си ра ко во, од но сно по кла па се са гра ни цом за пад ног де ла Бра ни чев ског ви но гор ја и иде на ју го и сток, од но сно 
гра ни цом сле де ћих К.О.: Бе ра ње  – Пе ча ни ца, Пе ча ни ца  – Ба ре, Ма ло Гра ди ште  – Пе ча ни ца, Ма ло Гра ди ште  – Љу би ње, Ма ло Гра ди ште 
 – Га ре во, Ма ло Гра ди ште  – До ља шни ца, До ља шни ца  – Смо љи нац, До ља шни ца  – За бре га, За бре га  – Мак це, Мак це  – Бо же вац, Мак це 
 – Ко би ље, Ко би ље  – Ве ли ка Бре сни ца, Ма ла Бре сни ца  – Ко би ље, Ко би ље  – Му ста пић, Му ста пић  – Ма на сти ри ца. Гра ни ца ви но гор ја се 
за тим одва ја од гра ни це за пад ног де ла Бра ни чев ског ви но гор ја и иде гра ни цом К.О. Ма на сти ри ца  – Ра но вац, Ма на сти ри ца  – Стар че во, 
Стар че во  – Ку ла, Стар че во  – Цр ље нац, Цр ље нац  – Ра ша нац до изо хип се 150. Гра ни ца за тим пра ти изо хип су 150, из ба цу ју ћи до ли ну ре ке 
Мо реч из ви но гор ја, на ста вља на се ве ро за пад и се вер но од на се ља Бе гу но вац  – ко та 161 у по те су „Збе го ви”  – ко та 139 пре ла зи ре ку Ви-
тов ни цу (ко ор ди на та: N 44° 30’ 41’’, E 21° 22’ 09’’), на ста вља пу тем и укљу чу је се на изо хип су 150. Гра ни ца ви но гор ја за тим иде на се вер 
изо хип сом 150, па на ис ток из ба цу ју ћи из ви но гор ја ре ку За бој и об у хва та ју ћи на се ље Ша пи не и на ста вља до ју жног обо да на се ља Смо-
љи нац, где се укљу чу је на пут ко јим иде на за пад и обо дом на се ља Смо љи нац, на кон че га се на се вер ном обо ду на се ља одва ја са пу та и 
укљу чу је се по но во на изо хип су 150. Гра ни ца да ље иде на се вер изо хип сом 150, а за тим скре ће на за пад и укљу чу је се на изо хип су 130, 
иде њо ме на се вер и у по те су „Га је ви” се укљу чу је на ас фалт ни пут ко ји во ди обо дом на се ља Ка си дол, иде њи ме и у ко ти 127 се укљу чу-
је на ас фалт ни пут Ка си дол  – Ма ји ло вац и на тај на чин до ла зи до по чет не тач ке ви но гор ја.

За пад ни део се вер ног де ла По жа ре вач ког ви но гор ја по чи ње на се ве ро за па ду у ко ти 108, ко ја се на ла зи на гра ни ци К.О. Се ло Ко сто-
лац  – Ко сто лац град, на пу ту ко јим кре ће на се ве ро и сток и пра ти, а за тим се у ко ор ди на ти: N 44° 43’ 00’’, E 21° 11’ 51’’, ис точ но од по те са 
„Ли ва де” укљу чу је се на изо хип су 100, кре ће њо ме на југ, за тим ис точ но од по те са „По по вач ко бр до” се укљу чу је на ас фалт ни пут По жа-
ре вац  – Ве ли ко Се ло и иде тим пу тем на југ до из над на се ља Ве ли ко Се ло. Гра ни ца ви но гор ја да ље иде пре ко ко та 97.3, 102.2, 99.3, 109.3 
и ис точ но од по те са „Ма та стиг” се укљу чу је по но во на ас фалт ни пут ко ји из на се ља Врб ни ца во ди ка Ор ље ву. Да ље гра ни ца иде на југ 
пу тем и за о би ла зи на се ље Ор ље во пре ко ко ор ди на та: N 44° 26’ 51’’, E 21° 18’ 44’’, N 44° 26’ 44’’, E 21° 18’ 51’’ и N 44° 26’ 24’’, E 21° 18’ 
39’’ и из ла зи по но во на ас фалт ни пут, њи ме иде на југ и из ла зи на гра ни цу К.О. Ор ље во  – Ве ли ки По по вац, за тим на ста вља гра ни цом 
сле де ћих К.О.: Ве ли ки По по вац  – Ми ри је во, Ко че тин  – Ве ли ки По по вац, Ко че тин  – Бо шњак, Бо шњак  – Бр зо хо де, Бр зо хо де  – Во ша но-
вац, Во ша но вац  – По ро дин, Во ша но вац  – Ви те же во, Ви те же во  – Оре шко ви ца, Ви те же во  – Дуб ни ца, Ви те же во  – Бо бо во, Ви те же во  – Ку-
ши ље во и до ла зи до тро ме ђе са К.О. По ро дин (ко та 109.7). Гра ни ца ви но гор ја да ље иде на се вер ас фалт ним пу тем, пре ла зи ко те 95.5, 
94.0, 92.5, а за тим пу тем пре ма ко ти 93.3, на ста вља пу тем за о би ла зе ћи на се ље Жа ба ри и од ко те 94.2 из ла зи на пут ко јим на ста вља на 
се вер до ко те 107. Гра ни ца за тим за о би ла зи на се ље Си ми ће во ко ор ди на та ма: N 44° 23’ 15’’, E 21° 12’ 28’’; N 44° 23’ 29’’, E 21° 12’ 27’’; 
N 44° 23’ 47’’, E 21° 12’ 09’’; ко та 88.2 и из ла зи на пут. Гра ни ца да ље иде на се вер крат ко тим пу тем, да ље за о би ла зи на се ље Оре о ви ца, 
на ста вља истим пу тем и за о би ла зи на се ље Алек сан дро вац, а за тим ас фалт ним пу тем до ко те 104.3, пра вом ли ни јом до тач ке 85.1 и пре ко 
ко ор ди на те: N 44° 29’ 20’’, E 21° 12’ 28’’ се укљу чу је на ас фалт ни пут у ко ор ди на ти: N 44° 30’ 00’’, E 21° 12’ 44’’. Гра ни ца ви но гор ја ода-
тле на ста вља на се вер и за пад но од ко те 108 се ис кљу чу је са пу та и за о би ла зи на се ље По ља на, са за пад не стра не пре ко ко ор ди на та: N 44° 
30’ 47’’, E 21° 12’ 35’’; N 44° 31’ 37’’, E 21° 12’ 03’’; N 44° 32’ 13’’, E 21° 11’ 32’’, крат ко иде пу тем и по но во се укљу чу је на ас фалт ни пут, 
ис точ но од по те са „Ки чи ца”, иде крат ко на се вер тим пу тем до ко те 85.6, за тим по но во за о би ла зи на се ље Пру го во пре ко ко ор ди на та: N 
44° 33’ 27’’, E 21° 11’ 27’’; N 44° 33’ 40’’, E 21° 11’ 29’’; N 44° 34’ 00’’, E 21° 11’ 16’’ и у на се љу По по вац се укљу чу је на пут ко јим иде на 
ис ток, а за тим се код ко те 121 укљу чу је на изо хип су 100. Гра ни ца ви но гор ја да ље иде изо хип сом 100 на се вер и у по те су „Сир ко ви ште” 
се укљу чу је на пут ко јим иде на за пад и на ста вља њи ме обо дом По жа рев ца, укљу чу ју ћи га у ви но гор је. Гра ни ца се за тим укљу чу је на 
пру гу ис точ но од по те са „Је ре ми ји но по ље” и иде пру гом на се вер, за о би ла зе ћи на се ље Ћир ко вац, на ста вља пру гом и за пад но од по те са 
„То по ли ца” се укљу чу је на гра ни цу К.О. Ко сто лац  – Кле нов ник, иде том гра ни цом на за пад, а за тим на ста вља и гра ни цом К.О. Ко сто лац 
 – Пет ка до из ла ска на оба лу Ду на ва, на ста вља оба лом на ис ток и до ла зи до по чет не тач ке.

Ју жни део (Пе тро вац на Мла ви) се са сто ји из два де ла: ис точ ног и за пад ног де ла.
Гра ни ца ис точ ног де ла ју жног де ла ви но гор ја по чи ње на гра ни ци К.О. Цр ље нац  – Ра ша нац код ко те 150.3 и иде на ис ток гра ни цом 

тих К.О. Гра ни ца за тим на ста вља и гра ни цом К.О. Стар че во  – Цр ље нац, Стар че во  – Ку ла, Стар че во  – Ма на сти ри ца, Ма на сти ри ца  – Ра-
но вац, Му ста пић  – Ра но вац, Ми ље но вац  – Ра но вац, Ра но вац  – Ка о на, Ку че во III  – Ра но вац, Ку че во III  – Кла ду ро во, Кла ду ро во  – Ку чај на 
до по те са „Бра ник”, код ко те 485, на ас фалт ном пу ту Мел ни це  – Ку чај на, где се укљу чу је на тај пут ко ји се по кла па са гра ни цом К.О. 
Кла ду ро во  – Мел ни ца и иде њи ме на за пад, а за тим се од ко те 342 укљу чу је на изо хип су 300, иде њо ме, за тим пре ла зи на изо хип су 280 и 
њо ме до ас фалт ног пу та, на кон че га до ла зи до ко те 315 и ода тле се по кла па са гра ни цом ре јо на, од но сно, ода тле скре ће на ис ток, укљу-
чу је се на пут и до ла зи до ма на сти ра Ви тов ни ца, ода кле скре ће на за пад ас фалт ним пу тем и до ла зи до ко те 330  – „Чу ка ра”, за тим пре ла зи 
гра ни цу К.О. Ви тов ни ца  – Стам ни ца у ко ор ди на ти: N 44° 22’ 09’’, E 21° 31’ 27’’ и до ла зи до ко те 331, пре ла зи ко ту 338, 378, 375 (гра ни ца 
К.О.Стам ни ца  – Би стри ца), 322, 347  – „Гла ви ца”, 264  – „Мај дан”. Гра ни ца се ода тле одва ја од гра ни це ре јо на и иде пу тем на југ, до ла зи 
до се вер ног обо да на се ља Мај дан и за о би ла зи га по ко та ма 238 и 294, на кон че га се укљу чу је на ас фалт ни пут Кре по љин  – Пе тро вац, 
тим пу тем иде на се ве ро за пад и на ју жном обо ду ме ста Пе тро вац се одва ја пре ко ко та 123.8, 123.1, 121.2, 124.3 где се укљу чу је по но во 
на ас фалт ни пут, за о би ла зе ћи Пе тро вац. Гра ни ца ви но гор ја за тим иде на се ве ро за пад истим пу тем и код ко те 118 скре ће са глав ног пу та 
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на се ве ро и сток изо хип сом 150, а за тим и на се ве ро за пад пре ко ко те 146.5  – „Бе ло по ље”, из ба цу је Стар че вач ки по ток из ви но гор ја и та ко 
до ла зи до по чет не тач ке ви но гор ја.

Гра ни ца за пад ног де ла ју жног де ла ви но гор ја по чи ње на ме сту где се укр шта гра ни ца К.О. Ор ље во  – Ве ли ки По по вац и ас фалт ни 
пут Ор ље во  – Ве ли ки По по вац и иде на ју го и сток тим пу тем, а за тим се се вер но од ме ста Ве ли ки По по вац одва ја са пу та и укљу чу је на 
изо хип су 150 и иде њо ме до ас фалт ног пу та у по те су „Се ли ште”. Ода тле гра ни ца иде до ко те 137.1 и до тач ке у ко ор ди на ти: N 44° 23’ 
04’’, E 21° 22’ 36’’ на ас фалт ном пу ту За бр ђе  – Пе тро вац, за пад но од по те са „Цр кви ште” укљу чу ју ћи у ви но гор је це ло на се ље За бр ђе. 
Гра ни ца се ода тле укљу чу је по но во на изо хип су 150 у ко ор ди на ти: N 44° 22’ 57’’, E 21° 22’ 22’’ и на ста вља њо ме на ис ток све до ко ор-
ди на те: N 44° 19’ 50’’, E 21° 25’ 15’’, ода кле скре ће на ис ток пу тем, за тим пр во скре та ње на ју го за пад, а за тим на се ве ро и сток до ко та 
136.1, па пу тем на југ до ко те 138.2, на ста вља на југ, скре ће на ис ток пре ко ко те 141.4, на ста вља на југ и код ко те 139.8 скре ће на пут и у 
ко ор ди на ти: N 44° 18’ 34’’, E 21° 26’ 29’’, из ла зи на ас фалт ни пут ко јим кре ће на југ,  за тим на ју го и сток до ко те 159.90, па до ко те 164, 
за о би ла зе ћи на се ље Ше то ње и по но во из ла зи на ас фалт ни пут ко јим на ста вља на ис ток, а за тим се ис кљу чу је са пу та и иде пре ко ко те 
218  – „Ву ју ци на гла ва”, за тим пре ко по те са „Го ла гла ва” (ко ор ди на та: N 44° 16’ 14’’, E 21° 29’ 35’’), ко те 201, 295.4  – „Ки ва”, 297  – „Ва си-
на гла ва”, 421  – „Пиц ка гла ва”, 305  – „Цов дин ски по ток”, 364  – „Цр ве но бр до”, 408  – „Та ван чић”, 310, 462, 460, 481 и из ла зи на гра ни цу 
К.О. Ве зи че во  – Зла то во, Бу сур  – Зла то во, Бу сур  – Ро ан да, Су бо ти ца  – Бу сур, Бу сур  – Ку пи но вац, Ђу ри нац  – Бу сур, Ђу ри нац  – Бу ро вац, 
Бу ро вац  – Дуб ни ца, Дуб ни ца  – Оре шко ви ца, Оре шко ви ца  – Ви те же во, По ро дин  – Во ша но вац, Во ша но вац  – Бр зо хо де, Бр зо хо де  – Бо-
шњак, Бо шњак  – Ко че тин, Ко че тин  – Ве ли ки По по вац, Ве ли ки По по вац  – Ми ри је во, крат ко гра ни цом К.О. Ве ли ки По по вац  – Ор ље во и 
до ла зи до по чет не тач ке ви но гор ја.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

По жа ре вач ко ви но гор је об у хва та сле де ће ка та стар ске оп шти не:
Се вер ни део (По жа ре вац):
Се ве ро и сточ ни део: де ло ви ка та стар ских оп шти на Ре чи ца и Кли че вац.
Ју го и сточ ни део: де ло ви ка та стар ских оп шти на Бе ра ње, Ба ре, Ка си дол, Смо љи нац, Ша пи не, Бо же вац, Цр ље нац, Ку ла, као и ка та-

стар ске оп шти не Ма ло Гра ди ште, За бре га, Ко би ље, Ма на сти ри ца и Аљу до во.
За пад ни део: де ло ви ка та стар ских оп шти на Ко сто лац град, Ко сто лац се ло, Кле нов ник, Ћи ри ко вац, По жа ре вац, Лу чи ца, Са ла ко вац, 

Ве ли ко Цр ни ће, Пру го во, По ља на, Кра вљи до, То по ни ца, Вла шки до, Ве ли ко се ло, Врб ни ца, По ро дин, Жа ба ри, Си ми ће во, Оре о ви ца, 
Ор ље во, Алек сан дро вац, као и ка та стар ске оп шти не Шљи во вац, Ти ће вац, Ми ри је во, По лат на, Сиб ни ца, Ко че тин, Бр зо хо де, Че те ре же, 
Ви те же во и Сви ња ре во.

Ју жни део (Пе тро вац на Мла ви):
Ис точ ни део: де ло ви ка та стар ских оп шти на Ра ша нац, Ви тов ни ца, Стам ни ца, Би стри ца, Ждре ло, Ма ло Ла о ле, Ле ско вац, Пе тро вац, 

Кне жи ца, Ка ме но во, Тр нов че и Ду боч ка, као и ка та стар ске оп шти не Стар че во, Ра но вац, Кла ду ро во и Мел ни ца.
За пад ни део: де ло ви ка та стар ских оп шти на Ве ли ки По по вац, Пан ко во, За бр ђе, Пе тро вац, Кр ви је, Ве ли ко Ла о ле, Ше то ње, Ћов дин, 

Ве зи че во и Ро ће вац, као и ка та стар ске оп шти не Бо шњак, Ло пу шник, До бр ње, Во ша но вац, Оре шко ви ца, Та ба но вац, Бу сур и Бу ро вац.

1.4.3.Ресавсковиногорје/Ресава

Про сти ра ње

Ре сав ско ви но гор је се на ла зи у сли ву ре ке Ре са ве на бр до ви тим те ре ни ма са јед не и дру ге стра не ре ке Ре са ве.

Гра ни це

Гра ни ца по чи ње на се ве ро за па ду у ко ти 108, ко ја се на ла зи на пу ту Сви лај нац  – По ро дин, од но сно на гра ни ци К.О. Ку ши ље во  – 
Ви те же во. Гра ни ца ви но гор ја ода тле иде на ис ток гра ни цом тих К.О., а за тим и К.О. Ви те же во  – Бо бо во, Ви те же во  – Дуб ни ца, Дуб ни ца 
 – Оре шко ви ца, Бу ро вац  – Дуб ни ца, Бу ро вац  – Ђу ри нац, Ђу ри нац  – Бу сур, Бу сур  – Су бо ти ца, Бу сур  – Ро ан да, Бу сур  – Зла то во, Зла то во 
 – Ве зи че во и из ла зи на гра ни цу ре јо на, од но сно се ве ро за пад но од по те са „Кло коч”, ју жно од ко те 481 и иде до ко те 508  – „Ве ли ки гра-
бар”, 557  – „Џо ди но бр до”, 427, 531  – „Јаг њи ло”, 468  – „Ву ко вац”, 360, 325, 273, 284, 366  – „Глав чи на”, 289, 370, 502, из ла зи на гра ни-
цу К.О. Пла жа не  – Ми ли ва, а за тим и Ми ли ва  – Лом ни ца. Гра ни ца се са гра ни це К.О. одва ја до ко те 520, до ла зи до ко те 557  – „Ку ра то 
бр до”, 565  – „Та ва ни ште”, 460, 407  – „Лац”, 226, 212, ода кле из ла зи на ре ку Ре са ву и кре ће њо ме на за пад до ас фалт ног пу та на ула зу у 
Де спо то вац, за тим иде обо дом шу ме ко ор ди на та: N 44° 05’ 44’’, E 21° 27’ 05’’; N 44° 05’ 33’’, E 21° 27’ 00’’; N 44° 05’ 27’’, E 21° 27’ 06’’ 
до ко те 264  – „Ја се њар”. Гра ни ца да ље на ста вља крат ко пу тем кроз по тес „Ба ши ло ви ца” и до ла зи до ко те 224, 309  – „Ло пу ло вац”, 319  – 
„Ми ла ди но во бр до”, 281 и из ла зи на пут ко јим иде на ју го за пад, за тим пре ко ко ор ди на та: N 44° 03’ 40’’, E 21° 26’ 48’’; N 44° 03’ 28’’, E 
21° 26’ 41’’; N 44° 03’ 22’’, E 21° 26’ 21’’ до ла зи до ас фалт ног пу та, иде њи ме на ју го за пад пре ко по те са „Се ли ште” и до ла зи до гра ни це 
К.О. Ви ри не  – Бе љај ка. Гра ни ца ви но гор ја на ста вља нај пре гра ни цом тих оп шти на, а за тим и К.О. Вој ник  – Ви ри не, Ви ри не  – Ви тан-
це, Ви ри не  – Тру ће вац, Тру ће вац  – Иса ко во, Дра жми ро вац  – Ба ла њац, Бо га ва  – Гло го вац, До бра Во да  – Бо га ва, До бра Во да  – Бре сто во, 
До бра Во да  – Ја се но во, До бра Во да  – Ма че вац, Ма че вац  – Рај ки нац, Рај ки нац  – Вој ска и из ла зи на де сну оба лу Ду на ва. Гра ни ца ви но-
гор ја иде крат ко оба лом Ду на ва, за тим се укљу чу је на пут се ве ро за пад но од по те са „Кр че ви не” и иде тим пу тем на се вер, све до гра ни це 
К.О. Гло жа не  – Бре сје, где крат ко иде оба лом Ду на ва, од ко те 103.5 се укљу чу је по но во на пут и кре ће ce њи ме, пре ла зи ко ту 102.0 и код 
Миљ ко вог ма на сти ра  – ко та 111.0 се укљу чу је на ас фалт ни пут, иде њи ме на се вер, пре ла зи ко ту 107.8 и пре ко Бу ко вач ког бр да до ла зи 
до ко те 208. Гра ни ца ви но гор ја да ље иде до ко те 102.9 и у ко ор ди на ти: N 44° 11’ 24’’, E 21° 10’ 24’’ се укљу чу је на ас фалт ни пут Гло жа не 
 – Цр кве нац, иде крат ко тим пу тем на се ве ро и сток и у ко ор ди на ти: N 44° 11’ 44’’, E 21° 10’ 38’’ се ис кљу чу је са пу та и за о би ла зи на се ље 
Цр кве нац у ко ор ди на та ма: N 44° 12’ 05’’, E 21° 10’ 33’’; N 44° 12’ 00’’, E 21° 11’ 02’’; N 44° 12’ 08’’, E 21° 11’ 27’’ и укљу чу је се по но во на 
пут ко јим иде на ис ток и за о би ла зи на се ље Ду бље. Гра ни ца се за тим ју жно од ко те 117.6 укљу чу је на изо хип су 130 и њо ме на ста вља на 
југ па на ис ток и на пру жном пре ла зу Ја ру га пре ла зи на ас фалт ни пут ко јим иде на ју го и сток, ис кљу чу ју ћи се крат ко пре ко ко ор ди на те: 
N 44° 09’ 21’’, E 21° 20’ 26’’, ко те 146, ко ор ди на те: N 44° 08’ 36’’, E 21° 21’ 07’’ и ис точ но од по те са „Ста ри бра ник” се укљу чу је по но во 
на пут ко јим иде на ју го и сток и код ко те 179.2 се укљу чу је на изо хип су 180, иде њо ме и у ко ор ди на ти: N 44° 05’ 49’’, E 21° 25’ 35’’, код 
фа бри ке кре ча се ис кљу чу је спо ред ним пу тем са изо хип се, пре ла зи ас фалт ни пут у ко ор ди на ти: N 44° 06’ 03’’, E 21° 25’ 56’’, укљу чу ју ћи 
ме сто Де спо то вац у ви но гор је и се вер но од по те са „Ко ви ло ва ча” се по но во укљу чу је на изо хип су 190 и на ста вља њо ме. Гра ни ца ви но-
гор ја се крат ко ис кљу чу је са изо хип се ју жно од на се ља „Мил ва”, крат ко иде ре ком Ре са вом, за о би ла зи на се ље и укљу чу је се по но во на 
ас фалт ни пут, пре ла зи ко ту 157.88, за о би ла зи на се ље Су бо ти ца укљу чу ју ћи га у ви но гор је, у ко ти 135 се по но во укљу чу је на пут, ис кљу-
чу је се ју жно од на се ља Се дла ре, об у хва та ју ћи га та ко што иде ре ком Ре са вом, по но во се укљу чу је на се вер ном обо ду на се ља и на ста вља 
на се ве ро за пад. Гра ни ца се за тим за пад но од по те са „Ше рет” укљу чу је на изо хип су 120, пра ти је у прав цу се ве ро за па да и у ко ти 102 се 
укљу чу је на ас фалт ни пут ко јим иде на се ве ро и сток и до ла зи до по чет не тач ке ви но гор ја.



120 Број 45 22. мај 2015.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Ре сав ско ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Су бо ти ца, Зла то во, Гра бо ви ца, Пла жа не, Ми ли ва, Лом ни ца, Бу ко вац, 
Де спо то вац, Вој ник, Бе љај ка, Ви тан це, Тру ће вац, Ба лај нац, Ве ли ки По по вић, Ме две ђа, Ја се но во, Тро по ње, Ма че вац, Вој ска, Ра до шин, 
Бре сје, Гло жа не, Гра бо вац, Ду бље и Цр кве нац, као и ка та стар ске оп шти не Дуб ни ца, Ђу ри нац, Про шти нац, Ро че вац, Ку пи но вац, Ро ан да, 
Бо га ва, Бре сто во и Вр ла не.

Пре по ру че не/до зво ље не сор те и мак си мал ни при но си

Пре по ру че не/до зво ље не сор те за Млав ски ре јон по ви но гор ји ма ко је слу же за про из вод њу ква ли тет ног ви на са ге о граф ским по ре-
клом (ква ли тет но ви но са кон тро ли са ним ге о граф ским по ре клом и ква ли те том  – К.П.К. и вр хун ско ви но са кон тро ли са ним и га ран то ва-
ним ге о граф ским по ре клом и ква ли те том  – К.Г.П.К.) са мак си мал ним до зво ље ним при но си ма (у ки ло гра ми ма) по биљ ци и по хек та ру су:

СОР ТЕ ЗА
БЕЛА ВИНА Бра ни чев ско По жа ре вач ко Ре сав ско

при нос/(kg/биљ ци) при нос/(kg/хек та ру)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Тамјаника    2,5 2 7.500 8.000
Смедеревка    2,5 2 7.500 8.000
Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Неопланта    2,5 2 7.500 8.000
Сила    2,5 2 7.500 8.000
Жупљанка    2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Savagnin Rose (Траминац)    2,5 2 7.500 8.000
Chardonnay    2,5 2 7.500 8.000
Sauvignon Blanc    2,5 2 7.500 8.000
Semillon    2,5 2 7.500 8.000
Pinot Blanc (Бургундац бели)    2,5 2 7.500 8.000
Pinot Gris (Бургундац сиви)    2,5 2 7.500 8.000
Riesling Italico (Италијански ризлинг, Грашевина)    2,5 2 7.500 8.000
Riesling (Рајнски ризлинг)    2,5 2 7.500 8.000

СОРТЕ ЗА
РОЗЕ ВИНА Браничевско Пожаревачко Ресавско

принос/(kg/биљци) принос/(kg/хектару)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Limberger (Франковка)    2,5 2 7.500 8.000
Portugieser (Португизер)    2,5 2 7.500 8.000
Прокупац (Рскавац)    2,5 2 7.500 8.000
Вранац    2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Нема препоручених  –  –  –  –  –  –  –

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Pinot Noir (Бургундац црни)    2,5 2 7.500 8.000
Gamay Noir (Гаме)    2,5 2 7.500 8.000
Merlot    2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Sauvignon    2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Franc    2,5 2 7.500 8.000
Muscat de Hambourg (Мускат хамбург)    2,5 2 7.500 8.000
Marselan  2,5 2 7.500 8.000

СОРТЕ ЗА
ЦРВЕНА ВИНА Браничевско Пожаревачко Ресавско

принос/(kg/биљци) принос/(kg/хектару)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Limberger (Франковка)    2,5 2 7.500 8.000
Portugieser (Португизер)    2,5 2 7.500 8.000
Прокупац (Рскавац)    2,5 2 7.500 8.000
Вранац    2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Пробус    2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Pinot Noir (Бургундац црни)    2,5 2 7.500 8.000
Gamay Noir (Гаме)    2,5 2 7.500 8.000
Merlot    2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Sauvignon    2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Franc    2,5 2 7.500 8.000
Marselan  2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене сорте бојадисери
Alicante Bouschet    2,5 2 7.500 8.000
Gamay Teinturier (Гаме бојадисер)    2,5 2 7.500 8.000
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Зачинак (Неготинско црно)    2,5 2 7.500 8.000
Жупски бојадисер    2,5 2 7.500 8.000
Крајински бојадисер    2,5 2 7.500 8.000
  – основна рејонирана сорта (препоручена)    – допунска рејонирана сорта (дозвољена)

У из у зет но по вољ ним го ди на ма, при нос се мо же уве ћа ти за нај ви ше 0,5 kg по биљ ци ви но ве ло зе.
Дру ге ка рак те ри сти ке ве за не за про из вод њу гро жђа и ви на:

Млав ски ре јон
(Браничевско, Пожаревачко и Ресавско виногорје)

СОР ТЕ ЗА СТО НУ УПО ТРЕ БУ ГРО ЖЂА  
(ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ/ДО ЗВО ЉЕ НЕ СА МО  
ЗА ВИ НО ГОР ЈА)

Пре по ру че не/до зво ље не аутох то не и ре ги о нал не сор те
 – Chas se las (Ша сла бе ла, Пле мен ка 
бе ла)

 –  Chas se las ros se (Ша сла цр ве на, Пле-
мен ка цр ве на)

 – Ча уш бе ли
 – Друге сорте

Пре по ру че не/до зво ље не до ма ће ство ре не сор те
 – Опу зен ска ра на
 – Би сер ка ра на
 – Де мир ка пи ја
 – Бе о град ска ра на
 – Ко сов ска ра на
 – Грочанка

 – Кар мен
 – Ба нат ски му скат
 – Рад ми ло вач ки му скат
 – Сме де рев ски му скат
 – Ла ста
 – Србија

 – Дру ге сор те

Пре по ру че не/до зво ље не ин тер на ци о нал не сор те
 – Pri ma 
 – Ora
 – Early mu scat
 – Чаб ски би сер
 –  Car di nal 
 –  Ir sai Oli ver
 –  Ља на
 –  Ma til de
 – Mu scat de Ham bo urg (Му скат  хам бург)
 –  Per let te (Пер лет)
 –  Reine des vignes (Kраљица винограда)

 – Sul ta ni ne blan che (Thomp son se e dless, 
Сул та ни на)
 – Su per ra ni Bol gar (вр ло ра ни Афус-али)
 – Exal ta 
 – Mu scat Pre co ce de Sa u mur
 – Dan las 
 – Ali na
 – An ge la
 – Asta ni skij
 – Fanny
 – Ge org
 – Lival 

 – Na deg da Azos
 – Mu scat Ro se St Val li er
 – Mic he le Pa li e ri
 – Vic to ria
 – Kat ha ri na
 – Dat ti er de Bouyro ut (Афус-али, 
Ре ги на)
 – Moldоva
 – Друге сорте

ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ/ДО ЗВО ЉЕ НЕ ЛО ЗНЕ  
ПОД ЛО ГЕ

 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Ko ber 5BB 
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, SO4
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Te le ki 5C
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Te le ki 8B
 – Berlandieri x Riparia, 420 А

 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Ric hter 110
 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Pa ul sen 1103
 – Berlandieri x Rupestris, Ruggeri 140

 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Ric hter 99
 – Chas se las х Ber lan di e ri,41B
 – Fer cal
 – Дру ге под ло ге

УЗ ГОЈ НИ ОБ ЛИК (НА ЧИН РЕ ЗИД БЕ) КОД 
ВИ НО ГРА ДА НА МЕ ЊЕ НИХ ПРО ИЗ ВОД ЊИ 
ГРО ЖЂА ЗА КВА ЛИ ТЕТ НА ВИ НА  
СА ГЕ О ГРАФ СКИМ ПО РЕ КЛОМ

 – Јед но гу би Ги јов (Гу јо)
 – Дво гу би Ги јов (Гу јо)
 – Кар ло вач ки
 – Роајатска кордуница

 – Ка зе на вље ва кор ду ни ца
 – Сил во кор ду ни ца 
 – Мо зе ро ва кор ду ни ца

 – Жуп ски 
 – Кра јин ски
 – Дру ги слич ни уз гој ни об ли ци

МИ НИ МАЛ НИ СА ДР ЖАЈ АЛ КО ХО ЛА (% VOL)
(уколико вино није произведено на посебан начин)

Бе ла/Ро зе Цр ве на
9,5 10,0

1.5. ТО ПЛИЧ КИ РЕ ЈОН/ТО ПЛИ ЦА

Про сти ра ње

То плич ки ре јон об у хва та ви но гра дар ске те ре не у це лом сли ву ре ке То пли це и ње них при то ка, пре све га ре чи ца Ве ли ког и Ма лог 
Ја стреб ца.

Гра ни це

Гра ни ца ре јо на на за па ду по чи ње се ве ро за пад но од Бла ца на пу ту Бла це  – Кру ше вац на тро ме ђи К.О. Пре бре за, Чу ча ле и Џеп ни ца 
и иде крат ко на се вер гра ни цом К.О. Пре бре за и Џеп ни ца и од ко те 438 и пре ко ко ор ди на те: N 43° 19’ 45’’, E 21° 14’ 42’’ до ла зи до ко те 
486  – „Ши љак”, пре ко ко ор ди на та: N 43° 19’ 41’’, E 21° 15’ 36’’ и N 43° 19’ 31’’, E 21° 16’ 10’’ до ко те 420  – „При бач ка ћу при ја”. Гра ни ца 
за тим у ко ор ди на ти: N 43° 19’ 19’’, E 21° 16’ 59’’ пре ла зи гра ни цу К.О. По по ва  – Вр бо вац, а за тим пре ко ко ор ди на та: N 43° 19’ 14’’, E 21° 
17’ 36’’ и N 43° 19’ 11’’, E 21° 18’ 03’’ до ла зи до ко те 526  – „Цвет ко ви ћа брег”. Гра ни ца ода тле на ста вља на се вер гра ни цом К.О. Вр бо вац 
 – Ме ђу ха на, а за тим се спу шта на ју го и сток гра ни цом К.О. Ка ча пор  – Ме ђу ха на, иде том гра ни цом, а за тим и гра ни цом К.О. Ка ча пор  – 
При дво ри ца и том гра ни цом до ла зи до ко те 506, на кон че га гра ни ца се че ас фалт ни пут у ко ор ди на ти: N 43° 20’ 29’’, E 21° 19’ 35’’ и до ла-
зи до ко те 527, се вер но од При дво ри це. Гра ни ца да ље иде пре ко ко ор ди на та: N 43° 20’ 45’’, E 21° 19’ 56’’ и N 43° 20’ 44’’, E 21° 20’ 21’’ до 
ко те 539  – „Па ље ви на”, а за тим пре ко ас фалт ног пу та (ко ор ди на та: N 43° 20’ 45’’, E 21° 21’ 24’’) до ко те 568. Гра ни ца за тим пре ла зи гра-
ни цу К.О. Пре тре шња  – Гор ња Јо ша ни ца (ко ор ди на та: N 43° 20’ 50’’, E 21° 21’ 38’’) и ко ор ди на те: N 43° 20’ 45’’, E 21° 22’ 00’’ и N 43° 20’ 
42’’, E 21° 22’ 14’’ и до ла зи до ко те 574  – „Чу ча вац”, а за тим пре ла зи гра ни цу К.О. Здра ви ње  – Гор ња Јо ша ни ца (ко ор ди на та: N 43° 20’ 
29’’, E 21° 22’ 51’’) и гра ни цу К.О. Здра ви ње  – Гор ња Бре сни ца (ко ор ди на та: N 43° 20’ 22’’, E 21° 23’ 10’’) до ко те 544. Гра ни ца на ста вља 
пре ко ко ор ди на та: N 43° 20’ 16’’, E 21° 23’ 38’’; N 43° 20’ 18’’, E 21° 23’ 53’’ и N 43° 20’ 22’’, E 21° 24’ 14’’ до ко те 636  – „Ђу шни ца”, пре ко 
ко ор ди на та: N 43° 20’ 22’’, E 21° 24’ 42’’; N 43° 20’ 16’’, E 21° 25’ 00’’ и N 43° 20’ 12’’, E 21° 25’ 19’’ до ко те 602  – „Ја ко вље ви ћи”, а за тим 
пре ко ко ор ди на та: N 43° 20’ 08’’, E 21° 25’ 50’’; N 43° 20’ 06’’, E 21° 26’ 03’’; N 43° 20’ 07’’, E 21° 26’ 14’’; N 43° 20’ 06’’, E 21° 26’ 34’’ и N 
43° 20’ 06’’, E 21° 26’ 44’’ до ко те 644  – „Ла зов ско бр до” и пре ко ко ор ди на те: N 43° 20’ 01’’, E 21° 27’ 28’’ до ко те 661  – „Ки же вач ко бр до”. 
Ода тле гра ни ца у ко ор ди на ти: N 43° 19’ 50’’, E 21° 28’ 02’’ пре ла зи гра ни цу К.О. Ве ли ка Пла на  – Гор ња Ре чи ца и до ла зи до ма на сти ра Св. 
Пет ке, а ода тле пре ко ко ор ди на те: N 43° 19’ 31’’, E 21° 28’ 34’’ до ла зи до ко те 565 и пре ко ко ор ди на те: N 43° 19’ 12’’, E 21° 28’ 55’’ до ла зи 
до ко те 447. Гра ни ца ода тле иде на ис ток пре ко ко ор ди на та: N 43° 18’ 56’’, E 21° 29’ 30’’ и N 43° 18’ 53’’, E 21° 29’ 59’’ до ко те 550  – „По-
ји ло”, а за тим скре ће на се вер пре ко ко ор ди на те: N 43° 19’ 01’’, E 21° 30’ 13’’ до ко те 564  – „Ву чи ји лаз”, пре ко ко ор ди на та: N 43° 19’ 25’’, 
E 21° 30’ 18’’ и N 43° 19’ 42’’, E 21° 30’ 25’’ до ко те 645, за тим до ла зи до ко те 550. Ода тле гра ни ца из ла зи на гра ни цу К.О. Гор ња Ре чи ца 
 – Ба бо ти нац, иде том гра ни цом на се ве ро и сток до ко те 783  – „Ми лин чу кар”, се ве ро за пад но од Ми ку лов ца. Да ље гра ни ца опет иде на 
ис ток пре ко ко ор ди на та: N 43° 20’ 40’’, E 21° 31’ 18’’ и N 43° 20’ 38’’, E 21° 31’ 33’’ (по ток Кру шкар) до ко те 702, за тим пре ко ко ор ди на те: 
N 43° 20’ 37’’, E 21° 32’ 07’’, се че „Ко сте нич ку ре ку”  – ко та 615, за тим пре ко ко ор ди на те: N 43° 20’ 49’’, E 21° 32’ 38’’ до ко те 686 
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 – „Ко сте нич ки брег” и пре ко ко ор ди на та: N 43° 20’ 51’’, E 21° 33’ 09’’ и N 43° 20’ 46’’, E 21° 33’ 27’’ до ко те 644  – „Ши ља та чу ка”. Ода тле 
гра ни ца ре јо на на ста вља на ис ток и пре ла зи гра ни цу К.О. Ко сте ни ца  – Кли су ри ца у ко ор ди на ти: N 43° 20’ 46’’, E 21° 34’ 13’’ и до ла зи до 
ко те 560  – „Кли су ри ца”, пре ко ко ор ди на те: N 43° 20’ 41’’, E 21° 34’ 59’’ до ко те 457 и 534  – „Ка ме њар” и пре ко ко ор ди на те: N 43° 20’ 02’’, 
E 21° 35’ 34’’ до ко те 484  – „Ши ља та чу ка”. Гра ни ца ода тле скре ће на се ве ро и сток пре ко по те са „Јо вин ко нак” (ко ор ди на та: N 43° 20’ 
09’’, E 21° 35’ 57’’) и до ла зи до ко те 548  – „Дев ча”, на кон че га скре ће на ис ток и пре ко по те са „Фи ли на па ди на” (ко ор ди на та: N 43° 20’ 
12’’, E 21° 36’ 51’’) до ла зи до ко те 514, а за тим пре ко ко ор ди на те: N 43° 20’ 15’’, E 21° 37’ 26’’ где се че гра ни цу К.О. Гор ња Дев ча  – Крај-
ко вац до ла зи до ко те  – „Оран ска чу ка”. Гра ни ца да ље се че ас фалт ни пут у ко ор ди на ти: N 43° 20’ 21’’, E 21° 37’ 47’’ и пре ко ко ор ди на те: 
N 43° 20’ 32’’, E 21° 38’ 09’’, до ла зи до ко те 380, а за тим пре ко ко ор ди на та: N 43° 20’ 46’’, E 21° 38’ 50’’ и N 43° 20’ 48’’, E 21° 39’ 06’’ до-
ла зи до ко те 494  – „Чу ле”, се вер но од Крај ков ца. Ода тле гра ни ца иде пре ко ко ор ди на та: N 43° 20’ 58’’, E 21° 39’ 46’’ и N 43° 21’ 08’’, E 21° 
40’ 22’’ до ла зи до ко те 441  – „Лаз”, за тим на ста вља на се ве ро и сток пре ко ко ор ди на те: N 43 21’ 28’’, E 21° 40’ 47’’ и до ла зи до ко те 570  – 
„Огљар ни ца”. Гра ни ца да ље иде на ју го и сток пре ко ко ор ди на те: N 43° 21’ 49’’, E 21° 41’ 15’’ до ко те 362  – „Ма ли пе сак”, се вер но од 
Азбре сни це, а за тим пре ко ко ор ди на те: N 43° 21’ 47’’, E 21° 42’ 03’’ до ко те 529. Гра ни ца да ље пре ла зи гра ни цу К.О. Ду ду лај це  – Азбре-
сни ца у ко ор ди на ти: N 43° 22’ 05’’, E 21° 42’ 03’’ и пре ко ко ор ди на те: N 43° 22’ 13’’, E 21° 42’ 15’’ из ла зи на изо хип су 450 на Ду ду лај ској 
ре ци. Гра ни ца да ље иде на се ве ро за пад том изо хип сом до гра ни це К.О. Су по вац  – Ве ли ки Дре но вац, се вер но од ма на сти ра Св. Ла зар и 
том гра ни цом на ис ток до оба ле Ју жне Мо ра ве. Гра ни ца да ље иде ре ком на југ све до гра ни це К.О. Пу ко вац  – Ру сна, иде том гра ни цом а 
за тим и гра ни цом К.О. Пу ко вац  – Бре сто вац, Пу ко вац  – Ку тлеш, Пу ко вац  – Дра шко вац. Гра ни ца ре јо на да ље на ста вља гра ни цом сле де-
ћих К.О.: Дра шко вац  – До њи Дре но вац, До њи Дре но вац  – Шар лин це, Шар лин це  – Гор њи Дре но вац, Ме ђа  – Гор њи Дре но вац, Гор њи 
Дре но вац  – До ње Бри ја ње, Гор ње Бри ја ње  – Гор њи Дре но вац, Гор њи Дре но вац  – Ко сан чић, Ко сан чић  – Ка ре, Ка ре  – Ћу ко вац, Ћу ко вац 
 – Ду бо во, Ду бо во  – Гра ни ца, Гра ни ца  – Но во Мом чи ло во, Но во Мом чи ло во  – Гор ње Ко њув це, Гор ње Ко њув це  – Зла та, Зла та  – Ду бра ва, 
Ду бра ва  – Бу бли ца, Бу бли ца  – Гор њи Бре сто вац, све до Бре сто вач ког је зе ра. Ту гра ни ца иде се вер ним обо дом је зе ра (ко ор ди на та: N 43° 
02’ 37’’, E 21° 36’ 53’’), за тим ас фалт ним пу тем пре ма ме сту Бу бли ца, пу тем ка Бу блич ком је зе ру и гра ни цом К.О. Бу бли ца  – Бре го ви на 
до ас фалт ног пу та Бу бли ца  – Жит ни По ток и тим пу тем до ко те 463  – „Ма ри кин по ток”. Гра ни ца да ље иде пре ко ко ор ди на те: N 43° 04’ 
03’’, E 21° 35’ 28’’, до ко те 493  – „Огрењ ски рид”, пре ко ко ор ди на те: N 43° 04’ 53’’, E 21° 35’ 34’’, до ко те 427  – „Злат на ре ка”. Гра ни ца 
за тим пре ла зи ас фалт ни пут у ко ор ди на ти: N 43° 05’ 11’’, E 21° 35’ 57’’ и иде до ко те 484 и 458  – „Рид”, за тим у ко ор ди на ти: N 43° 05’ 
13’’, E 21° 36’ 49’’ пре ла зи гра ни цу К.О. Ма чи на  – Жит ни по ток и до ла зи до ко те 366  – „Ри стин по ток”, за тим пре ла зи ко ор ди на ту N 43° 
05’ 28’’, E 21° 37’ 18’’ и до ла зи до ко те 441  – „Гор ња Ма чи на”. На кон то га гра ни ца пре ла зи ко ор ди на те: N 43° 05’ 40’’, E 21° 37’ 34’’ (гра-
ни ца К.О. Ма чи на  – Ко жин це) и N 43° 05’ 50’’, E 21° 37’ 45’’, на кон че га до ла зи до ко те 415  – „Сре до ри ди на” и пре ко ко ор ди на те: N 43° 
06’ 14’’, E 21° 37’ 54’’ до ко те 508, ис точ но од на се ља Ко жин це. Гра ни ца за тим из ла зи на гра ни цу К.О. Ста ро Мом чи ло во  – Ко жин це, иде 
том гра ни цом на се вер, а за тим и гра ни ца ма сле де ћих К.О.: Ста ро Мом чи ло во  – Па сја ча и Ста ро Мом чи ло во  – Аса но вац, све до ко те 505 
 – „Зла до вац”. Ода тле гра ни ца иде на се ве ро и сток пу тем по обо ду шу ме ка на се љу Ко њар ник (ко ор ди на те: N 43° 07’ 25’’, E 21° 39’ 52’’; N 
43° 08’ 43’’, E 21° 40’ 14’; N 43° 07’ 42’’, E 21° 41’ 02’’) до рас кр сни це пу те ва у по те су „Чу ка”, а за тим на за пад пре ко ко ор ди на те: N 43° 
08’ 01’’, E 21° 40’ 44’’ до ко те 407  – „То по нич ка ре ка”. Гра ни ца да ље на ста вља на се вер пре ко ко ор ди на та: N 43° 08’ 09’’, E 21° 40’ 31’’; N 
43° 08’ 21’’, E 21° 40’ 34’’ и N 43° 08’ 37’’, E 21° 40’ 38’’ до ко те 432  – „Аетов брег”, координатe: N 43° 09’ 06’’, E 21° 40’ 38’’, ко те 452  – 
„Го ле мо би ло”, ко ор ди на та: N 43° 09’ 27’’, E 21° 40’ 34’’; N 43° 09’ 47’’, E 21° 40’ 35’’ и N 43° 10’ 06’’, E 21° 40’ 36’’, ко те 426  – „Гла ви чи-
ца”, ко ор ди на те: N 43° 10’ 29’’, E 21° 40’ 28’’ и ко те 379  – „Ши ље гар ник”, ју го за пад но од Ре чи це. Гра ни ца ре јо на за тим пре ла зи гра ни цу 
К.О. Ре чи ца  – Лу ко мир (ко ор ди на та: N 43° 10’ 55’’, E 21° 40’ 14’’) и до ла зи до ко те 390  – „Кит ка”, а за тим пре ко ко те 388, ко ор ди на та: N 
43° 11’ 26’’, E 21° 39’ 41’’, до ко те 395  – ју го за пад но од Лу ко ми ра. Гра ни ца за тим пре ла зи гра ни цу К.О. Вла хо во  – Лу ко мир (ко ор ди на та: 
N 43° 11’ 45’’, E 21° 39’ 04’’) и пре ко ко ор ди на те: N 43° 11’ 50’’, E 21° 38’ 52’’ до ла зи до ко те 318  – ју жно од Вла хо ва, за тим пре ла зи ко ор-
ди на ту N 43° 12’ 03’’, E 21° 38’ 27’’ и до ла зи до ко те 428  – „Ма ла чу ка”. Гра ни ца за тим пре ла зи гра ни цу К.О. Вла хо во  – Бе ри ље (ко ор ди-
на та: N 43° 12’ 09’’, E 21° 37’ 58’’) и до ла зи до ко те 416, пре ла зи ко ор ди на те: N 43° 12’ 09’’, E 21° 37’ 20’’ и N 43° 12’ 11’’, E 21° 37’ 04’’ и 
до ла зи до ко те 421  – „Ор љан ча ни”, за тим пре ко ко ор ди на та: N 43° 12’ 14’’, E 21° 36’ 43’’; N 43° 12’ 17’’, E 21° 36’ 23’’ и N 43° 12’ 19’’, E 
21° 36’ 08’’ иде до ко те 415, ју го и сточ но од Си мо нов ца. Гра ни ца да ље скре ће на ју го за пад и пре ко сле де ћих ко ор ди на та: N 43° 12’ 19’’, E 
21° 35’ 48’’; N 43° 17’ 10’’, E 21° 35’ 34’’; N 43° 12’ 07’’, E 21° 35’ 27’’ и N 43° 12’ 02’’, E 21° 35’ 17’’ до ла зи до ко те 443. За тим гра ни ца иде 
пре ко ко ор ди на та: N 43° 11’ 58’’, E 21° 34’ 54’’; N 43° 11’ 58’’, E 21° 34’ 40’’ до ко те 484  – „Мо нин брег”. Ода тле гра ни ца се че пут Про ку-
пље  – Бој ник (ко ор ди на та: N 43° 12’ 05’’, E 21° 34’ 09’’) и пре ко ко ор ди на те: N 43° 12’ 08’’, E 21° 33’ 57’’ до ла зи до ко те 497, за тим пре ла-
зи ко ор ди на те: N 43° 12’ 15’’, E 21° 33’ 41’’ и N 43° 12’ 21’’, E 21° 33’ 36’’ на кон че га до ла зи до ко те  – „Во дич ка ре ка”. Гра ни ца на ста вља 
на се ве ро за пад и у ко ор ди на ти: N 43° 12’ 42’’, E 21° 33’ 12’’, пре ла зи гра ни цу К.О. Бе ла Во да  – Во ди це, а за тим пре ко ко ор ди на те: N 43° 
12’ 49’’, E 21° 32’ 59’’ на Су вом по то ку, до ла зи до ко те 393, и на кон пре ла ска гра ни це К.О. Ћу ко вац  – Бе ла Во да (ко ор ди на та: N 43° 13’ 
01’’, E 21° 32’ 29’’) и ко ор ди на те: N 43° 13’ 07’’, E 21° 32’ 10’’ до ла зи до ко те 349, ју жно од Ћу ков ца. Гра ни ца ода тле иде пре ко ко ор ди на-
те: N 43° 13’ 07’’, E 21° 31’ 45’’ и до ла зи до ко та 483 и 464  – „Гу бе тин”, па за тим про ла зи ко ор ди на ту: N 43° 12’ 59’’, E 21° 30’ 48’’ до ко те 
392. Ода тле пре ла зи гра ни цу К.О. До ња То по ни ца  – Гу бе тин (ко ор ди на та: N 43° 12’ 49’’, E 21° 30’ 17’’) и до ла зи до ко те 332, а ода тле 
пре ко ко ор ди на те: N 43° 12’ 41’’, E 21° 29’ 41’’ до ла зи до ко те 339  – „Миљ ко вач ки по ток”. Гра ни ца да ље иде пре ко по те са „Чу кар” (ко ор-
ди на те: N 43° 12’ 34’’, E 21° 29’ 06’’ и N 43° 12’ 34’’, E 21° 28’ 56’’) до ко те 464, за тим пре ла зи гра ни цу К.О. Смр дан  – Гор ња То по ни ца 
(ко ор ди на та: N 43° 12’ 37’’, E 21° 28’ 29’’), а на кон то га и пре ко ко ор ди на те: N 43° 12’ 33’’, E 21° 28’ 05’’ до ко те  426  – „Цр ве на ре за”, ју-
жно од Гор ње То по ни це. Гра ни ца да ље на ста вља на ју го за пад пре ко То по нич ког по то ка (ко ор ди на та: N 43° 12’ 23’’, E 21° 27’ 35’’), а за-
тим и пре ко гра ни це К.О. Гор ња То по ни ца  – До ња Бе ја шни ца (ко ор ди на та: N 43° 12’ 12’’, E 21° 27’ 24’’) и до ла зи до ко те 302  – „До ња 
Бе ја шни ца”. Гра ни ца ре јо на ода тле у ко ор ди на ти: N 43° 11’ 59’’, E 21° 26’ 56’’ из ла зи на гра ни цу К.О. До ња Бе ја шни ца  – Пре ка шни ца, 
иде њо ме на се ве ро за пад, а за тим на ста вља и гра ни цом К.О. Пре ка шни ца  – Пре ка дин, Пре ка шни ца  – Има но вац, Има но вац  – Пи ска ље, 
Гор ња Ко њу ша  – Пи ска ље, Гор ња Ко њу ша  – Ђу шни ца, Гор ња Ко њу ша  – Гра бо вац, Гор ња Ко њу ша  – До ње То ча не, До ње То ча не  – Ви ча, 
До ње То ча не  – Ба це, Ба це  – Плоч ник. Ода тле се гра ни ца да ље укљу чу је на изо хип су 400 и иде њо ме на се ве ро за пад, а за тим у ко ор ди на-
ти: N 43° 13’ 19’’, E 21° 19’ 37’’ скре ће ка ко ти 512 и ода тле пре ко ко ор ди на те: N 43° 13’ 01’’, E 21° 19’ 06’’ до ла зи до „Ог ње но вач ког по-
то ка”  – ко та 408, а за тим у прав цу за па да пре ко ко ор ди на те: N 43° 13’ 00’’, E 21° 18’ 34’’ до ла зи до шко ле у се лу Тма ва и пре ко Ба ло тич-
ког по то ка (ко ор ди на та: N 43° 13’ 15’’, E 21° 17’ 33’’) до ла зи до гра ни це К.О. Бар ба то вац  – Тма ва и да ље гра ни цом К.О. Бар ба то вац 
 – Спан це, Бар ба то вац  – Ко њу ва, Гр гу ре  – Ко њу ва и Гр гу ре  – Ви ше Се ло до рас кр сни це, се ве р но од на се ља Ви ше Се ло ка ме сти ма Гор ње 
Гр гу ре и Об ра до ви ћи. Ту гра ни ца скре ће на се вер пре ко ко ор ди на те: N 43° 13’ 55’’, E 21° 12’ 07’’, до ко те 684  – „Ба ран чу ка”, за тим на 
ис ток па на се вер обо дом шу ме (ко ор ди на те: N 43° 14’ 02’’, E 21° 12’ 05’’; N 43° 14’ 09’’, E 21° 12’ 26’’; N 43° 14’ 17’’, E 21° 12’ 07’’; N 43° 
14’ 28’’, E 21° 12’ 17’’) до ко те 624, на ста вља на се вер обо дом шу ме (ко ор ди на те: N 43° 14’ 38’’, E 21° 12’ 13’’ и N 43° 14’ 56’’, E 21° 12’ 
10’’) до ко те 579  – „Чу ка”, а за тим на се ве ро и сток на ста вља обо дом шу ме до ко те 594  – „Рав њак” на гра ни ци К.О. Ку тло вац  – Му за ће. 
Ода тле гра ни ца ре јо на иде гра ни цом тих К.О. а за тим и К.О. Гор њи Ка ше вар  – До ња Ра ши ца, Тр бу ње  – До ња Ра ши ца, Тр бу ње  – Сиб ни-
ца, Ђу ре вац  – Сиб ни ца, Пре бре за  – Сиб ни ца и Пре бре за  – Чу ча ле до по чет не тач ке ре јо на.
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Кар та 1.5.1. Гра ни це ре јо на и ви но гор ја То плич ког ре јо на
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Об у хва ће не оп шти не

То плич ки ре јон об у хва та те ри то ри ју у оп шти на ма Бла це, Про ку пље, Ме ро ши на, До ље вац и Жи то ра ђа.

По вр ши не ре јо на и ви но гор ја

То плич ки ре јон за у зи ма по вр ши ну од 90.988,65 ha, где је нај ве ће Про ку пач ко ви но гор је.

Та бе ла 1.5.1. По вр ши не ре јо на и ви но гор ја То плич ког ре јо на

Ви но гор ја
Укуп на по вр ши на

ha % (рејон) % (ви но гор је)
Про ку пач ко ви но гор је 41.428,05 45,53 54,93
Југ бог да но вач ко ви но гор је 20.859,00 22,92 27,66
Жи то рађ ско виногорје 13.130,07 14,43 17,41
Укуп но 75.417,12 82,88 100,00
То плич ки ре јон
Укупна површина (ha) 90.988,65

По вр ши не под ви но гра ди ма

На осно ву по љо при вред ног по пи са из 2012. го ди не у То плич ком ре јо ну има 764,73 ha ви но гра да (око 694,04 ha род них ви но гра да, 
од но сно 90,76%), од че га је 174,51 ha са сто ним сор та ма и 590,22 ha са вин ским сор та ма.

Гра фи кон 1.5.1. По вр ши не под об ра ђи ва ним ви но гра ди ма у оп шти на ма об у хва ће ним То плич ким ре јо ном
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Кли мат ски фак то ри

У та бе ли 1.5.2. су при ка за не вред но сти не ких би о кли мат ских ин дек са на осно ву по да та ка из ме те о ро ло шких ста ни ца у Бла цу и 
Про ку пљу (1961 –2010).

Та бе ла 1.5.2. Би о кли мат ски ин дек си за То плич ки ре јон
Ста ни ца AVG WIN BEDD HI CI DI N0 N35 N15
Бла це 16.0 1366.6 1198.5 1912.2 9.7 185.5 6.7 2.2 2.0
Про ку пље 17.0 1556.4 1312.3 2151.7 10.2 138.0 5.8 7.0 2.4

Кар та 1.5.2. Вин кле ров ин декс То плич ког ре јо на
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Зе мљи шни усло ви

Пре о вла ђу ју ћи ти по ви зе мљи шта овог ре јо на су еутрич ни кам би сол и вер ти сол, а за сту пљен је у ма њој ме ри и флу ви сол, као и 
оста ла зе мљи шта.

Кар та 1.5.3. Ти по ви зе мљи шта То плич ког ре јо на



22. мај 2015. Број 45 127
То по граф ски фак то ри

Ге о граф ска ши ри на

Ре јон се про сти ре од 43° 23’ ге о граф ске ши ри не на се ве ру до 43° 02’ ге о граф ске ши ри не на ју гу.

Над мор ска ви си на

Ве ћи део ре јо на се про сти ре на над мор ским ви си на ма од 200 m до 550 m, али се пре де ли где се про сти ру ви но гор ја и где се на ла зе 
ви но гра ди углав ном на ла зе на над мор ским ви си на ма од 250 m до 400 m. Над мор ска ви си на ре јо на се по сте пе но сма њу је иду ћи од се ве-
ро за па да и ју го за па да ка ју го и сто ку и цен трал ном де лу ре јо на.

Кар та 1.5.4. Над мор ска ви си на То плич ког ре јо на
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На гиб те ре на

Овај ре јон се углав ном ка рак те ри ше уме ре но-стр мим (се вер ним и за пад ним де ло ви ма) до бла гим на ги би ма те ре на (у ис точ ном де-
лу) на ко ји ма се на ла зе ви но гра ди.

Кар та 1.5.5. На гиб те ре на То плич ког ре јо на
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Екс по зи ци ја те ре на

Ре јон се ка рак те ри ше раз ли чи тим екс по зи ци ја ма те ре на, али се ви но гра ди углав ном на ла зе на ју жним, ју го и сточ ним и ис точ ним 
екс по зи ци ја ма, као и на вр хо ви ма бр да и пла то и ма.

Кар та 1.5.6. Екс по зи ци ја те ре на То плич ког ре јо на

Оро граф ске ка рак те ри сти ке

Оро граф ске, од но сно ре љеф не ка рак те ри сти ке овог ре јо на чи не пла ни не ко је се на ла зе са се вер не стра не ре јо на, а то су Ве ли ки Ја-
стре бац (1492 m) и Ма ли Ја стре бац (946 m), ко је пред ста вља ју два ма си ва пла ни не Ја стре бац и при па да ју Ро доп ским пла ни на ма. На ју гу 
ре јо на на ла зе се пла ни не Ви до је ви ца (1155 m) и Па сја ча (901 m) ко је та ко ђе при па да ју Ро доп ским пла ни на ма. Па ди не и вен ци ових пла-
ни на, као и бр до ви ти те ре ни за сту пље ни на се ве ру и ју гу ре јо на оро граф ски ка рак те ри шу овај ре јон. Ис точ ни део ре јо на је ви ше бла го 
бр до вит, као и са рав ним те ре ни ма иду ћи ка Ју жној Мо ра ви. 

Пеј заж

У овом ре јо ну су нај за сту пље ни је шу ме хра ста це ра и сла ду на, као и пре те жно гор ске бу ко ве шу ме на па ди на ма пла ни на, а у пре де-
ли ма око ре ка пре те жно вла жне и по плав не шу ме хра ста лу жња ка, ја се на, јо ве, вр бе, то по ле и др. 

Од реч них то ко ва ов де се на ла зе ма ње ре ке Ала бан ска, Бре снич ка и Дев чан ска ре ка, док ток Ју жне Мо ра ве се по кла па са за пад ном 
гра ни цом ре јо на, а кроз ре јон про ти че ре ка То пли ца, ко ја је нај у пе ча тљи ви ја ре ка, чи ја око ли на ути че на пеј за жне ка рак те ри сти ке овог 
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ре јо на. То пли ца код Про ку пља те че крат ким су же њем (Хи сар ски те снац), a за тим ула зи у рав ни цу До бри ча и до ушћа има из глед рав ни-
чар ске ре ке са из ра зи то ви ју га вим то ком. У овом ре јо ну су до ста за сту пље ни воћ ња ци, пре све га за са ди са ви шња ма ко је до ста ка рак те-
ри шу пеј за же овог ре јо на, а на ро чи то Југ бог да но вач ког ви но гор ја.

За сту пље ност ви но гра да и про из во ђа ча гро жђа

У овом ре јо ну 5.610 га здин ста ва по се ду ју ви но гра де, што чи ни око 28,25% од укуп ног бро ја по љо при вред них га здин ста ва овог ре-
јо на. Нај ве ћи број ви но гра да ра се на ла зи у оп шти ни Про ку пље, иако нај ве ћу по вр ши ну под ви но гра ди ма има оп шти на Жи то ра ђа.

Ви но гор ја

То плич ки ре јон има сле де ћа ви но гор ја:
1.5.1. Прокупачкo ви но гор је/Про ку пље;
1.5.2. Југ бог да но вач ко ви но гор је/Југ Бог дан;
1.5.3. Жи то рађ ско ви но гор је/Жи то ра ђа.

1.5.1.Прокупачковиногорје/Прокупље

Про сти ра ње

Про ку пач ко ви но гор је за у зи ма за пад ни део ре јо на у ши ро кој Про ку пач кој ко тли ни у под нож ју пла ни не Ја стре бац.

Границe

Гра ни ца по чи ње на се ве ро за па ду од из во ра Вук са но ви ћа по то ка и иде на ју го и сток шум ским пу тем по се вер ном обо ду по те са „Ме-
ђу хајн ско лој зе”, а за тим на се ве ро и сток изо хип сом 450 пре ко ме ста По то ча ри, Ка ча пор, При дво ри ца до се вер ног обо да на се ља Пре тре-
шња. Ода тле гра ни ца иде на ју го и сток ас фалт ним пу тем Пре тре шња  – Гор ња Јо ша ни ца  – До ња Јо ша ни ца до изо хип се 450, а за тим шум-
ским пу тем пре ко ко те 514  – „Јо ша нич ка ко са” и за се о ка Сте ва но ви ћи, до ко те 478 на ас фалт ном пу ту Здра ви ње  – Јо ко ви ћи, на ста вља 
тим пу тем на се вер и до ла зи до ко те 544  – Лу ков ски по ток  – Гор ња Бре сни ца  – Ве ли ка Пла на до изо хип се 550, ју го за пад но од за се о ка 
Ба ча ни. Гра ни ца на ста вља на ис ток том изо хип сом из над на се ља Ве ли ка Пла на и Гор ња Ре чи ца до по те са „Гу џа ли ште”. Ода тле гра ни ца 
иде на ју го и сток шум ским пу тем пре ко ко те 447  – „Јо вин по ток” и по те са „Ми ло шев лаз” и се вер ним обо дом на се ља До ња Ре чи ца (ко ор-
ди на те: N 43° 17’ 54’’, E 21° 29’ 33’’; N 43° 17’ 46’’, E 21° 29’ 48’’) до ко те 399. Ода тле гра ни ца иде на се вер шум ским пу тем пре ко по те са 
„По пов лаз”, „Јо вин лаз” и „Ка ме њар” до на се ља Ба бо ти нац. Гра ни ца на ста вља изо хип сом 550, из над на се ља Бај чин це до Ко сте нич ке 
ре ке, а за тим од ко те 517 ас фалт ним пу тем Џи гољ  – Пе тро вац до се вер ног обо да на се ља Пе тро вац. Ода тле гра ни ца иде крат ко на ис ток 
пре ко ко ор ди на те: N 43° 19’ 24’’, E 21° 34’ 52’’ до ко те 525  – „Пе тро вач ки брег”, за тим на југ гра ни цом оп шти на Ме ро ши не  – Про ку пље 
све до ас фалт ног пу та Про ку пље  – Ста ра Бо жур на. Ту гра ни ца иде на за пад тим ас фалт ним пу тем до изо хип се 250, за тим њо ме до же ле-
знич ког мо ста пре ко ре ке То пли це. Ода тле гра ни ца иде на ис ток ас фалт ним пу тем Про ку пље  – Жи то ра ђа све до гра ни це тих оп шти на. 
Ту гра ни ца скре ће на југ том гра ни цом, а за тим на за пад пре ко ко те 416, ко ор ди на та: N 43° 11’ 59’’, E 21° 26’ 56’’, пре ла зи ко ор ди на те: 
N 43° 12’ 09’’, E 21° 37’ 20’’ и N 43° 12’ 11’’, E 21° 37’ 04’’ и до ла зи до ко те 421  – „Ор љан ча ни”, за тим пре ко ко ор ди на та: N 43° 12’ 14’’, 
E 21° 36’ 43’’; N 43° 12’ 17’’, E 21° 36’ 23’’ и N 43° 12’ 19’’, E 21° 36’ 08’’ до ко те 415 ју го и сточ но од Си мо нов ца. Гра ни ца да ље скре ће на 
ју го за пад и пре ко сле де ћих ко ор ди на та: N 43° 12’ 19’’, E 21° 35’ 48’’; N 43° 17’ 10’’, E 21° 35’ 34’’; N 43° 12’ 07’’, E 21° 35’ 27’’ и N 43° 
12’ 02’’, E 21° 35’ 17’’ до ла зи до ко те 443. За тим гра ни ца иде пре ко ко ор ди на та: N 43° 11’ 58’’, E 21° 34’ 54’’ и N 43° 11’ 58’’, E 21° 34’ 40’’ 
до ко те 484  – „Мо нин брег”. Ода тле гра ни ца се че пут Про ку пље  – Бој ник (ко ор ди на та: N 43° 12’ 05’’, E 21° 34’ 09’’) и пре ко ко ор ди на те: 
N 43° 12’ 08’’, E 21° 33’ 57’’ до ла зи до ко те 497, за тим пре ла зи ко ор ди на те: N 43° 12’ 15’’, E 21° 33’ 41’’ и N 43° 12’ 21’’, E 21° 33’ 36’’, 
на кон че га до ла зи до ко те 351  – „Во дич ка ре ка”. Гра ни ца на ста вља на се ве ро за пад и у ко ор ди на ти: N 43° 12’ 42’’, E 21° 33’ 12’’ пре ла зи 
гра ни цу К.О. Бе ла Во да  – Во ди це, а за тим пре ко ко ор ди на те: N 43° 12’ 49’’, E 21° 32’ 59’’ на Су вом по то ку, до ла зи до ко те 393, и на кон 
пре ла ска гра ни це К.О. Ћу ко вац  – Бе ла Во да (ко ор ди на та: N 43° 13’ 01’’, E 21° 32’ 29’’) и ко ор ди на те: N 43° 13’ 07’’, E 21° 32’ 10’’ до ла зи 
до ко те 349, ју жно од Ћу ков ца. Гра ни ца ода тле иде пре ко ко ор ди на те: N 43° 13’ 07’’, E 21° 31’ 45’’ и до ла зи до ко та 483 и 464  – „Гу бе тин”, 
про ла зи ко ор ди на ту: N 43° 12’ 59’’, E 21° 30’ 48’’ до ко те 392. Ода тле пре ла зи гра ни цу К.О. До ња То по ни ца  – Гу бе тин (ко ор ди на та: N 43° 
12’ 49’’, E 21° 30’ 17’’) и до ла зи до ко те 332, а ода тле пре ко ко ор ди на те: N 43° 12’ 41’’, E 21° 29’ 41’’ до ла зи до ко те 339  – „Миљ ко вач ки 
по ток”. Гра ни ца да ље иде пре ко по те са „Чу кар” (ко ор ди на те: N 43° 12’ 34’’, E 21° 29’ 06’’ и N 43° 12’ 34’’, E 21° 28’ 56’’) до ко те 464, за-
тим пре ла зи гра ни цу К.О. Смр дан  – Гор ња То по ни ца (ко ор ди на та: N 43° 12’ 37’’, E 21° 28’ 29’’), а на кон то га и пре ко ко ор ди на те: N 43° 
12’ 33’’, E 21° 28’ 05’’ до ко те 426  – „Цр ве на ре за”, ју жно од Гор ње То по ни це. Гра ни ца да ље на ста вља на ју го за пад пре ко То по нич ког 
по то ка (ко ор ди на та: N 43° 12’ 23’’, E 21° 27’ 35’’), а за тим и пре ко гра ни це К.О. Гор ња То по ни ца  – До ња Бе ја шни ца (ко ор ди на та: N 43° 
12’ 12’’, E 21° 27’ 24’’) и до ла зи до ко те 302  – „До ња Бе ја шни ца”. Гра ни ца ре јо на ода тле у ко ор ди на ти: N 43° 11’ 59’’, E 21° 26’ 56’’ из ла зи 
на гра ни цу К.О. До ња Бе ја шни ца  – Пре ка шни ца, иде њо ме на се ве ро за пад, а за тим на ста вља и гра ни цом К.О. Пре ка шни ца  – Пре ка дин, 
Пре ка шни ца  – Има но вац, Има но вац  – Пи ска ље, Гор ња Ко њу ша  – Пи ска ље, Гор ња Ко њу ша  – Ђу шни ца до по те са „Ђу шнич ка до ли на”, а 
за тим обо дом шу ме на се ве ро за пад (ко ор ди на те: N 43° 11’ 33’’, E 21° 24’ 34’’; N 43° 11’ 44’’, E 21° 24’ 29’’; N 43° 12’ 00’’, E 21° 23’ 59’’) 
до гра ни це ка та стар ских оп шти на Гор ња Ко њу ша  – До ња Ко њу ша  – Ви ча, До ње То ча не  – Ви ча, До ње То ча не  – Ба це, Ба це  – Плоч ник. 
Ода тле се гра ни ца да ље укљу чу је на изо хип су 400 и иде њо ме на се ве ро за пад, а за тим у ко ор ди на ти: N 43° 13’ 19’’, E 21° 19’ 37’’ скре ће 
ка ко ти 512 и ода тле пре ко ко ор ди на те: N 43° 13’ 01’’, E 21° 19’ 06’’ до ла зи до Ог ње но вач ког по то ка  – ко та 408, а за тим у прав цу за па да 
пре ко ко ор ди на те: N 43° 13’ 00’’, E 21° 18’ 34’’ до ла зи до шко ле у се лу Тма ва и пре ко Ба ло тич ког по то ка (ко ор ди на та: N 43° 13’ 15’’, E 21° 
17’ 33’’) до ла зи  до гра ни це К.О. Бар ба то вац  – Тма ва и да ље гра ни цом К.О. Бар ба то вац  – Спан це, Бар ба то вац  – Ко њу ва, Гр гу ре  – Ко њу ва 
и Гр гу ре  – Ви ше Се ло до рас кр сни це, се ве р но од на се ља Ви ше Се ло ка ме сти ма Гор ње Гр гу ре и Об ра до ви ћи. Ту гра ни ца скре ће на се-
вер пре ко ко ор ди на те: N 43° 13’ 55’’, E 21° 12’ 07’’, до ко те 684  – „Ба ран чу ка”, за тим на ис ток, па на се вер обо дом шу ме (ко ор ди на те: N 
43° 14’ 02’’, E 21° 12’ 05’’; N 43° 14’ 09’’, E 21° 12’ 26’’; N 43° 14’ 17’’, E 21° 12’ 07’’; N 43° 14’ 28’’, E 21° 12’ 17’’) до ко те 624, на ста вља 
на се вер обо дом шу ме (ко ор ди на те: N 43° 14’ 38’’, E 21° 12’ 13’’; N 43° 14’ 56’’, E 21° 12’ 10’’) до ко те 579  – „Чу ка”, а за тим на се ве ро и-
сток на ста вља обо дом шу ме до ко те 594  – „Рав њак” на гра ни ци К.О. Ку тло вац  – Му за ће. Ода тле гра ни ца ре јо на иде гра ни цом тих К.О. 
а за тим и К.О. Гор њи Ка ше вар  – До ња Ра ши ца, Тр бу ње  – До ња Ра ши ца, Тр бу ње  – Сиб ни ца, Ђу ре вац  – Сиб ни ца, Пре бре за  – Сиб ни ца и 
Пре бре за  – Чу ча ле, Пре бре за и Џеп ни ца и од ко те 438 и пре ко ко ор ди на те: N 43° 19’ 45’’, E 21° 14’ 42’’ до ла зи до ко те 486  – „Ши љак”, 
пре ко ко ор ди на та: N 43° 19’ 41’’, E 21° 15’ 36’ и N 43° 19’ 31’’, E 21° 16’ 10’’ до ко те 420  – „При бач ка ћу при ја”. За тим се одва ја ас фалт ним 
пу тем крат ко на југ, скре ће на за пад у по те су „Шу мар ци”, за тим изо хип сом 450 на ста вља на југ, се че ас фалт ни пут и на ста вља на југ, а 
за тим на ис ток пре ко ко та 466  – „Тр буњ ско бр до”, 403, 390, ју жно од Блач ког је зе ра, 398  – „Сред њи брег” и иде на се вер до по чет не тач ке 
ви но гор ја.
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Про ку пач ко ви но гор је не об у хва та део за пад но од гра да Про ку пља, оазу Ћу ко вац. Гра ни ца оазе по чи ње на пру жном пре ла зу у ко ти 

251, крат ко иде ре ком То пли цом, а за тим пре ла зи на пут Плоч ник  – До ња То по ни ца и иде на за пад. Гра ни ца за тим иде се вер но од на се ља 
Ћу ко вац, све вре ме пу тем ју жно од то ка ре ке То по ни ца, до ла зи до на се ља До ња То по ни ца, пре ла зи га са се вер не стра не, а за тим и на се-
ља Смр дан, Пре ка дин и Го ји но вац. Гра ни ца оазе на ста вља на за пад, ју жно од на се ља Гор ња Ко њу ша и се вер но од на се ља Ви ча и до ла зи 
до гра ни це ре јо на, се вер но од же ле знич ке ста ни це Плоч ник, ода кле пре ла зи на пру гу Плоч ник  – Про ку пље ко јом кре ће на ис ток и на тај 
на чин до ла зи до по чет не тач ке оазе, ју жно од по те са „Пле ха не ку ће”.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Про ку пач ко ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Пре бре за, По по ва, Бла це, Ку тле вац, Гр гу ре, Тма ва, Вр бо вац, Ме ђу ха-
на, Ка лу дра, Ба це, Гор ња Бре сни ца, Ве ли ка Пла на, Гор ња Ко њу ша, До ња Бе ја шни ца, Гор ња Ре чи ца, До ња Ре чи ца, До ља То по ни ца, Гор-
ња То по ни ца, Пре ка дин Гу бе тин, Ћу ко вац, Ре љи нац, Ба бо ти нац, Бај чин це, Ма ла Пла на, По то чић, Дре но вац, Смр дан, Го ји но вац, Џи гољ, 
До ња Ко њу ша, Ту ла ре, Кон џељ, Бре сни чић, Ви ча, Пе тро вац, Ба бин По ток, Про ку пље се ло, Рас тов ни ца, Бе љи ре, До бро тић, Про ку пље 
град и Во ди це, као и ка та стар ске оп шти не Ђу ре вац, Тр бу ње, Гор њи Ка ше вар, Бар ба то вац, Чун гу ла, До њи Ка ше вар, Сту бал, Су ва ја, Ала-
ма на, Кри ва ја, Гор ња Дра гу ша, Су ви до, Ла за ре вац, Бо ло љин, Свар че, Гор ња Јо ша ни ца, Здра ви ње, До ња Бре сни ца, Мр шаљ, Пре ко пу це, 
Кон чић, Ма ђе ре, Ши шма но вац, Ме ро вац, Ре си нац, Бе ло гош, Па ши нац, Бу ла то вац, До ња Тр на ва, Гор ња Тр на ва, Ју го вац, Гор ње Кор дин-
це, До ње Кор дин це, Ба ли но вац, Ђу ро вац, Но ва Бо жур на, Но во Се ло, По ја те и До ња Ста жа ва.

1.5.2.Југбогдановачковиногорје/ЈугБогдан

Про сти ра ње

Југ бог да но вач ко ви но гор је об у хва та те ре не са ле ве стра не Ју жне Мо ра ве у ши рем под руч ју око Ме ро ши не.

Границe

Гра ни ца ви но гор ја по чи ње на се ве ро за па ду на гра ни ци К.О. Ме ро ши на  – Про ку пље од ко те 525  – „Пе тро вач ки брег” и кре ће на се-
ве ро и сток пу тем од ко та 412  – „Џи гољ” и „До ња Дев ча”  – ко та 423, се вер но од Ко ре нач ке ре ке, пре ко цр кве у До њој Дев чи до ко те 416 
 – „Дев чан ска ре ка”, крат ко се вра ћа на ју го за пад изо хип сом 450, и се о ским пу тем До ња Дев ча  – Чу бу ра, по но во из ла зи на изо хип су 450. 
Гра ни ца до ла зи до ас фалт ног пу та ка од ма ра ли шти ма на Ја стреб цу, тим пу тем на ис ток, а за тим пу тем на се ве ро за пад кроз ме сто Крај ко-
вац, пре ко цр кве  – ко та 358, до ко те 380  – „Крај ко вач ка ре ка”. Ода тле гра ни ца иде на се ве ро и сток пре ко ко та 494  – „Чу ле” и 441  – „Лаз”, 
за тим изо хип сом 450 и пу тем по се вер ном обо ду на се ља Азбре сни ца и да ље истом изо хип сом из над се ла Ду ду лај це и Се ча ни ца до по те-
са „Ви ри не”, за пад но од ме ста Су по вац и да ље у истом прав цу пре ма же ле знич ком мо сту на Ју жној Мо ра ви до ас фалт ног пу та Те ши ца  – 
Мра мор. Ту гра ни ца скре ће на југ тим пу тем све до изо хип се 200, код мо ста пре ко Топ шан ског по то ка, за тим том изо хип сом из над ме ста 
Ма ло Ла лин це, Кру шце, Мра мор, Ба ту ши нац и Ча пљи нац, све до по те са „Дре њак”, на ис точ ном обо ду обла сти До брић. Гра ни ца ту иде 
крат ко на за пад, за тим и на се вер пу тем по ис точ ном обо ду бре жуљ ка стих ви но гра дар ских пар це ла, из над за се о ка Ча пљи нац до ко те 249 
 – „Др жа но вач ки друм”. Гра ни ца ту скре ће на за пад изо хип сом 250, пре ла зи Југ бог да но вач ку ре ку из ме ђу на се ља Ђа кус и Бу чић (ко ор-
ди на та: N 43° 13’ 24’’, E 21° 42’ 42’’) и на зад на ис ток истом изо хип сом, за о би ла зе ћи по тес „Ме ки шко бр до” (нај и сточ ни ја ко ор ди на та N 
43° 13’ 02’’, E 21° 47’ 50’’), опет на зад на за пад истом изо хип сом до ме ста Ста ра Бу жур на, ис кљу чу ју ћи та ко из ви но гор ја те ре не ни же од 
250 ме та ра обла сти До брић и ре ке То пли це. Гра ни ца иде крат ко на ис ток ас фалт ним пу тем Ста ра Бо жур на  – Про ку пље до гра ни це К.О. 
Ме ро ши на  – Про ку пље и на се вер том гра ни цом до по чет не тач ке ви но гор ја.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Југ бог да но вач ко ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Крај ко вац, Азбре сни ца, Ду ду лај це, Се ча ни ца, Су по вац, Ла ли нац, 
Кру шце, Мра мор, Алек сан дро во, Ста ра Бо жур на, Ђа кус, По ди на, Гла шин це, Смр дић, Жи то ра ђа, Пе јо вац, Вољ чин це, Шар лин це, Др жа но-
вац, Са ма ри но вац, Ба ту ши нац, Ме киш, Ча пљи нац, Ба лај нац, Алек сан дро во, као и ка та стар ске оп шти не Де ве ћа, Де ши ло во, Би љег, Ле па ја, 
Обла чи на, Ро жи на, Ба ли че вац, Ме ро ши на, Брест, Југ бог да но вац, Ко ста ди но вац, Гор ња Ра со ва ча, До ња Па со ва ча, Бу чић и Гра ди ште.

1.5.3.Житорађсковиногорје/Житорађа

Про сти ра ње

Жи то рађ ско ви но гор је об у хва та ви но гра дар ске те ре не на ис точ ним и ју го и сточ ним об рон ци ма пла ни не Ви до је ви ца.
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Гра ни ца ви но гор ја по чи ње на се ве ро за па ду, на гра ни ци К.О. Жи то ра ђа  – Про ку пље на ас фалт ном пу ту Про ку пље  – Жи то ра ђа, тим 
пу тем иде крат ко на ис ток, а за тим изо хип сом 250 до мо ста на по ме ну том ас фалт ном пу ту, из ме ђу на се ља Ре чи ца и Жи то ра ђа. Ода тле 
гра ни ца на ста вља на ис ток оба лом ре ке То пли ца до цр кве Пре све те Бо го ро ди це, за тим на југ ис точ ним обо дом на се ља Жи то ра ђа и пу-
тем по ред фа бри ке код Сту де нач ког по то ка из ла зи на ас фалт ни пут Жи то ра ђа  – То по ни ца. Гра ни ца иде тим пу тем на југ до изо хип се 
250, на ста вља њо ме на ис ток, крат ко се укљу чу ју ћи на ас фалт ни пут До ње Цр на то во  – Ја се ни ца  – Ша и но вац до скре та ња за Бад ње вац, 
оста вља ју ћи ван ви но гор ја до ли не во де них то ко ва ре ке То пли це и де сних при то ка. Гра ни ца од рас кр сни це пу те ва Ко ча не  – До ље вац и 
Ко ча не  – Ша и но вац, код за дру ге у Ко ча ну, скре ће на југ, на да ље иде ас фалт ним пу тем пре ма ме сту Пу ко вац, за тим ју жним обо дом пре ко 
ко те 207 на се ља „Ко ча не” до изо хип се 230 и да ље на југ том изо хип сом до гра ни це ре јо на, од но сно гра ни це К.О. До ље вац  – Ле ско вац. 
Ода тле гра ни ца иде на ју го за пад гра ни цом тих оп шти на, а за тим и К.О. Жи то ра ђа  – Ле ско вац и Жи то ра ђа  – Бој ник, све до ас фалт ног 
пу та Бој ник  – Жит ни По ток. Гра ни ца ви но гор ја се одва ја од гра ни ца тих оп шти на на ве де ним ас фалт ним пу тем на се ве ро за пад све до 
изо хип се 350, а за тим иде том изо хип сом на зад на ју го и сток и гра ни цом оп шти на Жи то ра ђа  – Бој ник до Бре сто вич ког је зе ра. Ту гра ни ца 
скре ће на се вер, нај пре се вер ним обо дом је зе ра, за тим ас фалт ним пу тем пре ма ме сту Бу бли ца, пу тем ка Бу блич ком је зе ру и гра ни цом 
К.О. Бу бли ца  – Бре го ви на до ас фалт ног пу та Бу бли ца  – Жит ни По ток и тим пу тем до ко те 463  – „Ма ри кин по ток”. Гра ни ца да ље иде 
пре ко ко ор ди на те: N 43° 04’ 03’’, E 21° 35’ 28’’ до ко те 493  – „Огрењ ски рид”, пре ко ко ор ди на те: N 43° 04’ 53’’, E 21° 35’ 34’’ до ко те 427 
 – „Злат на ре ка”. Гра ни ца за тим пре ла зи ас фалт ни пут у ко ор ди на ти: N 43° 05’ 11’’, E 21° 35’ 57’’ и иде до ко та 484 и 458  – „Рид”, за тим 
у ко ор ди на ти: N 43° 05’ 13’’, E 21° 36’ 49’’ пре ла зи гра ни цу К.О. Ма чи на  – Жит ни по ток и до ла зи до ко те 366  – „Ри стин по ток”, за тим 
пре ла зи ко ор ди на ту: N 43° 05’ 28’’, E 21° 37’ 18’’ и до ла зи до ко те 441  – „Гор ња Ма чи на”. На кон то га гра ни ца пре ла зи ко ор ди на те: N 43° 
05’ 40’’, E 21° 37’ 34’’ (гра ни ца К.О. Ма чи на  – Ко жин це) и N 43° 05’ 50’’, E 21° 37’ 45’’, на кон че га до ла зи до ко те 415  – „Сре до ри ди на” 
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и пре ко ко ор ди на те: N 43° 06’ 14’’, E 21° 37’ 54’’ до ко те 508, ис точ но од на се ља Ко жин це. Гра ни ца за тим из ла зи на гра ни цу К.О. Ста ро 
Мом чи ло во  – Ко жин це, крат ко иде њо ме на југ до пу та по обо ду шу ме по те са „Ћу мур ни ца” и „Зе ле ни ка мен”, за тим се о ским пу тем до 
ко те 488  – „Ста ро Мом чи ло во”, пре ко по те са „Гор њи рид”  – ко та 472 и за се о ка Ри ди не и обо дом шу ме по те са „Кру шкар” (ко ор ди на те: N 
43° 06’ 34’’, E 21° 40’ 18’’ и N 43° 06’ 52’’, E 21° 40’ 00’’) све до ко те 505  – „Зла до вац”. Ода тле гра ни ца иде на се ве ро и сток пу тем по обо ду 
шу ме ка на се љу Ко њар ник (ко ор ди на та: N 43° 07’ 25’’, E 21° 39’ 52’’) до по те са „Гор ња та гла ви ца”, ис кљу чу ју ћи из ви но гор ја шум ски 
по јас тог по те са, а за тим на ста вља на се вер изо хип сом 400 из над на се ља То по ни ца и Сту де нац, све до Ре чиц ког по то ка. Гра ни ца пре ла зи 
тај по ток у прав цу се ве ра и да ље иде изо хип сом 300 из над на се ља у прав цу се ве ро за па да, из над на се ља Вла хо во, Лу ко мир и Ре чи ца, и 
све до по чет не тач ке ви но гор ја.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Жи то рађ ско ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Вла хо во, Лу ко мир, Ре чи ца, Жи то ра ђа, Сту де нац, Ја се ни ца, То по-
ни ца, Ко њар ник, Бад ње вац, Ша и но вац, До ље вац, Ко ча не, Пу ко вац, Ду бо во, Зла та, Ма чи на, Бу бли ца, Жит ни По ток, Ко жин це, Ста ро 
Мом чи ло во, као и ка та стар ске оп шти не Де бе ли Луг, Гру даш, Гор ње Цр на то во, До ње Цр на то во, До њи Дре но вац, Гор њи Дре но вац, Ка ре 
и Но во Мом чи ло во.

Пре по ру че не/до зво ље не сор те и мак си мал ни при но си

Пре по ру че не/до зво ље не сор те за То плич ки ре јон по ви но гор ји ма ко је слу же за про из вод њу ква ли тет ног ви на са ге о граф ским по ре-
клом (ква ли тет но ви но са кон тро ли са ним ге о граф ским по ре клом и ква ли те том  – К.П.К. и вр хун ско ви но са кон тро ли са ним и га ран то ва-
ним ге о граф ским по ре клом и ква ли те том  – К.Г.П.К.) са мак си мал ним до зво ље ним при но си ма (у ки ло гра ми ма) по биљ ци и по хек та ру су:

СОР ТЕ ЗА
БЕЛА ВИНА Про ку пач ко Југ бог да но вач ко Жи то рађ ско

при нос/(kg/биљ ци) при нос/(kg/хек та ру)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Тамјаника    2,5 2 7.500 8.000
Смедеревка    2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Неопланта    2,5 2 7.500 8.000
Сила    2,5 2 7.500 8.000
Жупљанка    2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Savagnin Rose (Траминац)    2,5 2 7.500 8.000
Chardonnay    2,5 2 7.500 8.000
Sauvignon Blanc    2,5 2 7.500 8.000
Semillon    2,5 2 7.500 8.000
Pinot Blanc (Бургундац бели)    2,5 2 7.500 8.000
Pinot Gris (Бургундац сиви)    2,5 2 7.500 8.000
Riesling Italico (Италијански ризлинг, Грашевина)    2,5 2 7.500 8.000
Riesling (Рајнски ризлинг)    2,5 2 7.500 8.000

СОРТЕ ЗА
РОЗЕ ВИНА Прокупачко Југбогдановачко Житорађско

принос/ (kg/биљци) принос/(kg/хектару)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Limberger (Франковка)    2,5 2 7.500 8.000
Portugieser (Португизер)    2,5 2 7.500 8.000
Прокупац (Рскавац)    2,5 2 7.500 8.000
Вранац    2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Нема препоручених  –  –  –  –  –  –  –

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Pinot Noir (Бургундац црни)    2,5 2 7.500 8.000
Gamay Noir (Гаме)    2,5 2 7.500 8.000
Merlot    2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Sauvignon    2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Franc    2,5 2 7.500 8.000
Muscat de Hambourg (Мускат хамбург)    2,5 2 7.500 8.000

СОРТЕ ЗА
ЦРВЕНА ВИНА Прокупачко Југбогдановачко Житорађско

принос/(kg/биљци) принос/(kg/хектару)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Limberger (Франковка)    2,5 2 7.500 8.000
Portugieser (Португизер)    2,5 2 7.500 8.000
Прокупац (Рскавац)    2,5 2 7.500 8.000
Вранац    2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Пробус    2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Pinot Noir (Бургундац црни)    2,5 2 7.500 8.000
Gamay Noir (Гаме)    2,5 2 7.500 8.000
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Merlot    2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Sauvignon    2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Franc    2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене сорте бојадисери
Alicante Bouschet    2,5 2 7.500 8.000
Gamay Teinturier (Гаме бојадисер)    2,5 2 7.500 8.000
Зачинак (Неготинско црно)    2,5 2 7.500 8.000
Жупски бојадисер    2,5 2 7.500 8.000
Крајински бојадисер    2,5 2 7.500 8.000
  – основна рејонирана сорта (препоручена)    – допунска рејонирана сорта (дозвољена)

У из у зет но по вољ ним го ди на ма, при нос се мо же уве ћа ти за нај ви ше 0,5 kg по биљ ци ви но ве ло зе.
Дру ге ка рак те ри сти ке ве за не за про из вод њу гро жђа и ви на:

То плич ки ре јон
(Прокупачко, Југбогдановачко и Житорађско виногорје)

СОР ТЕ ЗА СТО НУ УПО ТРЕ БУ ГРО ЖЂА  
(ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ/ДО ЗВО ЉЕ НЕ СА МО  
ЗА ВИ НО ГОР ЈА)

Пре по ру че не/до зво ље не аутох то не и ре ги о нал не сор те
 – Chas se las (Ша сла бе ла, Пле мен ка бе ла)  –  Chas se las ros se (Ша сла цр ве на, Пле мен-

ка цр ве на)
 – Ча уш бе ли
 – Друге сорте

Пре по ру че не/до зво ље не до ма ће ство ре не сор те
 – Опу зен ска ра на
 – Би сер ка ра на
 – Де мир ка пи ја
 – Бе о град ска ра на
 – Ко сов ска ра на
 – Грочанка

 – Кар мен
 – Ба нат ски му скат
 – Рад ми ло вач ки му скат
 – Сме де рев ски му скат
 – Ла ста
 – Србија

 – Дру ге сор те

Пре по ру че не/до зво ље не ин тер на ци о нал не сор те
 – Pri ma 
 – Ora
 – Early Mu scat
 – Чаб ски би сер
 –  Car di nal 
 –  Ir sai Oli ver
 –  Ља на
 –  Ma til de
 –  Mu scat de Ham bo urg (Му скат  хам бург)
 –  Per let te (Пер лет)
 –  Reine des vignes (Kраљица винограда)

 – Sul ta ni ne blan che (Thomp son se e dless, 
Сул та ни на)
 – Su per ra ni Bol gar (вр ло ра ни Афус-али)
 – Exal ta 
 – Mu scat Pre co ce de Sa u mur
 – Dan las 
 – Ali na
 – An ge la
 – Asta ni skij
 – Fanny
 – Ge org
 – Lival 

 – Na deg da Azos
 – Mu scat Ro se St Val li er
 – Mic he le Pa li e ri
 – Vic to ria
 – Kat ha ri na
 – Dat ti er de Bouyro ut (Афус-али, 
Ре ги на)
 – Moldоva
 – Alp hon se La vallée
 – Ita lia (Му скат ита ли ја)
 – Mu scat d’Ale xan drie (Алек сан-
дриј ски му скат)
 – Друге сорте

ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ/ДО ЗВО ЉЕ НЕ ЛО ЗНЕ  
ПОД ЛО ГЕ

 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Ko ber 5BB 
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, SO4
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Te le ki 5C
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Te le ki 8B
 – Berlandieri x Riparia, 420 А

 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Ric hter 110
 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Pa ul sen 1103
 – Berlandieri x Rupestris, Ruggeri 140

 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Ric-
hter 99
 – Chas se las х Ber lan di e ri , 41B
 – Fer cal
 – Дру ге под ло ге

УЗ ГОЈ НИ ОБ ЛИК (НА ЧИН РЕ ЗИД БЕ) КОД 
ВИ НО ГРА ДА НА МЕ ЊЕ НИХ ПРО ИЗ ВОД ЊИ 
ГРО ЖЂА ЗА КВА ЛИ ТЕТ НА ВИ НА 
СА ГЕ О ГРАФ СКИМ ПО РЕ КЛОМ

 – Јед но гу би Ги јов (Гу јо)
 – Дво гу би Ги јов (Гу јо)
 – Кар ло вач ки
 – Роајатска кордуница

 –  Ка зе на вље ва кор ду ни ца
 – Сил во кор ду ни ца 
 – Мо зе ро ва кор ду ни ца

 – Жуп ски 
 – Кра јин ски
 – Дру ги слич ни уз гој ни об ли ци

МИ НИ МАЛ НИ СА ДР ЖАЈ АЛ КО ХО ЛА (% VOL)
(уколико вино није произведено на посебан начин)

Бе ла/Ро зе Цр ве на
10,0 10,5

1.6. НИ ШКИ РЕ ЈОН/НИШ

Про сти ра ње

Ни шки ре јон об у хва та ви но гра дар ске те ре не ко ји се на ла зе у ши ро кој ко тли ни до њег сли ва ре ке Ни ша ве и до њих сли во ва ре ка Ју-
жне Мо ра ве и Мо ра ви це.

Границe

Гра ни ца ре јо на по чи ње на се ве ро за па ду на Ју жној Мо ра ви, на гра ни ци К.О. Алек си нац  – Ра жањ, од но сно гра ни цом К.О. Вит ко вац 
 – Пра сков че, Пра сков че  – Ја се ње, Ја се ње  – По слон, Ја се ње  – Ли по вац, Ја се ње  – Ру ји ште, Ру ји ште  – Де ли град, Ру ји ште  – Ву ка ши но вац, 
Ру ји ште  – Бра да рац, Бра да рац  – Цр ни Као, Цр ни Као  – Мо зго во, Мо зго во  – Под го рац и до ла зи до тро ме ђе К.О. Мо зго во  – Под го рац  – 
Гра бо во. Да ље гра ни ца иде на југ, нај пре Мо зго вач ком ре ком до ас фалт ног пу та у по те су „Ду ги део”, за тим изо хип сом 450 у по те су „Це-
ро вач ка ко са” до ко те 467, за тим обо дом шу ме и пре ко ко та 304 и 274  – „Бр шка ре ка”, па ас фалт ним пу тем на југ до ко те 340 и из ла зи на 
Бо ван ско је зе ро на ушћу Су вог по то ка. Гра ни ца за тим из ла зи на изо хип су 250 и иде њо ме оба лом и на зад на за пад, па на југ оба лом Бо-
ван ског је зе ра и ју жно од по те са „Љи ља че” пре ла зи ре ку и изо хип сом 250, на ста вља на ис ток до бра не, за пад но од Бов на, и да ље оба лом 
на ис ток све до по те са „Цр ве ни брег”. Ода тле гра ни ца иде на ју го и сток изо хип сом 300, пре ко по те са „Цр ве ни брег”, „Ши ро ка ко са”, 
„Ам бе ри шта”, пре ла зи по ток Цу лум и на ста вља истом изо хип сом до цр кве, ју жно од Бов на. Ода тле се гра ни ца вра ћа на за пад ас фалт ним 
пу тем ка Де ли гра ду до из ла ска из шум ског по ја са, а за тим иде на југ изо хип сом 300 из над Су бо тин це, Кра ље ва и Алек син ца, до по те са 
„Кро шар”, ис точ но од на се ља Ва куп. Ода тле гра ни ца иде пре ко ко те 351 до Са ста вич ког по то ка, тим по то ком на југ, а за тим пу тем се вер-
но од по те са „Шу ма то вац” пре ко ко те 442  – „Коњ ска по ља на”, за тим по те са „Оско ру ша”  – ко та 538 до по чет ка Пру го вач ке ре ке. Гра ни ца 
се да ље, пре ко се ла Пру гов ца, спу шта ас фалт ним пу тем пре ко се ла Стан ци, до ма на сти ра Св. Сте ван код Ли пов ца  – ко та 394 и да ље иде 
на југ пу тем пре ко по те са „По жа рак” и „Го ру но вац” до ла зи до изо хип се 450 у по те су „Ру ди не”. Том изо хип сом гра ни ца на ста вља из над 
се ла Гор њи Кру пац до ас фалт ног пу та за се ло Пре ко но зи  – ко та 486 и иде њи ме све до цр кве Св. Ни ко ла, скре ће на ју го и сток пре ко ко те 
552  – из вор „Ру је вац” до се ла Рсов ца и да ље пу тем Рсо вац  – Па ли гра це, иде до гра ни це К.О. Алек си нац  – Град Ниш. Ода тле гра ни ца иде 
ас фалт ним пу тем пре ко се ла Вре ло до се ла Кра вље, а за тим низ То по нич ку ре ку до цр кве у До њој Па љи ни. Ту гра ни ца скре ће на ис ток 
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по то ком Ба зар је и у по те су „Ла ни ште”, ис точ но од Гор ње Па љи не из ла зи на изо хип су 500, се че пут за Кле но вик, на ста вља на ис ток из-
над Руј ни ка, све до цр кве из над се ла Ху ма  – ко та 492. Да ље гра ни ца иде пре ко по те са „Же де нац”  – ко та 580 на изо хип су 450, ко јом иде 
из над се ла Бре ни ца, Ка ме ни ца и Гор њи Ма те је вац, а за тим пре ко по те са „Гра дац” из ла зи на изо хип су 500 ко јом иде из над Кнез се ла, Ја-
се но ви ка, Вре ла и Гра ма де, до ла зи до пре во ја ис под по те са „Јо ва нов дел”. Ту гра ни ца ула зи у Свр љи шку ко тли ну, где да ље на ста вља на 
се ве ро за пад изо хип сом 500 и пу тем Ха џи ће во  – Ла ли нац до се ла Гр бав че, а за тим да ље изо хип сом 500, пре ко се ла Сли вје, Ла ли нац, Плу-
жи на и Ни ше вац, а за тим на југ пру гом Кња же вац  – Свр љиг пре ко ко те 386, све до ре ке „Кал ни це”  – ко та 359, а за тим на ис ток пре ко 
по те са „Бе ло ви на” до изо хип се 450, и том изо хип сом ју жно од се ла Шљи во ви ка из ла зи на пут Дра и нац  – Свр љиг. Да ље гра ни ца скре ће 
на југ и иде тим пу тем пре ко по те са „Љу бо вац” и у по те су „Или јин обор” на ста вља на ис ток изо хип сом 400, са се вер не стра не гра да Свр-
љи га пре ма се лу Же ље ву, пре ко по те са „Ду бра ва” до ко те 429  – „Оча но ви ца”. Ту гра ни ца из ла зи на гра ни цу К.О. Ри ба ре  – Бе ло и ње, иде 
њом на југ и пре ла зи Свр љи шки Ти мок код ме ста зва но „Ми ла ди нов крст”, па пу тем пре ма се лу Ри ба ру до ко те 460 из над се ла. Да ље 
гра ни ца иде на за пад об рон ци ма Свр љи шких пла ни на изо хип сом 450 и се ла Ђу ри нац до Пре ко но шке ре ке. Ода тле гра ни ца крат ко иде 
пу тем Ђу ри нац  – Пре ко но га до изо хип се 500 и њо ме до ас фалт ног пу та Пре ко но га  – Свр љиг. Гра ни ца иде тим пу тем на се вер до изо хип-
се 450, њо ме на ис ток, а за тим на се вер низ вод но ре ком По мо сни цом до пу та Свр љиг  – Ниш. Гра ни ца да ље скре ће на за пад и иде пу тем 
све до пре во ја код се ла Гра ма да, где из ла зи из Свр љи шке ко тли не. Ода тле гра ни ца иде на југ изо хип сом 550, а за тим и пре ко „Оре ов ца” 
 – ко та 682, „Па сја че”  – ко та 655 и „Си ће ва”  – ко та 545, пре ко ко ор ди на те: N 43° 21’ 12’’, E 22° 04’ 42’’ до ма на сти ра Све те Пет ке. Ту гра-
ни ца скре ће на југ изо хип сом 550 до пу та Црн че  – Рав ни До и тим пу тем до „Рав ног До ла”  – ко та 431. Ода тле гра ни ца скре ће на се ве ро-
за пад и иде изо хип сом 450, про ла зи из над Остро ви це и до ла зи до по те са „Го ру ње”, се вер но од Ку но ви це. Ода тле гра ни ца у прав цу ју га 
про ла зи изо хип сом 600, а за тим ли ни јом пре ко из во ра Ар на у то ви ца до ла зи до ко те 329  – ас фалт ни пут Ниш  – Пло ча и тим пу тем до рас-
кр сни це ка Је ла шни ци. Ода тле гра ни ца иде шум ским пу тем пре ко по те са „Су гар чев врх” до из во ра Во де нич ки ка мен, а ода тле на ју го за-
пад изо хип сом 450 до за се о ка Се ли ште и се о ским пу тем до Чук ње ни ка. Ода тле гра ни ца у прав цу ју го за па да из ла зи на изо хип су 550, 
пре ко ко те 431 и њо ме об рон ци ма Су ве пла ни не пре ко Ра у то ва, све до из над се ла Ра ди ки на Ба ра. Гра ни ца се да ље спу шта пу тем до ко те 
449 у се лу и пу тем пре ко по те са „Ка лу ђе ри ца” из ла зи у на се ље Пр ва Ку ти на на ас фалт ном пу ту, ис точ но од мо ста пре ко Ку тин ске ре ке. 
Гра ни ца скре ће на југ ас фалт ним пу тем пре ма Га џи ном Ха ну и пре ко ко те 223.9 у прав цу ју го за па да из ла зи на изо хип су 400. Том изо хип-
сом гра ни ца до ла зи до ис пред се ла Вук ма но во и на ста вља на за пад се вер ним об рон ци ма пла ни не Се ли че ви це, нај пре изо хип сом 450 до 
ис пред Бер ба то ва, за тим изо хип сом 500 ис под Бер ба то ва, па од Га бро вач ке ре ке изо хип сом 400 из над се ла До њег Вла са, Пе ру ти не и Ма-
ло ши шта, а за тим на југ пу тем до по те са „Го ли Рид” и да ље на за пад до ан тич ког гра да Ко при ја на (тзв. „Кур ви ног гра да”)  – ко та 335. 
Ода тле гра ни ца иде на се вер де сном оба лом Ју жне Мо ра ве до же ле знич ког мо ста код се ла Су пов ца. Ту гра ни ца пре ла зи на ле ву стра ну 
Ју жне Мо ра ве и иде пре ко ко те 443  – „Го ла чу ка”, пре ко ко ор ди на те: N 43° 23’ 42’’, E 21° 45’ 19’’ до за се о ка Клти це  – ко та 356, пре ко ко-
ор ди на те: N 43° 24’ 02’’, E 21° 45’ 19’’ до ма на сти ра Св. Пет ке, пре ко ко ор ди на те: N 43° 24’ 05’’, E 21° 44’ 59’’ до ко те 413, пре ко ко ор ди-
на та: N 43° 23’ 51’’, E 21° 44’ 24’’; N 43° 24’ 11’’, E 21° 44’ 11’’ и N 43° 24’ 20’’, E 21° 44’ 01’’ до по те са „Вр би ца”  – ко та 450, пре ко ко ор-
ди на те: N 43° 24’ 17’’, E 21° 43’ 18’’ до ко те 447  – „Пу жар”, а за тим пре ко ко ор ди на та: N 43° 24’ 22’’, E 21° 42’ 57’’; N 43° 24’ 20’’, E 21° 
42’ 25’’ и N 43° 24’ 30’’, E 21° 42’ 11’’ до ко те 440  – цр ква Св. Про ко пи ја. Гра ни ца да ље иде пре ко ко ор ди на та: N 43° 24’ 38’’, E 21° 41’ 52’’ 
и N 43° 24’ 48’’, E 21° 41’ 39’’ до по те са „Цр ве ни брег”  – ко та 409, а за тим се о ским пу тем за пад но од се ла Ко прив ни це пре ма се лу Ло ћи ка 
све до по те са „Ре ка”. Ода тле гра ни ца иде на за пад из над пу та Ло ћи ка  – Ку ли на  – По ро дин пре ко по те са „Ле ско вац”, „Чу кар”  – ко та 288, 
„Ка ча нев по ток”, „Смр дљи во др во”  – ко та 361, пре ко ко ор ди на та: N 43° 25’ 37’’, E 21° 38’ 40’’; N 43° 25’ 30’’, E 21° 38’ 19’’ и N 43° 25’ 
23’’, E 21° 37’ 51’’ до ко те 341 ју жно од Ку ли не, а да ље изо хип сом 350 до се ла По ро дин, где пре ла зи на изо хип су 450 и њо ме из над се ла 
Кли су ра до ас фалт ног пу та Љуп тен  – Про ку пље. Да ље гра ни ца скре ће на за пад и се вер но од по те са „Ве пер њак” из ла зи на изо хип су 500 
и њо ме из над се ла Ву ка ња и пу тем од Ву ка ње до по те са „Ду гач ка па ди на” до гра ни це К.О. Алек си нац  – Кру ше вац. За тим гра ни ца иде ка 
се ве ро и сто ку, гра ни цом ових две ју оп шти на до Сре зо вач ке ре ке и њо ме на се ве ро и сток до ушћа Жи ки ног по то ка. Ода тле гра ни ца скре ће 
на се вер и иде пре ко ко те 275, пре ко ко ор ди на та: N 43° 33’ 58’’, E 21° 33’ 54’’ и N 43° 34’ 10’’, E 21° 33’ 50’’ до ко та 306 и 241 и пре ко ко-
ор ди на те: N 43° 34’ 36’’, E 21° 33’ 45’’ до ко те 196 из над се ла До њи Љу беш до ла зи до пру ге Ниш  – Бе о град. Гра ни ца на ста вља на се вер 
пру гом до гра ни це К.О. Алек си нац и Ра жањ све до по чет не тач ке ре јо на.

Гра ни цу ре јо на ко ји об у хва та Со ко бањ ско ви но гор је чи ни и гра ни ца Со ко бањ ског ви но гор ја.
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Кар та 1.6.1. Гра ни це ре јо на и ви но гор ја Ни шког ре јо на
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Об у хва ће не оп шти не

Ни шки ре јон об у хва та те ри то ри ју у оп шти на ма Со ко ба ња, Алек си нац, До ље вац, гра да Ни ша и у оп шти ни Свр љиг. 
По вр ши не ре јо на и ви но гор ја
Ни шки ре јон за у зи ма по вр ши ну од 104.084,40 ha, где је нај ве ће Че гар ско ви но гор је.

Та бе ла 1.6.1. По вр ши не ре јо на и ви но гор ја Ни шког ре јо на

Ви но гор ја
Укуп на по вр ши на

ha % (рејон) % (ви но гор је)
Со ко бањ ско ви но гор је 8.024,83 7,71 10,84
Алек си нач ко ви но гор је 17.280,47 16,60 23,34
Жит ко вач ко ви но гор је 14.958,23 14,37 20,21
Че гар ско ви но гор је 20.664,87 19,85 27,92
Ку тин ско ви но гор је 7.243,44 6,96 9.79
Свр љи шко ви но гор је 5.851,28 5,62 7,90
Укуп но 74.023,12 71,11 100,00
Ни шки ре јон
Укупна површина (ha) 104.084,40

По вр ши не под ви но гра ди ма

На осно ву по љо при вред ног по пи са из 2012. го ди не у Ни шком ре јо ну има 1311,85 ha ви но гра да (око 1246,82 ha род них ви но гра да, 
од но сно 95,04%), од че га је 246,99 ha са сто ним сор та ма и 1064,86 ha са вин ским сор та ма.

Гра фи кон 1.6.1. По вр ши не под об ра ђи ва ним ви но гра ди ма у оп шти на ма об у хва ће ним Ни шким ре јо ном
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Кли мат ски фак то ри

У та бе ли 1.6.2. су при ка за не вред но сти не ких би о кли мат ских ин дек са на осно ву по да та ка из метeoролошки х ста ни ца у Aлексинцу, 
Ни шу, Со ко ба њи и РЦ Ниш (1961 –2010).

Та бе ла 1.6.2. Би о кли мат ски ин дек си за Ни шки ре јон
Ста ни ца AVG WIN BEDD HI CI DI N0 N35 N15
Aлексинац 17.6 1676.4 1375.3 2220.7 11.0 141.5 3.2 6.0 1.3
Ниш 17.8 1713.8 1390.4 2259.7 11.3 138.0 3.6 7.7 1.2
РЦ_Ниш 15.0 1208.8 1049.6 1572.6 10.8 217.6 6.4 0.5 1.6
Со ко ба ња 16.2 1415.9 1228.6 1993.7 9.5 180.3 7.3 3.2 2.3

Кар та 1.6.2. Вин кле ров ин декс Ни шког ре јо на
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Зе мљи шни усло ви

Пре о вла ђу ју ћи тип зе мљи шта овог ре јо на је вер ти сол, а за сту пље ни су и флу ви сол и еутрич ни кам би сол, док у ма њој ме ри и ху мо-
флу ви сол и се ми глеј, кал ко кам би сол и кал ко ме ла но сол, лу ви сол и зе мљи шта у ле си ви ра њу, псе у до глеј и ко лу ви јум, као и оста ла зе мљи шта.

Кар та 1.6.3. Ти по ви зе мљи шта Ни шког ре јо на
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То по граф ски фак то ри

Ге о граф ска ши ри на

Ре јон се про сти ре од 43° 41’ ге о граф ске ши ри не на се ве ру до 43° 13’ ге о граф ске ши ри не на ју гу.

Над мор ска ви си на

Ве ћи део ре јо на се про сти ре на над мор ским ви си на ма од 150 m до 700 m, али се пре де ли где се про сти ру ви но гор ја и где се ви но-
гра ди углав ном на ла зе на над мор ским ви си на ма од 200 m до 450 m.

Кар та 1.6.4. Над мор ска ви си на Ни шког ре јо на
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На гиб те ре на

Овај ре јон се углав ном ка рак те ри ше уме ре но-стр мим до бла гим на ги би ма те ре на на ко ји ма се на ла зе ви но гра ди, ма да се ви но гра ди 
у Че гар ском и Свр љи шком ре јо ну че сто на ла зе на бр ди ма и уз ви ше ним за рав ни ма.

Кар та 1.6.5. На гиб те ре на Ни шког ре јо на
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Екс по зи ци ја те ре на

Ре јон се ка рак те ри ше раз ли чи тим екс по зи ци ја ма те ре на, али се ви но гра ди углав ном на ла зе на ју жним, ју го и сточ ним и ис точ ним 
екс по зи ци ја ма.

Кар та 1.6.6. Екс по зи ци ја те ре на Ни шког ре јо на

Оро граф ске ка рак те ри сти ке

Оро граф ске ка рак те ри сти ке овог ре јо на ка рак те ри шу пла ни на Озрен (1178 m) са се ве ро за пад не стра не ре јо на, са ју го и сточ не стра-
не Свр љи шке пла ни не (1334 m) и Су ва пла ни на (1810 m), ко је при па да ју Кар пат ским пла ни на ма, док се пла ни на Ја стре бац (1491 m) 
на ла зи са за пад не стра не цен тал ног де ла овог ре јо на, и при па да Ро доп ским пла ни на ма. Вен ци и па ди не ових Кар пат ских и Ро доп ских 
пла ни на, као и бр до ви ти те ре ни ко ји су за сту пље ни ви ше у ис точ ном и ју го и сточ ном де лу ре јо на, оро граф ски ка рак те ри шу овај ре јон. 
Те ре ни на при о ба љу Ју жне Мо ра ве и Ни ша ве су ви ше бла го бр до ви ти и рав ни (по ред ре ка).



142 Број 45 22. мај 2015.

Пеј заж

Ре јон при па да брд ско-пла нин ском по ја су. Цен трал ним де лом ре јо на про ти че Ју жна Мо ра ва, а као део Ју жно мо рав ске до ли не на ла-
зи се Ни шка ко тли на ко ја по чи ње на ис то ку од Си ће вач ке кли су ре, док на за па ду сра ста са Мо рав ском ко тли ном. Ју жним де лом ре јо на 
про ти че ре ка Ни ша ва. Дуж ових ре ка се на ла зе пре те жно вла жне и по плав не шу ме хра ста лу жња ка, ја се на, јо ве, вр бе, то по ле и др, а у 
не по сред ној бли зи ни пар це ле са ра тар ским и по вр тар ским кул ту ра ма, као и на се ља. На бр до ви ти јем де лу ре јо на пеј за же ка рак те ри шу и 
ма ли воћ ња ци и уме ре но раз у ђе на на се ља. Се вер ни део ре јо на чи ни Со ко бањ ска ко тли на са шу ма ма хра ста це ра, сла ду на и др, а пеј за же 
чи не и ме шо ви те ра тар ске и во ћар ске кул ту ре, као и Бо ван ска кли су ра.

За сту пље ност ви но гра да и про из во ђа ча гро жђа

У овом ре јо ну 8.415 га здин ста ва по се ду је ви но гра де, што чи ни све га око 33,15% од укуп ног бро ја по љо при вред них га здин ста ва 
овог ре јо на. Нај ве ћи број ви но гра да ра, као и пар це ла под ви но гра ди ма се на ла зе у оп шти на ма гра да Ни ша.

Ви но гор ја

ни шки ре јон има сле де ћа ви но гор ја:
1.6.1. Со ко бањ ско ви но гор је/Со ко ба ња;
1.6.2. Алек си нач ко ви но гор је/Алек си нац;
1.6.3. Жит ко вач ко ви но гор је/Жит ко вац;
1.6.4. Че гар ско ви но гор је/Че гар;
1.6.5. ку тин ско ви но гор је/Ку тин ско;
1.6.6. Свр љи шко ви но гор је/Свр љиг.

1.6.1.Сокобањсковиногорје/Сокобања

Про сти ра ње

Со ко бањ ско ви но гор је се на ла зи на се ве ро и сточ ној стра ни ре јо на об у хва та ју ћи Со ко бањ ску ко тлин ско-брд ску област.

Гра ни це

Гра ни ца ви но гор ја по чи ње од по те са „Сред њи Брод” код пу та Со ко ба ња  – Бо ван и иде на се вер се о ским пу тем до се ла Тру ба рев ца. 
Ода тле гра ни ца иде се о ским пу тем за пад но од по те са „Тр њак”, пре ко ма на сти ра Со пот, а да ље пу тем Вр бо вац  – Ру је ви ца до по те са „Цр-
ве ни брег”. Гра ни ца да ље иде пре ко по те са „Дрењ ци”, ко та 406 и 360, из ла зи на пут Со ко ба ња  – Јо ша ни ца, код Јо ша нич ке ба ње и тим 
пу тем на се вер до за се о ка Ор ло вац из над се ла Јо ша ни ца. Ода тле гра ни ца скре ће на ис ток и пре ко по те са „Ши љак”  – ко та 602 и „Ма ле 
Не го ви це”  – ко та 619 из ла зи у Вла шко Се ло. Гра ни ца ода тле иде на југ до се ла Врм џа и пре ко Гор ње Ма ле и по те са „Бе љак” из ла зи на 
пут Со ко ба ња  – Му жи нац код ко те 491. Гра ни ца да ље иде тим пу тем пре ко се ла Му жи нац и Шар ба но вац до по те са „Кру шар” и „Тр ше-
ви на”  – ко та 557 до се ла Ни ко лин ца. Да ље гра ни ца на ста вља на ис ток пре ко ко те 562 и по те са „Кри ва кру шка”, „Ко сов ски дел”  – ко та 
617, „Ви со ки дел”  – ко та 571 до се ла Бог дин ца  – ко та 395 на пу ту Ми лу ши нац  – Чи тлук. Гра ни ца иде на југ тим пу тем до из во ри шта ре ке 
Мо ра ви це из над се ла Вре ло. Гра ни ца на ста вља тим пу тем и за пад но од на се ља Чи тлук скре ће и иде пу тем пра те ћи ток ре ке Мо ра ви це 
и про ла зи из над ме ста Ду го По ље, Блен ди ја, Со ко град, Со ко ба ња, где до ла зи ју жно од Со ко ба ње, се вер но од гра ни це ре јо на и иде на 
крат ко обо дом шу ме где се по но во укљу чу је на исти ас фалт ни пут. Да ље гра ни ца иде на се вер тим пу тем и код ко те 287 скре ће на за пад 
и про ла зи из над на се ља Ре сник, где ју го за пад но од се ла Ре сник пре ко вр ха „Ртањ”  – ко та 439 из ла зи код цр кве у се лу По ру жни ца. Ода тле 
пре ко за се о ка Рав на Шу ма и пре ко по те са „Рас кр сје” гра ни цом ре јо на до ла зи до по чет не тач ке ви но гор ја.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Со ко бањ ско ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Јо ша ни ца, Врм џа, Му жи нац, Шар ба но вац, Бе ли По ток, Со ко ба ња, 
Ни ко ли нац, Блен ди ја, Ду го По ље, Бог ди нац, Чи тлук, Тр го ви ште, Жуч ко вац, Ре сник, Тру ба ре вац, Вр бо вац и Ру је ви ца.

1.6.2.Алексиначковиногорје/Алексинац

Про сти ра ње

Алек си нач ко ви но гор је об у хва та те ре не са де сне стра не Ју жне Мо ра ве, из ме ђу ауто пу та и пла нин ских пре де ла ис точ но од Алек син ца. 

Гра ни це

Гра ни ца Алек си нач ког ви но гор ја по чи ње од ауто пу та на гра ни ци К.О. Алек си нац и Ра жањ и иде на се ве ро и сток гра ни цом ових 
две ју К.О. до изо хип се 400 у по те су „Дре но вач ка ко са”, а за тим пре ко ко та 422  – „Је зер ска ко са” и 473 из ла зи на изо хип су 500. Том 
изо хип сом гра ни ца иде до пу та пре ко по те са „Смр да нач ка ко са” ко јим иде на југ пре ма се лу Мо зго во, а за тим на се ве ро и сток изо хип-
сом 400, ис точ но до Мо зго вач ке ре ке до по те са „Ду ги део”. Ода тле гра ни ца иде на југ, по кла па ју ћи се са гра ни цом ре јо на, пре ко по те са 
„Це ро вач ка ко са”, ис точ но од се ла Мо зго ва и За вој, где се ис кљу чу је са гра ни це ре јо на и пре ко ко те 352 до ла зи до ко те 383  – „Го ре ла 
чу ка”, а за тим пу тем пре ко ко те 319  – „Ка шка ло” до изо хип се 300 ко јом иде из над Су бо тин ца, Кра ље ва и Алек син ца до по те са „Кро-
шар”, ис точ но од на се ља Ва куп. Ода тле гра ни ца иде пре ко ко те 351 до Са ста вич ког по то ка, тим по то ком на југ, а за тим пу тем се вер но 
од по те са „Шу ма то вац” пре ко ко те 442  – „Коњ ска по ља на”, за тим по те са „Оско ру ша”  – ко та 538 до по чет ка Пру го вач ке ре ке. Гра ни ца се 
да ље пре ко се ла Пру гов ца спу шта ас фалт ним пу тем пре ко се ла Стан ци до ма на сти ра Св. Сте ван код Ли пов ца и да ље на југ пре ко по те-
са „По жа рак” и „Го ру но вац” до ла зи до изо хип се 450 у по те су „Ру ди не”. Том изо хип сом гра ни ца на ста вља из над се ла Гор њи Кру пац до 
ас фалт ног пу та за се ло Пре ко но зи све до цр кве Св. Ни ко ла, скре ће на ју го и сток пре ко ко те 552  – из вор „Ру је вац” до се ла Рсов ца и да ље 
пу тем Рсо вац  – Па ли гра це иде до гра ни це К.О. Алек си нац  – Ниш. Гра ни ца ви но гор ја иде на ју го за пад том гра ни цом до ауто пу та, а за тим 
на се вер ауто пу тем све до гра ни це оп шти на Алек си нац и Ра жањ, од но сно до по чет не тач ке ви но гор ја.
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Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Алек си нач ко ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Мо зго во, Бо ван, Ву ка ши но вац, Де ли град, Ја се ње, Ру те вац, Ћи ћи на, 
Бо бо ви ште, Су бо ти нац, Кра ље во, Алек си нац ван ва рош, Ва куп, Алек си нац ва рош, Пру го вац, Алек си нач ки Буј мир, Гло го ви ца, Стан ци, Ли-
по вац, Гор њи Кру пац, Пре ко но зи, Рсо вац, Дра же вац и Ка тун, као и ка та стар ске оп шти не Бра да рац, До њи Кру пац, Бе ли Брег и До бру је вац.

1.6.3.Житковачковиногорје/Житковац

Про сти ра ње

Жит ко вач ко ви но гор је об у хва та те ре не са ле ве стра не Ју жне Мо ра ве из ме ђу пру ге Бе о град  – Ниш, и об ро на ка пла ни не Ја стре бац и 
оп шти не Кру ше вац. 

Гра ни це

Гра ни ца Жит ко вач ког ви но гор ја по чи ње на се ве ру од пру ге Бе о град  – Ниш, на пру жном пре ла зу на ас фалт ном пу ту, из ме ђу До њег 
Љу бе ша и Вит ков ца и иде на југ пру гом све до пру жног пре ла за на пу ту Те ши ца  – Ло ћи ка. Ода тле гра ни ца скре ће на за пад тим пу тем 
до ре ке Ту ри је, а за тим пу тем пре ко ко те 222.0 на се ве ро за пад ном обо ду на се ља Ло ћи ка до ла зи до изо хип се 250 у по те су „Огра ђе”. Том 
изо хип сом гра ни ца иде на за пад, све до Гар ван ског по то ка, а ода тле ас фалт ним пу тем Шу рић  – Чу ку ро вац  – Ку ли на до ко те 226.8, од но-
сно до рас кр сни це пу те ва ка По ро ди ну и Љуп те ну. Ода тле гра ни ца у истом прав цу пре ко ко те 429  – „Го ла чу ка” до ла зи на изо хип су 400, 
ко јом иде се вер но од По ро ди на и до ла зи до Лој зи шког по то ка, а за тим у прав цу се ве ро за па да пре ко ко те 502  – „Го ле ми лаз” до ла зи до 
гра ни це К.О. Алек си нац  – Кру ше вац. За тим гра ни ца иде ка се ве ро и сто ку гра ни цом ових две ју К.О. до Сре зо вач ке ре ке и њо ме на се ве ро-
и сток до ушћа у Жи кин по ток. Ода тле гра ни ца скре ће на се вер и пре ко ко те 275 и пре ко ко ор ди на та: N 43° 33’ 58’’, E 21° 33’ 54’’ и N 43° 
34’ 10’’, E 21° 33’ 50’’ иде до ко та 306 и 241 и пре ко ко ор ди на те: N 43° 34’ 36’’, E 21° 33’ 45’’ до ла зи до ко те 196 из над се ла До њи Љу беш, 
а за тим до пру ге Ниш  – Бе о град, од но сно до по чет не тач ке ви но гор ја.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Жит ко вач ко ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на До њи Љу беш, Сре зо вац, Гор њи Љу беш, Кор ман, По ро дин, Ку ли-
на, Чу ку ро вац, Че ста, Вр ће но ви ца, Ло ћи ка, Ко прив ни ца, Бан ко вац, Те ши ца, Лу жа не, Но зри на, Мо ра вац, Жит ко вац, Пр ћи ло ви ца, До њи 
Адро вац и Тр ња не, као и ка та стар ске оп шти не До ња Пе шча ни ца, Гор ња Пе шча ни ца, Гре де тин, Ра дев це, Ја ко вље, Љуп тен, Ка ме ни ца, 
Ло знац, Шу рић, Ма ли Дре но вац, Гор ње Су хот но, Круш је, Гор њи Адро вац, До ње Су хот но, Бе ља, Сту бли на.

1.6.4.Чегарсковиногорје/Чегар

Про сти ра ње

Че гар ско ви но гор је об у хва та те ре не у до њем сли ву ре ке Ни ша ве и то брд ске те ре не са де сне стра не.

Гра ни це

Гра ни ца ви но гор ја на се ве ро за па ду по чи ње од ауто пу та Бе о град  – Ниш, на гра ни ци оп шти на Ниш и Алек си нац и иде на се ве ро и-
сток том гра ни цом, а за тим и гра ни цом К.О. Па ли гра це  – Вре ло све до Врел ске ре ке, њо ме на се вер, а за тим и по то ком Же вр њак до се ла 
Вре ло. Гра ни ца да ље иде ас фалт ним пу тем до се ла Кра вља, а за тим низ То по нич ку ре ку до цр кве у До њој Па љи ни. Ту гра ни ца скре ће на 
ис ток по то ком Ба зар је и у по те су „Ла ни ште”, ис точ но од Гор ње Па љи не из ла зи на изо хип су 500, се че пут за Кле но вик, на ста вља на ис-
ток из над Руј ни ка све до цр кве из над се ла Ху ма  – ко та 492. Да ље гра ни ца иде пре ко по те са „Же де нац”  – ко та 580 на изо хип су 450, ко јом 
иде из над се ла Бре ни ца, Ка ме ни ца и Гор њи Ма те је вац, а за тим пре ко по те са „Гра дац” из ла зи на изо хип су 500 ко јом иде из над Кнез Се ла, 
Ја се но ви ка, Вре ла и Гра ма де до ла зи до пре во ја ис под по те са „Јо ва нов дел”. Ода тле гра ни ца иде на југ изо хип сом 550, а за тим и пре ко 
„Оре ов ца”  – ко та 682, „Па сја че”  – ко та 655 и „Си ће ва”  – ко та 545, пре ко ко ор ди на те: N 43° 21’ 12’’, E 22° 04’ 42’’ до ма на сти ра Све те Пет-
ке. Ту гра ни ца скре ће на југ изо хип сом 550 до пу та Црн че  – Рав ни До и тим пу тем до Рав ног До ла  – ко та 431. Ода тле гра ни ца скре ће на 
се ве ро за пад и иде изо хип сом 450, про ла зи из над Остро ви це и до ла зи до по те са „Го ру ње”, се вер но од Ку но ви це. Ода тле гра ни ца у прав цу 
ју га про ла зи изо хип сом 600, а за тим ли ни јом пре ко из во ра Ар на у то ви ца до ла зи до ко те 329  – ас фалт ни пут Ниш  – Пло ча и тим пу тем 
до рас кр сни це ка Је ла шни ци. Ода тле гра ни ца иде шум ским пу тем пре ко по те са „Су гар чев врх” до из во ра Во де нич ки ка мен, а ода тле на 
ју го за пад изо хип сом 450 до за се о ка Се ли ште и се о ским пу тем до Чук ње ни ка. Ода тле гра ни ца у прав цу ју го за па да из ла зи на изо хип су 
550 и њо ме об рон ци ма Су ве пла ни не пре ко Ра у то ва све до из над се ла Ра ди ки на Ба ра. Гра ни ца се да ље спу шта пу тем до ко те 449 у се лу 
и ли ни јом пре ко по те са „Ка лу ђе ри ца” из ла зи у на се ље Пр ва Ку ти на, на ас фалт ном пу ту ис точ но од мо ста пре ко Ку тин ске ре ке. Ода тле 
гра ни ца иде изо хип сом 250, пре ко на се ља Ни шка Ба ња све до ас фалт ног пу та Је ла шни ца  – Про сек, пре ла зи Ни ша ву и до ла зи до пу та 
Пи рот  – Ниш. Гра ни ца иде на за пад тим пу тем, а за тим и пу тем Ниш  – Бе о град до по чет не тач ке ви но гор ја.

Ви но гор је не об у хва та шум ски део пла ни не По по ва Гла ва се ве ро и сточ но од гра да Ни ша и то део па ра ле лан са прав цем ауто пу та 
Бе о град  – Ниш од по чет ка шум ског по ја са у ка та стар ској оп шти ни Гор њи Ко мрен (на ју го и сто ку) до за вр шет ка шум ског по ја са у ка та-
стар ској оп шти ни Бер чи нац (на се ве ро за па ду).

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Че гар ско ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Гор ња Тр на ва, Миљ ко вац, Гор ња Тр на ва, Бер чи нац, Па љи на, Гор ња То-
по ни ца, Вр ти ште, Руј ник, Ча мур ли ја, Тру па ле, По по вац, До њи Ко мрен, Гор њи Ко мрен, Хум, Бре ни ца, Ка ме ни ца, До ња Вре жи на, Кнез 
Се ло, Гор ња Вре жи на, Ја се но вик, Мал ча, Оре о вац, Вре ло, Па сја ча, Си ће во, Про сек  – Ма на стир, Остр ви ца, Ку но ви ца, Рав ни До, Је ла-
шни ца, Ни шка ба ња, Пр ва Ку ти на, Ра ди ки на ба ра, Ра у то во, Чу кље ник и Ку но ви ца, као и ка та стар ске оп шти не Вре ло, Кра вље, Па ли гра-
це, Ве ле По ље и До њи Ма те је вац I.

1.6.5.Кутинсковиногорје/Кутина

Про сти ра ње

Ку тин ско ви но гор је об у хва та ви но гра дар ске те ре не ко ји се на ла зе са ју жне стра не и у не по сред ној бли зи ни гра да Ни ша.
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Гра ни це

Гра ни ца ви но гор ја по чи ње на се ве ро за па ду на пу ту Про ку пље  – Ниш  – Га џин Хан и иде њи ме на ис ток, а за тим од ко ор ди на те: N 
43° 18’ 08’’, E 21° 58’ 59’’ и на југ до ме ста ис под по те са „Ка лу ђе ри ца”, ју жно од Пр ве Ку ти не. Ода тле гра ни ца иде пре ко ко те 223.9 у 
прав цу ју го за па да и из ла зи на изо хип су 400. Том изо хип сом гра ни ца до ла зи до ис пред се ла Вук ма но во и на ста вља на за пад се вер ним об-
рон ци ма пла ни не Се ли че ви це, нај пре изо хип сом 450 до ис пред Бер ба то ва, за тим изо хип сом 500 из над Бер ба то ва, па од Га бро вач ке ре ке 
изо хип сом 400 из над се ла До њег Вла са, Пе ру ти не и Ма ло ши шта, а за тим на југ пу тем до по те са „Го ли Рид”  – ко та 567 и да ље на за пад 
до ан тич ког гра да Ко при ја на (тзв. „Кур ви ног гра да”)  – ко та 335. Гра ни ца се, за тим, укљу чу је на пут Ле ско вац  – Ниш и тим пу тем иде на 
се вер све до по чет не тач ке ви но гор ја.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Ку тин ско ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Ниш „Бу бањ”, Па си По ља на, Ниш „Ће ле Ку ла”, Су ви до, Ни шка ба ња, Пр ва 
Ку ти на, Вук ма но во, Бер ба то во, До ње Вла се, Пе ру ти на, Кне жи ца, Ма ло ши ште, Бе ло ти нац, као и ка та стар ске оп шти не Га бро вац и Ћур ли на.

1.6.6.Сврљишковиногорје/Сврљиг

Про сти ра ње

Свр љи шко ви но гор је се на ла зи на се ве ро за пад ним об рон ци ма Свр љи шких пла ни на у ко тли ни око Свр љи га (у сре ди шњем де лу оп-
шти не). 

Гра ни це

На за па ду гра ни ца по чи ње од се ла Ла лин ца и иде на ис ток изо хип сом 500, пре ко се ла Плу жи на и Ни ше вац, а за тим на југ пру гом 
Кња же вац  – Свр љиг све до ре ке „Кал ни це”  – ко та 359, а за тим на ис ток пре ко по те са „Бе ло ви на”, изо хип сом 450, ју жно од се ла Шљи-
во ви ка из ла зи на пут Дра и нац  – Свр љиг. Да ље гра ни ца скре ће на југ и иде тим пу тем пре ко по те са „Љу бо вац” и у по те су „Или јин обор” 
на ста вља на ис ток изо хип сом 400 са се вер не стра не гра да Свр љи га пре ма се лу Же ље ву, пре ко по те са „Ду бра ва” до ко те 429  – „Оча но-
ви ца”. Ту гра ни ца из ла зи на гра ни цу ка та стар ских оп шти на Ри ба ре  – Бе ло и ње, иде да ље њо ме на југ и пре ла зи Свр љи шки Ти мок код 
ме ста зва но „Ми ла ди нов крст”, па пу тем пре ма се лу Ри ба ру до ко те 460 из над се ла. Да ље гра ни ца иде на за пад об рон ци ма Свр љи шких 
пла ни на, изо хип сом 450 и се ла Ђу ри нац до Пре ко но шке ре ке. Ода тле гра ни ца крат ко иде пу тем Ђу ри нац  – Пре ко но га до изо хип се 500 и 
њо ме до ас фалт ног пу та Пре ко но га  – Свр љиг. Гра ни ца иде тим пу тем на се вер до изо хип се 450, њо ме на ис ток, а за тим на се вер низ вод-
но ре ком По мо сни цом до пу та Свр љиг  – Ниш. Гра ни ца да ље скре ће на за пад и иде пу тем све до пре во ја код се ла Гра ма да. Гра ни ца да ље 
на ста вља на се ве ро за пад изо хип сом 500 и пу тем Ха џи ће во  – Ла ли нац до се ла Гр бав че, а за тим да ље изо хип сом 500, пре ко се ла Сли вје до 
се ла Ла ли нац, од но сно до по чет не тач ке ви но гор ја.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Свр љи шко ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Сли вје, Ла ли нац, Плу жи на, Ни ше вац, Гр бав че, Пре ко но га, Шљи во-
вик, Свр љиг, Ђу ри нац, Ри ба ре, као и ка та стар ску оп шти ну Мер џе лат.

Пре по ру че не/до зво ље не сор те и мак си мал ни при но си

Пре по ру че не/до зво ље не сор те за Ни шки ре јон по ви но гор ји ма ко је слу же за про из вод њу ква ли тет ног ви на са ге о граф ским по ре-
клом (ква ли тет но ви но са кон тро ли са ним ге о граф ским по ре клом и ква ли те том  – К.П.К. и вр хун ско ви но са кон тро ли са ним и га ран то ва-
ним ге о граф ским по ре клом и ква ли те том  – К.Г.П.К.) са мак си мал ним до зво ље ним при но си ма (у ки ло гра ми ма) по биљ ци ви но ве ло зе и 
по хек та ру су:

СОР ТЕ ЗА
БЕЛА ВИНА

Со ко-
бањ ско

Алек си-
нач ко

Жит ко-
вач ко Че гар ско Ку тин ско Свр љи шко

при нос/(kg/биљ ци) при нос/(kg/хек та ру)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Тамјаника       2,5 2 7.500 8.000
Сланкаменка црвена (Пловдина)       2,5 2 7.500 8.000
Смедеревка       2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Жупљанка       2,5 2 7.500 8.000
Неопланта       2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Savagnin Rose (Траминац)       2,5 2 7.500 8.000
Muscat Ottonel       2,5 2 7.500 8.000
Chardonnay       2,5 2 7.500 8.000
Sauvignon Blanc       2,5 2 7.500 8.000
Pinot Blanc (Бургундац бели)       2,5 2 7.500 8.000
Pinot Gris (Бургундац сиви)       2,5 2 7.500 8.000
Riesling (Рајнски ризлинг)       2,5 2 7.500 8.000
Riesling Italico (Италијански 
ризлинг, Грашевина)       2,5 2 7.500 8.000

СОРТЕ ЗА
РОЗЕ ВИНА

Со ко-
бањ ско

Алек си-
нач ко

Жит ко-
вач ко Че гар ско Ку тин ско Свр љи шко

при нос/(kg/биљ ци) при нос/(kg/хек та ру)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Limberger (Франковка)       2,5 2 7.500 8.000
Portugieser  (Португизер)       2,5 2 7.500 8.000
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Вранац       2,5 2 7.500 8.000
Прокупац (Рскавац)       2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Неготинка       2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Pinot Noir (Бургундац црни)       2,5 2 7.500 8.000
Gamay Noir (Гаме)       2,5 2 7.500 8.000
Merlot       2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Sauvignon       2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Franc       2,5 2 7.500 8.000
Muscat de Hambourg (Мускат 
хамбург)       2,5 2 7.500 8.000

Shiraz (Syrah)  2,5 2 7.500 8.000

СОРТЕ ЗА
ЦРВЕНА ВИНА

Со ко-
бањ ско

Алек си-
нач ко

Жит ко-
вач ко Че гар ско Ку тин ско Свр љи шко

при нос/(kg/биљ ци) при нос/(kg/хек та ру)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Portugieser  (Португизер)       2,5 2 7.500 8.000
Тамјаника црна       2,5 2 7.500 8.000
Limberger (Франковка)       2,5 2 7.500 8.000
Вранац       2,5 2 7.500 8.000
Прокупац (Рскавац)       2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Неготинка       2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Pinot Noir (Бургундац црни)       2,5 2 7.500 8.000
Gamay Noir (Гаме)       2,5 2 7.500 8.000
Merlot       2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Sauvignon       2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Franc       2,5 2 7.500 8.000
Shiraz (Syrah)  2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене сорте бојадисери
Alicante Bouschet       2,5 2 7.500 8.000
Gamay Teinturier (Гаме бојадисер)       2,5 2 7.500 8.000
Зачинак (Неготинско црно)       2,5 2 7.500 8.000
Жупски бојадисер       2,5 2 7.500 8.000
Крајински бојадисер       2,5 2 7.500 8.000
  – основна рејонирана сорта (препоручена)    – допунска рејонирана сорта (дозвољена)

У из у зет но по вољ ним го ди на ма, при нос се мо же уве ћа ти за нај ви ше 0,5 kg по биљ ци ви но ве ло зе.
Дру ге ка рак те ри сти ке ве за не за про из вод њу гро жђа и ви на:

Ни шки ре јон
(Сокобањско, Алексиначко, Житковачко, Чегарско, Кутинско и Сврљишко виногорје)

СОР ТЕ ЗА СТО НУ УПО ТРЕ БУ ГРО ЖЂА (ПРЕ-
ПО РУ ЧЕ НЕ/ДО ЗВО ЉЕ НЕ СА МО ЗА ВИ НО-
ГОР ЈА)

Пре по ру че не/до зво ље не аутох то не и ре ги о нал не сор те
 – Chas se las (Ша сла бе ла, Пле мен ка бе ла)  –  Chas se las ros se (Ша сла цр ве на, Пле-

мен ка цр ве на)
 – Ча уш бе ли
 – Цр ве ни дре нак (Ра за кли ја)
 – Друге сорте

Пре по ру че не/до зво ље не до ма ће ство ре не сор те
 – Опу зен ска ра на
 – Би сер ка ра на
 – Де мир ка пи ја
 – Бе о град ска ра на
 – Ко сов ска ра на
 – Грочанка

 – Кар мен
 – Ба нат ски му скат
 – Рад ми ло вач ки му скат
 – Сме де рев ски му скат
 – Ла ста
 – Србија

 – Бе о град ска бе се ме на
 – Не го тин ски ру бин
 – Ка ва дар ски дре нак
 – Ан ти го на
 – По вар дар ска по зна
 – Друге сорте

Пре по ру че не/до зво ље не ин тер на ци о нал не сор те
 – Pri ma 
 – Ora
 – Early Mu scat
 – Чаб ски би сер
 – Car di nal 
 – Ir sai Oli ver
 – Ља на
 – Ma til de
 – Mu scat de Ham bo urg (Му скат хам бург)
 – Per let te (Пер лет)
 – Reine des vignes (Kраљица винограда)

 – Sul ta ni ne blan che (Thomp son se e dless, 
Сул та ни на)
 – Su per ra ni Bol gar (вр ло ра ни Афус-
али)
 – Exal ta 
 – Mu scat Pre co ce de Sa u mur
 – Dan las 
 – Ali na
 – An ge la
 – Asta ni skij
 – Fanny
 – Ge org
 – Lival 

 – Na deg da Azos
 – Mu scat Ro se St Val li er
 – Mic he le Pa li e ri
 – Vic to ria
 – Kat ha ri na
 – Dat ti er de Bouyro ut (Афус-али, Ре-
ги на)
 – Moldоva
 – Alp hon se La vallée
 – Ita lia (Му скат ита ли ја)
 – Mu scat d’Ale xan drie (Алек сан-
дриј ски му скат)
 – Друге сорте

ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ/ДО ЗВО ЉЕ НЕ ЛО ЗНЕ ПОД-
ЛО ГЕ

 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Ko ber 5BB 
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, SO4
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Te le ki 5C
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Te le ki 8B
 – Berlandieri x Riparia, 420 А

 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Ric hter 110
 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Pa ul sen 1103
 – Berlandieri x Rupestris, Ruggeri 140

 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Ric hter 99
 – Chas se las х Ber lan di e ri, 41B
 – Fer cal
 – Друге подлоге
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УЗ ГОЈ НИ ОБ ЛИК (НА ЧИН РЕ ЗИД БЕ) КОД 
ВИ НО ГРА ДА НА МЕ ЊЕ НИХ ПРО ИЗ ВОД ЊИ 
ГРО ЖЂА ЗА КВА ЛИ ТЕТ НА ВИ НА СА ГЕ О-
ГРАФ СКИМ ПО РЕ КЛОМ

 – Јед но гу би Ги јов (Гу јо)
 – Дво гу би Ги јов (Гу јо)
 – Кар ло вач ки
 – Роајатска кордуница

 – Аси ме трич на кор ду ни ца
 – Казeнављева кор ду ни ца
 – са сло бод ним (па да ју ћим) ла ста ри ма

 – Сил во кор ду ни ца 
 – Мо зе ро ва кор ду ни ца
 – Жуп ски 
 – Кра јин ски
 – Други слични узгојни облици

МИ НИ МАЛ НИ СА ДР ЖАЈ АЛ КО ХО ЛА (% VOL)
(уколико вино није произведено на посебан начин)

Бе ла/Ро зе Цр ве на
10,0 10,5

1.7. НИ ШАВ СКИ РЕ ЈОН/НИ ША ВА

Про сти ра ње

Ни шав ски ре јон об у хва та ви но гра дар ске те ре не ко ји се на ла зе у ужој ко тли ни сред њег сли ва ре ке Ни ша ве.

Гра ни це

Ни шав ски ре јон об у хва та ви но гра дар ске те ре не ко ји се на ла зе у ужој ко тли ни сред њег сли ва ре ке Ни ша ве (де ло ви оп шти на Бе ла 
Па лан ка, Пи рот, Ди ми тров град и Ба бу шни ца). Гра ни ца ре јо на по чи ње на се ве ро за па ду од шко ле у на се љу Гра ди ште у оп шти ни Бе ла 
Па лан ка и иде ас фалт ним пу тем на ис ток до на се ља До лац и се вер но од се о ске шко ле пре ко ко те 416, ју го и сточ но од на се ља пре ла зи на 
изо хип су 450, об у хва та це ло ку пан по тес „Ло зје” и се вер но од по те са „Гра ди шко По ље” из ла зи на ас фалт ни пут До лац  – Кру пац. Гра ни ца 
да ље иде тим пу тем на ју го и сток и на обо ду се ла Кру пац у прав цу ис то ка пре ла зи на изо хип су 400, за тим на ста вља њо ме иду ћи из над 
се ла Вран дол и се вер но од по те са „Не ре зи на” у прав цу се ве ро и сто ка до ла зи до за пад ног обо да се ла Дра же во. Гра ни ца ода тле крат ко иде 
у прав цу ју го и сто ка пу тем пре ма се лу Илин ци до шко ле у се лу Дра же во и у истом прав цу пре ко ко та 515  – „Чо кин дел”, 473  – „Дел”, 
507  – „Свр љиг”, 593  – „Ду бра ва”, за тим скре ће на југ шум ским пу тем до ко те 490, и да ље на ис ток пу тем до по то ка Вла шки дол. Гра ни ца 
се да ље спу шта у прав цу ју га тим по то ком до обо да за се о ка Дол (ко ор ди на та: N 43° 14’ 37’’, E 22° 19’ 22’’) и у прав цу ис то ка из ла зи на 
ас фалт ни пут Бе ла Па лан ка  – Ба бин Кал (ко ор ди на та: N 43° 14’ 37’’, E 22° 19’ 35’’). Гра ни ца да ље иде њи ме на се вер до по те са „Крад њи 
дел” (ко ор ди на та: N 43° 14’ 46’’, E 22° 19’ 57’’) и у прав цу ис то ка из ла зи на се вер ни обод на се ља Бу ко ро вац, за тим крат ко ас фалт ним 
пу тем пре ма Гор њој Гла ми и на ју го и сток се о ским пу тем ка на се љу Кле ње до рас кр сни це пу те ва у цен тру се ла. Ода тле се гра ни ца пе ње 
се о ским пу тем у прав цу се ве ро и сто ка на изо хип су 350 и њо ме на ис ток све до пу та Љу ба то ви ца  – Чи флик. Гра ни ца да ље иде на се вер 
по то ком до се о ске шко ле у Љу ба то ви ци, а за тим на ис ток пу тем пре ма по те су „Го ле ми дел” у прав цу ка за се о ку Тре шњан ци и да ље у 
истом прав цу пре ко ко те 516, за тим се вер ним обо дом се ла Си њац, па пре ко ко те 503  – „Си њач ки дел” и у ко ти 379 из ла зи на ас фалт ни 
пут на ју го и сточ ном обо ду се ла Вра ни ште. Ода тле се гра ни ца спу шта у прав цу ју го и сто ка се о ским пу тем Вра ни ште  – Цр но кли ште, ис-
под по те са „Ба ти на гла ва” све до рас кр сни це пу те ва у се лу Цр но кли ште. Ода тле гра ни ца по но во иде на ис ток пре ко ко та 466  – „Бу јин 
врх”, 616  – „Бо шков дел”, 642  – „Ује вац”, пре ла зи ре ку Тем шти цу (ко ор ди на та: N 43° 14’ 19’’, E 22° 31’ 55’’) и пре ко по те са „Јеч ме ни ца” 
и „Рав на” од се ла Со пот до ла зи до рас кр сни це пу те ва у по ме ну том се лу. Ода тле гра ни ца иде на југ изо хип сом 500 све до ко те 495  – „Ша-
ри ва ли ва да”, а за тим пу тем пре ко ко те 560 у прав цу ју го и сто ка из ла зи на ас фалт ни пут Пи рот  – Ни шор и крат ко на југ тим пу тем до ко те 
570  – „Адем” и у прав цу ју го и сто ка до ла зи на се вер ни обод на се ља Гра да шни ца. Ода тле у прав цу се ве ро за па да, пре ко по те са „При пор” 
из ла зи на изо хип су 600, се че ас фалт ни пут Пи рот  – Рсов ци и том изо хип сом на ста вља из над се ла Бе ри ло вац, Из вор, Кру пац, Ве ли ко Се-
ло, Гра ди ште, Чи ни глав ци, Па ска ши ја, Обре но вац, за тим из над Ди ми тров гра да, се че ас фалт ни пут Ди ми тров град  – Ра деј на, за тим из над 
се ла Ба че во и из ла зи на др жав ну гра ни цу са Бу гар ском. Ода тле гра ни ца иде на ју го за пад све до пу та Слив ни ца  – Лу ка ви ца. За тим гра-
ни ца скре ће на се ве ро за пад и иду ћи изо хип сом 600, про ла зи из над се ла Лу ка ви ца, Же љу ша, Го јин Дол, Срећ ко вац и Су ко во све до ко те 
597  – „Гр до ман”, ју го и сточ но од Су ко ва. Ода тле гра ни ца у прав цу за па да иде до Су ков ског ма на сти ра, а за тим крат ко на југ пу тем по ред 
ре ке Јер ме и ис под по те са „Ко за ри ца” опет из ла зи на изо хип су 600. Гра ни ца иде том изо хип сом из над се ла Гор ња Др жи на, за тим ис под 
ма на сти ра Све ти Ни ко лај и од за пад ног обо да по те са „Ма ђи је”, у пра вој ли ни ји у прав цу запaда, пре ко за се о ка Ко ми је пре ла зи ре ку Јер-
му (ко ор ди на та: N 43° 00’ 26’’, E 22° 39’ 24’’) и из ла зи по но во на изо хип су 600. Том изо хип сом гра ни ца на ста вља на се ве ро за пад из над 
се ла Јал бо ти на, Пе тро вац и Др жи на, а за тим ас фалт ним пу тем При сјан  – Пи рот се спу шта на изо хип су 500 и њо ме из над се ла Ра сни ца и 
Ко стур до ла зи до ас фалт ног пу та До ње Кр њи но  – Бла то. Ода тле гра ни ца у истом прав цу пре ко ко те 558  – „Чу ка” и по те са „Ро су ља” из ла-
зи на ас фалт ни пут Пи рот  – По нор, се ве ро и сточ но од се ла По нор. Гра ни ца ода тле скре ће на се ве ро за пад тзв. ста рим пу тем Пи рот  – Бе ла 
Па лан ка, ју жно од пла ни не Бе ла ве све до ко те 486, код рас кр сни це ас фалт них пу те ва, ју жно од се ла Кре ме ни ца. Ту гра ни ца скре ће на 
за пад и изо хип сом 450 ју жно од по те са „Ја зби на”, до ла зи до пу та Бе ла Па лан ка  – Оре о вац, ис точ но од по те са „Ве ли ко ку ри ло”. Ода тле 
гра ни ца иде на југ тим пу тем пре ма се лу Оре о вац, све до се вер ног обо да на се ља и пре ко по те са „Ста со вац” у прав цу ју го за па да из ла зи 
на ас фалт ни пут у се лу Ди вља на код се о ске шко ле. Ода тле гра ни ца скре ће на се ве ро за пад и ли ни јом пре ко ма на сти ра Св. Ди ми три ја и 
ко та 456  – „Го ле ми ка мен” за пад но од се ла Мо кра, 495  – „Сла ти на”, 452  – „Ја њар” и 426  – „Ка мен” у се ло Вр гу ди нац и да ље у истом 
прав цу пре ко ко та 613  – по тес „Дав че вац” и 492 до ко те 330  – ас фалт ни пут у се лу Гло го вац, а за тим пре ко по те са „Круш је”, „Рас кр сје” 
на ас фалт ном пу ту Цр ве на Ре ка  – Ку но ви ца (ко ор ди на та: N 43° 16’ 25’’, E 22° 10’ 39’’), „Па ји на Ли ва да”, „Го ле ма Ли ва да” и „Ро су ља” до 
се ла Рав ни До  – ко та 431, рас кр сни ца пу те ва ка се ли ма Црн че и Остро ви ца. Ода тле гра ни ца скре ће на се вер и за пад но од по те са „Пре-
сто ље” и „Ого ре ли ца” из ла зи на ко ту 542  – „Џо ка нов ки че”, об у хва та ју ћи та ко на се ље Црн че. Ода тле гра ни ца на ста вља у истом прав цу 
изо хип сом 500 до  ко ор ди на те: N 43° 19’ 02’’, E 22° 09’ 50’’ и пре ко ко те 510  – „Пињ ки чер” и Ни ша ве у прав цу ис то ка до ла зи до се ла Гра-
ди ште, од но сно по чет не тач ке ре јо на.

Гра ни це Ни шав ског ре јо на об у хва та ју и гра ни це Ба бу шнич ког ви но гор ја ко је пред ста вља фи зич ки одво је но ви но гор је.
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Кар та 1.7.1. Гра ни це ре јо на и ви но гор ја Ни шав ског ре јо на
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Об у хва ће не оп шти не

Ни шав ски ре јон об у хва та те ри то ри ју у оп шти на ма Бе ла Па лан ка, Пи рот, Ди ми тров град и Ба бу шни ца.

По вр ши не ре јо на и ви но гор ја

Ни шав ски ре јон за у зи ма по вр ши ну од 49.333,88 ha, где је нај ве ће Пи рот ско ви но гор је.

Та бе ла 1.7.1. По вр ши не ре јо на и ви но гор ја Ни шав ског ре јо на

Ви но гор ја
Укуп на по вр ши на

ha % (рејон) % (ви но гор је)
Бе ло па ла нач ко ви но гор је 8.916,98 18,07 27,68
Пи рот ско ви но гор је 19.524,20 39,58 60,63
Ба бу шнич ко ви но гор је 3.763,17 7,63 11,69
Укуп но 32.204,35 65,28 100,00
Ни шав ски Ре јон
Укупна површина (ha) 49.333,88

По вр ши не под ви но гра ди ма

На осно ву по љо при вред ног по пи са из 2012. го ди не у Ни шав ском ре јо ну има 470,88 ha ви но гра да (око 461,19 ha род них ви но гра да, 
од но сно 97,94%), од че га је 37,78 ha са сто ним сор та ма и 433,1 ha са вин ским сор та ма.

Гра фи кон 1.7.1. По вр ши не под об ра ђи ва ним ви но гра ди ма у оп шти на ма об у хва ће ним Ни шав ским ре јо ном
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Кли мат ски фак то ри

У та бе ли 1.7.2. су при ка за не вред но сти не ких би о кли мат ских ин дек са на осно ву по да та ка из ме те о ро ло шких ста ни ца у Ба бу шни ци, 
Бе лој Па лан ци, Ди ми тров гра ду и Пи ро ту (1961 –2010).

Та бе ла 1.7.2. Би о кли мат ски ин дек си за Ни шав ски ре јон
Ста ни ца AVG WIN BEDD HI CI DI N0 N35 N15
Ба бу шни ца 16.0 1363.7 1197.9 1952.6 9.0 189.2 7.9 4.2 4.1
Бе ла Па лан ка 17.2 1596.1 1334.9 2187.6 10.3 163.2 5.2 6.8 2.0
Ди ми тров град 16.0 1357.3 1200.3 1935.1 9.3 195.7 7.7 2.1 2.4
Пи рот 16.5 1464.9 1264.2 2042.2 9.7 170.1 6.9 4.1 2.0

Кар та 1.7.2. Вин кле ров ин декс Ни шав ског ре јо на
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Зе мљи шни усло ви

Пре о вла ђу ју ћи ти по ви зе мљи шта овог ре јо на су вер ти сол и флу ви сол, а у ма њој ме ри су за сту пље ни и ренд зи на, си ро зем и ли то сол 
на кар бо нат ним суп стра ти ма, еутрич ни кам би сол, кал ко ме ла но сол, си ро зем, ли то сол на креч ња ку, лу ви сол и зе мљи шта у ле си ви ра њу, 
ко лу ви јум, као и псе у до глеј и оста ла зе мљи шта.

Кар та 1.7.3. Ти по ви зе мљи шта Ни шав ског ре јо на
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То по граф ски фак то ри

Ге о граф ска ши ри на

Ре јон се про сти ре од 43° 18’ ге о граф ске ши ри не на се ве ру до 42° 58’ ге о граф ске ши ри не на ју гу.

Над мор ска ви си на

Ве ћи део ре јо на се про сти ре на над мор ским ви си на ма од 250 m до 800 m, али се пре де ли где се про сти ру ви но гор ја и где се на ла зе 
ви но гра ди углав ном на ла зе на над мор ским ви си на ма од 320 m до 550 m.

Кар та 1.7.4. Над мор ска ви си на Ни шав ског ре јо на
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На гиб те ре на

Овај ре јон се углав ном ка рак те ри ше стр мим, уме ре но-стр мим до бла гим на ги би ма те ре на на ко ји ма се на ла зе ви но гра ди.

Кар та 1.7.5. На гиб те ре на Ни шав ског ре јо на

Екс по зи ци ја те ре на

Ре јон се ка рак те ри ше раз ли чи тим екс по зи ци ја ма те ре на, пре о вла ђу ју пре те жно ју жне и пре те жно се вер не екс по зи ци је, али се ви но-
гра ди углав ном на ла зе на ју жним и ју го и сточ ним екс по зи ци ја ма.
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Кар та 1.7.6. Екс по зи ци ја те ре на Ни шав ског ре јо на

Оро граф ске ка рак те ри сти ке

Oрографске ка рак те ри сти ке овог ре јо на да ју Свр љи шке пла ни не (1334 m) ко је се про сти ру са се вер не стра не, а са се ве ро и сточ не 
стра не пла ни на Ви длич (1413 m). Вла шка пла ни на (1443 m), се про сти ре са ју жне стра не, а са ју го за пад не стра не Су ва пла ни на (1809 m), 
ко је при па да ју Бал кан ским пла ни на ма. Цен тал ни део ре јо на ка рак те ри ше ни жа пла ни на Бе ла ва (946 m). Вен ци и па ди не ових пла ни на, 
као и бр до ви ти те ре ни ко ји су ви ше за сту пље ни у цен трал ном и ју жном де лу ре јо на, као и у Ба бу шнич ком ви но гор ју, ис пре се ца ни ко ри-
ти ма ре ка, оро граф ски ка рак те ри шу овај ре јон. У ко тли ни ре ке Ни ша ве се про сти ру рав ни и бла го бр до ви ти те ре ни.

Пеј заж

Овај ре јон се про сти ре у ужој ко тли ни сред њег сли ва ре ке Ни ша ве, у бре жуљ ка стом по ја су где су пре те жно за сту пље не шу ме хра-
ста це ра, сла ду на и др. и ни жем брд ском по ја су бу ко вих шу ма. Глав не пеј за жне ка рак те ри сти ке да ју ове шу ме, воћ ња ци и раз у ђе на на се-
ља ко ја се на ла зе на на ги би ма, од но сно па ди на ма пла ни на са се вер не и ју жне стра не.
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За сту пље ност ви но гра да и про из во ђа ча гро жђа

У овом ре јо ну 3.598 га здин ста ва поседујe ви но гра де, што чи ни око 30,3% од укуп ног бро ја по љо при вред них га здин ста ва овог ре јо-
на. Нај ве ћи број ви но гра да ра, као и пар це ла под ви но гра ди ма се на ла зи у оп шти ни Пи рот.

Ви но гор ја

ни шав ски ре јон има сле де ћа ви но гор ја:
1.7.1. Бе ло па ла нач ко ви но гор је/Бе ла Па лан ка;
1.7.2. Пи рот ско ви но гор је/Пи рот;
1.7.3. Ба бу шнич ко ви но гор је/Ба бу шни ца.

1.7.1.Белопаланачковиногорје/БелаПаланка

Про сти ра ње

Бе ло па ла нач ко ви но гор је об у хва та уске те ре не Бе ло па ла нач ке ко тли не са јед не и дру ге стра не ре ке Ни ша ве.

Гра ни це

Бе ло па ла нач ко ви но гор је се са сто ји од два де ла: се вер ног и ју жног.
Се вер ни део овог ви но гор ја се на ла зи са де сне стра не ре ке Ни ша ве на уском под руч ју из ме ђу до ли не Ни ша ве и об ро на ка Свр љи-

шких пла ни на. Гра ни ца овог де ла ви но гор ја на ис то ку кре ће од на се ља Гра ди ште и иде ас фалт ним пу тем на ис ток до на се ља До лац и 
се вер но од се о ске шко ле пре ко ко те 416, ју го и сточ но од на се ља пре ла зи на изо хип су 450, об у хва та це ло ку пан по тес „Ло зје” и се вер но 
од по те са „Гра ди шко по ље” из ла зи на ас фалт ни пут До лац  – Кру пац. Гра ни ца да ље иде тим пу тем на ју го и сток и на обо ду се ла Кру пац 
у прав цу ис то ка пре ла зи на изо хип су 400, за тим на ста вља њо ме иду ћи из над се ла Вран дол и се вер но од по те са „Не ре зи на”, у прав цу 
се ве ро и сто ка до ла зи до за пад ног обо да се ла Дра же во. Гра ни ца ода тле крат ко иде у прав цу ју го и сто ка пу тем пре ма се лу Илин ци до шко-
ле у се лу Дра же во и у истом прав цу пре ко ко та 515  – „Чо кин дел”, 473  – „Дел”, 507  – „Свр љиг”, 593  – „Ду бра ва”, за тим скре ће на југ 
шум ским пу тем до ко те 490, и да ље на ис ток пу тем до по то ка Вла шки дол. Гра ни ца се да ље спу шта у прав цу ју га до обо да се ла Дол и у 
прав цу ис то ка из ла зи на ас фалт ни пут Бе ла Па лан ка  – Ба бин Кал. Гра ни ца да ље иде њи ме на се вер до по те са „Крад њи дел” и у прав цу 
ис ток из ла зи на се вер ни обод на се ља Бу ко ро вац, за тим крат ко иде ас фалт ним пу тем пре ма Гор њој Гла ми и на ју го и сток се о ским пу тем 
ка на се љу Кле ње до рас кр сни це пу те ва у цен тру се ла. Ода тле гра ни ца се пе ње се о ским пу тем на изо хип су 350 и њо ме на ис ток све до 
пу та Љу ба то ви ца  – Чи флик. Гра ни ца да ље иде на се вер по то ком до се о ске шко ле у Љу ба то ви ци, а за тим на ис ток пу тем пре ма по те су 
„Го ле ми дел” у прав цу ка за се о ку Тре шњан ци и да ље у истом прав цу пре ко ко те 516, за тим се вер ним обо дом се ла Си њац, па пре ко ко те 
503  – „Си њач ки дел” и у ко ти 379 из ла зи на ас фалт ни пут на ју го и сточ ном обо ду се ла Вра ни ште. Ода тле се гра ни ца спу шта у прав цу ју-
го и сто ка се о ским пу тем Вра ни ште  – Цр но кли ште, ис под по те са „Ба ти на гла ва”, све до гра ни це оп шти на Бе ла Па лан ка  – Пи рот (гра ни ца 
К.О. Вра ни ште  – Си њац) и том гра ни цом на југ све до ас фалт ног пу та Пи рот  – Ниш. Гра ни ца скре ће на за пад тим пу тем, а за тим се од 
рас кр сни це пре ма ме сту Си њац одва ја ас фалт ним пу тем у прав цу се ве ро за па да до ме ста Љу ба то ви ца. Од ју жног обо да тог на се ља гра-
ни ца се спу шта по то ком до ре ке Ни ша ве и пре ко ко те 302 до ла зи до пу та. Гра ни ца да ље иде на ис ток пу тем Љу ба то ви ца  – Кле ње, по тес 
„Ја њи на”, крат ко на се вер пу тем ка ме сту Бу ко ро вац и да ље на ис ток ас фалт ним пу тем ко ји пра ти ток ре ке Ни ша ве, Бу ко ро вац  – Вран-
дол  – Кру пац. Од ју жног обо да на се ља Кру пац, гра ни ца иде крат ко ре ком Ни ша вом, а за тим пу тем по обо ду по те са „Гра ди шко По ље” ка 
се лу До лац пре ко ко те 353  – „Под ви ње”. Ода тле гра ни ца пре ко ко те 520  – „Сав ња нов врх” до ла зи до ју го за пад ног обо да ме ста Гра ди ште, 
од но сно по чет не тач ке се вер ног де ла ви но гор ја.

Ју жни део овог ви но гор ја се на ла зи са ле ве стра не ре ке Ни ша ве на уском под руч ју из ме ђу до ли не Ни ша ве и об ро на ка Су ве пла ни-
не. Гра ни ца ју жног де ла овог ви но гор ја по чи ње на се ве ру од ко те 542  – „Џо ка нов ки че”, се ве ро за пад но од ме ста Црн че и кре ће на ис ток 
пу тем пре ко за се о ка По ста ја Ра дов Дол до пру ге Ниш  – Пи рот. Гра ни ца иде пру гом до же ле знич ког над во жња ка, а за тим ас фалт ним пу-
тем Ниш  – Пи рот, све до мо ста пре ко Ни ша ве, ју го и сточ но од ме ста Чи флик, крат ко се спа ја ју ћи са се вер ним де лом ви но гор ја код мо ста 
се вер но од Бе ле Па лан ке. Гра ни ца се од мо ста код Чи фли ка вра ћа на за пад, нај пре крат ко обо дом шу ме пла ни не Бе ла ва пре ко ко те 366, 
крат ко ре ком Се длар на југ и обо дом шу ме све до по то ка Пан та леа. Ода тле гра ни ца иде шум ским пу тем ју жно од по те са „Ду бра ва”, пре-
ко ко те 466 до обо да на се ља Кли су ра, крат ко на југ пу тем уз по ток ка по те су „Сто јин врх” до обо да шу ме и пре ко ко те 466  – „Ба би чи на 
њи ва” до пу та ко ји од ме ста Кли су ра у прав цу ју га из ла зи на ас фалт ни пут Пи рот  – Бе ла Па лан ка. Гра ни ца ода тле скре ће на се ве ро за пад 
тзв. ста рим пу тем Пи рот  – Бе ла Па лан ка, ју жно од пла ни не Бе ла ве све до ко те 486, код рас кр сни це ас фалт них пу те ва ју жно од се ла Кре-
ме ни ца. Ту гра ни ца скре ће на за пад и изо хип сом 450, ју жно од по те са „Ја зби на” до ла зи до пу та Бе ла Па лан ка  – Оре о вац, ис точ но од по-
те са „Ве ли ко ку ри ло”. Ода тле гра ни ца иде на југ тим пу тем пре ма се лу Оре о вац све до се вер ног обо да на се ља и пре ко по те са „Ста со вац” 
у прав цу ју го за па да из ла зи на ас фалт ни пут у се лу Ди вља на код се о ске шко ле. Ода тле гра ни ца скре ће на се ве ро за пад и ли ни јом пре ко 
ма на сти ра Св. Ди ми три ја и ко та 456  – „Го ле ми ка мен” за пад но од се ла Мо кра, 495  – „Сла ти на”, 452  – „Ја њар” и 426  – „Ка мен” у се ло Вр-
гу ди нац и да ље у истом прав цу пре ко ко та 613  – по тес „Дав че вац” и 492 до ко те 303  – ас фалт ни пут у се лу Гло го вац, а за тим пре ко по те са 
„Круш је”, „Рас кр сје” на ас фалт ном пу ту Цр ве на Ре ка  – Ку но ви ца, „Па ји на ли ва да”, „Го ле ма ли ва да” и „Ро су ља” до се ла Рав ни До  – ко та 
431, рас кр сни ца пу те ва ка се ли ма Црн че и Остро ви ца. Ода тле гра ни ца скре ће на се вер и за пад но од по те са „Пре сто ље” и „Ого ре ли ца” 
из ла зи на ко ту 542  – „Џо ка нов ки че”, од но сно по чет не тач ке ви но гор ја.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Бе ло па ла нач ко ви но гор је об у хва та сле де ће ка та стар ске оп шти не:
Се вер ни део: де ло ви ка та стар ских оп шти на Гра ди ште I, До лац, Кру пац, Вран дол, Дра же во, Мо кли ште, Дол, Бу бу ро вац, Кле ње, Љу-

ба то ви ца, Си њац, Вра ни ште и Цр но кли ште.
Ју жни део: де ло ви ка та стар ских оп шти на Црн че, Рав ни До, Ла ни ште, Ле ско вик, Там ња ни ца, Цр ве ни Брег, Гло го вац, Шпај, Цр ве на 

Ре ка, Вр гу ди нац, Но во Се ло, Мо кра, Ди вља на, Оре о вац, Бе ла Па лан ка  – ван ва рош, Бе ла Па лан ка  – ва рош, Кре ме ни ца, Кли су ра и Чи-
флик.

1.7.2.Пиротсковиногорје/Пирот

Про сти ра ње

Пи рот ско ви но гор је за у зи ма ва ло ви те и бр до ви те те ре не Пи рот ске ко тли не са јед не и дру ге стра не ре ке Ни ша ве.
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Гра ни це

Пи рот ско ви но гор је се са сто ји од два де ла  – се вер ног и ју жног.
Се вер ни део овог ви но гор ја се на ла зи са де сне стра не ре ке Ни ша ве на уском под руч ју из ме ђу до ли не Ни ша ве и пла ни не Ви длич. 

Гра ни ца се вер ног де ла Пи рот ског ви но гор ја кре ће на за па ду од гра ни це оп шти на Пи рот  – Бе ла Па лан ка, ко та 503  – „Си њач ки дел” и у 
ко ти 379 из ла зи на ас фалт ни пут на ју го и сточ ном обо ду се ла Вра ни ште. Ода тле се гра ни ца спу шта у прав цу ју го и сто ка се о ским пу тем 
Вра ни ште  – Цр но кли ште ис под по те са „Ба ти на гла ва” све до рас кр сни це пу те ва у се лу Цр но кли ште. Ода тле гра ни ца по но во иде на ис ток 
пре ко ко та 466  – „Бу јин врх”, 616  – „Бо шков дел”, 642  – „Ује вац”, пре ла зи ре ку Тем шти цу и пре ко по те са „Рав на”, се ве ро и сточ но од се ла 
Со пот до ла зи до по ме ну тог се ла. Ода тле гра ни ца иде на југ изо хип сом 500 све до ко те 495  – „Ша ри ва ли ва да”, а за тим пу тем пре ко ко те 
560 у прав цу ис то ка из ла зи на ас фалт ни пут Пи рот  – Ни шор и иде крат ко на југ тим пу тем до ко те 570  – „Адем” и у прав цу ис то ка до ла зи 
на се вер ни обод на се ља Гра да шни ца. Ода тле у прав цу се ве ро за па да пре ко по те са „При пор” из ла зи на изо хип су 600, се че ас фалт ни пут 
Пи рот  – Рсов ци и том изо хип сом на ста вља из над се ла Бе ри ло вац, Из вор и Кру пац, све до ас фалт ног пу та Кру пац  – Сми лов ци. Гра ни ца 
се ту вра ћа на за пад пу тем Сми лов ци  – Кру пац  – Из вор до скре та ња за ма на стир Св. Јо ван. Ода тле гра ни ца иде пу тем пре ко ко те 384.2 
до ме ста Из вор и да ље пу тем пре ко ко те 382.5  – „Ви но гра ди” до ју жног обо да ме ста Бе ри ло вац. Ода тле се гра ни ца спу шта по то ком до 
бра не, за тим обо дом је зе ра до ин ду стриј ске зо не, а за тим ас фалт ним пу тем, са де сне стра не ре ке Ни ша ве, Пи рот  – Со пот. Гра ни ца да ље 
иде ма ги страл ним пу тем Пи рот  – Ниш до гра ни це оп шти на Пи рот  – Бе ла Па лан ка и том гра ни цом до по чет не тач ке овог де ла ви но гор ја.

Ју жни део на ис то ку по ла зи од ста рог пу та Пи рот  – Бе ла Па лан ка, од скре та ња за ме сто По нор и пре ко ко те 524 и по те са „За јед ни-
ца” до ла зи до ко те 542 и шум ским пу тем пре ко ко те 516  – „Шу мје” до по ме ну тог ас фалт ног пу та и иде крат ко њи ме ка Пи ро ту до ко те 
424  – „До лин ска ре ка”. Ода тле гра ни ца скре ће на се вер До лин ском ре ком до ко те 444, по то ком се пе ње до изо хип се 500 и том изо хип сом 
до ју жно од по те са „Го ла ру ди на” до за пад ног обо да на се ља Ма ли Су во дол. Ода тле гра ни ца иде пу тем по за пад ном обо ду на се ља до изо-
хип се 600, ко јом иде из над се вер ног обо да на се ља и пу тем ко ји пра ти ту изо хип су до се вер ног обо да на се ља Ве ли ки Су во дол (цр ква). 
Ода тле гра ни ца у прав цу ко те 639 из ла зи на изо хип су 600 до по те са „Стра ње” (ко ор ди на та: N 43° 10’ 32’’, E 22° 31’ 28’’) где се у прав цу 
ју го и сто ка спу шта на изо хип су 500 и њо ме до се вер ног обо да на се ља Гњи лан, а за тим и на се вер шум ским пу тем до гра ни це К.О. Пи-
рот  – Ван Ва рош  – Гњи лан код по те са „Му ти на па ди на” и да ље шум ским пу тем пре ко по те са „Де бе ли дел” пре ма ме сту Ста ни че ње до 
изо хип се 400, а за тим том изо хип сом до тог ме ста и да ље пу тем на се ве ро и сток ис под по те са „Ру ди на” и „Гми тро ва тр ша” до ко те 324. 
Ода тле се гра ни ца вра ћа на ис ток ре ком Ни ша вом до ме ста Ста ни че ње, а за тим иде пу тем од тог ме ста пре ко ко те 373, 499  – ма на стир 
Св. Ни ко ла и да ље тим пу тем уз ре ку Ни ша ву до обо да на се ља Пи рот. Да ље гра ни ца на ста вља обо дом је зе ра, спа ја ју ћи се са се вер ним 
де лом ви но гор ја, све до же ле знич ког мо ста. Гра ни ца да ље иде на југ пру гом до пру жног пре ла за, а ода тле зе мља ним пу тем пре ко ко те 
376.1  – „Ро гоз”, до по те са „Пра ко ви ца”, и пу тем ис под по те са „Ржан ски рид” до рас кр сни це ас фалт них пу те ва ка ме сту Др жи на и Пе тро-
вац. Гра ни ца на ста вља ас фалт ним пу тем ка ме сту Пе тро вац, за тим гра ни цом К.О. Пе тро вац  – Ве ли ки Јо ва но вац до тро ме ђе са К.О. Вој-
не го вац и да ље пу тем ка же ле знич кој ста ни ци Су ко во до по то ка, ис точ но од ме ста Вој не го вац и тим по то ком до пру ге и на да ље пру гом 
до др жав не гра ни це са Бу гар ском. Ода тле гра ни ца иде на ју го за пад гра ни цом све до пу та Слив ни ца  – Лу ка ви ца. Ода тле гра ни ца скре ће 
на се ве ро за пад и иду ћи изо хип сом 600, про ла зи из над се ла Лу ка ви ца, Же љу ша, Го јин Дол, Срећ ко вац и Су ко во све до ко те 597  – „Гр до-
ман”, ју го и сточ но од Су ко ва. Ода тле гра ни ца у прав цу за па да иде до Су ков ског ма на сти ра, а за тим крат ко на југ пу тем по ред ре ке Јер ме 
и ис под по те са „Ко за ри ца” опет из ла зи на изо хип су 600. Гра ни ца иде том изо хип сом из над се ла Гор ња Др жи на, за тим ис под ма на сти ра 
Све ти Ни ко лај и од за пад ног обо да по те са „Ма ђи је” у пра вој ли ни ји у прав цу запaд, пре ко се ла Ко ми је пре ла зи ре ку Јер му и из ла зи по-
но во на изо хип су 600. Том изо хип сом гра ни ца на ста вља на се ве ро за пад, из над се ла Јал бо ти на, Пе тро вац и Др жи на, а за тим ас фалт ним 
пу тем При сјан  – Пи рот се спу шта на изо хип су 500 и њо ме из над се ла Ра сни ца и Ко стур до ла зи до ас фалт ног пу та До ње Кр њи но  – Бла то. 
Ода тле гра ни ца у истом прав цу пре ко ко те 558  – „Чу ка” и по те са „Ро су ља” из ла зи на ас фалт ни пут Пи рот  – По нор, се ве ро и сточ но од се ла 
По нор.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Пи рот ско ви но гор је об у хва та сле де ће ка та стар ске оп шти не:
Се вер ни део: де ло ви ка та стар ских оп шти на Цр но кли ште, Цр вен че во, Ку ма но во, Ста ни че ње, Тем ска, Со пот, Ни шор, Пи рот  – ван 

ва рош, Гра да шни ца, Пи рот  – град, Бе ри ло вац, Из вор и Кру пац. 
Ју жни део: де ло ви ка та стар ских оп шти на По нор, Бла то, Ма ли Су во дол, Ко стур, Ве ли ки Су во дол, Гњи лан, Пи рот  – ван ва рош, Ста-

ни че ње, Цр вен че во, Пи рот  – град, Бар је Чи флик, Ра сни ца, Др жи на, Пе тро вац, Вој не го вац, Јал бо ти на, Су ко во, Гор ња Др жи на, Вла си, 
Бан ски Дол, Пла ни ни ца, Срећ ко вац, Го јин Дол, Гра ди ште, Чи ни глав ци, Обре но вац, Же љу ша, Лу ка ви ца, Гра ди ње и Ди ми тров град.

1.7.3.Бабушничковиногорје/Бабушница

Про сти ра ње

Ба бу шнич ко ви но гор је пред ста вља ви но гор је  – оазу сме ште ну у ко тли ни ис точ но од Су ве пла ни не.

Гра ни це

Гра ни ца ви но гор ја кре ће на се ве ру, на ас фалт ном пу ту Бе ла Па лан ка  – Ба бу шни ца од ју жног обо да ме ста Бе ла Во да и иде тим пу-
тем до ре ке Лу жни ца и да ље у истом прав цу пре ко ко та 663  – „Ша нац” и 543. Ода тле гра ни ца иде изо хип сом 550, све до ас фалт ног пу та 
Ба бу шни ца  – Ка лу ђе ро во, а за тим тим пу тем до рас кр сни це у том ме сту и да ље на ју го и сток до по те са „Тур ски гроб”. Ода тле се гра ни-
ца спу шта на југ изо хип сом 600, из над ме ста Дра ги нац и том изо хип сом до ас фалт ног пу та Дра ги нац  – Ва ва  – Стол. Гра ни ца за тим иде 
крат ко на ис ток пу тем кроз ме сто Стол до ис точ ног обо да на се ља, а за тим скре ће на ју го за пад пре ко ко те 695 до се ла Ду че вац. Гра ни ца 
да ље иде пу тем Ду че вац  – Кам бе ле вац, до ко те 481  – „Стол ска ре ка” у ко јој скре ће на се ве ро за пад пре ко ко та 462 и 506  – „Гор чин ци”, 
ас фалт ним пу тем до ме ста Су ра че во и да ље на се ве ро за пад изо хип сом 600, иду ћи из над ме ста Из вор и Про ва ље ник до за пад ног обо да 
ме ста Про ва ље ник. Ода тле гра ни ца иде до ко те 702 и да ље у прав цу се ве ра изо хип сом 700 из над ме ста Бра ти ше вац до пре во ја пре се ла 
Ре сник (ко ор ди на та: N 43° 06’ 20’’, E 22° 21’ 49’’). Ода тле гра ни ца у прав цу се ве ро и сто ка пре ко ко те 670  – „Риб” до ла зи до по чет не тач ке.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Ба бу шнич ко ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Бра ти ше вац, Стри же вац, Про ва ље ник, До ње Кр њи но, Из вор, Ка лу-
ђе ро во, Су ра че во, Гор чин це, Дра ги нац, Ва ва, Стол и Кам бе ле вац, као и ка та стар ске оп шти не Ба бу шни ца и Алек сан дро вац.
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Пре по ру че не/до зво ље не сор те и мак си мал ни при но си

Пре по ру че не/до зво ље не сор те за Ни шав ски ре јон по ви но гор ји ма ко је слу же за про из вод њу ква ли тет ног ви на са ге о граф ским по ре-
клом (ква ли тет но ви но са кон тро ли са ним ге о граф ским по ре клом и ква ли те том  – К.П.К. и вр хун ско ви но са кон тро ли са ним и га ран то ва-
ним ге о граф ским по ре клом и ква ли те том  – К.Г.П.К.) са мак си мал ним до зво ље ним при но си ма (у ки ло гра ми ма) по биљ ци и по хек та ру су:

СОР ТЕ ЗА
БЕЛА ВИНА Бе ло па ла нач ко Пи рот ско Ба бу шнич ко

при нос/(kg/биљ ци) при нос/(kg/хек та ру)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Тамјаника    2,5 2 7.500 8.000
Сланкаменка црвена (Пловдина)    2,5 2 7.500 8.000
Смедеревка    2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Неопланта    2,5 2 7.500 8.000
Сила    2,5 2 7.500 8.000
Жупљанка    2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Savagnin Rose (Траминац)    2,5 2 7.500 8.000
Chardonnay    2,5 2 7.500 8.000
Sauvignon Blanc    2,5 2 7.500 8.000
Semillon    2,5 2 7.500 8.000
Pinot Blanc (Бургундац бели)    2,5 2 7.500 8.000
Pinot Gris (Бургундац сиви)    2,5 2 7.500 8.000
Riesling Italico (Италијански ризлинг, Грашевина)    2,5 2 7.500 8.000
Riesling (Рајнски ризлинг)    2,5 2 7.500 8.000

СОРТЕ ЗА
РОЗЕ ВИНА Белопаланачко Пиротско Бабушничко

принос/(kg/биљци) принос/(kg/хектару)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Limberger (Франковка)    2,5 2 7.500 8.000
Portugieser (Португизер)    2,5 2 7.500 8.000
Прокупац (Рскавац)    2,5 2 7.500 8.000
Вранац    2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Нема препоручених  –  –  –  –  –  –  –

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Pinot Noir (Бургундац црни)    2,5 2 7.500 8.000
Gamay Noir (Гаме)    2,5 2 7.500 8.000
Merlot    2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Sauvignon    2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Franc    2,5 2 7.500 8.000
Muscat de Hambourg (Мускат хамбург)    2,5 2 7.500 8.000

СОРТЕ ЗА
ЦРВЕНА ВИНА Белопаланачко Пиротско Бабушничко

принос/(kg/биљци) принос/(kg/хектару)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Limberger (Франковка)    2,5 2 7.500 8.000
Portugieser (Португизер)    2,5 2 7.500 8.000
Прокупац (Рскавац)    2,5 2 7.500 8.000
Вранац    2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Пробус    2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Pinot Noir (Бургундац црни)    2,5 2 7.500 8.000
Gamay Noir (Гаме)    2,5 2 7.500 8.000
Merlot    2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Sauvignon    2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Franc    2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене сорте бојадисери
Alicante Bouschet    2,5 2 7.500 8.000
Gamay Teinturier (Гаме бојадисер)    2,5 2 7.500 8.000
Зачинак (Неготинско црно)    2,5 2 7.500 8.000
Жупски бојадисер    2,5 2 7.500 8.000
Крајински бојадисер    2,5 2 7.500 8.000
  – основна рејонирана сорта (препоручена)    – допунска рејонирана сорта (дозвољена)

У из у зет но по вољ ним го ди на ма, при нос се мо же уве ћа ти за нај ви ше 0,5 kg по биљ ци ви но ве ло зе.
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Дру ге ка рак те ри сти ке ве за не за про из вод њу гро жђа и ви на:

Ни шав ски ре јон
(Белопаланачко, Пиротско и Бабушничко виногорје)

СОР ТЕ ЗА СТО НУ УПО ТРЕ БУ ГРО ЖЂА  
(ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ/ДО ЗВО ЉЕ НЕ СА МО  
ЗА ВИ НО ГОР ЈА)

Пре по ру че не/до зво ље не аутох то не и ре ги о нал не сор те
 – Chas se las (Ша сла бе ла, Пле мен ка бе ла)  –  Chas se las ros se (Ша сла цр ве на, Пле-

мен ка цр ве на)
 – Ча уш бе ли
 – Друге сорте

Пре по ру че не/до зво ље не до ма ће ство ре не сор те
 – Опу зен ска ра на
 – Би сер ка ра на
 – Де мир ка пи ја
 – Бе о град ска ра на
 – Ко сов ска ра на
 – Грочанка

 – Кар мен
 – Ба нат ски му скат
 – Рад ми ло вач ки му скат
 – Сме де рев ски му скат
 – Ла ста
 – Србија

 – Дру ге сор те

Пре по ру че не/до зво ље не ин тер на ци о нал не сор те
 – Pri ma 
 – Ora
 – Early Mu scat
 – Чаб ски би сер
 –  Car di nal 
 –  Ir sai Oli ver
 –  Ља на
 –  Ma til de
 –  Mu scat de Ham bo urg (Му скат хам бург)
 –  Per let te (Пер лет)
 –  Reine des vignes (Kраљица винограда)

 – Sul ta ni ne blan che (Thomp son se e dless, 
Сул та ни на)
 – Su per ra ni Bol gar (вр ло ра ни Афус-али)
 – Exal ta 
 – Mu scat Pre co ce de Sa u mur
 – Dan las 
 – Ali na
 – An ge la
 – Asta ni skij
 – Fanny
 – Ge org
 – Lival 

 – Na deg da Azos
 – Mu scat Ro se St Val li er
 – Mic he le Pa li e ri
 – Vic to ria
 – Kat ha ri na
 – Dat ti er de Bouyro ut (Афус-али, 
Ре ги на)
 – Moldоva
 – Друге сорте

ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ/ДО ЗВО ЉЕ НЕ ЛО ЗНЕ ПОД ЛО ГЕ

 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Ko ber 5BB 
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, SO4
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Te le ki 5C
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Te le ki 8B
 – Berlandieri x Riparia, 420 А

 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Ric hter 110
 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Pa ul sen 1103
 – Berlandieri x Rupestris, Ruggeri 140

 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Ric hter 99
 – Chas se las х Ber lan di e ri, 41B
 – Fer cal
 – Дру ге под ло ге

УЗ ГОЈ НИ ОБ ЛИК (НА ЧИН РЕ ЗИД БЕ) КОД  
ВИ НО ГРА ДА НА МЕ ЊЕ НИХ ПРО ИЗ ВОД ЊИ  
ГРО ЖЂА ЗА КВА ЛИ ТЕТ НА ВИ НА  
СА ГЕ О ГРАФ СКИМ ПО РЕ КЛОМ

 – Јед но гу би Ги јов (Гу јо)
 – Дво гу би Ги јов (Гу јо)
 – Кар ло вач ки
 – Роајатска кордуница

 – Ка зе на вље ва кор ду ни ца
 – Сил во кор ду ни ца 
 – Мо зе ро ва кор ду ни ца

 – Жуп ски 
 – Кра јин ски
 – Дру ги слич ни уз гој ни об ли ци

МИ НИ МАЛ НИ СА ДР ЖАЈ АЛ КО ХО ЛА (% VOL)
(уколико вино није произведено на посебан начин)

Бе ла/Розe Цр ве на
9,5 10,0

1.8. ЛЕ СКО ВАЧ КИ РЕ ЈОН/ЛЕ СКО ВАЦ

Про сти ра ње

Ле ско вач ки ре јон об у хва та ви но гра дар ске те ре не рас по ре ђе не на све стра не од гра да Ле сков ца, у до ста ши рем и раз у ђе ном по бр ђу 
гор њег сли ва Ју жне Мо ра ве и ње них при то ка, као што су Пу ста Ре ка, Ве тер ни ца и Вла си на.

Гра ни це

На се ве ру гра ни ца ре јо на по чи ње од же ле знич ког мо ста на Ју жној Мо ра ви, не да ле ко од се ла Кли су ре и иде крат ко на југ ас фалт ним 
пу тем Ма ло ши ште  – Кли су ра до се вер ног обо да на се ља. Ту гра ни ца скре ће на ис ток ју жним об рон ци ма пла ни не Се ли че ви ца, иду ћи пре-
ко ко те 422  – „Ма ри на до ли на”, ко ор ди на та: N 43° 12’ 47’’, E 21° 51’ 42’’; N 43° 12’ 38’’, E 21° 52’ 15’’ и N 43° 12’ 32’’, E 21° 52’ 38’’, и 
ко та 488  – „Де бе ли дел” и 339  – „Ши ље гар ник”. Гра ни ца за тим у ко ор ди на ти: N 43° 12’ 19’’, E 21° 53’ 26’’ пре ла зи гра ни цу К.О. Ру сна  – 
Че чи на и до ла зи до ко те 385  –„Ма ла ре ка”, за тим 499, 529  – „Стан ко ви ца”, 507  – ко та на гра ни ци К.О. Ду кат  – Гор њи Бар беш, 521  – „Ра-
дич ки рид”, пре ко ко ор ди на те: N 43° 12’ 07’’, E 21° 56’ 28’’ ко ја се по кла па са изо хип сом 500, за тим иде до ко те 501  – „По кло пи ште”, ко те 
562, ко ор ди на та: N 43° 12’ 51’’, E 21° 57’ 40’’, ко та  622 и 663  – „Го ле ми ка мен”, ко ор ди на та: N 43° 13’ 28’’, E 21° 58’ 51’’, ко те 655  – 
„При ко ви ца” и 677  – „Ши ље гар ник” и пре ко ко ор ди на та: N 43° 13’ 51’’, E 21° 59’ 40’’ и N 43° 14’ 00’’, E 22° 00’ 16’’ до ла зи до ко те 254  – 
„Ку тин ска ре ка” у се лу Та ско ви ћи. Ту гра ни ца скре ће на југ Ку тин ском ре ком до ме ан да ра, за пад но од по те са „Чу ка”, а за тим пре ко ко те 
393 на изо хип су 400 и њо ме иде ис точ но од ме ста Ма ри на Ку ти на све до ста ре во де ни це на ју жном обо ду тог ме ста. Гра ни ца на ста вља 
Ку тин ском ре ком све до мо ста, а за тим пре ко ко те 408, ко ор ди на та: N 43° 10’ 40’’, E 22° 00’ 48’’, ко те 463  – „Вла шка ре ка”, на за пад до 
ко те 636  – „Тре шта ло др во”, а за тим на југ до ко та 523  – „Ру пе”, 475  – „Град ска до ли на”, 583  – „Ре ке”, 660  – „Тум ба”, 777  – „Збе го ви”, 742 
 – „Ра да ко вац”, 707  – „Го ле ма њи ва”, 601  – „Ра до са ви ца”  – на гра ни ци К.О. Ора о ви ца  – Ја шу ња и 457  – „Ко лар ка”, за тим на ис ток пре ко 
се вер ног обо да се ла Гор ња Ку пи но ви ца и ко та 474, 595, 588, и пре ко ко ор ди на те: N 43° 05’ 33’’, E 22° 05’ 23’’ до ла зи до ко те 728  – „Чу ка”. 
Гра ни ца ода тле иде пре ко ко ор ди на те: N 43° 05’ 24’’, E 22° 06’ 12’’ на гра ни ци К.О. Ступ ни ца  – Ја се но во до ко та 692 и 587  – „Ступ ни ца”. 
Ту гра ни ца скре ће на ју го за пад ас фалт ним пу тем Ступ ни ца  – Ора шац, све до скре та ња за се ло Јар се но во и по но во на југ од ко ор ди на те: 
N 43° 03’ 36’’, E 22° 05’ 08’’, пре ко ко та 451  – „Ора шач ка чу ка” и 503  – „Гми тров ци” до Пи ску по вач ке ре ке. Гра ни ца иде крат ко на за пад 
том ре ком, а за тим на југ пре ко ко те 440, ис точ но од се ла Гра да шни ца, за тим пре ла зи ко ор ди на ту N 43° 02’ 07’’, E 22° 04’ 45’’ и до ла зи до 
ко та 555  – „Кит ка”, 578  – „Аса но ва чу ка”, 583  – „Цр кви ште” и 471  – „Тум ба”, а за тим пре ко ко ор ди на те: N 43° 00’ 20’’, E 22° 06’ 35’’, па 
на ју го и сток до ко та 430  – „Го ли рид” и 433  –„Кор бу ли ца”, пре ла зи гра ни цу К.О. До ња Лом ни ца  – Гор ња Лом ни ца у ко ор ди на ти: N 43° 
00’ 34’’, E 22° 08’ 16’’, а за тим до ла зи до ко та 576, 597 и 511  – се вер но од Цр на то ва, за се о ка Кла да нац, Слав ков ци и Ди кин ци, до ко те 
400.4, а ода тле до мо ста на ушћу по то ка у Вла си ну ис точ но од Кру ше ви це. Гра ни ца да ље иде Вла си ном ка Вла со тин цу до по те са „Ко шу-
тин дол”, а за тим по но во на југ пре ко ко та 284 и 560, за се о ка Пре слап, ко та 654  – по тес „Ми ла то ви ца” и 726  – „Го лаш” и за се о ка Три ба ра 
и Гра ди ште до Руп ске ре ке. Да ље гра ни ца иде ас фалт ним пу тем До ња Ло пу шња  – Ве ли ка Се ја ни ца до ве ли ке кри ви не ис пред ме ста Да-
дин це и да ље пре ко ко та 490, 504  – „Ко ва че ва ба ра” и 668  – „Ра ван”, у ко ор ди на ти: N 42° 54’ 03’’, E 22° 07’ 27’’ пре ла зи Са ја нич ки по ток, 
за тим до ла зи до ко та 772  – „Пе тло ви Рид” и 732 и за се о ка Бо ја нин ци и ли ни јом пре ко ко те 636  – „Бо жи ча ни” до Ју жне Мо ра ве код же ле-
знич ког мо ста ју жно од Гр де ли це. Гра ни ца иде крат ко на југ ле вом оба лом ре ке до ула ска у Гр де лич ку кли су ру, а за тим на за пад пре ко 
ко та 351  – „Ва сиљ ко вац”, 440 и 419  – „Ми гу ло вац” и у по те су „Ку пу си ште”, пре ко ко ор ди на те: N 42° 52’ 44’’, E 22° 02’ 24’’, до ла зи до 
гра ни ца К.О. Ве ли ка Ко па шни ца  – Сла ти на. Гра ни ца да ље иде том гра ни цом, а за тим и гра ни цом К.О. Ве ли ка Ко па шни ца  – Ту ло во, Ве-
ли ка Гра бов ни ца  – Ту ло во и Зо ље во  – Ту ло во до ас фалт ног пу та Зо ље во  – Ту ло во. Тим пу тем гра ни ца ре јо на скре ће на југ до по те са 
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„Тур ско гро бље”, а ода тле иде пу тем Ту ло во  – Чу кље ник и пре ко ко те 431  – „Ту ту њи ште” и пу тем се вер но од по те са „Бо ро вик” до ла зи до 
обо да шу ме по те са „Бу јин лаз”. Гра ни ца на ста вља на за пад обо дом те шу ме (ко ор ди на те: N 42° 52’ 03’’, E 21° 57’ 19’’; N 42° 51’ 56’’, E 
21° 56’ 58’’; N 42° 52’ 07’’, E 21° 56’ 33’’ и N 42° 52’ 28’’, E 21° 56’ 00’’), за тим пре ла зи гра ни цу К.О. На кри вањ  – Вуч је и иде до по те са 
„Ко ко ши њак”. Гра ни ца да ље на ста вља обо дом шу ме по те са „Ор нич ко бр до” (ко ор ди на те: N 42° 52’ 11’’, E 21° 55’ 43’’; N 42° 52’ 06’’, E 
21° 55’ 22’’ и N 42° 51’ 58’’, E 21° 54’ 56’’) све до Вуч јан ске ре ке. Ту гра ни ца скре ће на се вер и иде Вуч јан ском ре ком до ушћа, за тим на 
ју го за пад ре ком Ве тер ни цом, све до мо ста у се лу Ми ро шев це. Ода тле гра ни ца иде шум ским пу тем ка се лу Иги ште уз по ток Ото ми ја до 
ко те 364  – „Бу сар ник” и до ла зи до тро ме ђе К.О. Ми ро шев це  – Иги ште  – Сла ву јев це, а за тим гра ни цом К.О. Ми ро шев це  – Сла ву јев це и 
То до ров це  – Сла ву јев це до тро ме ђе са К.О. Др во де ља. Ода тле гра ни ца иде крат ко на се ве ро за пад гра ни цом К.О. Сла ву јев це  – Др во де ља, 
у ко ти 293 скре ће на за пад, иде обо дом шу ме (ко ор ди на те: N 42° 53’ 38’’, E 21° 49’ 44’’ и N 42° 53’ 30’’, E 21° 49’ 39’’) и у на се љу Сла ву-
јев це из ла зи на ас фалт ни пут и њи ме до тро ме ђе К.О. Сла ву јев це  – До ње Вра нов це  – Ве ли ко Вој лов це про ла зе ћи кроз на се ље Сла ву јев-
це и да ље иде на се ве ро за пад пу тем Сла ву јев це  – Шу ма не  – Ле ба не до ју го и сточ ног обо да на се ља Ле ба не. Ту гра ни ца скре ће на за пад и 
пре ко ко та 342  – „О. чу кар” и 429  – „Кри вач ка чу ка”. Ода тле гра ни ца скре ће на се ве ро и сток и до ла зи до рас кр сни це пу те ва Ле ба не  – Ме-
две ђа и Ле ба не  – Пре коп че ли ца, на ста вља пу тем на се вер до тро ме ђе К.О. Кри ва ча  – Пре коп че ли ца  – Ге гља, а за тим гра ни ца ма К.О. 
Пре коп че ли ца  – Ге гља, Шту лац  – Ге гља, Шту лац  – Ла ли но вац и Сви ља ри ца  – Ла ли но вац до тро ме ђе са К.О. Ба че ви на. Ту гра ни ца скре ће 
на се вер пре ко ко те 477  – ас фалт ни пут Сли ша не  – Ле ба не, иде тим ас фалт ним пу тем на се ве ро и сток, а за тим из ла зи на гра ни цу К.О. 
Сви ња ри ца  – Ба че ви на и до ла зи до ко те 495  – „Чу кар” и да ље на ста вља гра ни цом К.О. Сви ња ри ца  – Ба че ви на, Ба че ви на  – Ми јај ли ца, 
Ора не  – Сли ша не, Ора не  – Мај ко вац, Ора не  – Ива ње, Ву ја но во  – Ива ње, Ву ја но во  – Ма гаш  – До бра Во да, Бре сто вац  – Ма гаш  – До бра 
Во да, ту се на крат ко одва ја од гра ни це К.О. и иде за пад ним и ју жним обо дом је зе ра, за тим се по но во укљу чу је на гра ни цу К.О. Бре сто-
вац  – Бу бли ца. Гра ни ца да ље иде гра ни цом К.О. Ду бра ва  – Бу бли ца, Ду бра ва  – Зла та, Гор ње Ко њув це  – Зла та и да ље гра ни ца ма оп шти на 
Гор ње Ко њув це  – Но во Мом чи ло во, Но во Мом чи ло во  – Гра ни ца, Гра ни ца  – Ду бо во, Ду бо во  – Ћу ко вац, Ћу ко вац  – Ка ре, Ка ре  – Ко сан-
чић, Ко сан чић  – Гор њи Дре но вац, Гор њи Дре но вац  – Гор ње Бри ја ње, Гор њи Дре но вац  – До ње Бри ја ње, Гор њи Дре но вац  – Ме ђа, Гор њи 
Дре но вац  – Шар лин це,  Шар лин це  – До њи Дре но вац, До њи Дре но вац  – Дра шко вац, Дра шко вац  – Пу ко вац, Пу ко вац  – Ку тлеш, Пу ко вац 
 – Бре сто вац, Пу ко вац  – Ру сна све до Ју жне Мо ра ве, а за тим том ре ком на се вер до по чет не тач ке ре јо на.

Кар та 1.8.1. Гра ни це ре јо на и ви но гор ја Ле ско вач ког ре јо на
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Об у хва ће не оп шти не

Ле ско вач ки ре јон об у хва та те ри то ри ју у оп шти на ма До ље вац, Га џин Хан, Ле ско вац, Бој ник, Ле ба не и Вла со тин це.

По вр ши не ре јо на и ви но гор ја

Ле ско вач ки ре јон за у зи ма по вр ши ну од 112.535,80 ha, где је нај ве ће Ви на рач ко ви но гор је.

Та бе ла 1.8.1. По вр ши не ре јо на и ви но гор ја Ле ско вач ког ре јо на

Ви но гор ја
Укуп на по вр ши на

ha % (рејон) % (ви но гор је)
Ба бич ко ви но гор је 15.949,95 14,17 19,42
Пу сто реч ко ви но гор је 19.856,06 17,64 24,18
Ви на рач ко ви но гор је 36.411,35 32,35 44,34
Вла со ти нач ко ви но гор је 9.893,24 8,79 12,05
Укуп но 82.110,60 72,95 100,00
Ле ско вач ки ре јон
Укупна површина (ha) 112.535,80

По вр ши не под ви но гра ди ма

На осно ву по љо при вред ног по пи са из 2012. го ди не у Ле ско вач ком ре јо ну има 1459,27 ha ви но гра да (око 1418,12 ha род них ви но гра-
да, од но сно 97,18%), од че га је 176,78 ha са сто ним сор та ма и 1282,49 ha са вин ским сор та ма. 

Гра фи кон 1.8.1. По вр ши не под об ра ђи ва ним ви но гра ди ма у оп шти на ма об у хва ће ним Ле ско вач ким ре јо ном
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Кли мат ски фак то ри

У та бе ли 1.8.2. су при ка за не вред но сти не ких би о кли мат ских ин дек са на осно ву по да та ка из ме те о ро ло шких ста ни ца у Вла со тин цу 
и Ле сков цу (1961  – 2010).

Та бе ла 1.8.2. Би о кли мат ски ин дек си за Ле ско вач ки ре јон
Ста ни ца AVG WIN BEDD HI CI DI N0 N35 N15
Ле ско вац 17.0 1548.4 1312.1 2143.8 9.9 153.8 6.8 5.8 3.1
Вла со тин це 17.7 1703.0 1387.2 2244.6 11.4 185.5 1.9 7.7 1.7

Кар та 1.8.2. Вин кле ров ин декс Ле ско вач ког ре јо на
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Зе мљи шни усло ви

Пре о вла ђу ју ћи ти по ви зе мљи шта овог ре јо на су еутрич ни кам би сол, флу ви сол, вер ти сол, а за сту пље ни су у ма њој ме ри и оста ли 
ти по ви зе мљи шта.

Кар та 1.8.3. Ти по ви зе мљи шта Ле ско вач ког ре јо на
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То по граф ски фак то ри

Ге о граф ска ши ри на

Ре јон се про сти ре од 43° 14’ ге о граф ске ши ри не на се ве ру до 42° 51’ ге о граф ске ши ри не на ју гу.

Над мор ска ви си на

Ве ћи део ре јо на се про сти ре на над мор ским ви си на ма од 250 m до 450 m, али се пре де ли где се про сти ру ви но гор ја и где се на ла зе 
ви но гра ди углав ном на ла зе на над мор ским ви си на ма од 250 m до 400 m. Над мор ска ви си на по сте пе но опа да иду ћи са обо да ка цен тру 
ре јо на.

Кар та 1.8.4. Над мор ска ви си на Ле ско вач ког ре јо на
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На гиб те ре на

Овај ре јон се углав ном ка рак те ри ше уме ре но-стр мим до бла гим на ги би ма те ре на на ко ји ма се на ла зе ви но гра ди. На гиб те ре на се 
по сте пе но сма њу је иду ћи од обо да ка цен тру ре јо на.

Кар та 1.8.5. На гиб те ре на Ле ско вач ког ре јо на
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Екс по зи ци ја те ре на

Ре јон се ка рак те ри ше раз ли чи тим екс по зи ци ја ма те ре на, али се ви но гра ди углав ном на ла зе на ју жним, ју го и сточ ним и ис точ ним 
екс по зи ци ја ма, као и на вр хо ви ма бр да и уз ви ше ним за рав ни ма.

Кар та 1.8.6. Екс по зи ци ја те ре на Ле ско вач ког ре јо на

Оро граф ске ка рак те ри сти ке

Оро граф ске, од но сно ре љеф не ка рак те ри сти ке овог ре јо на чи не пла ни на Се ли че ви ца (903 m) ко ја се на ла зи са се вер не стра не. Са 
се ве ро и сточ не стра не на ла зе се Ба бич ка го ра (1057 m) и Су ва пла ни на (1809 m). Пла ни на Че мер ник (1638 m) се на ла зи са ју го и сточ не 
стра не, пла ни на Ку ка ви ца (1442 m) са ју жне, а са за па да се про сти ре пла ни на Ра дан (1409 m). Све ове пла ни не при па да ју Ро доп ским 
пла ни на ма, осим Су ве пла ни не ко ја при па да Бал кан ским пла ни на ма. Вен ци и па ди не ових пла ни на, као и бр до ви ти те ре ни ко ји су за сту-
пље ни на крај њем за па ду ре јо на, се ве ро и сточ ном и ју го и сточ ном де лу ре јо на, ис пре се ца ни реч ним ко ри ти ма, оро граф ски ка рак те ри шу 
овај ре јон. Цен трал ни део ре јо на је ви ше бла го бр до вит и са рав ни јим те ре ни ма.

Пejзаж

Овај ре јон об у хва та Ле ско вач ку ко тли ну кроз ко ју про ти че ре ка Ју жна Мо ра ва са сво јим при то ка ма, а то су: Пу ста ре ка, Ја бла ни ца, 
Ве тер ни ца и Вла си на. Oко реч них ко ри та на ла зе се пре те жно вла жне и по плав не шу ме хра ста лу жња ка, ја се на, јо ве, вр бе и др., док оста-
лим брд ским де ло ви ма ре јо на пре о вла ђу ју пре те жно шу ме хра ста це ра и сла ду на и др. У се ве ро и сточ ном де лу на ла зи се и ни жи пот по-
јас пре те жно гор ске бу ко ве шу ме на об рон ци ма Су ве пла ни не. У овом ре јо ну ка рак те ри сти ке пеј за жа да ју и воћ ња ци ко ји се углав ном 
на ла зе на брд ским де ло ви ма, а у рав ни чар ским де ло ви ма се на ла зе на се ља и зе мљи ште на ко ме се че сто на ла зе по вр тар ске кул ту ре са 
пла сте ни ци ма.
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Обавештења
На основу чл. 21, 28. 29. и 74. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС”, број 116/08), као и члана 172. став 1. Закона о јавним на-
бавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15), одлука о покре-
тању отвореног поступка за јавну набавку добара и овлашћења зависних 
привредних друштава која послују у систему Електропривреде Србије: 
„Електродистрибуција Београд” д.о.о. Београд, „Електросрбија” д.о.о. 
Краљево, „Југоисток” д.о.о. Ниш и „Центар” д.о.о. Крагујевац, за спро-
вођење јединственог отвореног поступка за јавну набавку добара – бројила 
и мерних група, обликован у пет посебних истоврсних партија 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ” 
11000 Београд, Царице Милице 2 

(овлашћени наручилац) 
об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ�
о�закљученим�уговорима�о�јавној�набавци�бројила�и�мерних�група��
у�јединственом�отвореном�поступку�обликованом�у�пет�партија

Јавно предузеће „Електропривреда Србије” Београд (у даљем текс-
ту: Овлашћени наручилац), након спроведеног јединственог отвореног 
поступка за набавку бројила и мерних група, обликованог у 5 партија, у име 
и за рачун привредних друштава за дистрибуцију електричне енергије и то:

– ПД „Електродистрибуција Београд” д.о.о. Београд, Масарикова 
1-3, 11000 Београд, ЈН број Д 29/12; 

– ПД „Електросрбија” д.о.о. Краљево, Димитрија Туцовића 5, 36000 
Краљево, ЈН број 41/12;

– ПД „Југоисток” д.о.о. Ниш, Булевар Зорана Ђинђића 46 а, 18000 
Ниш, ЈН број 22/12;

– ПД „Центар” д.о.о. Крагујевац, Улица Слободе 7, 34000 Крагујевац, 
ЈН број 14/12 – ОПЦ, на основу одлука о избору најповољнијих заједнич-
ких понуда овлашћеног наручиоца од 21.01.2015. године, за набавку:

– 7.500 комада монофазних бројила електричне енергије за директно 
прикључење са могућношћу прикључења екстерног комуникационог мо-
дула за рад у даљинском систему – партија 1;

– 20.300 комада трофазних бројила електричне енергије за директно 
прикључење са могућношћу прикључења екстерног комуникационог мо-
дула и екстерног прекидача за рад у даљинском систему – партија 2;

– 890 мерних групa са екстерним GPRS модемима за даљинско очи-
тавање директне – партија 3;

– 1.285 Мерних група са екстерним GPRS модемима за даљинско 
очитавање полуиниректне – партија 4;

– 310 мерних група са екстерним GPRS модемима за даљинско очита-
вање индиректне – партија 5, закључило је дана 15. маја 2015. године, уго-
воре са Групом понуђача: Jugotrade d.o.o. Драгослава Срејовића 1в, Београд 
(носилац заједничих понуда), „Енел” д.о.о., Петроварадинска 26, Београд, 
„CITI” d.o.o. Миодрага Ибровца 2г, Београд и „VF EMT” д.о.о. Цветна 4, 
Београд–Земун (учесници заједничких понуда), на износ од: 

– 329.250,00 EUR (прерачунато у динарску противвредност на дан 
отварања понуда 37.737.350,92 динара, према средњем девизном курсу 
Народне банке Србије), за партију 1;

– 1.246.420,00,00 EUR (прерачунато у динарску противвредност на 
дан отварања понуда 142.859.799,36 динара, према средњем девизном кур-
су Народне банке Србије), за партију 2;

– 132.610,00 EUR (прерачунато у динаре на дан отварања понуда 
је 15.199.241,02 динара, према средњем девизном курсу Народне банке 
Србије), за партију 3;

– 217.165,00 EUR (прерачунато у динаре на дан отварања понуда 
је 24.890.605,36 динара, према средњем девизном курсу Народне банке 
Србије), партију 4 и

– 61.690,00 EUR (прерачунато у динаре на дан отварања понуда 
је 7.070.667,29 динара, према средњем девизном курсу Народне банке 
Србије), за партију 5.  5914

Ј а в Н е  Н а ба в К е

О С та Л И  О ГЛ аС И
КОНКурСИ

МИНИСТАРСТВО�ПОЉОПРИВРЕДЕ�И�ЗАШ-
ТИТЕ�ЖИВОТНЕ� СРЕДИНЕ на основу члана 45. и 
члана88. став 5. Закона о шумама („Службени гласник 
РС”, бр. 30/10 и 93/12) и Наредбе о мерама заштите и 
санације шума оштећених ледоломима и ледоизвалама 
(„Службени гласник РС”, број 30/15), расписује конкурс

– за доделу средстава за израду и реализацију 
Акционог плана санације оштећених шума у државном 
и приватном власништву за 2015. годину.

I.
Расписује се конкурс за доделу средстава по 

Годишњем програму коришћења средстава Буџетског 
фонда за шуме Републике Србије за 2015. годину 
(у даљем тексту: Конкурс), у складу са условима 
утврђеним Уредбом о утврђивању Годишњег програ-
ма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме 
Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник 
РС”, број 37/15) а за послове под редним бројем 11.

 – Израда и реализација Акционог плана санације 
оштећених шума у државном и приватном власништву 
за период 2015–2018. године у складу са Наредбом о 
мерама заштите и санације шума оштећених ледоло-
мима и ледоизвалама („Службени гласник РС”, број 
30/15), (у даљем тексту: Наредба).

II.
Пријаву за доделу средстава може понети лице које 

испуњава одговарајуће услове (у даљем тексту: подно-
силац пријаве), и то ако је:

1) сопственик, односно корисник шума и шумског 
земљишта које је оштећено ледоломима и ледоизвалама;

2) правно лице или предузетник, ако је закључило 
уговор о изради и реализацији програма радова са соп-
ствеником, односно корисником шуме или земљишта 
на коме ће се изводити радови.

III.
Право на доделу средстава има подносилац прија-

ве који ће послове из тачке I. Конкурса извршити на 
подручју Нишавског, Тимочког, Борског, Расинског, 
Поморавског и Браничевског управног округа.

IV.
Пријава за доделу средстава се подноси у писаној 

форми, на адресу: Министарство пољопривреде и заш-
тите животне средине – Управа за шуме, 11070 Нови 
Београд, Омладинских бригада 1.

V.
Пријава за доделу средстава садржи: опште по-

датке – назив правног лица, име и презиме лица које га 
заступа, матични број, порески идентификациони број, 
број рачуна отворен код Управе за трезор тј. код одгова-
рајуће банке, доказ да је регистрован за обављање де-
латности за коју подноси пријаву.

Уз писану пријаву подносилац је дужан да достави:
1) Акциони план санације шума оштећених ледо-

ломима и ледоизвалама израђен у складу са Наредбом, 
на који је Министарство пољопривреде и заштите жи-
вотне средине дало сагласност;

2) одлуку надлежног органа управљања, под-
носиоца пријаве, о усвајању плана који учествују на 
Конкурсу;

3) изјаву одговорног лица да са поднетим планом 
није конкурисао код неког другог даваоца средстава за 
те намене;

4) копију решења о упису у регистар, односно до-
каз о последњој статусној промени. 

VI.
Рок за достављање пријава по овом конкурсу је 8 

дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-

мати у разматрање. Министарство може по потреби да 
затражи допуну или додатно образложење документа-
ције достављене на конкурс.

VII.
Критеријуми за доделу средстава су: 
1. приоритет за санацију у складу са Наредбом;
2. хитност и неопходност;
3. последице у случају неспровођења мера; 
4. допринос унапређењу одрживог газдовања шу-

мама.
VIII.

Уговором који закључује Министарство пољопри-
вреде и заштите животне средине са подносиоцем 
пријаве прецизира се врста и обим радова који се фи-
нансирају, динамика извршења, услови и начин ко-
ришћења средстава из тачке I. Конкурса, а у зависности 
од прилива средстава буџета Републике Србије и време-
на вршења посла.

IХ.
Овај конкурс објавити у „Службеном гласнику 

Републике Србије”. 6035

СудСКИ ОГЛаСИ
ВИШИ�СУД�У�КРАЉЕВУ

Виши суд у Краљеву и то судија Радојка Бажалац у 
предмету Р. број 3/15 ради признања пресуде Основног 
суда у Бару П. 552/12 од 25. јула 2012. године, по пред-
логу предлагача Марине Покимице из Рвата, Рашка, 
против противника предлагача Мерсидина Мурића, 
сада непознате адресе, на основу члана 81. став 2. тачка 
4. у вези с чланом 83. ЗПП-а, донео је 22. априла 2015. 
године

РЕШЕЊЕ

I Противнику предлагача Мерсидину Мурићу, сада 
непознате адресе, поставља се привремени заступник, 
адвокат Радмила Станимировић из Краљева.

II Привремени заступник ће заступати противника 
предлагача у овом предмету све док се противник пред-
лагача или његов пуномоћник не појаве пред судом, 
односно док орган старатељства не обавести суд да је 
поставио старатеља, а до окончања поступка признања 
наведене судске одлуке.

III Решење о постављењу привременог заступ-
ника се објављује у „Службеном гласнику Републике 
Србије”, истиче на огласној табли суда и доставља 
Центру за социјални рад Краљево.

Р. број 3/15 – Из Вишег суда у Краљеву. 6050

ПР�ВИ�ОСНОВ�НИ�СУД�У�БЕ�О�ГРА�ДУ

Пред овим су дом у то ку је оста вин ски по сту пак 
иза пок. Па прић Во ји на, бив. из Бе о гра да, Мар ка Оре-
шко ви ћа 6, ро ђе ног 8. септембра 1907. го ди не пре ми-
ну лог да на 19. априла 1998. го ди не, ра ди рас пра вља ња 
за о став шти не.

По зи ва ју се ли ца ко ја по ла жу пра во на на сле ђе иза 
пок. Па прић Во ји на, бив. из Бе о гра да, Мар ка оре шко ви-
ћа 6, ро ђе ног 8. септембра 1907. го ди не пре ми ну лог да-
на 19. априла 1998. го ди не, да се ја ве Пр вом основ ном 
су ду у Бе о гра ду, у суд ни цу 1.18, Но ви Бе о град, Бу ле вар 
Ни ко ле Те сле 42а, у ро ку од го ди ну да на.

V-1. О. број 192/15 – Из Пр вог основ ног су да у Бе-
о гра ду. 5957
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ДРУ�ГИ�ОСНОВ�НИ�СУД�У�БЕ�О�ГРА�ДУ

Дру ги основ ни суд у Бе о гра ду, и то су ди ја Ма ри на 
Џе ле то вић, у по ступ ку ту жи о ца Град ског цен тра за со-
ци јал ни рад Чу ка ри ца из Бе о гра да, Ми хај ла Вал тро ви-
ћа 36а, про тив ту же не Јо ну зо вић Са не ле из Бе о гра да, 
Обре но вач ки друм б.б. и ту же ног То до ро вић Да ли бо-
ра из Бе о гра да, Обре но вач ки друм б.б. ра ди ли ше ња 
ро ди тељ ског пра ва, ту же ној Јо ну зо вић Са не ли из Бе-
о гра да, Обре но вач ки друм б.б. и ту же ном То до ро вић 
Да ли бо ру из Бе о гра да, Обре но вач ки друм б.б., поста-
вио је при вре ме ног за ступ ни ка – адво ка та Ду шан ку 
Јо ва но вић Шу ња ра из Бе о гра да, Пал мо ти ће ва 12, ко ја 
ће вр ши ти сва пра ва и ду жно сти за кон ског за ступ ни ка 
док се ту же ни или њи хов пу но моћ ник не по ја ви пред 
су дом.

2. П2. број 2418/13 – Из Дру гог основ ног су да у 
Бе о гра ду. 5930

Дру ги основ ни суд у Бе о гра ду, су ди ја Ја сми на 
Ву ко вљак Јо ва но вић, као су ди ја по је ди нац, у пар ни ци 
ту жи о ца Гим на зи је „Ру ђер Бо шко вић” са до мом уче-
ни ка  из Бе о гра да, Кне за Ви ше сла ва 17, чи ји је пу но-
моћ ник Љу би ча но вић Дра го слав, адво кат из Бе о гра да, 
Ну ши ће ва 6, про тив ту же ног Хри стов Бра ни сла ва, са-
да не по зна тог бо ра ви шта, ра ди ис пу ње ња уго во ре не 
оба ве зе, ван ро чи шта, 21. апри ла 2015. го ди не, до нео 
је ре ше ње ко јим је ту же ном Хри стов Бра ни сла ву, са-
да не по зна тог бо ра ви шта, по ста вио при вре ме ног за-
ступ ни ка Си мић Иго ра, адво ка та из Бе о гра да, Кла ре 
Цет кин 1Ј/7, Но ви Бе о град, а ко је је до не то у сми слу 
од ред бе чла на 81. став 2. тач ка 4. За ко на о пар нич ном 
по ступ ку.

3. П. број 2782/2014 – Из Дру гог основ ног су да у 
Бе о гра ду. 5932

Дру ги основ ни суд у Бе о гра ду, су ди ја Ја сми на 
Ву ко вљак Јо ва но вић, као су ди ја по је ди нац, у пар ни ци 
ту жи о ца „So ci e te Gen e ra le ban ka Sr bi ja”, а. д. Бе о град, 
Бу ле вар Зо ра на Ђин ђи ћа 50а/б, ко ју за сту па др Алек-
сић Не ма ња, адво кат из Но вог Са да, Же ле знич ка 38/1, 
про тив ту же ног Три фу но вић Зве зда на, са да не по зна тог 
бо ра ви шта, ра ди ду га, ван ро чи шта, 20. апри ла 2015. 
го ди не, до нео је ре ше ње ко јим је ту же ном Три фу но вић 
Зве зда ну, са да не по зна тог бо ра ви шта, по ста вио при-
вре ме ног за ступ ни ка Си мић Иго ра, адво ка та из Бе о гра-
да, Кла ре Цет кин 1Ј/7, Но ви Бе о град, а ко је је до не то у 
сми слу од ред бе чла на 81. став 2. тач ка 4. За ко на о пар-
нич ном по ступ ку.

3. П. број 2027/2013 – Из Дру гог основ ног су да у 
Бе о гра ду. 5931

Дру ги основ ни суд у Бе о гра ду, су ди ја Ја сми на 
Ву ко вљак Јо ва но вић, као су ди ја по је ди нац, у пар ни ци 
ту жи о ца По ки ми це Не ма ње из Бе о гра да, Бор ска 11б, 
ко га за сту па пу но моћ ник Ми цић Иван, адво кат из Бе-
о гра да, Крф ска 34, про тив ту же ног Ви ри је вић Ни ко ле, 
са да не по зна тог бо ра ви шта, ра ди ис пу ње ња уго во ре-
не оба ве зе, ван ро чи шта, 20. апри ла 2015. го ди не, је 
до нео ре ше ње ко јим је ту же ном Ви ри је вић Ни ко ли, 
са да не по зна тог бо ра ви шта, по ста вио при вре ме ног за-
ступ ни ка Си мић Иго ра, адво ка та из Бе о гра да, Кла ре 
Цет кин 1Ј/7, Но ви Бе о град, а ко је је до не то у сми слу 
од ред бе чла на 81. став 2. тач ка 4. За ко на о пар нич ном 
по ступ ку.

3. П. број 3897/2014 – Из Дру гог основ ног су да у 
Бе о гра ду. 5934

ТРЕ�ЋИ�ОСНОВ�НИ�СУД�У�БЕ�О�ГРА�ДУ

У прав ној ства ри ту жи о ца Ма ри ја не Бе ча но вић из 
Сур чи на, Вој во ђан ска 394, про тив ту же ног Не на да Бе-
ча но ви ћа из Кра гу јев ца, Ни ко ле Па ши ћа 16/3, са да на 
не по зна тој адре си, ра ди из ме не од лу ке о вр ше њу ро ди-
тељ ског пра ва по ста вља се при вре ме ни за ступ ник из 
ре да Бе о град ских адво ка та са спи ска Адво кат ске ко мо-
ре, адво кат Љу би ца Па вло вић Тр гов че вић из Бе о гра да, 
До си те је ва 8, ко ја у по ступ ку има сва пра ва и ду жно сти 
за кон ског за ступ ни ка и вр ши ће их док се ту же ни или 
ње гов пу но моћ ник не по ја ве пред су дом или док ор ган 
ста ра тељ ства не оба ве сти суд да је по ста вио ста ра о ца, 
а све у сми слу чла на 79. За ко на о пар нич ном по ступ ку 
и чла на 80. истог за ко на.

2. П2 број 492/14 – Из Тре ћег основ ног су да у Бе о-
гра ду. 5935

У прав ној ства ри ту жи о ца Син ђић Ива не, из Зе-
му на, Алим пи ја Ва си ље ви ћа 39, Зе мун по ље, чи ји је 
пу но моћ ник адво кат Ср ђан Стој ко вић из Бе о гра да, 
Ви шњи ће ва 4, про тив ту же ног Син ђић Вла ди ми ра, из 
Стар че ва, Пан че вач ки пут 26, са бо ра ви штем у ино-
стран ству на не по зна тој адре си, ра ди раз во да бра ка, 
по ста вља се при вре ме ни за ступ ник из ре да Бе о град-
ских адво ка та са спи ска Адвокат ске ко мо ре, адво кат 
Љу би ца Па вло вић Тр гов че вић из Бе о гра да, До си те је ва 
8, ко ја у по ступ ку има сва пра ва и ду жно сти за кон ског 
за ступ ни ка и вр ши ће их док се ту же ни или ње гов пу но-
моћ ник не по ја ве пред су дом или док ор ган ста ра тељ-
ства не оба ве сти суд да је по ста вио ста ра о ца, а све у 
сми слу чла на 79. За ко на о пар нич ном по ступ ку и чла на 
80. истог за ко на.

2. П2. број 1394/14 – Из Тре ћег основ ног су да у 
Бе о гра ду. 5942

Тре ћи основ ни суд у Бе о гра ду, и то су ди ја Та тја на 
Ле ма јић, у пред ме ту 8. Пл-4553/13 у пар ни ци ту жи о ца 
So ci e te Ge ne ra le ban ka Sr bi ja а. д. Бе о град, про тив ту-
же не Лу кић Зо ри це, не по зна тог пре би ва ли шта и бо ра-
ви шта, ра ди ду га, а на осно ву чла на 81. ЗПП-у, по ста-
вио је при вре ме ног за ступ ни ка ту же ној Лу кић Зо ри ци, 
адво ка та Бу ла то вић З. Ксе ни ју из Бе о гра да, Ми ла на 
Узел ца 14/14, ко ји ће га за сту па ти у овом по ступ ку, све 
док се ту же ни или њен пу но моћ ник не по ја ве пред су-
дом, од но сно док ор ган ста ра тељ ства не оба ве сти суд 
да је ту же ној по ста вио при вре ме ног ста ра о ца за по се-
бан слу чај.

8. Пл. број 4553/13 – Из Тре ћег основ ног су да у 
Бе о гра ду. 5940

ОСНОВ�НИ�СУД�У�БУ�ЈА�НОВ�ЦУ

Основ ни суд у Бу ја нов цу, су ди ја Бо јан Ми лен ко-
вић као пред сед ник ве ћа, у прав ној ства ри ту жи о ца 
Ла ти фи Мен то ра (La ti fi Men tor) из се ла Бу ка ре вац, 
оп шти на Пре ше во ко јег за сту па пу но моћ ник Ари фи 
На сер адво кат из Пре ше ва, про тив ту же не Ма шлер 
Лу зиа (Mac her Lu zia) из 8836 Ту ген Лан гац кер (Tug-
gen, Lan gac ker) Швај цар ска, са да на не по зна тој адре-
си, ра ди раз во да бра ка, да на 14.маја 2015. го ди не, из-
да је оглас.

За при вре ме ног за ступ ни ка ту же ној Ма шлер Лу-
зиа (Mac her Lu zia) по ста вља се пун. Сто јан За фи ро вић 
адво кат из Пре ше ва, ко ји ће вр ши ти пра ва и ду жно сти 
за кон ског за ступ ни ка ту же ној док се ту же на или њен 
пу но моћ ник не по ја ве пред су дом.

П2. број 15/2015 – Из Основ ног су да у Бу ја нов цу.
 5967

ОСНОВ�НИ�СУД�У�ЛА�ЗА�РЕВ�ЦУ

Пред Основ ним су дом у Ла за рев цу у то ку је по-
сту пак рас пра ве за о став шти не иза смр ти пок. Здрав ке 
Пе тро вић бив. из Брај ков ца, од оца Че де Ра дло вач ки, 
ро ђе на 2. ав гу ста 1928. го ди не, пре ми ну ла 1. но вем бра 
2014. го ди не у Брај ков цу.

По зи ва ју се сва ли ца ко ја по ла жу пра во на на сле ђе 
да се ја ве овом су ду у ро ку од го ди ну да на од да на об ја-
вљи ва ња овог огла са.

О. број 654/14 – Из Основ ног су да у Ла за рев цу.
 5928

ОСНОВНИ�СУД�У�НИШУ

Решењем Основног суда у Нишу 11 П 4166/14 
од 05.05.2015.г. у парници тужиоца Радње за произ-
водњу прехрамбених производа промет робе на велико 
и услуге паковања „FAM – PA Product” предузетника 
Ивице Пауновића из Ниша против туженог Јовановић 
Миланка из Ниша је постављен привремени заступник 
туженом Јовановић Миланку из Ниша и то адв. Дамир 
Бранковић из Ниша из Ниша, ПЦ „Душанов базар” 
купола-локал -214, који ће у име и за рачун туженог 
предузимати парничне радње у овој парници до појаве 
законског заступника пред судом.

11. П. број 4166/14 – Из Основног суда у Нишу. 
 5980

ОСНОВ�НИ�СУД�У�НО�ВОМ�ПА�ЗА�РУ�
СУД�СКА�ЈЕ�ДИ�НИ�ЦА�У�ТУ�ТИ�НУ

Основ ни суд у Но вом Па за ру, Суд ска је ди ни ца у 
Ту ти ну, су ди ја Ра мо Соф тић у прав ној ства ри ту жи о-
ца Ге гић Ади ла из се ла До ло ва, про тив ту же не La ka tos 
Sza man te из Ce ell do molk, Ма ђар ска, не по зна те адре се 

пре би ва ли шта, ра ди раз во да бра ка од сут ној ту же ној, 
сход но од ред би чла на 81. ст. 1. и 2. тач ка 5. и чл. 82. 
и 83. ЗПП-а, за при вре ме ног за ступ ни ка по ста вља се 
Ха сим Кли мен та адво кат из Ту ти на, ко ји ће вр ши ти 
пра ва и ду жно сти за кон ског за ступ ни ка, док се ту же-
на, њен за кон ски за ступ ник или пу но моћ ник не по ја ве 
пред су дом или док јој ор ган ста ра тељ ства не по ста ви 
ста ра о ца.

II-27 П 2. број 236/15 – Основ ни суд у Но вом Па за-
ру, Суд ска је ди ни ца у Ту ти ну. 5910

ОСНОВ�НИ�СУД�У�СОМ�БОРУ

Основ ни суд у Сом бо ру, ван пар нич но оде ље ње, 
у прав ној ства ри пред ла га ча Ебер линг Јо же фа из Без-
да на, ко га за сту па Ша му Ка ти ца, адво кат из Сом бо ра, 
про тив про тив ни ка пред ла га ча Шмидт Пе те ра из Ко-
лу та, са по след њим ме стом пре би ва ли шта у Без да ну, 
ра ди про гла ше ња не ста лог ли ца за умр ло, обај вљу је 
оглас ко јим се по зи ва сва ко ли це ко је би ло шта зна 
о жи во ту не ста лог Шмидт Пе те ра, ро ђе ног 2. децем-
бра 1863. го ди не у Ко лу ту, од оца Шмидт Се ба сти ја-
на и мај ке Звин гер Бар ба ре, да се без од ла га ња ја ве 
Основ ном су ду у Сом бо ру. По ис те ку три ме се ца од 
об ја вљи ва ња огла са суд ће од лу чи ти о пред ло гу пред-
ла га ча.

1. Р2. број 36/14 – Из Основ ног су да у Сом бо ру.
 5927

ОСНОВ�НИ�СУД�У�СТА�РОЈ�ПА�ЗО�ВИ

Основ ни суд у Ста рој Па зо ви као из вр шни суд 
по сту па ју ћи по су ди ји Сне жа ни Уле мек Ра цић у из вр-
шном по ступ ку по ве ри о ца млдб. Бек чић Ру же и млдб. 
Бек чић Ане, обе из Бе о гра да, ко је за сту па за кон ска 
за ступ ни ца мај ка Ђурђа Лац ко вић, чи ји је пу но моћ-
ник Пе тров ски Ми ша адво кат из Бе о гра да, про тив из-
вр шног ду жни ка Бек чић Зо ра на из Но вих Ба но ва ца, 
ко га за сту па пу но моћ ник адв. Зо ран Јо ва но вић из Ст. 
Па зо ве, ра ди ду га, до нео је да на 1. априла 2015. го ди-
не, оглас.

Основ ни суд у Ста рој Па зо ви по ста вио је при-
вре ме ног за ступ ни ка млдб Бек чић Ру жи, из Бе о гра да, 
Гр чи ћа Ми лен ка 18а, у лич но сти адво ка та Де ја на Ста-
ни ћа из Старе Па зо ве. При вре ме ни за ступ ник ће у овој 
пар ни ци вр ши ти сва пра ва и ду жно сти за кон ског за-
ступ ни ка и шти ти ти ње не ин те ре се, по што је ту жи ља 
ма ло лет на, све до окон ча ња овог по ступ ка.

Овај оглас об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку 
Републике Србије” и пре ко огла сне та бле су да.

И. број 206/14 – Из Основ ног су да у Ста рој Па зо ви.
 5911

ОСНОВ�НИ�СУД�У�ЧАЧ�КУ

По ста вља се ту же ном Дра га ну Ла зо ви ћу из Чач ка, 
Хај дук Вељ ко ва 60а, са да на не по зна тој адре си, при-
вре ме ни за ступ ник адво кат Сло бо дан Ни ко лић из Чач-
ка, Ло ми на 6. При вре ме ни за ступ ник ће у овој пар ни ци 
вр ши ти сва пра ва и ду жно сти за кон ског за ступ ни ка, 
све док се ту же ни или ње гов пу но моћ ник не по ја ви 
пред су дом или док ор ган ста ра тељ ства не оба ве сти суд 
да је ту же ном по ста вио ста ра те ља.

7. П. број 193/15 – Из Основ ног су да у Чач ку.
 5955

ОСНОВ�НИ�СУД�У�ШАП�ЦУ

Основ ни суд у Шап цу, као ван пар нич ни су ди ја Би-
ља на Ку ле зић, као по је ди нац у по ступ ку про гла ше ња 
не ста лог за умр лог пок. Сто ја на Сте ва но ви ћа бив. из 
Ли по ли ста, по пред ло гу пред ла га ча Ми ро сла ва Сте ва-
ни ћа из Ли по ли ста и Дра ги це Ђу рић из Сом бо ра, а у 
сми слу чл. 57, 61. и 63. За ко на о ван пар нич ном по ступ-
ку РС, из да је оглас.

Пред Основ ним су дом у Шап цу у то ку је посту пак 
про гла ше ња не ста лог за умр лог пок. Сто ја на Сте ва ни-
ћа бив. из Ли по ли ста, ко ји је ро ђен 5. децембра 1895. 
го ди не у Ли по ли сту од оца Жи во ји на Сте ва ни ћа и мај-
ке Ми ли це Сте ва нић рођ. Ву ја нић, а ко ји је умро 9. маја 
1946. го ди не, с тим да чи ње ни ца о ње го вој смр ти ни је 
упи са на у ма тич ну књи гу умр лих.

Основ ни суд у Шап цу, по зи ва сва ли ца ко ја не што 
зна ју о жи во ту или смр ти пок. Сто ја на Сте ва ни ћа бив. 
из Ли по ли ста, да то у ро ку од три ме се ца од да на об ја-
вљи ва ња овог огла са ја ве су ду.

По ис те ку на ве де ног ро ка, суд ће утвр ди ти да је 
пок. Сто јан Сте ва нић бив. из Ли по ли ста умро, ка ко би 
се чи ње ни ца смр ти упи са ла у ма тич ну књи гу умр лих.

1. Р2. број 73/15 – Из Основ ног су да у Шап цу.
 5870
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ОСНОВ�НИ�СУД�У�ШАП�ЦУ�

СУД�СКА�ЈЕ�ДИ�НИ�ЦА�У�КО�ЦЕ�ЉЕ�ВИ

Основ ни суд у Шап цу, Суд ска је ди ни ца у Ко це-
ље ви, су ди ја Дра га на Ста ни ће вић, у ван пар нич ном 
по ступ ку по пред ло гу пред ла га ча Ве сне Об ра до вић из 
Кра гу јев ца, Ју ри ја Га га ри на 4, ра ди про гла ше ња не ста-
лог ли ца Об ра до вић (Јо ван) Про да на из Дру же ти ћа, на 
осно ву члана 61. За ко на о ван пар нич ном по ступ ку РС, 
до нео је да на 2. марта 2015. го ди не, оглас.

Об ра до вић (Јо ван) Про дан ро ђен 24. априла 1880. 
го ди не у Дру же ти ћу, са по след њим пре би ва ли штем у 
Дру же ти ћу, не стао је по ло ви ном но вем бра 1944. го ди-
не, на кон од во ђе ња из Дру же ти ћа у Ва ље во, од стра не 
Ор га на Вла сти – На род не ми ли ци је. По зи ва се Об ра-
до вић (Јо ван) Про дан из Дру же ти ћа, и сва ко ру го ли це 
ко је би ло шта зна о жи во ту, или смр ти Об ра до вић Про-
да на, да о то ме без од ла га ња оба ве сти Основ ни суд у 
Шап цу, Суд ска је ди ни ца у Ко це ље ви.

Суд ће по ис те ку три ме се ца од об ја вљи ва ња овог 
огла са од лу чи ти о пред ло гу пред ла га ча Ве сне Об ра до-
вић из Кра гу јев ца, ра ди про гла ше ња не ста лог ли ца за 
умр ло.

II 4 Р2. број 43/14 – Из Основ ног су да у Шап цу, 
Суд ска је ди ни ца у Ко це ље ви. 5869

ПРИВРЕДНИ�СУД�У�БЕОГРАДУ

I Усваја се завршни извештај и завршни рачун 
стечајног управника стечајног дужника Друштво за 
пословне услуге, издавачко – новинску делатност, тр-
говину на велико и мало „Мартан Стил” д.о.о. Београд 
– Винча, Професора Васића 43, матични број 06196772 
ПИБ 100137576.

II Одобрава се, стечајном управнику исплата ре-
зервисаних средстава за период до и после закључења 
стечајног поступка у износу од 36.733,77 динара и 
отис трошкова повраћаја предујма уплаћеног на име 
отварања стечајног поступка у износу од 282.320,56 
динара, због недостатка средстава на рачун стечајног 
дужника.

III Закључује се поступак стечаја над стечајним 
дужником „Мартан Стил” д.о.о. Београд – Винча, 
Професора Васића 43, матични број 06196772 ПИБ 
100137576.

IV Налаже се Агенцији за привредне регистре 
из Београда, Бранкова 25, да изврши брисање стечај-
ног дужника „Мартан Стил” д.о.о. Београд – Винча, 
Професора Васића 43, Матични број 06196772 ПИБ 
100137576.

V Налаже се Министарству финансија, Пореска 
управа Гроцка, да изврши брисање стечајног дужника 
из своје евиденције ПИБ 100137576.

VI Налаже се Републичком заводу за статистику да 
брише из своје евиденције стечајног дужника са матич-
ним бројем 06196772.

VII Налаже се стечајном управнику да угаси те-
кући рачун стечајног дужника број 160-373106-41 који 
се води код Banca Intesa а. д. Београд.

VIII По правоснажности овог Решења и по доста-
ви уништених печата стечајног дужника, Суд ће донети 
посебно решење о разрешењу дужности стечајног уп-
равника Пере Радовића из Београда.

IX Решење о закључењу поступка стечаја обја-
вљено је на огласној табли Суда и биће објављено у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 

3. Ст. број 257/2012 – Из Привредног суда у 
Београду. 5993

При вред ни суд у Бе о гра ду, Ма са ри ко ва 2, ре ше-
њи ма 33. П. број 5865/2014 од 1. апри ла 2015. го ди не, 
од лу чио је сле де ће:

На осно ву овла шће ња из чла на 79. ЗПП-а, по ста-
вља се Ве ро љуб Миљ ко вић, адво кат из Бе о гра да, Ну-
ши ће ва 6/I, за при вре ме ног за ступ ни ка ту же ног „Green 
Zo ne Co mu nity” д.о.о. Бе о град, Кра ља Пе тра 45, у по-
ступ ку пред овим Су дом, ко ји се во ди у пред ме ту 33 П 
број 5865/2914.

Пред мет ту жбе ног зах те ва је дуг у из но су од 
5.000.000,00 евра.

По ста вље ни при вре ме ни за ступ ник ће за сту па ти 
ту же ног у по ступ ку све док се ту же ни или ње гов пу-
но моћ ник не по ја ви пред су дом, у скла ду са чла ном 81. 
став 2. ЗПП-а.

33. П. број 5865/2014 – Из При вред ног су да у Бе о-
гра ду. 5871

Привредни суд у Београду, стечајни судија Јован 
Кордић, одлучујући о предлогу Ћуковић Божидара 
из Качарева, ул. Босанска бр. 4, за покретање стечај-
ног поступка дужником „Југобанат” а.д. Банатски 
Карловац, Давидовића 3, Београд (Земун), МБ 
08031738; ПИБ 101087145, на рочишту одржаном дана 
27.04.2015.године донео је

РЕШЕЊЕ

I Отвара се стечајни поступак над дужником 
Друштво за међународне правне услуге „Југобанат” 
а.д. Банатски Карловац, Давидовића 3, Београд 
(Земун), МБ 08031738; ПИБ 101087145, због трајније 
неспособности за плаћање. 

II Именује се за стечајног управника Милош 
Боровчанин из Београда, Булевар Михајла Пупина 10 ж.

III Позивају се повериоци да пријаве своја потра-
живања у року од 90 дана од дана објављивања огласа 
о отварању стечајног поступка у ,,Службеном гласнику 
Републике Србије”.

IV Позивају се повериоци да пријаве своја обез-
беђена потраживања. 

V Позивају се дужници стечајног дужника да ис-
пуне своје обавезе према стечајној маси.

VI Одређују се поверилачко рочиште за распра-
вљање о извештају о економско-финансијском по-
ложају стечајног дужника за 9. јун 2015. године у 
11,30 часова у згради Привредног суда у Београду, 
Масарикова 2, судница број 104, I спрат и рочиште 
за испитивање потраживања (испитно рочиште) за 
9. септембар 2015. године у 11,00 часова, у згради 
Привредног суда у Београду, Масарикова 2, судница бр. 
104, I спрат.

5. Ст. број 119/2015 – Из Привредног суда у 
Београду. 6045

ПРИВРЕДНИ�СУД�У�ВАЉЕВУ

Привредни суд у Ваљеву, стечајни судија Десанка 
Петровић, у поступку стечаја над „Ветеринарска ста-
ница” ДОО у стечају из Љига, дана 15. маја 2015. го-
дине, донео је 

РЕШЕЊЕ

Допунско испитно рочиште у поступку стечаја над 
„Ветеринарска станица” доо у стечају из Љига, одр-
жаће се дана 5. јуна 2015. године, са почетком у 13,00 
часова, у Привредном суду у Ваљеву, Карађорђева 48а, 
први спрат, судница број 17.

Овај оглас – Решење стечајном управнику и пове-
риоцима има служити уместо позива.

Ст. број 29/14 – Из Привредног суда у Ваљеву.
 5998

Привредни суд у Ваљеву, стечајни судија Десанка 
Петровић, у поступку стечаја над „Жигосек” доо у 
стечају из Лознице, матични број 20100958, ПИБ 
104145965 донео је дана 18. маја 2015 године 

РЕШЕЊЕ

Разрешева се дужности стечајни управник 
Бранислав Стајић из Малог Зворника.

Против овог решења дозвољена је жалба у року од 
осам дана од дана објављивања у „Службеном гласни-
ку Републике Србије” Привредном апелационом суду у 
Београду, а преко овог првостепеног суда.

Ст. број 863/10 – Из Привредног суда у Ваљеву.
 5990

Привредни суд у Ваљеву, стечајни судија Десанка 
Петровић, у Поступку стечаја „Еммса Балкан” д.о.о. у 
стечају из Шапца, донео је дана 15. маја 2015. године 

РЕШЕЊЕ

Завршно рочиште над „Еммса Балкан” д.о.о. у 
стечају из Шапца заказује се за 9. јун 2015. године са 
почетком у 11,00 часова у Привредном суду у Ваљеву, 
Карађорђева 48а, судница број 17.

Ст. број 260/10 – Из Привредног суда у Ваљеву.
 5991

Привредни суд у Ваљеву, у поступку стечаја над 
Привредним друштвом за производњу и прераду каме-
на „ТОП КАЛК” д.о.о. Јазовник, Владимирци, дана 18. 
маја 2015. године, објављује следећи оглас.

I Рочиште за одлучивање о предлогу и гласању о 
Унапред припремљеном плану реорганизације заказује 
се за 30. јуна 2015. године са почетком у 10,00 часова, 
у Привредном суду у Ваљеву, Карађорђева 48а, I спрат, 
судница број 02.

II Налаже се привременом стечајном управнику 
да провери тачност података Унапред припремљеног 
плана реорганизације са задатком да поред тачности 
података провери да ли је правилно извршена процена 
вредности свих покретних и непокретних ствари на-
ведених у предлогу, као и да ли је правилно извршена 
процена вредности потраживања поверилаца.

III Позивају се повериоци да присуствују рочишту.
IV Повериоци могу извршити увид у уређени 

предлог Унапред припремљеног плана реорганиза-
ције од 16. априла 2015. године у стечајној писарници 
Привредног суда у Ваљеву сваког радног дана од 8,00 
до 15,00 часова, све до дана одржавања рочишта.

V Позивају се заинтересована лица да све при-
медбе на предлог Унапред припремљеног плана ре-
организације којима оспоравају садржину Унапред 
припремљеног плана реорганизације, а нарочито ос-
нов или висину планом обухваћених потраживања, 
доставе стечајном дужнику и надлежном суду, у року 
од 15 дана од дана објављивања огласа у „Службеном 
гласнику Републике Србије”. Предлагач плана је у оба-
вези да одговор на примедбе достави надлежном суду у 
року од 8 дана, од дана пријема примедбе у суду.

VI Гласање о Плану реорганизације се врши у ок-
виру класа поверилаца.

VII Право гласа имају повериоци класе, III-a, кла-
се III-б и IV класе, сразмерно висини њихових потра-
живања. Стечајни судија по захтеву заинтересованих 
лица може извршити процену висине потраживања за 
потребе гласања. Када се гласање обавља писменим пу-
тем, без присуства на рочишту, правна лица морају да 
поднесу суду гласачки листић потписан од стране ста-
тутарног заступника и оверен печатом правног лица, а 
физичка лица и субјекти који немају својство правног 
лица достављају потписан гласачки листић пуним име-
ном и презименом и матичним бројем грађана, оверен 
у суду. Уколико има иностраних поверилаца гласачки 
листић мора да садржи регистарски број правног лица, 
односно број пасоша физичког лица. Гласачки листићи 
подносе се најкасније пре почетка рочишта.

VIII Повериоци класе I и II не гласају за унапред 
припремљени план реорганизације. Ови повериоци 
биће у потпуности исплаћени до дана примене плана. 

IX План реорганизације се сматра усвојеним у 
једној класи поверилаца, ако су за План реорганизације 
гласали повериоци који имају обичну већину потражи-
вања од укупних потраживања поверилаца у тој класи. 
План реорганизације се сматра усвојеним ако га на 
прописани начин прихвате све класе.

Рео. број 12/14 – Из Привредног суда у Ваљеву.
 6046

ПРИВРЕДНИ�СУД�У�ЗАЈЕЧАРУ�

Привредни суд у Зајечару и то судија Милена 
Стевановић, као стечајни судија, донео је Решење Ст. 
5/2015 дана 14. маја 2015. године о отварању стечајног 
поступка над дужником ДОО Ветеринарска станица 
Кладово, Дунавска 46, Кладово, МБ 07202709, ПИБ 
100697813, на предлог предлагача РС – Агенције за 
приватизацију, Београд, због стечајног разлога непо-
стојања запослених код стечајног дужника у периоду 
дужем од 6 месеци пре дана подношења предлога сте-
чајног поступка из члана 80. став 1. алинеја 3. Закона 
о приватизацији и трајнија неспособност плаћања из 
члана 11. став 2. тачка 1. Закона о стечају. 

За стечајног управника одређена је РС – Агенција 
за приватизацију, Београд.

Позивају се повериоци да у року од 60 дана 
од дана објављивања огласа о отварању стечајног 
поступка у „Службеном гласнику Републике Србије” 
пријаве своја обезбеђена и необезбеђена потраживања 
према стечајном дужнику, писаном пријавом са дока-
зима о основаности потраживања, у два примерка, са 
упозорењем да ће уколико повериоци поднесу пријаву 
после протека рока од 30 дана од дана објављивања ог-
ласа у „Службеном гласнику Републике Србије” исте 
бити испитане на допунском испитном рочишту, по 
предујмљеним трошковима одржавања допунског ис-
питног рочишта, а пријаве потраживања поднесене по 
истеку рока од 120 дана од дана објављивања огласа у 
„Службеном гласнику Републике Србије” биће одбаче-
не као неблаговремене.
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Позивају се дужници стечајног дужника да испуне 

своје обавезе према стечајној маси стечајног дужника. 
Прво поверилачко рочиште и скупштина повери-

лаца се заказују за 24. јун 2015. године у 12,00 часова 
у згради Привредног суда у Зајечару у судници број 4.

Испитно рочиште се заказује за 29. септембар 
2015. године у 12,00 часова, у згради Привредног суда 
у Зајечару, у судници број 4.

Оглас о отварању стечаја је објављен на огласној 
табли Привредног суда у Зајечару, дана 14. маја 2015. 
године и исти ће бити објављен у „Службеном гласни-
ку Републике Србије” и у дневном листу „Привредни 
преглед”.

2. Ст. број 5/2015 – Из Привредног суда у Зајечару. 
 5987

ПРИВРЕДНИ�СУД�У�ЗРЕЊАНИНУ���

Привредни суд у Зрењанину по судији Пајташев 
Милану као судији појединцу, у привредном спору 
тужиоца Град Зрењанин, кога заступа Јавно правобра-
нилаштво града, против туженог приватни предузетник 
Невенка Раденковић, власник самосталне трговинске 
радње на велико и мало и посредовање у услугама пре-
воза ДИС Комерц из Зрењанина, сада непознатог пре-
бивалишта, ради дуга, вредност спора 64.559,01 дина-
ра, без одржавања рочишта, донео је дана 14. маја 2015. 
године следећи оглас.

Поставља се туженој приватни предузетник 
Невенка Раденковић, власник самосталне трговинске 
радње на велико и мало и посредовање у услугама 
превоза ДИС Комерц из Зрењанина, тренутно непозна-
тог пребивалишта, привремени заступник у личности 
Мандић Горана,  адвоката из Зрењанина.

Привремени заступник у поступку има сва права и 
дужности законског заступника, која ће вршити све док 
се тужени или његов пуномоћник не појави пред судом.

П. број 438/2014 – Из Привредног суда у 
Зрењанину. 5969

ПРИВРЕДНИ�СУД�У�КРАГУЈЕВЦУ�

Привредни суд у Крагујевцу, стечајни судија 
Татјана Тодоровић, у поступку стечаја над стечајним 
дужником Трговинско друштво „Флорида”, ДОО екс-
порт-импорт, Крагујевац, матични број 07580606, ПИБ 
102135666, дана 15. маја 2015. године донео је 

РЕШЕЊЕ

Одређује се завршно рочиште у стечајном 
поступку над стечајним дужником Трговинско друштво 
„Флорида”, ДОО експорт-импорт, Крагујевац, матични 
број 07580606, ПИБ 102135666, које ће се одржати у 
Привредном суду у Крагујевцу, у судници 537/V дана 
16. јуна 2015. године, са почетком у 11,30 часова.

На завршном рочишту расправљаће се о: 
– завршном рачуну стечајног управника;
– коначним захтевима за исплату награда и накна-

да трошкова;
– поднетим примедбама на завршни рачун или за-

хтевима за исплату награда и накнада;
– нерасподељеним деловима стечајне масе и
– другим питањима од значаја за банкротство сте-

чајног дужника.
Решење о завршном рочишту објављује се на 

огласној табли суда, као и у „Службеном гласнику 
Републике Србије”.

2. Ст. број 90/2012 – Из Привредног суда у 
Крагујевцу.  5992

ПРИВРЕДНИ�СУД�У�НИШУ�

Привредни суд у Нишу, стечајни судија Ксенија 
Соколовић, у поступку одлучивања по предлогу 
предлагача Societe Generale banka Srbija АД Београд, 
Булевар Зорана Ђинђића 50а/б, за покретање стечај-
ног поступка над дужником Blove Shark д.о.о. Дрен, 
Лепосавић, Дрен б.б., донео је, дана 18. маја 2015. го-
дине 

РЕШЕЊЕ

1. Отвара се стечајни поступак над стечајним дуж-
ником Blove Shark д.о.о. Дрен, Лепосавић, Дрен б.б., 
матични број 20761016, ПИБ 107236939.

2. Стечајни разлог је трајнија неспособност 
плаћања.

3. Именује се за стечајног управника Мирољуб 
Димитријевић из Ниша, Мајаковског 95/28.

4. Позивају се повериоци да у року не краћем од 
30 ни дужем од 120 дана, од дана објављивања огласа о 
отварању стечајног поступка над стечајним дужником 
у „Службеном гласнику Републике Србије”, пријаве 
овом суду своја обезбеђена и необезбеђена потражи-
вања према стечајном дужнику писменом пријавом 
поднетом у два примерка са приложеним доказима о 
основаности потраживања. Све пријаве поднете по 
истеку рока од 120 дана биће одбачене као неблагов-
ремене.

5. Позивају се дужници стечајног дужника да од-
мах испуне своје обавезе према стечајном дужнику.

6. Прво поверилачко рочиште заказује се за 
18. јун 2015. године, у 11,30 часова, на које се сази-
ва и Седница скупштине поверилаца и позивају се 
сви повериоци да истом присуствују у судници бр. 2 
Привредног суда у Нишу, Светосавска 7а.

7. Рочиште за испитивање потраживања заказује 
се за 14. јул 2015. године у 11,30 часова, судница бр. 2 
Привредног суда у Нишу, Светосавска 7а.

8. Стечајни поступак је отворен дана 17. маја 2015. 
године и тог дана је решење истакнуто на огласној и 
електронској табли суда.

2. Ст. број 17/2015 – Из Привредног суда у Нишу.
 6006

Привредни суд у Нишу, стечајни судија Ксенија 
Соколовић, у поступку стечаја над стечајним дужником 
ДТП „Алпром” у стечају Ниш, Булевар Немањића 1, 
кога заступа стечајни управник Агенција за приватиза-
цију РС – Центар за стечај, донео је, дана 14. маја 2015.
године, 

РЕШЕЊЕ

Ставља се ван снаге решење Привредног суда у 
Нишу 2. Ст. бр. 7/2015 од 22. априла 2015. године којим 
је отворен стечајни поступак над стечајним дужником 
ДТП „Алпром” Ниш, Булевар Немањића 1, матични 
број 07697015, ПИБ 100336291.

Прво поверилачко рочиште заказано за 27. мај 
2015. године са почетком у 11,20 часова и рочиште за 
испитивање потраживања заказано за 23. јун 2015. го-
дине са почетком у 11,20 часова, отказују се.

Одбацује се предлог предлагача Агенција за при-
ватизацију РС – Центар за стечај за покретање стечај-
ног поступка над дужником ДТП „Алпром” Ниш, под-
нет дана 23. фебруара 2015. године.

Решење објавити на огласној табли и електрон-
ској табли суда и у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

2. Ст. број 7/2015 – Из Привредног суда у Нишу.
 6003

Привредни суд у Нишу, стечајни судија Снежана 
Пантић, у поступку одлучивања по предлогу предлага-
ча Holding-Korporacija elektronska industrija akcionarsko 
društvo Ниш, Булевар Светог Цара Константина 80-86, 
за покретање стечајног поступка над дужником ЕИ 
Холдинг Цо ДОО Фабрика машинских делова Ниш, 
Булевар Светог цара Константина 80-86 донео је, дана 
14. маја 2015. године 

РЕШЕЊЕ 

1. Отвара се стечајни поступак над стечајним 
дужником ЕИ Холдинг Цо ДОО Фабрика машинских 
делова Ниш, Булевар Светог цара Константина 80-86, 
матични број 07211007 ПИБ 100334077.

2. Стечајни разлог је трајнија неспособност 
плаћања.

3. Именује се за стечајног управника Агенција за при-
ватизацију РС – Центар за стечај Београд, Теразије 23/6.

4. Позивају се повериоци да у року од 120 дана, 
од дана објављивања огласа о отварању стечајног 
поступка над стечајним дужником у „Службеном 
гласнику Републике Србије”, пријаве овом суду своја 
обезбеђена и необезбеђена потраживања према стечај-
ном дужнику писменом пријавом поднетом у два при-
мерка са приложеним доказима о основаности потра-
живања. Све пријаве поднете по истеку рока од 120 
дана биће одбачене као неблаговремене.

5. Позивају се дужници стечајног дужника да од-
мах испуне своје обавезе према стечајном дужнику.

6. Прво поверилачко рочиште заказује се за 23. 
јун 2015 године, са почетком у 11,30 часова, на које се 
сазива и Седница скупштине поверилаца и позивају 
се сви повериоци да истом присуствују у канцеларији 
број 3 Привредног суда у Нишу, Светосавска 7а.

7. Рочиште за испитивање потраживања заказује 
се за 3. новембар 2015. године са почетком у 10,00 
часова, судница број 3 Привредног суда у Нишу, 
Светосавска 7а.

8. Стечајни поступак је отворен дана 14. маја 2015. 
године и тог дана је решење истакнуто на огласној и 
електронској табли суда.

3. Ст. број 28/2015 – Из Привредног суда у Нишу.
 6004

Привредни суд у Нишу, стечајни судија Снежана 
Пантић, у поступку одлучивања по предлогу предла-
гача Banca Intesa АД Београд, Милентија Поповића 
7б, за покретање стечајног поступка над дужником 
Акционарско друштво за угоститељство, туризам и тр-
говину „Nissa” Ниш, Трг ослобођења 11, кога заступа 
адвокат Снежана Стефановић из Београда, донео је, 
дана 13. маја 2015. године

РЕШЕЊЕ 

1. Отвара се стечајни поступак над стечајним 
дужником Акционарско друштво за угоститељство, 
туризам и трговину „Nissa” Ниш, Трг ослобођења 11, 
матични број 07405758 ПИБ 100620370.

2. Стечајни разлог је трајнија неспособност 
плаћања.

3. Именује се за стечајног управника Бугарски 
Звонко из Ниша.

4. Позивају се повериоци да у року од 120 дана, 
од дана објављивања огласа о отварању стечајног 
поступка над стечајним дужником у „Службеном 
гласнику Републике Србије”, пријаве овом суду своја 
обезбеђена и необезбеђена потраживања према стечај-
ном дужнику писменом пријавом поднетом у два при-
мерка са приложеним доказима о основаности потра-
живања. Све пријаве поднете по истеку рока од 120 
дана биће одбачене као неблаговремене.

5. Позивају се дужници стечајног дужника да од-
мах испуне своје обавезе према стечајном дужнику.

6. Прво поверилачко рочиште заказује се за 4. 
јун 2015. године, у 10,00 часова, на које се сазива и 
Седница скупштине поверилаца и позивају се сви по-
вериоци да истом присуствују у канцеларији број 3 
Привредног суда у Нишу, Светосавска 7а.

7. Рочиште за испитивање потраживања заказује 
се за 29. октобар 2015. године у 10,00 часова судница 
број 3 Привредног суда у Нишу, Светосавска 7а.

8. Стечајни поступак је отворен дана 13. маја 2015. 
године и тог дана је решење истакнуто на огласној и 
електронској табли суда.

3. Ст. број 38/2014 – Из Привредног суда у Нишу.
 6001

Привредни суд у Нишу, стечајни судија Ксенија 
Соколовић, одлучујући о предлогу предлагача АД 
„Nissal” Ниш, Булевар Светог цара Константина б.б., 
за покретање стечајног поступка у складу са Унапред 
припремљеним планом реорганизације од 25. марта 
2015. године, донео је дана 12. маја 2015. године 

РЕШЕЊЕ

1. Отвара се стечајни поступак над дужником АД 
„Nissal” Ниш, Булевар Светог цара Константина б.б., 
матични број 07185090, ПИБ 100666382.

2. Потврђује се усвајање унапред припремље-
ног плана реорганизације поднет од стране предла-
гача – дужника АД „Nissal” Ниш, Булевар Светог 
цара Константина б.б., матични број 07185090, ПИБ 
100666382, са изменама и допунама од 30. априла 2015. 
године, 6. маја 2015. године и 12. маја 2015. године, 
почев од 14. дана од дана правноснажности решења о 
потврђивању усвајања Унапред припремљеног плана 
реорганизације. 

3. Обуставља се стечајни поступак над дужником 
АД „Nissal” Ниш, Булевар Светог цара Константина 
б.б., матични број 07185090, ПИБ 100666382, по прав-
носнажности решења о потврђивању усвајања Унапред 
припремљеног плана реорганизације. 

4. Укидају се мере обезбеђења према стечајном 
дужнику, одређене решењем Привредног суда у Нишу 
1. Ст. бр. 4/2014 од 6. марта 2014. године.

2. Ст. број 3/2015 – Из Привредног суда у Нишу.
 6005
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Привредни суд Новом Саду, судија Наташа Киш, 
у правној ствари тужиоца „Аутономна покрајина 
Војводина” – Покрајински секретаријат за привре-
ду, запошљавање и равноправност полова, Нови Сад, 
Булевар Михајла Пупина 16, кога заступа Покрајинско 
јавно правобранилаштво Војводине, против туженог: 
Специјална болница за болести зависности „ДР Боро 
Лазић” Нови Сад, Пере Попадића 33, ради исплате, 
вредност спора 130.000,00 динара.

Привредни суд у Новом Саду је решењем послов-
ни број П.1732/14 од 4. маја 2015. године поставио 
привредног заступника туженом у смислу члана 81. 
тачка 4. и тачка 82. ЗПП-а, а за привредног заступни-
ка је одређен Пеђа Добрковић из Новог Сада, Максима 
Горког 10а. Привремени заступник ће заступати туже-
ног у овом поступку све док се законски заступник или 
пуномоћник не појави пред судом.

11. П. број 1732/2014 – Из Привредног суда Новом 
Саду. 6088

ПРИВРЕДНИ�СУД�У�СОМБОРУ�

Пред Привредним судом у Сомбору у току претход-
ни поступак Рео. 3/2015 за испитивање испуњености ус-
лова за отварање поступка стечаја над стечајним дужни-
ком „Младост” ДОО за производњу, трговину и услуге 
Оџаци, Грачачки пут б.б. ,МБ 08028435, ПИБ 101569602, 
у складу са новим Унапред припремљеним Планом ре-
организације од 15. април 2015. године са допуном од 
12. маја 2015. године по предлогу стечајног повериоца за 
покретање стечајног поступка реорганизацијом у скла-
ду са унапред припремљеним планом реорганизације од 
30. јула 2014. године. Повериоци могу извршити увид 
у нови Унапред припремљени План реорганизације од 
15. априла 2015. године и допуну од 12. маја 2015. го-
дине у писарници овог суда у Сомбору, Венац Живојина 
Мишића 23, све до дана одржавања рочишта, сваког 
радног дана од 8 до14 часова. Заинтересована лица могу 
доставити стечајном дужнику и овом суду примедбе на 
поднети нови и допуњен План, као и оспорити садр-
жину, основ и висину планом обухваћених потражи-
вања, у року од 15 дана од дана објављивања огласа у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 

Рочиште за одлучивање о предлогу и гласање о 
предложеном новом Плану реорганизације од 15. апри-
ла 2015. године са допунама од 12. маја 2015. године 
заказује се за 22. јун 2015. године са почетком у 12,00 
часова, у Привредном суду Сомбор, Венац Живојина 
Мишића 23, судница број 2, те се позивају повериоци 
да присуствују рочишту. 

III. Рео. број 3/2015 – Из Привредног суда у 
Сомбору. 6040

ПРИВРЕДНИ�СУД�У�СУБОТИЦИ

Привредни суд у Суботици је решењем Ст. 17/2015 
од 14. маја 2015. године одредио отварање стечај-
ног поступка над „Масимо траде” д.о.о. из Суботице, 
Сегедински пут 80/4 – матични број 20258918 због трај-
није неспособности за плаћање и због презадужености.

За стечајног управника именује се Солдо 
Радослав, магистар економских наука из Суботице, 
Храстова 38/6.

Позивају се повериоци да у року од 40 дана од 
дана објаве огласа о покретању стечајног поступка над 
„Масимо траде” д.о.о. из Суботице, Сегедински пут 
80/4 – матични број 20258918 у „Службеном гласнику 
Републике Србије” пријаве своја обезбеђена и необез-
беђена потраживања Привредном суду у Суботици – у 
два примерка са доказима. 

Ако се пријављују потраживања о којима се води 
парница – у пријави навести суд пред којим тече посту-
пак са ознаком списа.

Упозоравају се повериоци да ће се на пријаве 
потраживања које пристигну у суд након протека рока 
одређеног у овом решењу примењивати одредбе члана 
111. ст. 5. и 6. Закона о стечају.

Позивају се дужници стечајног дужника да испуне 
своје обавезе према стечајној маси без одлагања.

Испитно рочиште се заказује за 1. октобар 2015. 
године са почетком у 9,00 часова, а прво поверилачко 
рочиште заказује се за 2. јул 2015. године са почетком 
у 9,20 часова – све у просторијама Привредног суда у 
Суботици – соба 168/II.

Правне последице покретања стечајног поступка 
настају даном објављивања огласа о отварању поступка 
стечаја на огласној табли Привредног суда у Суботици, 
а то је 14. маја 2015. године.

Ст. број 17/2015 – Из Привредног суда у Суботици.
 5996

Привредни суд у Суботици је дана 14. маја 2015. 
године на расправном записнику решењем Рео. 1/2015 
одложио одржавање рочишта ради разматрања и гласања 
по предложеном плану реорганизације у поступку стечаја 
над „Деликатес” д.о.о. Чантавир, Бајмочка 2, матични број 
20655984 за 2. јул 2015. године са почетком у 12,00 часова.

Рочиште ће се одржати код Привредног суда у 
Суботици, сала број 168/2.

Унапред припремљени план реорганизације који 
је суду дана 19. марта 2015. године доставио стечајни 
дужник доступан је свим повериоцима у стечајној пи-
сарници Привредног суда у Суботици сваког радног 
дана у времену од 8,30 до 12,30 часова, а објављивањем 
огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”, 
дневним новинама и на интернет страни Агенције за 
привредне регистре сматраће се уредно позваним на 
рочиште сви повериоци и странке.

Право гласа на рочишту имају сви повериоци сраз-
мерно висини њихових потраживања и сматра се да су 
све обавезе стечајног дужника настале пре подношења 
УППР-а доспеле на дан одржавања рочишта о гласању 
о предложеном УППР-у. 

Стечајни судија ће на захтев заинтересованог лица 
или по предлогу привременог стечајног управника – 
Солдо Радослава – извршити процену висине потражи-
вања за потребе гласања.

Повериоци по предложеном плану реорганизације 
могу гласати:

– писмено, када се нови гласачки листићи са пода-
цима из УППР од 19. марта 2015. године суду поднесе са 
овереним потписом овлашћеног лица (извод из АПР-а, 
овера потписа за физичка лица пред надлежним органом 
– све након 19. марта 2015. године као доказ да су по-
вериоци упознати са изменама измењеног УППР), или

– усмено на рочишту – уз прилагање пуномоћја 
ради гласања.

Гласање ће се вршити у оквиру формираних класа 
поверилаца.

Рео. број 1/2015 – Из Привредног суда у Суботици.
 5998

СудСКИ реГИСтар
ПРИ�ВРЕД�НИ�СУД�У�НИ�ШУ

При вред ни суд у Ни шу, ре ше њем Фи. број 72/2015 
упи сао је у суд ски ре ги стар, у ре ги стар ском уло шку 
број 5-45, по дат ке:

Цен тар за со ци јал ни рад Оп шти не Ра жањ, вр ши 
про ме ну ли ца овла шће ног за за сту па ње та ко што се 
бри ше Стој чић Ол ги ца као ди рек тор, а упи су је се Ја-
сми на  Ра кић као в.д. ди рек то ра.

Фи. број 72/2015 – Из При вред ног су да у Нишу.
 5865

При вред ни суд у Ни шу, ре ше њем Фи. број 71/2015 
упи сао је у суд ски ре ги стар, у ре ги стар ском уло шку 
број 1-3068, по дат ке:

Основ на му зич ка шко ла „Вла ди мир Ђор ђе вић” 
Алек си нац, осни ва из дво је но оде ље ње са се ди штем у 
Со ко ба њи.

Де лат ност је основ но обра зо ва ње.
Ли це овла шће но за за сту па ње је Мар ко Је ле нић, 

ди рек тор. 
Фи. број 71/2015 – Из При вред ног су да у Нишу.
 5866

При вред ни суд у Ни шу ре ше њем Фи. број 70/2015 
упи сао је у ре ги стар ски уло жак бр. 1-103-00, по дат ке:

Основ на шко ла „Ду шан Ра до вић” Пи рот вр ши про-
ме ну ли ца овла шће ног за за сту па ње та ко што се бри ше 
Слав ко Илић као ди рек тор, а упи су је се На та ша Бран ко-
вић као ди рек тор са овла шће њем без огра ни че ња.

Фи. број 70/2015 – Из При вред ног су да у Ни шу.
 5867

ПРИ�ВРЕД�НИ�СУД�У�СРЕМ�СКОЈ�МИ�ТРО�ВИ�ЦИ

При вред ни суд у Срем ској Ми тро ви ци, ре ше њем 
Фи. број 33/2015, упи сао је у суд ски ре ги стар, у ре ги-
стар ском уло шку број 1-911, ОШ „Сло бо дан Ба јић Па-
ја” Пе ћин ци, Школ ска 8, по дат ке:

Про ме на ли ца овла шће ног за за сту па ње. Основ-
ну шко лу „Сло бо дан Ба јић Па ја” Пе ћин ци, за сту па ће 
Злат ко Мак си мо вић, ди рек тор шко ле – нео гра ни че но.

Бри ше се до са да шњи за ступ ник Злат ко Мак си мо вић, 
в.д. ди рек тора.

Фи. број 33/2015 – Из При вред ног су да у Срем ској 
Ми тро ви ци. 5874

При вред ни суд у Срем ској Ми тро ви ци, ре ше њем 
Фи. број 28/2015 упи сао је у суд ски ре ги стар, у ре ги-
стар ском уло шку број 1-445 Тех нич ка шко ла Ста ра Па-
зо ва, Све то сав ска 5, по дат ке:

Тех нич ка шко ла из Ста ре Па зо ва огла ша ва про-
ме ну осни ва ча у скла ду са За ко ном о утвр ђи ва њу над-
ле жно сти АП. Оснивач шко ле је Ауто ном на по кра ји на 
Вој во ди на.

Фи. број 28/2015 – Из При вред ног су да у Срем ској 
Ми тро ви ци. 5872

При вред ни суд у Срем ској Ми тро ви ци, ре ше њем 
Фи. број 24/2015 упи сао је у суд ски ре ги стар у ре ги-
стар ском уло шку, број 5-10 Ту ри стич ка ор га ни за ци ја 
Оп шти не Ру ма, Глав на 172, по дат ке:

По ред Мир ја не Ву ја си но вић, в. д. ди рек то ра Ту-
ри стич ке ор га ни за ци је оп шти не Ру ма, без огра ни че ња, 
упи су је се и Ма ри ја Ћу ић, за ме ник в. д. ди рек то ра Ту-
ри стич ке ор га ни за ци је оп шти не Ру ме, без огра ни че ња, 
као ли це овла шће но за за сту па ње.

Фи. број 24/2015 – Из При вред ног су да у Срем ској 
Ми тро ви ци. 5873

ПРИ�ВРЕД�НИ�СУД�У�СУ�БО�ТИ�ЦИ�

При вред ни суд у Су бо ти ци је 12. ма ја 2015. го ди не 
ре ше њем Фи. број 152/2015 од 12. ма ја 2015. го ди не, 
упи сао у суд ски ре ги стар у ре ги стар ском уло шку број 
5-100 ОШ „Ху ња ди Ја нош” Hunyadi János Általános Is-
ko la Чан та вир, Трг сло бо де 2, податке:

Упис ли ца овла шће ног за за сту па ње: Се длар Ери-
ка, ЈМБГ 2704964825038, бр. лк 006644795, из да та од 
ПУ Су бо ти ца, са адре се Чан та вир, Бај моч ка 10 – ди-
рек тор са нео гра ни че ним овла шће њи ма.

Фи. број 152/2015 – Из При вред ног су да у Су бо ти ци.
 5857

Привредни суд у Суботици је дана 15. маја 2015. 
године решењем Фи.157/2015 од 15. маја 2015. годи-
не, уписао у судски регистар у регистарском улошку 
број 5-190 ZU „Goodwill Apoteka” Суботица, Матка 
Вуковића 10, податке: 

Упис огранака:
Здраствена установа „Goodwill Apoteka” Суботица 

Огранак „Goodwill 42”, Aлибунар, Жарка Зрењанина 1,
Здраствена установа „Goodwill Apoteka” Суботица 

Огранак „Goodwill 51” Врање, Краља Стефана 
Првовенчаног 163,

Здраствена установа „Goodwill Apoteka” Суботица 
Огранак „Goodwill 52” Врање, Карађорђева 20/А.

Фи. број 157/2015 – Из Привредног суда у 
Суботици.  6000

разНО
„Sa�va�ži�vot�no�оsiguranje”�a.d.o.�Be�o�grad, огла ша-

ва не ва же ћим:
– по ли су жи вот ног оси гу ра ња СЛ2000003285, уго-

ва рач оси гу ра ња: Ђор ђе Ву ло вић, са пре би ва ли штем у 
Ра ден ка Ран ко ви ћа 4, Обре но вац;

– по ли су жи вот ног оси гу ра ња СЛ2000001184, уго-
ва рач оси гу ра ња: Ве љо вић Ел ме дин , са пре би ва ли-
штем у Ста ра цен тра ла б.б. При је по ље;

– по ли су жи вот ног оси гу ра ња СЛ2000000692, уго-
ва рач оси гу ра ња: Ко јић Сла ђа на, са пре би ва ли штем  у 
Гра бо вац 20, Обре но вац. 6007

Неважеће ИСправе

–�ИС�ПРА�ВЕ�СТРА�НА�ЦА�–
Ди пло мат ска лич на кар та број LBA-800 D 13006 из датa од 

Ми ни стар ства спољ них по сло ва РС на име Yahia A. A. Ab dol ha-
di, Бе о град.  02/000048/15

Ди пло мат ска лич на кар та број LBA-801 D 10629 из датa од 
Ми ни стар ства спољ них по сло ва РС на име Za i nab A. M. Is sa, Бе-
о град.  02/000049/15

Ди пло мат ска лич на кар та број LBA-802 D 10630 из датa од 
Ми ни стар ства спољ них по сло ва РС на име Danya Y. A. Ab dol ha-
di, Бе о град.  02/000050/15

Ди пло мат ска лич на кар та број LBA-803 D 10631 из датa од 
Ми ни стар ства спољ них по сло ва РС на име Mo ha mad Y. A. Ab-
dol ha di, Бе о град.  02/000051/15

Ди пло мат ска лич на кар та број LBA-804 D 10632 из датa од 
Ми ни стар ства спољ них по сло ва РС на име Da rin Ab dol ha di, Бе о-
град.  02/000052/15

–�ФИ�НАН�СИЈ�СКА�ДО�КУ�МЕН�ТА�–
Рад ми ла Пан те лић, Зве зда ра, чек бр. 606863 из дат од Бан ке 

По штан ске ште ди о ни це АД.  04/001967/15
Са мар џи ја  Злат ко, Но ви Бе о град, че ко ви бр. 108355017, 

108355058, 108355066 из да ти од Ban ca In te sa.  04/001968/15
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Зо го вић  Ми о драг, Зе мун, че ко ви бр. 39944340, 39944359, 

39944367, 39944375, 39944383, 39944391, 39944405 из да ти од 
Бан ке По штан ске ште ди о ни це АД.  04/001969/15

Ра до ва но вић Дра го слав, Кра гу је вац, штед на књи жи ца бр. 
54720-1071866 из дат од ЈИК ан ке а.д.  04/001970/15

Три вић Бра ни слав, Но ви Сад, чек бр. 0000002119862 из дат 
од Ban ca In te sa.  04/001971/15

Аћи мо вић Ма ри ја, Обре но вац, чек бр. 0000132444845 из-
дат од Ban ca In te sa.  04/001972/15

Са мар џи ја Ол га, Зве зда ра, де ви зна штед на књи жи ца 
бр.700-571204-7077/83 из дат од Љу бљах ска бан ке.  04/001973/15

Мар ја но вић Зо ран, Во ждо вац, че ко ви бр. 0000137844387, 
0000138170089, 0000141561647, 0000141565242, 0000137844395, 
0000138170097, 0000141565192, 0000137844403, 0000141561613, 
0000141565200, 0000137844411, 0000141561621, 0000141565218, 
0000138170071, 0000141561639, 0000141565226. из да ти од Ban-
ca In te sa.  04/001974/15

Ја нић Дра ган, Кру ше вац, че ко ви бр. 5467459, 5467460, 
5467461 из да ти од Ra if fe i sen bank.  04/001975/15

Stan dard In vest Gro up d.o.o., Бе о град, ме ни ца бр. АВ 
7080393 из дат од Stan dard In vest Gro up d.o.o.  04/001976/15

Га лин Ду шан, Еле мир, че ко ви бр. 101049054, 101049062, 
108205287 из да ти од Ban ca In te sa.  04/001977/15

Бес тан Џе ма ил, Кле нак, чек бр. 94506506 из дат од Бан ке 
по штан ске ште ди о ни це АД.  04/001978/15

Стој ка но вић Си ни ша, Шар ба но вац, че ко ви бр. 5399407-
5399409 из да ти од Ra if fe i sen bank.  04/001979/15

Ро дић Ана, Зе мун, чек бр. 0000094242302 из дат од Ban ca 
In te sa.  04/001980/15

Шо шкић Во ји слав, Бе о град, чек бр. 0000214513202 из дат 
од Ко мер ци јал не бан ке а.д.  04/001981/15

Фи ли по вић Ми ле ва, Бе о град, че ко ви бр. 55796831, 840, 
858, 866, 874, 882, 890, 904 из да ти од Бан ке По штан ске ште ди о-
ни це АД.  04/001982/15

Си мо на Се ка Спа со је вић, Во ждо вац, че ко ви бр. 78392719, 
78392735, 78392727 из да ти од Срп ке бан ке а.д.  04/001983/15

Са гер Мар ко, Бе о град, че ко ви бр. 0000214091209, 
0000214091217, 0000214091225 из да ти од Ко мер ци јал не бан ке а.д.

  04/001984/15
Уро ше вић Урош, Бе о град, че ко ви бр. 0000133818104, 

0000133818138, 0000133818153, 0000133818229 из да ти од Ban-
ca In te sa.  04/001985/15

Па у но вић Ми ле на, Обре но вац, чек бр. 0000196932305 из-
дат од Ко мер ци јал не бан ке а.д.  04/001986/15

Јо ва но вић Да ни ца, Бе о град, че ко ви бр. 5816230, 5816231, 
5816232 из да ти од Ra if fe i sen bank.  04/001987/15

Спа сић Ра до слав, Пи рот, че ко ви бр. 0000002136342, 
0000002136343, 0000002136344, 0000002136345, 0000002136346, 
0000002139404, 0000002139405 из да ти од Ban ca In te sa.

  04/001988/15
Де влић Емин, Па ли лу ла, че ко ви бр. 38091719, 38091727, 

38091735, 38091743, 38091751, 38091760, 38091778, 38091786, 
38091794, 38091808 из да ти од Бан ке По штан ске ште ди о ни це АД.

  04/001989/15
Ма тић Оли ве ра, Ра ко ви ца, че ко ви бр. 40195564, 40195572, 

40195580 из да ти од Бан ке По штан ске ште ди о ни це АД.
  04/001990/15
Си мић Ми ле на, Во ждо вац, чек бр. 83064170 из дат од Срп-

ке бан ке а.д.  04/001991/15
Ђу кић Ма ри на, Бе о град, чек бр. 0000045861762 из дат од 

Ban ca In te sa.  04/001992/15
Бо јић На да, Бе о град, че ко ви бр. 0000201806841, 858, 866, 

874, 882, 890, 908, 916, 924, 932, 940, 957, 965, 973, 981 из да ти од 
Ко мер ци јал не бан ке а.д.  04/001993/15

Та нац ков Мар га ри та, Ки кин да, че ко ви бр. 145582896, 
145582904 из да ти од Ban ca In te sa.  04/001994/15

Ко стић  Љу би ша, Зе мун, че ко ви бр. 52486912, 52486963 
из да ти од Бан ке По штан ске ште ди о ни це АД.  04/001995/15

Вељ ко вић Жар ко, Мла де но вац, че ко ви бр. 41146818, 826, 
834, 842, 850, 869, 877, 885, 893, 907 из да ти од Бан ке по штан ске 
ште ди о ни це АД.  04/001996/15

Ак сен ти је вић Зо ран, Кра гу је вац, че ко ви бр. 3865470, 
3865471, 3865472, 3986816 из да ти од Ra if fe i sen bank.  04/001997/15

Ми ло ше вић Зо ран, Обре но вац, че ко ви бр. 6005875-
6005881 из да ти од Ra if fe i sen bank.  04/001998/15

Ра ди во је вић Да ни је ла, Но ви Сад, чек бр. 0000092879907 
из дат од Ban ca In te sa.  04/001999/15

Кне же вић Спо мен ка, Бе о град, че ко ви бр. 2196018, 026, 
034, 042, 050, 069, 077, 085, 093, 107 из да ти од Бан ке По штан ске 
ште ди о ни це АД.  04/002000/15

Бје ло брк Ве ра, Но ва Па зо ва, че ко ви бр. 0001833633, 
0001833634, 0001833635, 0001833636, 0001833637, 0001833638, 
0002094011, 0002094012 из да ти од Er ste bank a.d.  04/002001/15

При мо рац Ма ри а на, Су бо ти ца, чек бр. 3441461 из дат од 
Ra if fe i sen bank.  04/002002/15

Ћу бић Све тла на, Ша бац, чек бр. 0000140206004 из дат од 
Ban ca In te sa.  04/002003/15

Ми ли јић-Пе тро вић Ва лен ти на, Но ви Бе о град, чек бр. 
0000088193214 из дат од Ban ca In te sa.  04/002004/15

Пе тро вић Жи во рад, Ниш, чек бр. 12448429 из дат од AIK 
Bankе.  04/002005/15

Угри нић Ми ли ца, Бе о град, че ко ви бр. 1436929, 937, 945, 953, 
961, 970,  из да ти од Бан ке по штан ске ште ди о ни це АД.  04/002006/15

Јо вић М. Ва си ли ја, Зе мун, чек бр. 0244144400 из дат од 
Уни кре дит бан ке а.д.  04/002007/15

Ве се ли но вић Ви о ле та, Но ви Па зар, чек бр. 4355036 из дат 
од Ra if fe i sen bank.  04/002008/15

Јо кић Дра ги ша, Кра гу је вац, че ко ви бр. 0000054538822, 
0000054538830, 0000054538848,  из да ти од Ban ka In te sa.

  04/002009/15
Да нић Иван, Но ви Бе о град, че ко ви бр. 10279119, 127, 135, 

143, 151, 160, 178, 186, 194, 208 из да ти од Бан ке по штан ске ште-
ди о ни це АД.  04/002010/15

Кне же вић  За гор ка, До ба нов ци, чек бр. 000067090092 из-
дат од Ban ka In te sa.  04/002011/15

Ка ра но вић Мар ко вић Са ња, Жар ко во, че ко ви бр. 69268811, 
820, 838, 846, 854, 862, 870, 889, 897, 900 из да ти од Бан ке по-
штан ске ште ди о ни це АД.  04/002012/15

Вук ми ро вић Ми ро, Стар че во, че ко ви бр. 85739779, 795, 
803 из да ти од Срп ске бан ке а.д.  04/002013/15

Ђур ко вић Је ли ца, Ниш, че ко ви бр. 1000007947475, 
1000007947483 из да ти од ОТП Бан ке.  04/002014/15

Ра да ко вић Ми лан, Пла ти че во, че ко ви бр. 4342055, 4342056, 
4342095-4342100 из да ти од Ra if fe i sen bank.  04/002015/15

Сто ја но вић Дра га на, Бе о град, че ко ви бр. 3583841, 842, 843, 
844, 845. из да ти од Ra if fe i sen bank.  04/002016/15

Дра шко вић Ми лош, Во ждо вац, че ко ви бр. 0000145843835, 
0000145843843, 0000145843850, 0000145843868, 0000145843876 
из да ти од Ban ca In te sa.  04/002017/15

Ло врић  Алек сан дар, Бе о град, че ко ви бр. 50787192, 50787206, 
66322319, 66322327, 15054026, 15054034, 15054042, 15054050, 
15054069, 15054077, 15054085, 15054093, 15054107, 81333092 из-
да ти од Бан ке По штан ске ште ди о ни це АД.  04/002018/15

Вој во дић Бран ко, Но ви Сад, чек бр. 370356 из дат од Hypo 
Al pe Adria bank.  04/002019/15

Љу би ша Не шко вић, Кра гу је вац, чек бр. 0000091533513 из-
дат од Ban ca In te sa.  04/002020/15

Жив ко вић Оли ве ра, Бе о град, чек бр. 0000068467315 из дат 
од Ban ca In te sa.  04/002021/15

–�СВЕ�ДО�ЧАН�СТВА�И�ДИ�ПЛО�МЕ�–
Јо ва но вић Ма ја, Бе о град, све до чан ство ОШ „Пе тар II Ка-

ра ђор ђе вић” у Бе о гра ду.  09/004190/15
Стој ко вић Не ве на, Ча чак, све до чан ство ОШ „Вук Ка ра-

џић” у Чач ку.  09/004191/15
Ра до је вић Ра до ван, Ча чак, све до чан ства I, II, III и IV раз ре да 

и ди пло ма Са о бра ћај но-ма шин ске шко ле у Чач ку.  09/004192/15
Ар сов Ма ри ја на, Ниш, ди пло ма број 000444 и евид број 

I-1212/11 из да та  30. 3. 2011. го ди не од Уни вер зи те та у Но вом 
Па за ру.  09/004193/15

Чер чек Дар ко, Но ви Сад, све до чан ство о по ло же ном за вр-
шном ис пи ту  сред ње Ма шин ске шко ле у Но вом са ду.  09/004194/15

Мур те за ни Емил, Бе о град, све до чан ство ОШ „Фи лип Ви-
шњић” у Бе о гра ду.  09/004195/15

Ра до вић Зо ри ца, Кра гу је вац, ди пло ма Тех нич ке шко ле за 
ма шин ство и са о бра ћај у Кра гу јев цу.  09/004196/15

То пли ча нин Сла ви ца, Кру ше вац, све до чан ство ОШ „Ра-
син ски пар ти за ни” у Гло бо де ру.  09/004197/15

Та кач Са не ла, Су бо ти ца, ди пло ма сред ње По ли тех нич ке 
шко ле у Су бо ти ци, смер гра фич ки тех ни чар ти по граф 2001.

  09/004198/15
Ко ка но вић Ре на та, Ста ри град, све до чан ство ОШ „Бра ћа 

Ба рух” у Бе о гра ду.  09/004199/15
Ђер ман Чон гор, Су бо ти ца, ди пло ма По ли тех нич ке сред ње 

шко ле у Су бо ти ци, 2001.  09/004200/15
Ра ши ти  Имер, Зе мун, све до чан ство IV раз ре да ОШ „Или ја 

Бир ча нин”.  09/004201/15
Ђук нић  Гор да на, Бе о град, све до чан ство VI II раз ре да ОШ 

„Вла ди мир Илич Ле њин”.  09/004202/15
Пе тро вић  Је ле на, Бе о град, све до чан ства I, II, III и IV го ди-

не V бе о град ске гим на зи је.  09/004203/15
Ма рић Де јан, Ча чак, све до чан ство ОШ „Вук Ка ра џић” у 

Чач ку.  09/004204/15
Пе тро вић  Ми ле на, Бе о град, све до чан ства I, II, III и IV раз-

ре да V бе о град ске гим на зи је.  09/004205/15
Ма ној ло вић Ми лош, Но ви Сад, ди пло ма Ма шин ске шко ле 

у Но вом Са ду.  09/004206/15
Ку зма но вић Ја дран ко, Обре но вац, ди пло ма IV раз ре да Тех-

нич ке шко ле у Обре нов цу.  09/004207/15
Ећим Је ле на, Но ви Сад, све до чан ство I раз ре да Сред ње еко-

ном ске шко ле „Све то зар Ми ле тић” у Но вом Са ду.  09/004208/15
Ри сто вић  Бо рис, Бе о град, ди пло ма Тех нич ке шко ле Но ви 

Бе о град.  09/004209/15
Пан тић Зо ри ца, Но ви Сад, ди пло ма Сред ње шко ле „Све то-

зар Ми ле тић” у  Но вом Са ду, тр го вин ски смер.  09/004210/15
Ма рић Ива на, Обре но вац, ди пло ма IV раз ре да По љо при-

вред но хе миј ске шко ле у Обре нов цу.  09/004211/15
Ер цег Или ја, Бе о град, све до чан ство III раз ре да Гим на зи је у 

Бе о гра ду.  09/004212/15
Ко ро ли ја  Сла ђа на, Бе о град, ди пло ма Ви ше ме ди цин ске 

шко ле.  09/004213/15
Трај ко вић Бо бан, Кра гу је вац, ди пло ма По ли тех нич ке шко-

ле у Кра гу јев цу.  09/004214/15
Ра до ше вић Лу ка, Вра чар, ди пло ма VII бе о град ске гим на зи је.
  09/004215/15
Мил ко вић Пе тар, Ср бо бран, ди пло ма сред ње Ма шин ске 

шко ле у Но вом Са ду.  09/004216/15
Рај ко вић Да ни је ла, При шти на, све до чан ство I раз ре да Еко-

ном ске шко ле у При шти ни, Ла пље Се ло.  09/004217/15
Пе цин  Све тла на, Бе о град, све до чан ство VI раз ре да ОМШ 

„Ко ста Ма ној ло вић” од 1978-79 у кла си проф. Бо ја не Ри стић, 
кла вир.  09/004218/15

Рај ко вић Да ни је ла, При шти на, све до чан ство III раз ре да 
По љо при вред не шко ле у При шти ни, дел. бр. 433.  09/004219/15

Ко ва че вић Ни ко ла, Ра ко ви ца, ди пло ма Ви ше хо те ли јер ске 
шко ле у Бе о гра ду, бр. 3394.  09/004220/15

Је лић Ми лен ко, Но ви Сад, ди пло ма Гим на зи је „Мир ко Ву-
ко вић” у Кра ље ву.  09/004221/15

То мић Ма те ја, Кру ше вац, све до чан ство V раз ре да ОШ „Јо-
ван По по вић” у Кру шев цу.  09/004222/15

Пе тро вић Је ле на, Бе о град, ди пло ма V бе о град ске гим на зи је.
  09/004223/15
Пе тро вић Ми ле на, Бе о град, ди пло ма V бе о град ске гим-

на зи је.  09/004224/15
Ка стра то вић Је ле на, Бе о град, ди пло ма I бе о град ске гим-

на зи је.  09/004225/15
Зе че вић Не над, Бе о град, ди пло ма сред ње шко ле Тех но арт 

у Бе о гра ду.  09/004226/15
Ми шић Дра ган, Ма ји ло вац, ди пло ма Фа кул те та за еко но ми ју 

и ин же њер ски ме наџ мент у Но вом Са ду, број 771 од 22. 12. 2010.
  09/004227/15
Га јић Де јан, Кру ше вац, ди пло ма IV сте пе на ОВО „25. мај” 

у Алек син цу, елек тро тех ни чар за мо тор не по го не.  09/004228/15
Ста ни са вље вић Ве сна, Ла по во, ди пло ма за за ни ма ње кон-

фек ци о нар.  09/004229/15
Ни ко лић Ве сна, Ја дран ска Ле шни ца, све до чан ство ОШ 

„Краљ Алек сан дар I Ка ра ђор ђе вић” у Ја дран ској Ле шни ци, дел. 
бр. 08/11.  09/004230/15

Тан че вић Ми лан, Ча је ти на, све до чан ство ОШ „Ди ми три је 
Ту цо вић” у Ча је ти ни.  09/004231/15

Па у но вић Бо јан, Ра но вац, све до чан ство ОШ „Јо ван Шер-
ба но вић” у Ра нов цу.  09/004232/15

Свје тло шак Мар та, Но ви Бе о град, све до чан ство VI раз ре да 
ОШ „Ра до је До ма но вић” у Бе о гра ду.  09/004233/15

Ми лић Са ња, Бор, ди пло ма Ма шин ско-елек тро тех нич ке 
шко ле у Бо ру.  09/004234/15

Бе шлин Ива на, Сом бор, све до чан ства I-IV раз ре да По љо-
при вред но-пре храм бе не шко ле у Сом бо ру, по љо при вред ни тех-
ни чар.  09/004235/15

Де муш Нан дор, Хор гош, ди пло ма IV сте пе на Еко ном ске 
шко ле „Бо са Ми ли ће вић” у Су бо ти ци.  09/004236/15

То до ро вић Ја сми на, Пра хо во, све до чан ство ОШ „Па вле 
Илић Вељ ко” у Пра хо ву.  09/004237/15

Но вак Но ви ца, Жа баљ, ди пло ма еко ном ског тех ни ча ра.
  09/004238/15
Мар ја но вић Ка та ри на, Ло зни ца, све до чан ство.  09/004239/15
Ре џе по вић Ми лан, Ниш, све до чан ства V и VI раз ре да ОШ 

„Рат ко Ву ки че вић” у Ни шу.  09/004240/15
Сте вић Дра ган, Кре по љин, све до чан ство ОШ.  09/004241/15
То мић Да ли бор, Кре по љин, све до чан ство ОШ.  09/004242/15
Стан ко вић Алек сан дар, Бе ло ти нац, ди пло ма о по ло же ном ма-

тур ском ис пи ту ГТШ „Не и мар” у Ни шу, дел. бр. 07-77/16.
  09/004243/15
Ко вач Да вид, Су бо ти ца, све до чан ство VII раз ред ОШ „Ми-

ро слав Ан тић” на Па ли ћу.  09/004244/15
Па вло вић Сте фан, Бе о град, све до чан ства V и VI раз ре да 

ОШ „Иво Ан дрић” у Бе о гра ду.  09/004245/15
Пе тро вић Јо ва на, Бе о град, све до чан ства V-VI II раз ре да 

ОШ „Ду шко Ра до вић” у Бе о гра ду.  09/004246/15
Ми ло вић  Мар ко, Кра ље во, све до чан ства V и VI раз ре да 

шко ле „Бра ће Ви ло ти је вић” у Кра ље ву.  09/004247/15
Ми лен ко вић Ве сна, Бе о град, ди пло ма Хе миј ско тех но ло-

шко пре храм бе но обра зов ног цен тра у Бе о гра ду.  09/004248/15
Га гић Је ле на, Бе о град, све до чан ства I, II, III и IV раз ре да и 

ди пло ма X бе о град ске гим на зи је „Ми хај ло Пу пин”.  09/004249/15
Сто ја но вић Мар ко, Кра ље во, дипломa eвиден. број 

I-3534/15 из да та 30. 3. 2015. го ди не од Уни вер зи те та у Но вом 
Па за ру.  09/004250/15

По по вић Ог њен, Па ли лу ла, све до чан ство VI раз ре да ОШ 
„Ол га Пе тров” у Па дин ској Ске ли, Бе о град.  09/004251/15

Пе тро вић Бран ко, Бе о град, ди пло ма еви ден. број I-587/10 из-
да та 30. 3. 2010. го ди не од Уни вер зи те та у Но вом Па за ру.

  09/004252/15
Ста ни са вље вић Ни ко ла, За је чар, ди пло ма IV раз ре да 

ЕТОЦ „Ни ко ла Те сла” у Бе о гра ду.  09/004253/15
Пла лић Зо ри ца, Но ви Сад, све до чан ства I, II и III раз ре да и ди-

пло ма Тех нич ке шко ле „Па вле Са вић” у Но вом Са ду.  09/004254/15
Ова ри Ча ба, Су бо ти ца, ди пло ма Ма шин ске елек тро тех-

нич ке и са бра ћај не сред ње шко ле у Су бо ти ци.  09/004255/15
Ми лен ко вић Бо ја на, Гроц ка, ди пло ма сред ње Ме ди цин ске 

шко ле „Бе о град”.  09/004256/15
Да цин Бо рис, Но ви Сад, све до чан ство II го ди не Гим на зи је 

„Јо ван Јо ва но вић Змај” у Но вом Са ду.  09/004257/15
Гво зде но вић Ла зар, Бе о град, све до чан ство VI раз ре да ОШ 

„Љу ба Не на до вић” у Бе о гра ду.  09/004258/15
Мла де но вић Са ша, Зве зда ра, ди пло ма сред ње Ме ди цин ске 

шко ле у Бе о гра ду.  09/004259/15
Ва си ље вић Де јан, Бе о град, ди пло ма Хе миј ско-пре храм бе-

но тех но ло шке шко ле у Бе о гра ду.  09/004260/15
По по вић Алек сан дра, Бе о град, ди пло ма Гра фич ке шко ле 

„Ми лић Ра кић” у Бе о гра ду.  09/004261/15
Ше во Фи лип, Бач ки Ја рак, све до чан ства VI и VII раз ре да 

ОШ „Слав ко Ро дић” у Бач ком Јар ку.  09/004262/15
Пан тић Пре драг, Сред ње во, све до чан ство ОШ „Ми ша Жи-

ва но вић” у Сред ње ву.  09/004263/15
Стан ко вић Мар ко, Кру ше вац, све до чан ство VI II раз ре да 

ОШ „Дра го слав Це кић”.  09/004264/15
Бе крић Алек сан дар, Кру ше вац, све до чан ство I го ди не Ма-

шин ско-елек тро тех нич ке шко ле у Кру шев цу.  09/004265/15
Ра ди са вље вић Ве сна, Бе о град, све до чан ство из I раз ре да 

XII бе о град ске гим на зи је на Во ждов цу.  09/004266/15
Ву јо вић Ан дри ја на, Па ли лу ла, ди пло ма Ви ше ме ди цин ске 

шко ле у Бе о гра ду, бр. 3895/06, фи зи о та ра пе ут.  09/004267/15
Сте па но вић Алек сан дар, Па ли лу ла, све до чан ство III раз ре-

да и ди пло ма сред ње Еко ном ске шко ле у Бе о гра ду.  09/004268/15
Са вић Лу ка, Кру ше вац, све до чан ство VI раз ре да ОШ 

„Бран ко Ра ди че вић” у Кру шев цу.  09/004269/15
Не шић  Ти ја на, Бе о град, ди пло ма Ви ше ме ди цин ске шко ле 

у Зе му ну.  09/004270/15
Илић Ми ро слав, Вра чар, ди пло ма број 3234 Ви ше хо те ли-

јер ске шко ле у Бе о гра ду.  09/004271/15
Ми ја и ло вић Ма ри на, Обре но вац, све до чан ство IV раз ре да 

По љо при вред но хе миј ске шко ле у Обре нов цу.  09/004272/15
Алем пи је вић Вла ди мир, Ча чак, све до чан ство ОШ „Вук Ка-

ра џић” у Чач ку.  09/004273/15
Хер це го вац Го ран, Жеп че, ди пло ма Ауто са о бра ћај ног обра-

зов ног цен тра Зе мун ООУР Ауто са о бра ћај на шко ла у Зе му ну.
  09/004274/15
Ми лић Зо ран, Ла за ре вац, ди пло ма сред ње Тех нич ке шко ле 

„Ста ни слав Стен че вић Цр ни” у Ла за рев цу.  09/004275/15
Ми лић Зо ран, Ла за ре вац, ди пло ма V сте пе на тех нич ке 

шко ле „Ста ни слав Стен че вић Цр ни” у Ла за рев цу.  09/004276/15
Мла де но вић Ва ле ри ја, Пан че во, све до чан ство ОШ „Вељ ко 

Ду го ше вић”, дел. бр. 30 од 11. 5. 1977. на Ко со ву и Ме то хи ји, 
Ра ни лук.  09/004277/15

Мла де но вић Ва ле ри ја, Пан че во, ди пло ма дел. бр. 665/14 
Цен тра за обра зо ва ње „Мо ше Пи ја де” у Пан че ву.  09/004278/15

Сто ја но вић Јо ва на, Кра гу је вац, све до чан ства V и VI раз ре да 
ОШ „Ми ло је Си мо вић” у Дра го бра ћи, Кра гу је вац.  09/004279/15

Ра ди са вље вић Ве сна, Бе о град, све до чан ство III раз ре да Тр-
го вач ке шко ле у Бе о гра ду.  09/004280/15

Јо ва но вић Ми ли ца, Но ви Бе о град, све до чан ства I, II, III и 
IV и ди пло ма сред ње Пре храм бе но хе миј ско тех но ло шке шко ле 
у Бе о гра ду.  09/004281/15

Са ла мех Са мир, Су бо ти ца, ди пло ма Ма шин ске елек тро-
тех нич ке и са о бра ћај не сред ње шко ле у Су бо ти ци 1997/98, смер 
ме та ло стру гар.  09/004283/15

Са ро вић Зо ран, Зре ња нин, ди пло ма ХПТШ „Урош Пре-
дић” у Зре ња ни ну.  09/004284/15

Ми тро вић Том ка, Ва ље во, све до чан ство VI раз ре да ОШ 
„На да Пу рић” у Ва ље ву.  09/004285/15
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Ми тро вић Том ка, Ва ље во, све до чан ство V раз ре да ОШ 

„На да Пу рић” у Ва ље ву.  09/004286/15
Га јић Је ле на, Сме де рев ска Па лан ка, ди пло ма Па ла нач ке 

ги ман зи је.  09/004287/15
Ми ло ва но вић На та ша, Ве ли ка Пла на, све до чан ство IV раз-

ре да Тех нич ке шко ле у Сме де ре ву.  09/004288/15
Гла до вић Мар ко, Ра ко ви ца, све до чан ство IV раз ре да и ди-

пло ма XV бе о град ске гим на зи је.  09/004289/15
Ла зић Сла ђа на, Сме де ре во, све до чан ства I и II раз ре да Тех-

нич ке шко ле у Сме де ре ву.  09/004290/15
Пан тић Све ти слав, Сме де ре во, све до чан ство IV раз ре да и 

ди пло ма Тех нич ке шко ле у Сме де ре ву.  09/004291/15
Дра жић Ог њен, Бо га тић, све до чан ство VI раз ре да ОШ 

„Ми ка Ми тро вић” у Бо га ти ћу, број 772/8.  09/004292/15
Но ва ко вић Бе ла, Ср бо бран, ди пло ма По љо при вред не шко-

ле са до мом уче ни ка у Фу то гу.  09/004293/15
Ђер ко вић Ни на, Бе о град, ди пло ма сред ње Прав но по слов-

не шко ле „9. мај” у Бе о гра ду.  09/004294/15
Ђу рић Да ни је ла, Кур шу мли ја, ди пло ма Еко ном ске шко ле у 

Кур шу мли ји.  09/004295/15
Стој ко вић Во јин, Ле ско вац, све до чан ство VI раз ре да ОШ 

„Ва са Пе ла гић” у Ле сков цу.  09/004296/15
Дра га нић Гро зда на, Вр шац, све до чан ства I-IV раз ре да и ди-

пло ма Гим на зи је „Бо ри слав Пе тров Бра ца” у Вр шцу.  09/004297/15
Ву чен дић Да ни ца, Вр шац, ди пло ма Гим на зи је „Бо ри слав 

Пе тров Бра ца” у Вр шцу.  09/004298/15
Јо вић Ср бо љуб, Кур шу мли ја, ди пло ма Цен тра за сред ње 

обра зо ва ње „Ра дош Јо ва но вић Се ља” у Кур шу мли ји.  09/004299/15
Мак си мо вић Ана ста си ја, Деч, све до чан ство IV раз ре да 

сред ње Ме ди цин ске шко ле „Бе о град”.  09/004300/15
Пе тро вић На та ли ја, Зре ња нин, све до чан ства I-IV раз ре да.
  09/004301/15
Ко на та ре вић Ан ђе ли ка, Вра ње, све до чан ство I раз ре да 

Гим на зи је „Бо ра Стан ко вић” у Вра њу.  09/004302/15
Сто ја но вић Мир ја на, Гра ча ни ца, ди пло ма Ме ди цин ске 

шко ле у Гра ча ни ци.  09/004303/15
Ла ти но вић Ми ра, Но ви Сад, ди пло ма Гим на зи је „20. ок то-

бар” у Бач кој Па лан ци.  09/004304/15
Ле чић До бри ла, Но ви Сад, ди пло ма Гим на зи је „20. ок то-

бар” у Бач кој Па лан ци.  09/004305/15
Ли кић Ми лош, Ста ра Па зо ва, ди пло ма сред ње Тех нич ке 

шко ле „Ми хај ло Пу пин” у Но вом Са ду.  09/004306/15
Пеј чић Де јан, Зве зда ра, ди пло ма Тех нич ке шко ле ГСП у 

Бе о гра ду.  09/004307/15
Ла лић Ми ља на, Но ви Сад, све до чан ства I и III го ди не Еко-

ном ске шко ле „Све то зар Ми ле тић” у Но вом Са ду.  09/004308/15
Ја пун џић Пе тар, Ужи це, све до чан ство I го ди не Тех нич ке 

шко ле „Ра до је Љу би чић” у Ужи цу.  09/004309/15
Гр чић Ђи на, Чу ка ри ца, све до чан ство I го ди не Фи ло ло шке 

гим на зи је.  09/004310/15
Мар ко вић Бо дин, Бе ор гад, све до чан ство VII раз ре да ОШ 

„Вла ди слав Риб ни кар” у Бе о гра ду.  09/004311/15
Ри стић Бо јан, Кра гу је вац, све до чан ство ОШ „До си теј Об-

ра до вић” у Кра гу јев цу.  09/004312/15
По по вић Ољег, Но ви Бе о град, ди пло ма број 13663 Елек-

тро тех нич ког фа кул те та у Бе о гра ду.  09/004313/15
Ран ђе ло вић Ми лан, Ко сто лац, све до чан ства I, II и III раз ре-

да ТШ „Ни ко ла Те сла” у Ко стол цу.  09/004315/15
Ма ра кле нац Цвје тан, Ве тер ник, све до чан ства III и IV раз-

ре да Еко ном ско-тр го вин ске шко ле у Ки кин ди.  09/004316/15
Три фу нац Алек са, Но ви Сад, ди пло ма Кар ло вач ке гим на зи је.
  09/004317/15
Бе ри ша Мир сад, Но ви Сад, све до чан ство VI II раз ре да ОШ 

„Све ти Са ва” у Но вом Са ду.  09/004318/15
Ђор ђе вић Вла ди мир, Бе о град, ди пло ма II еко ном ске шко ле 

у Бе о гра ду.  09/004319/15
Јан ко вић Иван, Бе о град, све до чан ства V, VI, VII и VI II раз-

ре да ОШ „Ду шко Ра до вић” у Бе о гра ду.  09/004320/15
Ри стов ска Бла го род на, Бе о град, ди пло ма Тр го вач ке шко ле 

„Гроц ка” у Бе о гра ду.  09/004321/15
Јо ко вић Бра ни сла ва, Но ви Бе о град, све до чан ство Му зич ке 

шко ле „Др Во ји слав Вуч ко вић” у Чач ку.  09/004322/15
Ми ло са вље вић Иван, Во жо до вац, ди пло ма сред ње Тех нич-

ке шко ле „Пе тар Драп шин” у Бе о гра ду, смер ва зду хо плов но са о-
бра ћај ни тех ни чар.  09/004323/15

Мар ко вић Ми хај ло, Бе о град, све до чан ства I, II, III и IV раз-
ре да сред ње Тр го вач ке шко ле „Је зди мир Ло вић”.  09/004324/15

Ђа јић Сло бо дан ка, Бе о град, ди пло ма I бе о град ске гим на зи је.
  09/004325/15
Игор Ра до са вље вић, Кра гу је вац, ди пло ма Тех нич ке шко ле 

за ма шин ство и са о бра ћај у Кра гу јев цу.  09/004326/15
Џе ни са Бе ро вић, Но ви Па зар, све до чан ства I, II, III и IV 

раз ре да сред ње Ме ди цин ске шко ле у Но вом Па за ру  и ди пло ма 
сред ње Ме ди цин ске шко ле у Но вом Па за ру.  09/004327/15

Ку зма но вић Ми ли ца, Бе о град, све до чан ство ОШ „Ва са Ча-
ра пић” у Бу бањ По то ку.  09/004328/15

Ше вић Дра ган, Сил баш, ди пло ма Сред ње шко ле „9. мај” у 
Бач кој Па лан ци.  09/004329/15

Ко раћ Мар ко, Бе о град, све до чан ства I и II раз ре да Гим на-
зи је „Ру ђер Бо шко вић” у Бе о гра ду.  09/004330/15

Ша и но вић Алек сан дра, Обре но вац, све до чан ство V раз ре-
да ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај” у Обре нов цу.  09/004331/15

При бић Фи лип, Но ви Сад, све до чан ство VI раз ре да ОШ 
„Пр ва вој во ђан ска бри га да” у Но вом Са ду.  09/004332/15

Бац ко вић Ка та ри на, Бе о град, све до чан ство VI  rазреда ОШ 
„Иси до ра Се ку лић” у Бе о гра ду.  09/004333/15

Пе тро вић Рад ми ла, Бе о град, све до чан ство ОШ „Мо ша Пи-
ја де” у Ни шу.  09/004334/15

Аздеј ко вић Де јан, Мла де но вац, ди пло ма Елек тро тех нич ке 
шко ле у Мла де нов цу.  09/004335/15

Сер дар  Не ма ња, Бе о град, све до чан ство VI раз ре да ОШ 
„Дра ган Лу кић”.  09/004336/15

Ни ко лић Љу бо мир, Бе о град, све до чан ство ОШ „Бра ни слав 
Ну шић” у Бе о гра ду.  09/004337/15

Мр шо вић Ду шан, Су бо ти ца, ди пло ма сред ње По ли тех нич-
ке шко ле у Су бо ти ци, 2012.  09/004338/15

Ран ко вић Не ма ња, Срем чи ца, све до чан ства I-IV раз ре да и 
ди пло ма Тех нич ке шко ле у Же ле зни ку.  09/004339/15

Пе јо вић Игор, Бе о град, ди пло ма Ви ше ме ди цин ске шко ле, 
ви ши ра ди о ло шки тех ни чар.  09/004340/15

Ан то ни је вић Бо јан, Бе о град, ди пло ма XII бе о град ске гим-
на зи је.  09/004341/15

Илић Ми на, Ари ље, све до чан ство VII раз ре да ОШ „I вој во-
ђан ска бри га да” у Но вом Са ду.  09/004342/15

Стан ко вић Фи лип, Обре но вац, ди пло ма По љо при вред но 
хе миј ске шко ле у Обре нов цу.  09/004343/15

То до ро вић Ма ри ја, Ду бо на, ди пло ма Тех нич ке шко ле у 
Мла де нов цу.  09/004344/15

Је ре мен ко  Алек сан дар, Зе мун, све до чан ства I, II, III и IV 
раз ре да и ди пло ма Ар хтек тон ске шко ле „Во ји слав Илић” у Бе-
о гра ду.  09/004345/15

Ме да ко вић Да ли бор, Кра гу је вац, ди пло ма Пр ве тех нич ке 
шко ле у Кра гу јев цу.  09/004346/15

Пет ко вић Не ма ња, Сур чин, ди пло ма X гим на зи је у Бе о гра ду.
  09/004347/15
Ву ко вић Бо рис, Мр ко њић Град, све до чан ства  IX и X раз-

ре да сред њег усме ре ног обра зо ва ња.  09/004348/15
Пу зо вић Го ра на, Бе о град, све до чан ство V раз ре да ООШ 

„Вла ди слав Риб ни кар” у Бе о гра ду.  09/004349/15
Пан те лић Ми лош, Кра гу је вац, све до чан ство VI раз ре да 

ОШ „Ми ло је Си мо вић” у Дра го бра ћи, Кра гу је вац.  09/004350/15
Фо так Ма ри ја, Бе о град, ди пло ма Ви ше ме ди цин ске шко ле 

у Бе о гра ду, ви ша ме ди цин ска се стра тех ни чар.  09/004351/15
Ми тић Са ша, Мла де но вац, све до чан ство V раз ре да ОШ 

„Мом чи ло Жи во ји но вић” у Мла де нов цу.  09/004352/15
Де ак Ар нолд, Бач ко Пе тро во Се ло, све до чан ства V, VI и VII 

раз ре да ОШ „Ша му Ми хаљ” у Бач ком Пе тро вом Се лу.  09/004353/15
Пер па у ер Вик тор, Ке ви, све до чан ства V и VI раз ре да ОШ 

„Сте ван Сре мац” – РЈ „Те мер кењ Иштван” у Сен ти.  09/004354/15
Ко вач Да ни ел, Ада, све до чан ства V и VI раз ре да ОШ „Чех 

Ка рољ” у Ади.  09/004355/15
Хо ло Ма рио, Но ви Кне же вац, све до чан ства V, VI и VII раз ре-

да ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај” у Но вом Кне жев цу.  09/004356/15
Је лић Иван, Бо же ти ћи, ди пло ма Тех нич ке шко ле у Но вој 

Ва ро ши.  09/004357/15
Ко зо дер Ма ри ја, Бе о град, ди пло ма Гим на зи је „Та ков ски 

уста нак” у Гор њем Ми ла нов цу.  09/004358/15
Пе тру шић Ди ми три је, Но ви Бе о град, све до чан ства I, II, III раз-

ре да сред ње Са о бра ћај не шко ле у Зе му ну, во зач мо тор ног во зи ла.
  09/004359/15
Ву ко њан ски Ни ко ла, Зре ња нин, све до чан ство VI раз ре да 

ОШ „2. ок то бар” у Зре ња ни ну.  09/004360/15
То мић Ђур ђи на, Вра ње, све до чан ство II раз ре да Гим на зи је 

„Бо ра Стан ко вић” у Вра њу.  09/004361/15
Ми лен ко вић Ива на, Ада, ди пло ма IV сте пе на Тех нич ке 

шко ле у Бо ру.  09/004362/15
Ку ба то вић Ве сна, Су бо ти ца, ди пло ма Гра ђе вин ске сред ње 

шко ле „18. но вем бар” у Су бо ти ци, 1986/87.  09/004363/15
Пе тро вић Гор да на, Уљ ма, све до чан ства I и II раз ре да за јед-

нич ког сред њег обра зо ва ња и вас пи та ња Школ ског цен тра „Ни-
ко ла Те сла” у Вр шцу.  09/004364/15

Ро дић Не ма ња, Ку цу ра, све до чан ство I раз ре да ССШ „4. ју-
ли” у Вр ба су, дел. бр. 1155/12.  09/004365/15

Но вак Љи ља на, Бач, све до чан ство ОШ „Вук Ка ра џић” у Ба чу.
  09/004366/15
Јов чић Вла ди мир, Алек си нац, ди пло ма IV сте пе на Тех нич ке 

шко ле „Про та Сте ван Ди ми три је вић” у Алек син цу.  09/004367/15
Ја њић Ми лан, Па дин ска Ске ла, ди пло ма По љо при вред не 

шко ле са до мом уче ни ка ПК „Бе о град” у Кр ња чи.  09/004368/15
Ђе рић Вла дан, Бе о град, све до чан ство II раз ре да усме ре ног 

обра зо ва ња XI II бе о град ске гим на зи је.  09/004369/15
Ми ли во је вић Ми ри на, Ве ли ка Мо шта ни ца, ди пло ма Фа кул те-

та за спе ци јал ну еду ка ци ју и ре ха би ли та ци ју у Бе о гра ду.
  09/004370/15
Да ви до вић Су за на, Зре ња нин, све до чан ство III раз ре да и 

ди пло ма ХПТШ „Урош Пре дић” у Зре ња ни ну.  09/004371/15
Ра ден ко вић Сла ви ша, Ниш, ди пло ма Еко ном ске шко ле у 

Ни шу, дел. бр. 842-2.  09/004372/15
Ра ден ко вић Алек сан дра, Бла це, све до чан ство III го ди не 

сред ње Тех нич ке ПТТ шко ле у Бе о гра ду.  09/004373/15
Вла шић Ђор ђе, Но ви Бе о град, све до чан ство I раз ре да Зе-

мун ске гим на зи је.  09/004375/15
За ђи на Га бри је ла, Но ви Бе о град, све до чан ства I, II, III и IV 

раз ре да и ди пло ма сред ње Ме ди цин ске шко ле „На де жда Пе тро-
вић” у Зе му ну.  09/004376/15

Ђо ко вић Пе ри ца, Ра ча, ди пло ма Тех нич ке шко ле „25. мај” 
у Кра гу јев цу.  09/004377/15

Ива но вић  Ми ли ца, Но ви Бе о град, све до чан ство V, VI и VII 
раз ре да ОШ „Иван Гун ду лић” у Но вом Бе о гра ду.  09/004378/15

Ми тро вић Ан ђе ла, Па ли лу ла, све до чан ство V раз ре да ОШ 
„Ол га Пе тров” у Па дин ској Ске ли, Бе о град.  09/004379/15

Дам ња но вић Мар ко, Па ли лу ла, све до чан ство VI раз ре да 
ОШ „Ол га Пе тров” у Па дин ској Ске ли, Бе о град.  09/004380/15

По по виц ки  Урош, Зе мун, све до чан ство I го ди не Зе мун ске 
гим на зи је.  09/004381/15

Ла тин чић  Лу ка, Зе мун, све до чан ство I го ди не Зе мун ске 
гим на зи је.  09/004382/15

Пе шо вић Ни ко ла, Обре но вац, ди пло ма Шко ле за бро дар-
ство, бро до град њу и хи дро град њу у Бе о гра ду.  09/004383/15

Ра ма да но вић Се лим, Бе о град, све до чан ство ОШ „Ми ро-
слав Ан тић” у Бе о гра ду.  09/004384/15

–�РА�ЗНО�–
Иса и ло вић Вла ди слав, Бе о град, до зво ла за упра вља ча мо-

тор ног чам ца из да та од Луч ке ка пе та ни је Бе о град.  11/000784/15
Мур те зи Са љи, Па ли лу ла, ле ги ти ма ци ја ра се ље ног ли ца 

из да та од оп шти не Па ли лу ла у Бе о гра ду.  11/000785/15
Пе тро ма њац До ри јан, Зре ња нин, ре а тест ТНГ, број 

03567414.  11/000786/15
Кај га нић  Ду шко, Угри нов ци, та хо граф ска кар ти ца бр. срб. 

0000016874000.  11/000787/15
Стје па но вић Мла ден, Срем ски Кар лов ци, до зво ла за упра вља-

ње мо тор ним чам цем, број 23/15, из да та од Ка пе та ни је Но ви Сад.
  11/000788/15

Стој ков Или ја, Но ви Бе чеј, по твр да о ис прав но сти уре ђа ја 
и опре ме за по гон во зи ла на ТНГ број 037620/14, сер. бр. обра-
сца 0127218, из да та од АММС Но ви Сад.  11/000789/15

Ар се ни је вић Не над, Бе о град, по твр да о без бед но сти у са-
о бра ћа ју, број пред ме та 0000089-14 за во зи ло Форд Фо кус 1,6 
ТДЦИ, из да та од Ма шин ског фа кул те та у Бе о гра ду.  11/000790/15

Плав шић Не бој ша, Бач ка Па лан ка, кар ти ца пре во зни ка из да-
та од Аген ци је за без бед ност са о бра ћа ја у Бе о гра ду.  11/000791/15

Ни ко лић Бран ки ца, Кру ше вац, ле ги ти ма ци ја ин тер но ра се ље-
ног ли ца бр. 70459-03-00582, из да та 27. 3. 2000. го ди не.  11/000792/15

Мак си мо вић Бра ни слав, Кру ше вац, ле ги ти ма ци ја ин тер но 
ра се ље ног ли ца бр. 70670-02-01139, из да та 28. 3. 2000. го ди не.

  11/000793/15
Шо шкић Во ји слав, Бе о град, адво кат ска ле ги ти ма ци ја бр. 

6605, из да та од Адво кат ске ко мо ре Бе о гра да.  11/000794/15
Аша нин Ста ме на, Пећ, ле ги ти ма ци ја ра се ље ног ли ца.
  11/000795/15
Ма тић Ми лош, Бе о град, пло вид бе на до зво ла број PA-136C 

из да та од Ка пе та ни је Пан че во.  11/000796/15
Сте фа но вић  Го ран, Но ви Бе о град, пло вид бе на до зво ла 

БГ-394Ф.  11/000797/15
Ива но вић Та ња, Бе о град, ле ги ти ма ци ја ра се ље ног ли ца 

број 70386/1/376, из да та у Ве ли кој Пла ни.  11/000798/15
Кли нич ки цен тар Ниш, Ниш, пе чат окру глог об ли ка ис пи-

сан ћи ри ли цом са тек стом: Ре пу бли ка Ср би ја * Кли нич ки цен-
тар Ниш * КЛИ НИ КА ЗА ДЕЧ ЈЕ ИН ТЕР НЕ БО ЛЕ СТИ и гр бом 
Ре пу пли ке Ср би је у сре ди ни пе ча та.  11/000799/15

Сто шић Алек сан дар, Па ра ћин, ле ги ти ма ци ја ра се ље ног 
ли ца број 70688/02/01283.  11/000800/15

Ан ђић То ми слав, Бе о град, уве ре ње за упра вља ње мо тор-
ним чам цем, пло вид бе на до зво ла бр. 22904/05, из да та од Луч ке 
ка пе та ни је Бе о град.  11/000801/15

Плав шић Ра де, Бе о град, уве ре ње о оспо со бље но сти за 
упра вља ча мо тор ног чам ца број 93/1991, из да та од Луч ке ка пе-
та ни је Ве ли ко Гра ди ште.  11/000802/15

Ми лић Јо ван ка, Ра ко ви ца, по твр да о ис прав но сти уре ђа-
ја и опре ме за по гон во зи ла на ТНГ број 034780-13, из да та од 
АМСС.  11/000803/15

Уба вић Ми лан, Но ви Сад, по твр да о ис прав но сти уре ђа ја и 
опре ме за по гон во зи ла на ТНГ број 005837-14, сер. бр. обра сца 
0121847.  11/000804/15

Гу бик Ан драш, Но ви Сад, пло вид бе на до зво ла, број НС 
163 а, из да та од Ка пе та ни је Но ви Сад.  11/000805/15

Ву ко са вље вић Сла ви ша, Бе о град, адво кат ска ле ги ти ма ци ја 
број 3875, из да та од Адво кат ске ко мо ре Бе о град.  11/000806/15

Ива но вић Сла во љуб, Обре но вац, до зво ла за упра вља ње мо-
тор ним чам цем бр. 32, из да та од Луч ке ка пе та ни је Бе о град.

  11/000807/15
Бал па д.о.о., Бе о град, ре а тест ТНГ032645-13к.  11/000808/15
Ке ме ра Би ља на, Бе о град, пло вид бе на до зво ла рег. бр. BG-

158G из да та од Луч ке ка пе та ни је Бе о град.  11/000809/15
Ђон дрић  Иван, Ча чак, по мор ска књи жи ца бр.3885 из да та 

од Луч ке ка пе та ни је Бе о град.  11/000810/15
Ра до ња нин Пе тар, Но ви Сад, пе чат окру глог об ли ка, ћи ри-

лич ним и ла ти нич ним  пи смом по обо ду ис пи са но „УЈЕ ДИ ЊЕ ЊЕ 
ВЕ ЛИ КЕ ЛО ЖЕ СР БИ ЈЕ”, уну тра шња стра на „UNI TED GRAND 
LOD GES of SER BIA”, у цен трал ном де лу „БЕ О ГРАД”.

  11/000811/15
Опри чић Зо ран, Вр шац, по твр да за број кон тро ли са ња 

010883-13К од 15. 4. 2013, из да та од АМСС.  11/000812/15
Кр ко ба бић Ми лан, Но ви Бе о град, пе чат окру глог об ли-

ка преч ни ка 31 mm, у сре ди ни је ам блем пар ти је са нат пи сом 
ПУПС, а по обо ду је текст: „Пар ти ја ује ди ње них пен зи о не ра Ср-
би је – оп штин ски од бор Ба ра је во”.  11/000813/15

Скуп шти на згра де Влај ко ви ће ва 19, Бе о град, пе чат окру глог 
об ли ка ис пи сан ћи ри ли цом са тек стом: СКУП ШТИ НА СТА НА-
РА ЗГРА ДЕ * БЕ О ГРАД * ВЛАЈ КО ВИ ЋЕ ВА 19.  11/000814/15

Жив ко вић До бри во је, Срем чи ца, ADR-Cer ti fi kat о струч ној 
оспо со бље но сти во за ча за во зи ла ко ја пре во зе опа сне ма те ри је С 
03267 из дат од Ми ни стар ства гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин-
фра струк ту ре РС.  11/000815/15

Ћи ро вић Ве ли бор, Бе о град, пло вид бе на до зво ла BGD-P-1229, 
из да та од Ка пе та ни је Бе о град.  11/000816/15

СРВ „Ло ги сти ка” д.о.о., Бе о град, пло вид бе на до зво ла ред. број 
БГ-П-112Б, из да та од Луч ке ка пе та ни је у Бе о гра ду.  11/000817/15

Ко при ви ца   Ми лан, Бе о град, по твр да број 010144-13к и се-
риј ски број 0010032 од 18. 4. 2013, ре а тест по твр да.  11/000818/15

Ср би нов ски Бор ко, Но ви Сад, до зво ла за упра вља ње чам-
цем ка те го ри је А/Б број 9848/98, из да та од Луч ке ка пе та ни је Но-
ви Сад.  11/000819/15

Ва ван Ве ли бор, Су бо ти ца, уве ре ње о ис пи ти ва њу во зи ла ко ја 
се уво зе као упо тре бља ва на број 024725-14 из да то на обра сцу 31236 
да на 8.9.2014. од Аген ци је за без бед ност са о бра ћа ја.  11/000820/15

Да ни ло вић Ми лан, Ста ри град, пло вид бе на до зво ла за упра-
вља њем чам цем, бр. 21197/04; 7.8.2004. го ди не, ЛК Гра ди ште.

  11/000821/15
Ди ми три је вић На та ша, Пи рот, по твр да о ис прав но сти уре-

ђа ја и опре ме за по гон во зи ла на ТНГ број 034229-14 К, сер. бр. 
обр. 0142898.  11/000822/15

Ла зо вић Дра шко, Бе о град, по твр да о ис прав но сти уре ђа ја 
и опре ме за по гон во зи ла на ТНГ број 019866-14 К, сер. бр. обр. 
012413, из да та од Ма шин ског фа кул те та у Бе о гра ду.  11/000823/15

Ђу ро вић Ива на, Бе о град, уве ре ње о ди пло ми ра њу број 
2014379 на ака дем ским сту ди ја ма пр вог сте пе на Фи ло ло шког 
фа кул те та у Бе о гра ду.  11/000824/15

Ђу ро вић Ива на, Бе о град, уве ре ње о ди пло ми ра њу број 
292138 на ака дем ским сту ди ја ма ду гог сте пе на Фи ло ло шког фа-
кул те та у Бе о гра ду.  11/000825/15

Ми ло са вље вић Ду шан, Бе о град, пло вид бе на до зво ла број 
BG-996F из да та од Луч ке ка пе та ни је Бе о град.  11/000826/15

Ка чар Го ран, Но ви Сад, пло вид бе на до зво ла рег. бр. НС-
0282/79, из да та од Луч ке ка пе та ни је Но ви Сад.  11/000827/15

Кне же вић Не ма ња, Но ви Сад, уве ре ње о јед но го ди шњем 
оспо со бља ва њу за рад Сред ње шко ле „Ми лан Пе тро вић” у Но-
вом Са ду.  11/000828/15
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За сту пље ност ви но гра да и про из во ђа ча гро жђа

У овом ре јо ну 10.863 га здин ства по се ду је ви но гра де, што чи ни око 33,6% од укуп ног бро ја по љо при вред них га здин ста ва овог ре јо-
на. Нај ве ћи број ви но гра да ра, као и пар це ла под ви но гра ди ма се на ла зи у оп шти ни Ле ско вац.

Ви но гор ја

Ле ско вач ки ре јон има сле де ћа ви но гор ја:
1.8.1. Ба бич ко ви но гор је/Ба бич ко;
1.8.2. Пу сто реч ко ви но гор је/Пу ста Ре ка;
1.8.3. Ви на рач ко ви но гор је/Ви нар ци;
1.8.4. Вла со ти нач ко ви но гор је/Вла со тин це.

1.8.1.Бабичковиногорје/Бабичко

Про сти ра ње

Ба бич ко ви но гор је об у хва та ви но гра дар ске те ре не на огран ци ма Се ли че ви це и Ба бич ке го ре са де сне стра не Ју жне Мо ра ве.

Гра ни це

Гра ни ца ви но гор ја по чи ње од ас фалт ног пу та Ма ло ши ште  – Кли су ра на се вер ном ула зу у се ло Кли су ре (N 43° 13’ 10’’, E 21° 50’ 
24’’) на над мор ској ви си ни од 213 ме та ра и иде на ис ток ју жним об рон ци ма пла ни не Се ли че ви ца иду ћи пре ко ко те 422  – „Ма ри на до ли-
на”, ко ор ди на те: N 43° 12’ 47’’, E 21° 51’ 42’’; N 43° 12’ 38’’, E 21° 52’ 15’’ и N 43° 12’ 32’’, E 21° 52’ 38’’, ко те 488  – „Де бе ли дел” и ко те 
339  – „Ши ље гар ник”. Гра ни ца за тим у ко ор ди на ти: N 43° 12’ 19’’, E 21° 53’ 26’’ пре ла зи гра ни цу К.О. Ру сна  – Че чи на и до ла зи до ко те 
385  – „Ма ла ре ка”, за тим ко та 499, 529  – „Стан ко ви ца”, 507  – ко та на гра ни ци К.О. Ду кат  – Гор њи Бар беш и 521  – „Ра дич ки рид”, пре-
ко ко ор ди на те: N 43° 12’ 07’’, E 21° 56’ 28’’ ко ја се по кла па са изо хип сом 500, за тим иде до ко та 501  – „По кло пи ште” и 562, ко ор ди на те: 
N 43° 12’ 51’’, E 21° 57’ 40’’ и ко те 622. Ода тле гра ни ца из ла зи на изо хип су 500 до из над по те са „Цр кви ште” и од ко ор ди на те: N 43° 14’ 
01’’, E 22° 00’ 18’’ до ла зи до ко те 254  – „Ку тин ска ре ка” у се лу Та ско ви ћи. Ту гра ни ца скре ће на југ Ку тин ском ре ком, пре ма Га џи ном 
Ха ну до ко те 268, а за тим ас фалт ним пу тем Га џин Хан  – Ма ри на Ку ти на све до ушћа по то ка у Ку тин ску ре ку, не да ле ко од се о ске цр кве. 
Ту се пут крат ко одва ја од ас фалт ног пу та, иду ћи пу тем по обо ду шу ме уз по ток, а од мо ста на Ку тин ској ре ци пу тем на ју го за пад пре ко 
ко те 408 пре ма на се љу Гор ње Вла се, за тим изо хип сом 500 до ју го за пад ног обо да по те са „За јац” и да ље на југ пре ко ко та 463  – „Вла шка 
ре ка”, 638  – „Тре шта ло бр до” и 523  – „Ру пе”. Ту гра ни ца скре ће на за пад из ба цу ју ћи шу му из ме ђу на се ља До њи Бар беш и За плањ ска 
То по ни ца иду ћи пре ко ко те 363  – „Коњ ски по ток” и изо хип се 450 до обо да шу ме ју жно од До њег Бар бе ша. Гра ни ца се да ље укљу чу је 
на ас фалт ни пут До њи Бар беш  – То по ни ца, иде њи ме на за пад, све вре ме иду ћи обо дом шу ме, а за тим иде пре ко ко та 358  – „Зми јар ник” 
и 351 и да ље ко та ма 482  – „Гра ди ште”, 470  – „Го ле ми рид”, 508  – „Ву ча ни ца”, 556  – „Ви нар ска ор ни ца”, 596  – „Стру гар ни ца”, па на југ 
667  – „Ка чар ски рид”, а за тим пу тем на ста вља до ко те 675  – „Де бе ли део”, на ста вља тим пу тем ка се лу Ба бич ко, а за тим се вер но од овог 
ме ста све вре ме гра ни ца иде уз шум ски по јас из над овог се ла (ко ор ди на те: N 43° 08’ 11’’, E 22° 00’ 30’’ и N 43° 08’ 01’’, E 22° 00’ 27’’) до 
ко те 663  – „Ба би на чу ка”. Гра ни ца да ље иде до ко те 478  – „Вој нов ски рид” и из ла зи на гра ни цу К.О. Цр ков ни ца  – Ба бич ко. Том гра ни цом 
иде на југ, а он да се у ко ор ди на ти: N 43° 06’ 50’’, E 22° 00’ 21’’ укљу чу је на изо хип су 400 и иде њо ме до рас кр шћа шум ских пу те ва на ре-
ци Га бро ви ци у по те су „Вр шњик” и опет на југ пу тем пре ко се ла Гор ња Ло ко шни ца и ис ток ју жно од по те са „Гра ди ште” све до за се о ка 
Ба лин ци. Да ље гра ни ца опет иде на југ пре ко ко та 508 и 579  – „Ора хо ви ца”, ко те 433 и пу тем од ко те 588  – ју жни обод на се ља Го ле ма 
Њи ва на ста вља пу тем на југ пре ко ко те 477 до ко те 407  – „Се ли ште”, за тим пре ко ко те 339  – „Ма на стир ска ре ка”. Гра ни ца ода тле из ла зи 
на изо хип су 350, том изо хип сом иде на ис ток до ко те 439  – „Рид”, се вер но од Ку пи но вач ке ре ке, а за тим из ла зи на изо хип су 450 и њо-
ме на се ве ро и сток до те ре ке. Ода тле гра ни ца иде том ре ком до се вер ног обо да на се ља Гор ња Ку пи но ви ца, а ода тле на ис ток пре ко ко те 
595, изо хип сом 600 све до ас фалт ног пу та Ступ ни ца  – Ора шац, све до скре та ња за се ло Јар се но во и по но во на југ до Ступ нич ке ре ке. Ту 
гра ни ца крат ко скре ће на за пад том ре ком до ис точ ног обо да на се ља Ора шац, а за тим шум ским пу тем до гра ни це К.О. Ора шац  – Гра да-
шни ца, Гор ња Сла ти на  – Гра да шни ца, До ња Сла ти на  – Гра да шни ца, До ња Сла ти на  – Рај но По ље и До ња Сла ти на  – Ма ној лов це до оба ле 
Ју жне Мо ра ве. Гра ни ца да ље иде на се вер, крат ко оба лом ре ке и у се ве ро за пад ном обо ду на се ља Би ља ни ца из ла зи на ас фалт ни пут Ле-
ско вац  – Гра јев це са де сне стра не Ју жне Мо ра ве и иде тим пу тем до мо ста у Гра јев ци ма, где крат ко пре ла зи на оба лу ре ке, укљу чу ју ћи 
та ко на се ље Гра јев це, а за тим на ста вља пу тем по ред Мо ра ве ка на се љу Др ће вац до за се о ка Ве лич ков ци и да ље на се вер пу тем по ред оба-
ле, про ла зе ћи за пад но од на се ља До ња Ло ко шни ца и ис под по те са „Це ро ва ц” се укљу чу је на ас фалт ни пут До ња Ло ко шни ца  – Раз гој на. 
Гра ни ца на ста вља уку љу чу ју ћи на се ље Раз гој на по обо ду на се ља, а за тим се на се вер ном из ла зу из овог на се ља укљу чу је на ас фалт ни 
пут Раз гој на  – Гр да ни ца до ула за у на се ље Гр да ни ца. За тим за пад ним обо дом укљу чу је ово на се ље и на из ла зу из овог на се ља укљу чу је 
се на ас фалт ни пут Гр да ни ца  – За плањ ска То по ни ца, укљу чу је на се ље За плањ ска То по ни ца по за пад ном обо ду се ла (ко ор ди на те: N 43° 
09’ 18’’, E 21° 55’ 08’’ и N 43° 09’ 36’’, E 21° 54’ 42’’), а за тим се на се вер ној стра ни од овог ме ста по но во укљу чу је на ас фалт ни пут За-
плањ ска То по ни ца  – Че чи на (ко ор ди на та: N 43° 09’ 52’’, E 21° 54’ 56’’) и тим пу тем пре ко ме ста Че чи на (укљу чу ју ћи га са ју го за пад не 
стра не) до ула за у ме сто Кли су ра, про ла зи кроз ово ме сто и до ла зи до по чет не тач ке ви но гор ја.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Ба бич ко ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Кли су ра, Че чи на, Ру сна, Ду кат, Гор њи Бар беш, Ви лан дри ца, Гр ки ња, 
Та ско ви ћи, Га џин Хан, Ма ри на Ку ти на, Гор ње Вла се, До њи Бар беш, То по ни ца, Но во Се ло, Ба бич ко, Гор ња Ло ко шни ца, Цр ков ни ца, Др-
ће вац, Ја шу ња, Гор ња Ку пи но ви ца, Јар се но во, Ступ ни ца, Ора шац, Ве ли ка Би ља ни ца, Је ла шни ца, Гра јев це, Зло ку ћа не и Гр да ни ца, као и 
ка та стар ске оп шти не Смр дан, Гор ња Сла ти на и До ња Сла ти на.

1.8.2.Пусторечковиногорје/ПустаРека

Про сти ра ње

Пу сто реч ко ви но гор је се на ла зи на по бр ђу са ле ве и де сне стра не Пу сте ре ке. 

Гра ни це

Гра ни ца ви но гор ја на се ве ру по ла зи од гра ни це К.О. Шар лин це и До њи Дре но вац од ко те 249, ју го и сточ но од се ла До њи Дре но вац 
и иде пу тем из ме ђу пар це ла пре ко ко те 227, ју жно од Дре но вач ког по то ка, а за тим и ас фалт ним пу тем ју жно од се ла Шар лин це и да ље на 
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југ ас фалт ним пу тем Бре сто вац  – Бој ник са ле ве стра не Пу сте ре ке, пре ла зи Пу сту ре ку у цен тру Бој ни ка (ко ор ди на та: N 43° 00’ 49’’, E 
21° 43’ 84’’) и иде да ље на ис ток ас фалт ним пу тем Бој ник  – Ђин ђу ша. Гра ни ца од ме ста Ђин ђу ша скре ће на се вер и иде пу тем са де сне 
стра не Пу сте ре ке Ђин ђу ша  – Ла по тин це  – Гра ов ци  – Сту бла до гра ни це К.О. Сту бла  – Гор ње Бри ја ње. Ту гра ни ца скре ће на ис ток гра-
ни цом тих оп шти на пре ко ко та 362  – „Ћо пи но лој зе” и 285 и да ље пу тем пре ко ко те 326 до ко те 435  – „Ше та ли ште” и пре ко ко та 437 и 
471  – „До бра гла ва” до гра ни це оп шти на Бој ник  – Ле ско вац. Гра ни ца да ље иде на југ том гра ни цом оп шти на, а за тим и Бој ник  – Ле ба не 
све до тро ме ђе К.О. Ора не  – Сли ша не  – Ба че ви на. Гра ни ца да ље иде гра ни цом К.О. Ора не  – Сли ша не, Ора не  – Мај ко вац, Ора не  – Ива-
ње, Ву ја но во  – Ива ње, Ву ја но во  – Ма гаш  – До бра Во да и Бре сто вац  – Ма гаш  – До бра Во да, ту се на крат ко одва ја од гра ни це ка та стар-
ских оп шти на и иде за пад ним и ју жним обо дом је зе ра, а за тим се по но во укљу чу је на гра ни цу К.О. Бре сто вац  – Бу бли ца. Гра ни ца да ље 
иде гра ни цом К.О. Ду бра ва  – Бу бли ца, Ду бра ва  – Зла та, Гор ње Ко њув це  – Зла та и да ље гра ни ца ма К.О. Гор ње Ко њув це  – Но во Мом чи-
ло во, Но во Мом чи ло во  – Гра ни ца, Гра ни ца  – Ду бо во, Ду бо во  – Ћу ко вац, Ћу ко вац  – Ка ре, Ка ре  – Ко сан чић, Ко сан чић  – Гор њи Дре но вац, 
Гор њи Дре но вац  – Гор ње Бри ја ње, Гор њи Дре но вац  – До ње Бри ја ње, Гор њи Дре но вац  – Ме ђа, Гор њи Дре но вац  – Шар лин це, Шар лин це 
 – До њи Дре но вац и ту до ла зи до по чет не тач ке ви но гор ја.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Пу сто реч ко ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Шар лин це, Ме ђа, До ње Бри ја ње, Гор ње Бри ја ње, Ко сан чић, Сту бла, 
Ла по тин це, Зе ле то во, Бој ник, Бре сто вац, Дра го вац, При дво ри ца, Ђин ђу ша, Ла по тин це, као и ка та стар ске оп шти не Оби лић, Ћу ко вац, 
Гра ни ца, Плав це, Зо ро вац, Цр кви це, До ње Ко њув це, Гор ње Ко њув це, Ду бра ва, Ву ја но во, Ора не, Ло за не, Тур ја не, Ре чи ца, Са ви нац, Ми-
јај ли ца, Ка ме ни ца, Мр веш, Но ва То по ла, Ка ца баћ II и Слав ник.

1.8.3.Винарачковиногорје/Винарци

Про сти ра ње

Ви на рач ко ви но гор је је про стра но ви но гор је на по бр ђу у цен трал ном и ју го за пад ном де лу ре јо на.

Гра ни це

На се ве ру гра ни ца по чи ње од ју жног обо да на се ља Ку тлеш и иде пу тем пре ма на се љу Чек мин, ис под по те са „Дре њак” и „Од ро вје”, 
об у хва та на се ље Чек мин пре ко ко те 206.8, за тим од по те са „Ду гач ка ва лу га” иде ас фалт ним пу тем ка на се љу Пе че њев це, крат ко на се вер 
ка на лом Ша ра ни ца до же ле зни чог мо ста пре ко Ја бла ни це. Гра ни ца иде пру гом на ју го и сток до пру жног пре ла за, а за тим на југ ре ком 
Ја бла ни цом у ду гом по те зу до ис под за се о ка За лу жње, где пре ла зи на пут по ред ле ве оба ле ре ке, а за тим од се вер ног обо да на се ља Ви-
нар це по но во ре ком на југ до мо ста и ас фалт ним пу тем ка Ле сков цу, па ре ком Ве тер ни цом на северoисток до же ле знич ког мо ста  – ко та 
226.5, а за тим крат ко пру гом на југ и ас фалт ним пу тем Ле ско вац  – Бо го јев це до ауто пу та. Гра ни ца да ље иде ауто пу тем на ју го и сток до 
из ла за из ре јо на, од но сно мо ста на Ју жној Мо ра ви, крат ко на југ ле вом оба лом ре ке до ула ска у Гр де лич ку кли су ру, а за тим на за пад пре-
ко ко та 351  – „Ва сиљ ко вац”, 440 и 419  – „Ми гу ло вац” и у по те су „Ку пу си ште” до ла зи до гра ни ца К.О. Ве ли ка Ко па шни ца  – Сла ти на. 
Гра ни ца да ље иде том гра ни цом, а за тим и гра ни цом К.О. Ве ли ка Ко па шни ца  – Ту ло во, Ве ли ка Гра бов ни ца  – Ту ло во, Зо ље во  – Ту ло во, 
Зо ље во  – На кри вањ, Зо ље во  – Ша и но вац, Зо ље во  – Пре се чи на, За гу жа не  – Пре се чи на и Ве ли ко Тр ња не  – Пре се чи на, све до ас фалт ног 
пу та Ле ско вац  – Вуч је. Ту гра ни ца скре ће на се вер до ју жног обо да гра да, крат ко ре ком Ве тер ни цом и код мо ста код Хе миј ско  – тех но-
ло шке шко ле пре ла зи на дру гу стра ну ре ке. Гра ни ца ода тле иде на ју го за пад ас фалт ним пу тем Ле ско вац  – Ми ро шев це, укљу чу ју ћи у 
ви но гор је на се ља Гор ња Ја ји на, Па ли ку ћа, Ра до њи ца и Бу ну шки Чи флук и од мо ста на пу ту Бу ну ша  – Жа бља не ре ком Ве тер ни цом све 
до мо ста у се лу Ми ро шев це. Ода тле гра ни ца иде на се вер пу тем Ми ро шев це  – Сла ву јев це до обо да шу ме (ко ор ди на те: N 42° 52’ 18’’, 
E 21° 50’ 22’’; N 42° 52’ 39’’, E 21° 50’ 42 и N 42° 53’ 11’’, E 21° 51’ 11’’) и њи ме на ста вља до гра ни це К.О. Гор ња Бу ну ша  – То до ров це. 
Гра ни ца ту скре ће на се ве ро за пад том гра ни цом, а за тим и гра ни цом К.О. Др во де ља  –  То до ров це, Др во де ља  – Сла ву јев це, До ње Вра нов-
це  – Сла ву јев це, До ње Вра нов це  – Шу ма не, Ве ли ко Вој лов це  – Шу ма не, Лу га ре  – Шу ма не, Жде гло во  – Шу ма не и Шу ма не  – Ко њи но до 
ре ке Ја бла ни це. Ту гра ни ца скре ће на за пад крат ко ре ком, а за тим од ас фалт ног пу та на гра ни ци К.О. Ко њи но  – Ле ба не и Ко њи но  – Но во 
Се ло до гра ни це оп шти на Ле ба не  – Бој ник. Гра ни ца да ље до ла зи до рас кр сни це пу те ва Ле ба не  – Ме две ђа и Ле ба не  – Пре коп че ли ца до 
тро ме ђе К.О. Кри ва ча  – Пре коп че ли ца  – Ге гља, а за тим гра ни ца ма К.О. Пре коп че ли ца  – Ге гља, Шту лац  – Ге гља, Шту лац  – Ла ли но вац 
и Сви ља ри ца  – Ла ли но вац до тро ме ђе са К.О. Ба че ви на. Гра ни ца да ље иде на се ве ро и сток гра ни цом оп шти на Бој ник  – Ле ба не и Бој ник 
 – Ле ско вац до тро ме ђе К.О. Ду ша но во  – Сту бла  – До ње Бри ја ње, на ста вља гра ни цом К.О. Ду ша но во  – До ње Бри ја ње, Чек мин  –Ме ђа, 
Ку тлеш  – Ме ђа и Ку тлеш  – Шар лин це све до пу та Ку тлеш  – по тес „Уши”, и тим пу тем на се вер до по чет не тач ке ви но гор ја.

Из ви но гор ја се из ба цу је до ли на ре ке Ја бла ни це од ме ста Ма ло Вој лов це и Бо шња це до ме ста До ње Сто па ње. Гра ни ца из ба че ног 
де ла иде од мо ста на ас фалт ном пу ту Ле ско вац  – До ње Сто па ње и тим пу тем на ис ток до обо да на се ља Ле ско вац, за тим пу тем по ју жном 
обо ду по те са „Пр жи не”, крат ко ас фалт ним пу тем Ле ско вац  – Гор ње Сто па ње до ис точ ног обо да на се ља Гор ње Сто па ње и у прав цу ју га 
из ла зи на ас фалт ни пут Ле ско вац  – Ле ба не, до скре та ња за на се ље Гор ње Тр ња не и пу тем Гор ње Тр ња не  – Вла се  – То го чев це  – Це ка ви-
ца  – Ма ло Вој лов це до мо ста на Ја бла ни ци, укљу чу ју ћи у ви но гор је сва та ме ста. Гра ни ца ви но гор ја да ље иде на се вер ре ком до за се о ка 
Ће но вац, а за тим пу тем Ће но вац  – Свир це  – Гор ње Сто па ње  – До ње Сто па ње, укљу чу ју ћи сва та ме ста све до по чет не тач ке ви но гор ја.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Ви на рач ко ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Ку тлеш, Ли по ви ца, Чек мин, Пе че њев це, Жив ко во, При бој, За лу жње, 
Ви нар це, Ле ба не, Ба че ви на, Сви ња ри ца, Кри ва ча, Ми ро шев це, То до ров це, Бу ну ша, Ра до њи ца, Строј ков це, Па ли ку ћа, Гор ња Ја ји на, До-
ња Ја ји на, Ле ско вац, Ру да ре, До њи Бу ни брод, Гор њи Бу ни брод, Гу бе ре вац, До ње Сто па ње, Гор ње Сто па ње, Свир це, Ту ре ко вац, Ве ли ка 
Гра бов ни ца, Ће но вац, До ње Тр ња не, Гор ње Тр ња не, Гор ње Син ков це, До ње Син ков це, Пер та те, Ве ли ка Ко па шни ца, Це ка ви ца, Ва ла се, 
То го чев це, Ма ла Ко па шни ца и Ора о ви ца, као и ка та стар ске оп шти не Ка шта вар, Под рим це, Ду ша но во, Пе тро вац, Бе ла нов це, Ми ла но во, 
Ка ра ђор ђе вац, Ку ку лов це, Ма ло Во ји лов це, Бо шња це, Лу га ре, Жде гло во, Ко њи но, Но во Се ло, Се ки цол, Шту лац, Пре коп че ли ца, Ве ли ко 
Во ји лов це, До ње Вра нов це, Др во де ља, То го чев це, Ку ку лов це, Ши шин це, Ма ла Гра бов ни ца, За гу жа не и Зо ље во.

1.8.4.Власотиначковиногорје/Власотинце

Про сти ра ње

Вла со ти нач ко ви но гор је за у зи ма бр до ви те те ре не са де сне стра не Ју жне Мо ра ве и са обе стра не ре ке Вла си не. 
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Гра ни це

Гра ни ца ви но гор ја по чи ње од гра ни це К.О. Ма ној лов це  – До ња Сла ти на, са де сне стра не Ју жне Мо ра ве и кре ће на ис ток том гра-
ни цом, а за тим и гра ни цом К.О. Рај но По ље  – До ња Сла ти на, Гра да шни ца  – До ња Сла ти на, Гра да шни ца  – Гор ња Сла ти на и Гра да шни ца 
 – Ора шац до Пи ску по вач ке ре ке, се ве ро и сточ но од на се ља Гра да шни ца. Ту гра ни ца скре ће на југ пре ко ко те 440 ис точ но од се ла Гра да-
шни ца, 555  – „Кит ка”, 578  – „Аса но ва чу ка”, 583  – „Цр кви ште”, 471  – „Тум ба”, па на ју го и сток 430  – „Го ли рид”, 433  –„Кор бу ли ца”, 576, 
591, 511  – се вер но од Цр на то ва, за се о ка Кла да нац, Слав ков ци и Ди кин ци  – ко та 400.4 до мо ста на ушћу по то ка у Вла си ну, ис точ но од 
Кру ше ви це. Гра ни ца да ље иде ас фалт ним пу тем Ба бу шни ца  – Вла со тин це, пре ла зи Вла си ну у Вла со тин цу (ко ор ди на та: N 47° 57’ 55’’, 
E 20° 07’ 56’’), иде ју жним обо дом на се ља до изо хип се 300 и пу тем у по те су „Би џи на до ли на” из ла зи на изо хип су 400. Гра ни ца иде том 
изо хип сом, а за тим ис точ но од на се ља Ја стре бац, по то ком до изо хип се 650 у по те су „Чу кар ка”. Гра ни ца иде да ље на југ пу тем ко ји пра ти 
ту изо хип су, а за тим и пу тем пре ко за се о ка Три ба ра, Гра ди ште и Ре ка и пре ма се лу Да дин це до ко те 349  – „Ко за рач ка ре ка”. Ода тле гра-
ни ца иде по то ком до ко те 504  – „Ко ва че ва ба ра” и пре ко ко те 580  – шко ла у Ве ли кој Се ја ни ци и „Грљ ке чу ке” из ла зи на Се ја нич ки по ток, 
за тим скре ће на за пад тим по то ком до за се о ка Пе шин ци и шум ским пу тем за пад но од по те са „Гув ни ште” до изо хип се 550. Гра ни ца иде 
том изо хип сом на ис ток из над за се о ка Ла зо ве и пре ко за се о ка Кли сур ци код из во ра Де до бар ског по то ка до ла зи до изо хип се 600. Гра ни-
ца ту скре ће на за пад том изо хип сом до за се о ка Бо ја нин ци и у пра вој ли ни ји пре ко за се о ка „Бо жи ча ни”  – ко та 636, до ла зи до ас фалт ног 
пу та са де сне стра не Ју жне Мо ра ве. Ту гра ни ца скре ће на се вер тим пу тем до Гр де ли це, а за тим и на се ве ро и сток ас фалт ним пу тем ка 
Ве ли кој Се ја ни ци све до по те са „Чу ка”, ту гра ни ца пу тем пре ко ко те 513 до ла зи до по те са „Жив ко ва чу ка” и да ље изо хип сом 550 до ме-
ста ју жно од по те са „Ба ру та на” и ли ни јом у прав цу се ве ро за па да из ла зи на ко ту 319  – „Ко за рач ка ре ка”. Ода тле се гра ни ца вра ћа на ју го-
за пад ас фалт ним пу тем Ко за ре  – Гр де ли ца  – же ле знич ка ста ни ца Гр де ли ца  – Ма ла Ко па шни ца, а за тим и де сном оба лом Ју жне Мо ра ве 
до ме ста До бро тин и на ста вља на се вер изо хип сом 250 све до гро бља, ју жно од се ла При ле пац, код Гло жа на. Ту гра ни ца скре ће крат ко на 
ис ток, а за тим на југ зе мља ним пу тем пре ко по те са „Ла тин ско” и „Цер”, а за тим и ас фалт ним пу тем Гло жа не  – Ла до ви ца  – Вла со тин це. 
Гра ни ца да ље иде за пад ним обо дом на се ља Вла со тин це, а за тим и пу тем Вла со тин це  – Ши ша ва  – Ко ноп ни ца  – Стај ков це, укљу чу ју ћи та 
ме ста, а од Стај ков ца изо хип сом 250 до по чет не тач ке ви но гор ја.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Вла со ти нач ко ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Гра да шни ца, Ли по ви ца, Ма ној лов це, До ње Кра јин це, Гор ње Кра-
јин це, Стај ков це, Ко ноп ни ца, Скра пеж, Ши ша ве, До ња Лом ни ца, Гор ња Лом ни ца, Цр на Ба ра, Цр на то во, Кру ше ви ца, Бо ља ре, Вла со-
тин це ван ва рош, Вла со тин це ва рош, Ја стре бац, Да дин це, Гра ди ште, Ко ва че ва Ба ра, Се ја ни ца, Де ди на Ба ра, Бој ши на, Гр де ли ца, Ко за ре, 
Ораш је, Ла до ви ца, При ле пац, Гу бе ре вац, До бро тин, Гр де ли ца се ло, Гр де ли ца ва рош, као и ка та стар ску оп шти ну Ра ји но По ље.

Пре по ру че не/до зво ље не сор те и мак си мал ни при но си

Пре по ру че не/до зво ље не сор те за Ле ско вач ки ре јон по ви но гор ји ма ко је слу же за про из вод њу ква ли тет ног ви на са ге о граф ским по-
ре клом (ква ли тет но ви но са кон тро ли са ним ге о граф ским по ре клом и ква ли те том  – К.П.К. и вр хун ско ви но са кон тро ли са ним и га ран то-
ва ним ге о граф ским по ре клом и ква ли те том  – К.Г.П.К.) са мак си мал ним до зво ље ним при но си ма (у ки ло гра ми ма) по биљ ци ви но ве ло зе 
и по хек та ру су:

СОР ТЕ ЗА
БЕЛА ВИНА Ба бич ко Пу сто реч ко Ви на рач ко Вла со ти-

нач ко

при нос/(kg/биљ ци) при нос/(kg/хек та ру)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Пловдина (Сланкаменка)     2,5 2 7.500 8.000
Тамјаника     2,5 2 7.500 8.000
Смедеревка     2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Жупљанка     2,5 2 7.500 8.000
Неопланта     2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Savagnin Rose (Траминац)     2,5 2 7.500 8.000
Muscat Ottonel     2,5 2 7.500 8.000
Chardonnay     2,5 2 7.500 8.000
Sauvignon Blanc     2,5 2 7.500 8.000
Pinot Blanc (Бургундац бели)     2,5 2 7.500 8.000
Pinot Gris (Бургундац сиви)     2,5 2 7.500 8.000
Riesling (Рајнски ризлинг)     2,5 2 7.500 8.000
Riesling Italico (Италијански ризлинг, Грашевина)     2,5 2 7.500 8.000
Rkatziteli (Ркацители)     2,5 2 7.500 8.000

СОРТЕ ЗА
РОЗЕ ВИНА Ба бич ко Пу сто реч ко Ви на рач ко Вла со ти-

нач ко

при нос/(kg/биљ ци) при нос/(kg/хек та ру)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Portugieser  (Португизер)     2,5 2 7.500 8.000
Limberger (Франковка)     2,5 2 7.500 8.000
Вранац     2,5 2 7.500 8.000
Прокупац (Рскавац)     2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Неготинка     2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Pinot Noir (Бургундац црни)     2,5 2 7.500 8.000
Gamay Noir (Гаме)     2,5 2 7.500 8.000
Merlot     2,5 2 7.500 8.000
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Cabernet Sauvignon     2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Franc     2,5 2 7.500 8.000
Muscat de Hambourg (Мускат хамбург)     2,5 2 7.500 8.000

СОРТЕ ЗА
ЦРВЕНА ВИНА Ба бич ко Пу сто реч ко Ви на рач ко Вла со ти-

нач ко

при нос/(kg/биљ ци) при нос/(kg/хек та ру)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Portugieser  (Португизер)     2,5 2 7.500 8.000
Limberger (Франковка)     2,5 2 7.500 8.000
Вранац     2,5 2 7.500 8.000
Прокупац (Рскавац)     2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Неготинка     2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Pinot Noir (Бургундац црни)     2,5 2 7.500 8.000
Gamay Noir (Гаме)     2,5 2 7.500 8.000
Merlot     2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Sauvignon     2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Franc     2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене сорте бојадисери
Alicante Bouschet     2,5 2 7.500 8.000
Gamay Teinturier (Гаме бојадисер)     2,5 2 7.500 8.000
Зачинак (Неготинско црно)     2,5 2 7.500 8.000
Жупски бојадисер     2,5 2 7.500 8.000
Крајински бојадисер     2,5 2 7.500 8.000
  – основна рејонирана сорта (препоручена)    – допунска рејонирана сорта (дозвољена)

У из у зет но по вољ ним го ди на ма, при нос се мо же уве ћа ти за нај ви ше 0,5 kg по биљ ци ви но ве ло зе.
Дру ге ка рак те ри сти ке ве за не за про из вод њу гро жђа и ви на:

Ле ско вач ки ре јон 
(Бабичко, Пусторечко, Винарачко и Власотиначко виногорје)

СОР ТЕ ЗА СТО НУ УПО ТРЕ БУ ГРО ЖЂА  
(ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ/ДО ЗВО ЉЕ НЕ СА МО  
ЗА ВИ НО ГОР ЈА)

Пре по ру че не/до зво ље не аутох то не и ре ги о нал не сор те
 – Chas se las (Ша сла бе ла, Пле мен ка бе-
ла)

 –  Chas se las ros se (Ша сла цр ве на, Пле-
мен ка цр ве на)

 –  Ча уш бе ли
 –  Цр ве ни дре нак (Ра за кли ја)
 –  Друге сорте

Пре по ру че не/до зво ље не до ма ће ство ре не сор те
 – Опу зен ска ра на
 – Би сер ка ра на
 – Де мир ка пи ја
 – Бе о град ска ра на
 – Ко сов ска ра на
 – Грочанка

 – Кар мен
 – Ба нат ски му скат
 – Рад ми ло вач ки му скат
 – Сме де рев ски му скат
 – Ла ста
 – Србија

 – Бе о град ска бе се ме на
 – Не го тин ски ру бин
 – Ка ва дар ски дре нак
 – Ан ти го на
 – По вар дар ска по зна
 – Друге сорте

Пре по ру че не/до зво ље не ин тер на ци о нал не сор те
 – Pri ma 
 – Ora
 – Early Mu scat
 – Чаб ски би сер
 –  Car di nal 
 –  Ir sai Oli ver
 –  Ља на
 –  Ma til de
 – Mu scat de Ham bo urg (Му скат хам бург)
 – Per let te (Пер лет)
 – Reine des vignes (Kраљица винограда)

 – Sul ta ni ne blan che (Thomp son se e dless, 
Сул та ни на)
 – Su per ra ni Bol gar (вр ло ра ни Афус-али)
 – Exal ta 
 – Mu scat Pre co ce de Sa u mur
 – Dan las 
 – Ali na
 – An ge la
 – Asta ni skij
 – Fanny
 – Ge org
 – Lival 

 – Na deg da Azos
 – Mu scat Ro se St Val li er
 – Mic he le Pa li e ri
 – Vic to ria
 – Kat ha ri na
 – Dat ti er de Bouyro ut (Афус-али, 
Ре ги на)
 – Moldоva
 – Alp hon se La vallée
 – Ita lia (Му скат ита ли ја)
 – Mu scat d’Ale xan drie (Алек сан-
дриј ски му скат)
 – Друге сорте

ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ/ДО ЗВО ЉЕ НЕ ЛО ЗНЕ ПОД ЛО ГЕ  – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Ko ber 5BB 
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, SO4
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Te le ki 5C
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Te le ki 8B
 – Berlandieri x Riparia, 420 А

 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Ric hter 110
 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Pa ul sen 1103
 – Berlandieri x Rupestris, Ruggeri 140

 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Ric hter 99
 – Chas se las х Ber lan di e ri, 41B
 – Fer cal
 – Друге подлоге

УЗ ГОЈ НИ ОБ ЛИК (НА ЧИН РЕ ЗИД БЕ) КОД  
ВИ НО ГРА ДА НА МЕ ЊЕ НИХ ПРО ИЗ ВОД ЊИ 
ГРО ЖЂА ЗА КВА ЛИ ТЕТ НА ВИ НА  
СА ГЕ О ГРАФ СКИМ ПО РЕ КЛОМ

 – Јед но гу би Ги јов (Гу јо)
 – Дво гу би Ги јов (Гу јо)
 – Кар ло вач ки
 – Роајатска кордуница

 – Ка зе на вље ва кор ду ни ца
 – Сил во кор ду ни ца 
 – Мозерова кордуница

 – Жуп ски 
 – Кра јин ски
 – Други слични узгојни облици

МИ НИ МАЛ НИ СА ДР ЖАЈ АЛ КО ХО ЛА (% VOL)
(уколико вино није произведено на посебан начин)

Бе ла/Ро зе Цр ве на
10 10,5



22. мај 2015. Број 45 169
1.9. ВРАЊ СКИ РЕ ЈОН/ВРА ЊЕ

Про сти ра ње

Врањ ски ре јон об у хва та те ре не Врањ ске до ли не око Ју жне Мо ра ве.

Гра ни це

Гра ни ца Врањ ског ре јо на по чи ње на се ве ру од ма ги страл ног пу та Вра ње  – Ле ско вац код ме ста Ма за раћ, на гра ни ци К.О. Ма за раћ 
и Кор бе вац. Гра ни ца да ље иде на за пад Кор бе вач ком ре ком до ас фалт ног пу та, ко јим скре ће на ју го за пад пре ко ко те 362 до гра ни це К.О. 
Буј ко вац  – Врањ ска Ба ња. Гра ни ца да ље на ста вља гра ни цом тих К.О., а за тим и гра ни цом К.О. Врањ ска Ба ња  – Изум но, Врањ ска Ба-
ња  – Ле ва Ре ка, Ле ва Ре ка  – То плац, Ле ва Ре ка  – Ти бу жде, Ти бу жде  – Лу ко во, Лу ко во  – Гор ње Тре би шње, Гор ње Тре би шње  – На став це, 
На став це  – Пре о бра же ње, Пре о бра же ње  – Гор ња Оту ља, Гор ња Оту ља  – Гор ње Жап ско, Гор ње Жап ско  – Бу ље сов це. Гра ни ца се за тим 
одва ја изо хип сом 700 у по те су „Са мо врљ ско ко ло”, иде њо ме на ју го и сток до ко те 703, на ста вља том изо хип сом и ју жно од на се ља Бу-
ље сов це се укљу чу је на изо хип су 650, њо ме на ста вља на ју го и сток где се укљу чу је на гра ни цу К.О. Бу ље сов це  – Бу штра ње, а за тим 
на ста вља гра ни цом К.О. Бу штра ње  – Гор ња Оту ља, Бу штра ње  – Ко па ња не, Ко па ња не  – Ру сце, Леп чин це  – Ру сце, Ру сце  – Вла дов це, 
Ру сце  – Бар ба це, Бар ба це  – Бр ња ре, Бр ња ре  – Се ја це, Бр ња ре  – Ба ра ље вац, Све та Пет ка  – Ба ра ље вац, Ба ра ље вац  – Кле ни ке, Ку шти ца  – 
Ба ра ље вац, Ба ра ље вац  – Спан че вац, Ста рац  – Спан че вац, Ста рац  – Пре ти на, Пре ти на  – Узо во, Пре ти на  – Се брат, Спан че вац  – Се брат, 
Спан че вац  – Лу кар це, Лу кар це  – Тре јак. Ода тле гра ни ца иде на се вер пре ко котa 601, 766  – „До бро глед”, 597  – „До до лар ци”, за тим пре ко 
гра ни це К.О. Спан че вац  – Ку шти ца (ко ор ди на та: N 42° 22’ 27’’, E 21° 50’ 21’’) и Ку шти ца  – Тре јак (ко ор ди на та: N 42° 22’ 36’’, E 21° 50’ 
18’’) до котa 662  – по ток „Па си ји до” и 751  – „Кит ке”, пре ко гра ни це К.О. Тре јак  – Кли но вац (ко ор ди на та: N 42° 23’ 42’’, E 21° 50’ 56’’) 
до ко та 684  – за се ок „Исар ци” за пад но од се ла Тре јак, 652  – „По по ви ца”, 587  – за пад но од се ла Кли но вац, 627  – „Зај ков рид”, 453  – по ток 
„Сред њи дел” и 546  – „Бе ла па ди на”, а за тим гра ни ца скре ће на ју го за пад пре ко ко та 482  – „Жбе вач ка ре ка”, „Дуп ши на чу ка” (ко ор ди-
на та: N 42° 25’ 52’’, E 21° 49’ 43’’) и 561  – на гра ни ци К.О. Љи љан це  – Жбе вац. Гра ни ца да ље на ста вља на југ, гра ни цом по ме ну тих К.О. 
до ко те 478  – по ток „Ја стре бач ки дол”. Гра ни ца да ље иде до ко те 693  – „Вр ла стра на”, за тим на за пад до ко те 593  – „Ко шарн ска ре ка”, 
за тим у ко ор ди на ти: N 42° 23’ 52’’, E 21° 48’ 28’’ пре ла зи гра ни цу К.О. Ко шар но  – Бог да но вац у по те су „Се ли ште” и иде до ко те 573  – 
„Рас кр сје” и по но во на се вер до ко та 474  – за пад но од ме ста Бог да но вац и 435  – „Бог да но вач ка ре ка”. Ода тле гра ни ца иде до ко те 518 
 – „Би ше вач ки рид”, а за тим на југ пре ко ко та 436  – „Кра ји ми ров ска ре ка” и 541  – „Би ше вац” на гра ни ци К.О. Бо ро вац  – Би ше вац. Гра ни-
ца на ста вља на југ гра ни цом по ме ну тих К.О., а за тим и гра ни цом К.О. До ње Но во Се ло  – Би ше вац и Бог да но вац  – До ње Но во Се ло до 
ко та 565  – „Ре неј ски по ток”, 695  – за се ок Но ва Ма ха ла  – Но во Се ло, 475  – „Не го вач ка ре ка”, 532  – се вер но од ме ста Би ља ча, 489  – по ток 
„Дра гу ши ца”, 661  – „Ши ро ке ор ни це” и 727  – „Ба ла ван”, за тим на ста вља шум ским пу тем пре ко ко та 658  – „Ку ка”, 615, 529  – „Вла шке 
тр ле” и 496  – по ток „Ни ко тин ски дол”, па шум ским пу тем иде пре ко ко те 578  – „Ла зи не” до за се о ка Шат кин вир за пад но од ме ста Али-
ђер це, па пре ко ко та 569 и 563  – „Де до ви ца” до др жав не гра ни це на ре ци Ал гу шти ца. Ода тле се гра ни ца ре јо на по кла па са др жав ном 
гра ни цом све до изо хип се 500, ју жно од ме ста Ми ра то вац. Гра ни ца да ље иде на се вер пре ко ко та 587  – „Ми ра то вац” и 736 до изо хип се 
600, крат ко том изо хип сом на за пад и по но во на се вер, пре ко ко та 739  – „Го лак и Тр на вес” и 567  – „Тр нав ска ре ка” до изо хип се 700. Гра-
ни ца на ста вља изо хип сом 700, из над се ла Нор ча до се вер ног обо да по те са „Рет”, за пад но од Пре ше ва, за тим пре ко ко те 535  – ас фалт ни 
пут Пре ше во  – Бу јић, а за тим у ко ор ди на ти: N 42° 19’ 23’’, E 21° 38’ 45’’ пре ла зи гра ни цу К.О. Пре ше во  – Ора о ви ца, у по те су „Кр ко вац” 
и иде до ко та 696  – „Ко дра гат”, се вер но од Ора о ви це, 666  – „Бу ков ске Бри ње”, 573  – „Ле ско вац”, 485  – „Су шај ски по ток” (гра ни ца К.О. 
До ља Шу ша ја  – Цр но ти це), 624  – „Го ле мо бр до”, 537  – „Гор њи ђе рен”, 523  – „Ко ко шар ник”, 496  – „Ра јин ска ре ка”, 588  – „Ра јин ски рид”, 
520  – „Бер чев ска ре ка” (тро ме ђа К.О. Ра јин це  – Ле то ви ца  – Бер че вац), 574, 500  – „Тре шњев по ток”, се ве ро за пад но од ме ста Ле то ви ца, 
570  – ис точ но од ме ста Вр бан, 554  – по ток „Бо ло шин”, 621  – „Ха зи зи ов за бел”, 610  – „Буј ни дол”, 570  – ју го за пад но од ме ста Лу ча не, 
632  – „Гро па”, 441, 416  – ас фалт ни пут Кон чуљ  – Бу ја но вац, 558  – „Чу ка”, за пад но од се ла Ту ри ја, 547  – „Преј ве ши”, 432  – „Тр но вач ка 
ре ка” и 617  – „За бел”, се вер но од ме ста Ве ли ки Тр но вац, за тим изо хип сом 600 до по то ка Скок, се вер но од ме ста Ло пар дин це, а да ље до 
ко та 691  – „Ле сков до”, 794  – „Пре слап”, по тес „Цр кви ште”, 573  – цр ква Св. Ђор ђе у за се о ку Ми ли во ји це, 705, 791  – „Гра ди ште”, 665  – 
за се ок „Ки сел ци” и 600  – цр ква у за се о ку Со дер це, за тим пре ла зи гра ни цу К.О. Со дер це  – Вра ње II (ко ор ди на та: N 42° 33’ 40’’, E 21° 51’ 
59’’ пре ко по те са „Ба но во бр до”, из над на се ља Со би на, ко та 715 и 731  – „Др жа ва”, изо хип се 750 до из над за се о ка Ле во ре ча ни, по те са 
„За јед ни це”, се вер но од за се о ка Меч ко вац, ко те 770  – „Кла шни це”, по те са „Стра жа”, 638  – „Би ло”, ко та 459  – „Ма ла ре ка” и 540  – се вер-
но од за се о ка Ма за раћ до по чет не тач ке ре јо на.

Гра ни це Врањ ског ре јо на об у хва та ју и гра ни це Сур ду лич ког ви но гор ја ко је пред ста вља фи зич ки одво је но ви но гор је.
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Кар та 1.9.1. Гра ни це ре јо на и ви но гор ја Врањ ског ре јо на
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Об у хва ће не оп шти не

Врањ ски ре јон об у хва та те ри то ри ју у оп шти на ма Вла ди чин Хан, Сур ду ли ца, Вра ње, Бу ја но вац и Пре ше во.

По вр ши не ре јо на и ви но гор ја

Врањ ски ре јон за у зи ма по вр ши ну од 57.801,82 ha, где је нај ве ће Вр то го шко ви но гор је.

Та бе ла 1.9.1. По вр ши не ре јо на и ви но гор ја Врањ ског ре јо на

Ви но гор ја
Укуп на по вр ши на

ha % (рејон) % (ви но гор је)
Сур ду лич ко ви но гор је 4.417,74 7,64 12,11
Вр то го шко ви но гор је 19.059,95 32,97 52,25
Бу штрањ ско ви но гор је 12.998,77 22,49 35,64
Укуп но 36.476,46 63,1 100,00
Врањ ски ре јон
Укупна површина ha) 57.801,82

По вр ши не под ви но гра ди ма

На осно ву по љо при вред ног по пи са из 2012. го ди не у Врањ ском ре јо ну има 421,31 ha ви но гра да (око 409,58 ha род них ви но гра да, 
од но сно 97,22%), од че га је 103,58 ha са сто ним сор та ма и 317,73 ha са вин ским сор та ма.

Гра фи кон 1.9.1. По вр ши не под об ра ђи ва ним ви но гра ди ма у оп шти на ма об у хва ће ним Врањ ским ре јо ном
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Кли мат ски фак то ри

У та бе ли 1.9.2. су при ка за не вред но сти не ких би о кли мат ских ин дек са на осно ву по да та ка из ме те о ро ло шких ста ни ца у Бу ја нов цу, 
Вра њу и Пре ше ву (1961 –2010).

Та бе ла 1.9.2. Би о кли мат ски ин дек си Врањ ског ре јо на
Ста ни ца AVG WIN BEDD HI CI DI N0 N35 N15
Бу ја но вац 16.4 1432.1 1242.9 2056.2 9.0 163.8 7.8 3.9 2.5
Врањe 16.8 1512.1 1290.3 2064.1 10.4 154.0 4.7 3.3 1.4
Пре ше во 16.8 1511.4 1270.8 2018.6 11.0 152.9 3.1 2.3 1.0

Кар та 1.9.2. Вин кле ров ин декс Врањ ског ре јо на
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Зе мљи шни усло ви

Пре о вла ђу ју ћи ти по ви зе мљи шта овог ре јо на су вер ти сол и ран кер, си ро зем, ли то сол на гра ни ту, гра но ди о ри ту и квар цла ти ту, а за-
сту пље ни су у ма њој ме ри и флу ви сол, еутрич ни кам би сол и оста ла зе мљи шта.

Кар та 1.9.3. Ти по ви зе мљи шта Врањ ског ре јо на
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То по граф ски фак то ри

Ге о граф ска ши ри на

Ре јон се про сти ре од 42° 35’ ге о граф ске ши ри не на се ве ру до 42° 13’ ге о граф ске ши ри не на ју гу.

Над мор ска ви си на

Ве ћи део ре јо на се про сти ре на над мор ским ви си на ма од 390 m до 780 m, али се пре де ли где се про сти ру ви но гор ја и где се на ла зе 
ви но гра ди углав ном на ла зе на над мор ским ви си на ма од 420 m до 650 m. Над мор ска ви си на ре јо на се по сте пе но сма њу је иду ћи са обо да 
ка цен тал ном де лу ре јо на.

Кар та 1.9.4. Над мор ска ви си на Врањ ског ре јо на
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На гиб те ре на 

Овај ре јон се углав ном ка рак те ри ше уме ре но-стр мим до бла гим на ги би ма те ре на на ко ји ма се на ла зе ви но гра ди.

Кар та 1.9.5. На гиб те ре на Врањ ског ре јо на
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Екс по зи ци ја те ре на

Ре јон се ка рак те ри ше раз ли чи тим екс по зи ци ја ма те ре на, али се ви но гра ди углав ном на ла зе на ју жним, ју го и сточ ним и ис точ ним 
екс по зи ци ја ма.

Кар та 1.9.6. Екс по зи ци ја те ре на Врањ ског ре јо на

Оро граф ске ка рак те ри сти ке

Оро граф ске, од но сно ре љеф не ка рак те ри сти ке овог ре јо на чи ни пла ни на Ру јан (696 m) ко ја се на ла зи са ју жне стра не ре јо на, али 
се ре јон ка рак те ри ше на ги би ма и за вр ше ци ма пла ни на ко ји се про сти ру углав ном са за пад не и ис точ не стра не и за вр ша ва ју се рав ним 
те ре ни ма по ред ре ке Ју жна Мо ра ва.

Пеј заж

У овом ре јо ну ис ти чу се две це ло ви то сти, то су Врањ ско По мо ра вље и Врањ ско-бу ја но вач ка ко тли на. Врањ ску ко тли ну чи не два 
де ла: ко тлин ско обод но по бр ђе и до лин ски део Ју жне Мо ра ве са ње ним при то ка ма. Врањ ско-бу ја но вач ка ко тли на пред ста вља ни зиј ски 
ко тлин ски про стор , где су за сту пље не пре те жно вла жне и по плав не шу ме хра ста лу жња ка, ја се на, јо ве, вр бе, то по ле и др. Са се вер не 
стра не се на ла зи Гр де лич ка кли су ра ко ја пред ста вља нај и зра зи ти ју пла нин ску област у то ку ре ке Ју жне Мо ра ве. У овој обла сти на ла зе се 
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пре те жно шу ме хра ста це ра, сла ду на и др. У ју го и сточ ном де лу ре јо на се на ла зи и пла нин ски по јас пре те жно гор ских бу ко вих шу ма. Све 
ово, уз ма ле и сит не воћ ња ке и пар це ле под ра тар ским кул ту ра ма да ју пеј за жне ка рак те ри сти ке овом ре јо ну.

За сту пље ност ви но гра да и про из во ђа ча гро жђа

У овом ре јо ну 2.613 га здин ста ва по се ду је ви но гра де, што чи ни око 11,79% од укуп ног бро ја по љо при вред них га здин ста ва овог ре-
јо на. Нај ве ћи број ви но гра да ра, као и пар це ла под ви но гра ди ма се на ла зи у оп шти на ма гра да Вра ња.

Ви но гор ја

Врањ ски ре јон има сле де ћа ви но гор ја:
1.9.1. Сур ду лич ко ви но гор је/Сур ду ли ца;
1.9.2. Вр то го шко ви но гор је/Вр то гош;
1.9.3. Бу штрањ ско ви но гор је/Бу штра ње.

1.9.1.Сурдуличковиногорје/Сурдулица

Про сти ра ње

Сур ду лич ко ви но гор је се на ла зи на се ве ру и пред ста вља фи зич ки одво је но ви но гор је  – оазу у ко тли ни из ме ђу ре ке Ју жне Мо ра ве и 
Сур ду ли це.

Гра ни це

Гра ни ца ви но гор ја кре ће на се ве ру од ма ги страл ног пу та Ниш  – Вра ње, код ушћа Ка ра дин ске ре ке у Ју жну Мо ра ву, на ју жном 
обо ду Гр де лич ке кли су ре и иде тим пу тем на ис ток пре ко ко те 464  – „Стра жа”, се вер но од ме ста Пре ко дол це, за тим изо хип сом 400 до 
рас кр сни це ас фалт них пу те ва код за се о ка Чен гов ска Ма ха ла  – се ло Жи то ра ђе и да ље ас фалт ним пу тем Жи то ра ђе  – Ле ско ва Ба ра до ко-
те 494, ода кле кре ће на ју го и сток обо дом шу ме пре ко ко ор ди на та: N 42° 42’ 51’’, E 22° 07’ 32’’; N 42° 42’ 42’’, E 22° 07’ 44’’ и N 42° 42’ 
37’’, E 22° 07’ 38’’, пре ко ко те 398.0  – „Чен гов ска ма ха ла”. Гра ни ца да ље на ста вља обо дом шу ме пре ко ко ор ди на та: N 42° 42’ 36’’, E 22° 
07’ 50’’, N 42° 42’ 42’’, E 22° 08’ 04’’ и N 42° 42’ 49’’, E 22° 08’ 17’’ и на кон то га из ла зи на ас фалт ни пут ко јим иде на се ве ро и сток и њи-
ме до ла зи до ко те 549. Гра ни ца за тим иде обо дом шу ме пре ко ко ор ди на та: N 42° 42’ 48’’, E 22° 08’ 48’’; N 42° 42’ 37’’, E 22° 08’ 39’’ и N 
42° 42’ 40’’, E 22° 08’ 54’’, на кон то га иде пре ко ко ор ди на та: N 42° 42’ 26’’, E 22° 08’ 44’’; N 42° 42’ 18’’, E 22° 08’ 30’’; N 42° 42’ 15’’, E 
22° 08’ 24’’; N 42° 42’ 16’’, E 22° 08’ 38’’ и N 42° 42’ 24’’, E 22° 08’ 54’’, ис кљу чу ју ћи по ток Дуб ни ца из ви но гор ја. Гра ни ца да ље иде пре-
ко ко та 562  – „Ода но ви ца” и 633, а за тим обо дом шу ме изо хип сом 510, об у хва та ју ћи на се ље Сур ду ли ца до ко те 534  – мост на за пад ном 
обо ду на се ља Ћур ко ви ца. Ту гра ни ца скре ће на ју го за пад изо хип сом 550 и из ла зи на ас фалт ни пут До ње Ро ма нов це  – Сур ду ли ца ко јим 
иде до гра ни це К.О. Гор ње Ро ма нов це  – До ње Ро ма нов це, ода кле се укљу чу је на пут ко јим иде обо дом шу ме, ис кљу чу ју ћи из ви но гор ја 
по тес „Гра ди ште” и из ла зи на гра ни цу К.О. Ма су ри ца  – До ње Ро ма нов це до ко те 597, а за тим на ста вља гра ни цом К.О. Ма су ри ца  – Сур-
ду ли ца до ко те 517  – „Ви ди на до ли на”. Гра ни ца ви но гор ја ту из ла зи на ас фалт ни пут Сур ду ли ца  – Ма су ри ца ко јим иде на југ, а за тим се 
ис кљу чу је у ко ор ди на ти: N 42° 40’ 11’’, E 22° 09’ 51’’, иде пре ко ко ор ди на та: N 42° 40’ 02’’, E 22° 09’ 57’’ и N 42° 39’ 48’’, E 22° 10’ 02’’, 
об у хва та ју ћи на се ље Ма су ри ца. Гра ни ца се да ље на ју жном обо ду на се ља укљу чу је на изо хип су 600, иде њо ме крат ко на за пад, а за тим 
у по те су „Кун га” пре ла зи на изо хип су 550 и на ста вља њо ме у истом прав цу до ис точ ног обо да на се ља Су вој ни ца, где на ста вља изо хип-
сом 550, об у хва та ју ћи на се ље. Гра ни ца се се ве ро за пад но од по те са „Ко зо дер” укљу чу је на ас фалт ни пут Су вој ни ца  – Де ку тин це и иде у 
прав цу за па да и скре ће на се ве ро за пад до ко те 550, за тим пу тем на се ве ро и сток до ме ста Пе пе лар ци и на ста вља пу тем на се вер, ис точ но 
од по те са „Спа син ћу кар” до ко те 478  – „Чу ка”. Гра ни ца да ље иде на се ве ро за пад пре ко ко ор ди на та: N 42° 41’ 26’’, E 22° 06’ 15’’ и N 42° 
42’ 05’’, E 22° 05’ 23’’, ода кле се укљу чу је на изо хип су 350 и иде њо ме на се ве ро за пад оби ла зе ћи по тес „Ду ри ћев ски рид”. Гра ни ца се 
за тим укљу чу је на гра ни цу К.О. По лом  – Вла ди чин Хан у по те су „Ка ста но вац”, њо ме иде на југ и ис кљу чу је се са ње се ве ро за пад но од 
по те са „Бај ра мо ва Ар ни ца”. Гра ни ца се ода тле укљу чу је на изо хип су 350, ко јом иде на југ пре ко по те са „Чи влак” и у на се љу По лом се 
укљу чу је на ас фалт ни пут ко јим иде на југ до по те са „Вр ла”. Гра ни ца ода тле пре ла зи на се ље Де ку тин це и укљу чу је се на Де ку тин ску 
ре ку, иде крат ко њо ме, а за тим крат ко и ас фалт ним пу тем, се вер но од ре ке Ра шке. Да ље гра ни ца скре ће на ју го и сток ас фалт ним пу тем 
од ко ор ди на те: N 42° 39’ 17’’, E 22° 05’ 44’’ и њи ме иде до ко те 508. Гра ни ца да ље иде пу тем по обо ду шу ме на ју го за пад, а за тим на ју-
го и сток изо хип сом 430, а за тим у ко ор ди на ти: N 42° 38’ 19’’, E 22° 06’ 18’’ скре ће на ју го за пад пре ко ре ке Је ла шни це и на ста вља обо дом 
шу ме изо хип сом 470, а за тим и 450. Гра ни ца се за тим укљу чу је на изо хип су 420 и иде њо ме обо дом шу ме до ре ке Ду пље шни це ко ју пре-
ла зи у ко ор ди на ти: N 42° 38’ 40’’, E 22° 04’ 24’’, а за тим иде пу тем до ко те 454 и да ље на ста вља на југ па на се ве ро за пад до ас фалт ног 
пу та Вла ди чин Хан  – Вра ње у ко ор ди на ти: N 42° 38’ 38’’, E 22° 03’ 19’’ и да ље иде тим пу тем на се вер, а за тим се у по те су „Су ви рид”, 
се ве ро за пад но од на се ља Де ку тин це, одва ја на за пад до ко ор ди на те: N 42° 40’ 15’’, E 22° 03’ 46’’, а за тим на се ве ро и сток пре ко по те са 
„Крч ми ште” до ко ор ди на те: N 42° 40’ 36’’, E 22° 04’ 01’’. Ода тле гра ни ца скре ће на ју го и сток и по но во се укљу чу је на ауто пут Вла ди чин 
Хан  – Вра ње, на ста вља тим пу тем на се вер, пре ла зи ре ку Ју жну Мо ра ву у ко ор ди на ти: N 42° 42’ 13’’, E 22° 03’ 43’’, а по том из ла зи на 
гра ни цу К.О. Вла ди чин Хан  – Ре пин це и иде да ље гра ни цом тих оп шти на, а за тим и гра ни цом К.О. Вла ди чин Хан  – Ка ли ман це и та ко 
до ла зи до по чет не тач ке ви но гор ја.

Ви но гор ју не при па да шум ски по јас по те са „Бај ра мо ва Ар ни ца”, „Ми љак”, „Сре до бр ди на” и „Це ро вац” у К.О. Пре ко дол це, Би нов-
це, По лом, Ду бој ни ца, Де ку тин це и Су вој ни ца.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Сур ду лич ко ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Вла ди чин Хан, Пре ко дол це, Жи то ра ђа, За гу жа ње, Сур ду ли ца, До ње 
Ро ма нов це, Ма су ри ца, Су вој ни ца, Ду гој ни ца, Би нов це, Де гу тин це, Гра ма ђе, Је ла шни ца, као и ка та стар ске оп шти не Ка ла бов це и Ала-
кин це.

1.9.2.Вртогошковиногорје/Вртогош

Про сти ра ње

Вр то го шко ви но гор је се на ла зи у цен трал ном де лу ре јо на са обе стра не у од но су на Ју жну Мо ра ву и има два де ла, за пад ни и ис точ ни.
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Гра ни це

Гра ни ца за пад ног де ла ви но гор ја по чи ње на се ве ро и сто ку од ма ги страл ног пу та Ле ско вац  – Бу ја но вац, код ме ста Ма за раћ и кре-
ће на ју го за пад тим пу тем до ју го за пад ног обо да на се ља Бу ја но вац. Ту гра ни ца скре ће на се вер ас фалт ним пу тем, за пад но од на се ља и 
њи ме до ас фалт ног пу та Бу ја но вац  – Ве ли ки Тр но вац. Ту гра ни ца скре ће на ју го за пад изо хип сом 410 до мо ста у се лу Лу ча не. Гра ни ца 
иде гра ни цом К.О. Лу ча не  – Ту ри ја, из ла зи на ас фалт ни пут Лу ча не  – Кон чуљ, а за тим у прав цу се ве ро и сто ка пре ко ко те 558  – „Та шлак” 
из ла зи на изо хип су 500 и изо хип сом иде до по те са „Преј ве ши”. У том по те су гра ни ца се спу шта шум ским пу тем на изо хип су 450 и њо ме 
иде из над ме ста Ве ли ки Тр но вац до Тр но вач ке ре ке. Гра ни ца пре ла зи ре ку у прав цу се ве ро и сто ка и на ста вља изо хип сом 500 до по то ка 
Скок и да ље изо хип сом 550 из над на се ља Гор њи Вр то гош до Вр то го шке ре ке. Гра ни ца пре ла зи ре ку у прав цу се ве ро и сто ка и на ста вља 
изо хип сом 600 из над на се ља Ка тун све до ко те 573  – цр ква Св. Ђор ђе у за се о ку Ми ли вој це. Гра ни ца се шум ским пу тем из над тог на се-
ља пе ње до изо хип се 650 и њо ме из над ме ста Дуб ни ца до за се о ка Ки сел ци и да ље у истом прав цу од за се о ка Са мо љи ца изо хип сом 600 
до цр кве из над на се ља Со дер це. Ода тле гра ни ца у прав цу се ве ро и сто ка из ла зи на изо хип су 650 и њо ме из над на се ља Со би на до Град ске 
ре ке. Гра ни ца ви но гор ја пре ла зи Град ску ре ку и на ста вља у истом прав цу изо хип сом 650 до по те са „Ку ла”, се ве ро за пад но од за се о ка Ба-
ли но вац и изо хип сом 700 до за се о ка Ло во ре ча ни. Гра ни ца на ста вља се о ским пу тем за се ок Меч ко вац  – Кла шни це до ју жног обо да ме ста 
Кла шни це, а за тим иде на ис ток пре ко ко те 574  – по ток „Бу но вац”, по те са „Стра жа”, крат ко изо хип сом 650 и да ље пре ко ко та 669  – „Је-
лен”, 438  – „Го ле ма ре ка”, 547  – „Цер” и 540 и пре ко се вер ног обо да на се ља Ма за раћ до по чет не тач ке за пад ног де ла ви но гор ја.

Гра ни ца ис точ ног де ла ви но гор ја по чи ње на се ве ру од ма ги страл ног пу та Вра ње  – Ле ско вац код ме ста Ма за раћ, на гра ни ци К.О. 
Ма за раћ и Кор бе вац. Гра ни ца да ље иде на за пад Кор бе вач ком ре ком до ас фалт ног пу та ко јим скре ће на ју го за пад пре ко ко те 362 до гра-
ни це К.О. Буј ко вац  – Врањ ска Ба ња. Гра ни ца да ље на ста вља гра ни цом тих К.О., а за тим и гра ни цом К.О. Врањ ска Ба ња  – Изум но до 
ко те 537  – ју жно од Врањ ске ба ње из ла зи на изо хип су 450. Гра ни ца иде том изо хип сом на за пад до ас фалт ног пу та ка ка ме но ло му у по-
те су „Стр шљи вац”. Гра ни ца на ста вља изо хип сом 500, ис кљу чу ју ћи из ре јо на шум ски по јас по те са „Ку ма рев ска чу ка” и до ла зи до по то ка 
у на се љу То плац. Гра ни ца на ста вља у прав цу ју га пре ко ко та 506  – „Цр кви ште”, 706  – „Крст”, 490  – „Ле во реч ка ре ка”, 670  – „Ти бу жде”, 
за тим из ла зи на гра ни цу К.О. Лу ко во  – Ти бу жде, иде њо ме на југ, a за тим се одва ја на за пад на гра ни цу К.О. Ти бу жде  – Гор ње Тре бе-
ши ње и К.О. Гор ње Тре бе ши ње  – До ње Тре бе ши ње. Гра ни ца ода тле иде до ко та 605  – „Го ла Ђ.” и 456  – „Ду бо ки дол”, ода тле скре ће на 
се ве ро за пад и из ла зи на гра ни цу К.О. До ња Оту ља  – Пре о бра же ње и иде том гра ни цом, а за тим и гра ни цом К.О. Ра та је II  – Пре о бра-
же ње, К.О. До ње Жап ско  – Ра та је II до ко те 588. Ода тле се гра ни ца спу шта на југ обо дом шу ме до гра ни це К.О. Гор ње Жап ско  – До ње 
Жап ско и иде крат ко на ис ток и у ко ор ди на ти: N 42° 27’ 27’’, E 21° 55’ 16’’, ис под по те са „Де рен”, скре ће на ју го и сток до гра ни це К.О. 
Пре о бра же ње  – До ње Жап ско. Ода тле гра ни ца из ла зи на се о ски пут се ве ро за пад но од по те са „Го ле ми шан ци” и иде тим пу тем на југ и 
ју го за пад, пре ла зи Жап ску ре ку и пре ко ко ор ди на те: N 42° 26’ 37’’, E 21° 55’ 16’’ из ла зи на изо хип су 700 у по те су „Са мо врљ ско ко ло”, 
иде њо ме на ју го и сток до ко те 703, на ста вља том изо хип сом и ју жно од на се ља Бу ље сов це се укљу чу је на изо хип су 650, њо ме на ста вља 
на ју го и сток где се укљу чу је на гра ни цу К.О. Бу ље сов це  – Бу штра ње. Ода тле се гра ни ца спу шта у по те су „Си мо но вац” до пу та ко јим 
иде на ју го за пад, а за тим се укљу чу је на ас фалт ни пут Вељ ков ска Ма ха ла  – Бу штра ње, иде тим пу тем на се ве ро за пад до ко те 492, ода тле 
на ста вља пу тем на југ и из ла зи на гра ни цу К.О. Дре жни ца  – Бу штра ње се вер но од по те са Кит ке. Иде гра ни цом тих К.О., за тим и гра ни-
цом К.О. Све та Пет ка  – Бу штра ње, а за тим и гра ни цом К.О. Ма ло Бу штра ње  – Бу штра ње до ко те 657. Гра ни ца се ода тле спу шта ас фалт-
ним пу тем на југ и до ла зи до ко те 673  – „Оџин рид” ода кле скре ће на југ пре ко по те са „Кал чин ска ма ха ла” до ас фалт ног пу та ко јим иде 
на југ, а за тим се у ко ор ди на ти: N 42° 23’ 30’’, E 21° 55’ 49’’ укљу чу је на пут ко јим иде на југ до гра ни це К.О. Бр ња ре  – Бар ба це, а за тим 
и гра ни цом К.О. Бр ња ре  – Се ја це, Бр ња ре  – Ба ра ље вац, Све та Пет ка  – Ба ра ље вац, Ба ра ље вац  – Кле ни ке, Ку шти ца  – Ба ра ље вац, Ба ра ље-
вац  – Спан че вац, Ста рац  – Спан че вац, исто вре ме но се по кла па ју ћи са гра ни цом ре јо на до по те са „Ба шеј ци”. Гра ни ца се за тим за пад но 
од по ме ну тог по те са укљу чу је на ас фалт ни пут ко јим иде на ју го за пад пре ко ко те 518 до ко те 529, ода кле скре ће на се ве ро за пад и до ла зи 
до ко те 638  – „Го чо би ци” и ода тле ли ни јом у прав цу се ве ро за па да у за се о ку Ка чар ци из ла зи на изо хип су 650. Гра ни ца се на ста вља на 
се вер том изо хип сом до по то ка Па си ји дол пре ко за се о ка Ма рин ци, иде изо хип сом 600 из над по то ка Бу ћа ло у ме сту Ушти ца. Гра ни ца од 
за се о ка Ка ра јан ци иде по но во на се вер, пре ко ко те 649  – „Ра и мов рид”, изо хип се 600, за се о ка По ло мар ци и Пре ко ри ђан ци, изо хип сом 
550 до тач ке где се она се че са се о ским пу тем (ко ор ди на та: N 42° 24’ 42’’, E 21° 51’ 54’’). Гра ни ца да ље иде тим пу тем на се ве ро и сток, а 
за тим обо дом шу ме пре ко ко ор ди на та: N 42° 24’ 51’’, E 21° 51’ 43’’; N 42° 24’ 57’’, E 21° 51’ 37’’ и N 42° 25’ 01’’, E 21° 51’ 29’’ где из ла зи 
на се о ски пут, за пад но од ме ста Кли но вац и иде њи ме до ко те 438. Ода тле гра ни ца скре ће крат ко на се вер, па на се ве ро за пад и тим пу тем 
иде до ко ор ди на те: N 42° 25’ 22’’, E 21° 51’ 56’’, где скре ће на ју го за пад по то ком и до ла зи до гра ни це ре јо на (ко ор ди на та: N 42° 25’ 08’’, 
E 21° 51’ 11’’). Гра ни ца за тим иде на се вер до ко те 627  – „Зај ков рид”, на ста вља на се ве ро и сток шум ским пу тем до ас фалт ног пу та на 
ју жном обо ду на се ља Кр ше ви ца. Гра ни ца на ста вља на се вер ас фалт ним пу тем пре ма Вра њу до за дру ге у Кр ше ви ци, а за тим у прав цу се-
ве ро и сто ка се о ским пу тем пре ко ко те 445 из ла зи на изо хип су 450. Гра ни ца иде на се вер том изо хип сом и у ко ор ди на ти: N 42° 28’ 56’’, E 
21° 56’ 07’’, скре ће на се вер, пре ла зи Тре би шњич ку ре ку у ко ор ди на ти: N 42° 29’ 02’’, E 21° 56’ 06’’ и из ла зи на ас фалт ни пут До ње Тре-
бе ши ње  – Вра ње, се вер но од ко те 446, из о ста вља ју ћи из ви но гор ја све ни же те ре не у до ли ни Ју жне Мо ра ве. Гра ни ца на ста вља тим пу тем 
до ко те 422 (рас кр сни ца пу те ва за Ба ре лић и До њу Оту љу) и на ста вља пу тем из ме ђу пар це ла у прав цу се ве ро за па да до из во ра Сма ил ка. 
Ода тле гра ни ца иде пу тем из ме ђу пар це ла пре ко по те са „Дла ге” до ко те 377  – рас кр сни ца пу те ва у ме сту Зла то коп, скре ће на ју го и сток 
ас фалт ним пу тем Вра ње  – Ти бу жде до за се о ка До ли нар ци. Гра ни ца пре ла зи Ти бу шку ре ку пу тем пре ко ко те 422 и на зад на се ве ро за пад 
пре ко по те са „Пар ћин ци” и „Је рињ ци” и ко те 386. Ода тле гра ни ца иде на се ве ро и сток пу тем Зла то коп  – До ња Ма ха ла  – Ате ган Ма ха ла 
 – Че сма  – Ба ра и ис под по те са „Ку ма рев ска чу ка” из ла зи на пру гу Вра ње  – Ниш и том пру гом до по чет не тач ке ис точ ног де ла ви но гор ја.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Вр то го шко ви но гор је об у хва та сле де ће ка та стар ске оп шти не:
За пад ни део: де ло ви ка та стар ских оп шти на Мо шта ни ца, Ма за раћ, Стру га ни ца, Кла шњи це, Бре сни ца, Ра ну то вац, Меч ко вац, Су ви 

Дол, Вра ње град, Вра ње II, Ка тун, Со дер це, Ри бин це, До њи Не ра до вац, Дуб ни ца, Ми ли вој це, Бе ли Брег, Па вло вац, Гор њи Вр то гош, Да-
ви до вац, Ка рад ник, Срп ска Ку ћа, Ра ко вац, Ло пар дин це, Бу ја но вац, Ве ли ки Тр но вац и Ту ри ја и ка та стар ске оп шти не Бу ну шев це, Гор њи 
Не ра до вац, Строп ско и До њи Вр то гош. 

Ис точ ни део: де ло ви ка та стар ских оп шти на Кор бе вац, Буј ко вац, Врањ ска Ба ња, Ку ма ре во, То плац, Ћу ко вац, Ду лан, Ти бу жде, Зла-
то коп, До ње Тре бе ши ње, Пре о бра же ње, До ња Оту ља, Ра та је II, Алек сан дро вац, До ње Жап ско, Гор ње Жап ско, Ми ла но во, Бу ље сов це, 
Бу штра ње, Кр ше ви ца, Кли но вац, Тре јак, Ку шти ца, Спан че вац, Бр ња ре и Ма ло Бу штра ње и ка та стар ске оп шти не Кле ни ке и Пет ка. 

1.9.3.Буштрањсковиногорје/Буштрање

Про сти ра ње

Бу штрањ ско ви но гор је се на ла зи у цен трал ном де лу ре јо на на ши рем под руч ју Пре шев ске ко тли не и са сто ји се из два де ла, за пад-
ног и ис точ ног.
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Гра ни це

Гра ни ца за пад ног де ла ви но гор ја по чи ње на се ве ро и сто ку од пру ге Пре ше во  – Вра ње  – ко та 402  – пру жни пре лаз на ас фалт ном 
пу ту Бу ја но вац  – Са мо љи ца и кре ће на југ том пру гом све до др жав не гра ни це са Ре пу бли ком Ма ке до ни јом. Гра ни ца скре ће на се ве ро-
за пад др жав ном гра ни цом до изо хип се 500 и њо ме иде на се вер, а за тим на за пад ном обо ду ме ста Ми ра то вац пре ла зи на изо хип су 550 и 
њо ме на ста вља на се вер до шум ског пу та Ми ра то вац  – по тес „Го лак и Тр на вес” и тим пу тем до изо хип се 600. Том изо хип сом на ста вља 
на се вер, из над на се ља Тр на ва, се о ским пу тем Тр на ва  – Гор ња Ма ла и да ље изо хип сом 650 из над ме ста Нор ча до шум ског пу та Пре ше-
во  – по тес „Рет”, до за пад ног обо да на се ља Пре ше во. Да ље гра ни ца иде изо хип сом 550 до шум ског пу та Ора о ви ца  – по тес „Кр ко вац” и 
тим пу тем пре ко ко та 532 и 508 до изо хип се 500, крат ко том изо хип сом до пу та Ора о ви ца  – по тес „Ко дра гат”, тим пу тем до изо хип се 
550 до по то ка Гру дан из над за се о ка „Ки шен ске Тр ле”. Гра ни ца да ље на ста вља изо хип сом 500 до из над за се о ка „До ња Шу ша ја”, за тим 
пу тем До ња Шу ша ја  – Цр но тин це до из во ра Се лин ског по то ка, ода кле скре ће на се вер до пу та Цр но ти це  – До ње Га ре (ко ор ди на та: N 42° 
21’ 48’’, E 21° 41’ 52’’). Ода тле се гра ни ца укљу чу је крат ко на изо хип су 470, њо ме иде до пу та Цр но тин це  – Ра јин це, а за тим тим пу тем 
на се вер, за тим се у ко ор ди на ти: N 42° 22’ 02’’, E 21° 42’ 06’’ укљу чу је на изо хип су 500 и њо ме иде на за пад све до гра ни це ре јо на (ко ор-
ди на та: N 42° 21’ 59’’, E 21° 41’ 22’’). Гра ни ца да ље на ста вља на се ве ро за пад до ко те 623  – „Ко ко шар ник”, по кла па ју ћи се са гра ни цом 
ре јо на, на ста вља на се ве ро за пад, а за тим се у ко ор ди на ти: N 42° 22’ 20’’, E 21° 40’ 27’’ ис кљу чу је са гра ни це ре јо на и на ста вља обо дом 
шу ме пре ко ко ор ди на та: N 42° 22’ 26’’, E 21° 40’ 35’’; N 42° 22’ 27’’, E 21° 40’ 52’’ и N 42° 22’ 37’’, E 21° 40’ 51’’, ода кле се укљу чу је на 
изо хип су 470 ко јом иде на ис ток до ко те 453  – ушће Бер чев ске ре ке у Ра јин ску ре ку. Ода тле гра ни ца иде на се ве ро за пад пу тем уз Бер-
чев ску ре ку, пре ко ко те 534, а за тим пу тем на се ве ро за пад до ко те 574, где се укљу чу је на гра ни цу ре јо на, и ко та 500  – „Тре шњев по ток”, 
се ве ро за пад но од ме ста Ле то ви ца, 570  – ис точ но од ме ста Вр бан, 554  – по ток „Бо ло шин”, 621 „Ха зи зи ов за бел”, 610  – „Буј ни дол”, 570 
 – ју го за пад но од ме ста Лу ча не, 632  – „Гро па”, 441, све вре ме се по кла па ју ћи са гра ни цом ре јо на. Ода тле се гра ни ца укљу чу је на пут за-
пад но од ме ста Бри сић, иде тим пу тем на ис ток, се вер но од по те са „Му а џи ри” и „Се ја це”, про ла зи кроз Лу ча не, на ста вља пу тем, се вер но 
од ме ста Осла ре и Ле во со је, из ла зи на пру гу Пре ше во  – Вра ње и до ла зи до по чет не тач ке за пад ног де ла ви но гор ја.

Гра ни ца ис точ ног де ла ви но гор ја по чи ње на се ве ру од пру ге Пре ше во  – Вра ње  – ко та 402  – пру жни пре лаз на ас фалт ном пу ту Бу-
ја но вац  – Са мо љи ца и кре ће на се ве ро и сток изо хип сом 400, све до ре ке Гу шан ски дол, се ве ро и сточ но од на се ља Жбе вац. Ту гра ни ца 
скре ће на југ том ре ком, а за тим и ас фалт ним пу тем до гра ни це ре јо на (ко ор ди на та: N 42° 26’ 08’’, E 21° 50’ 45’’). Гра ни ца се крат ко по-
кла па са гра ни цом ре јо на иду ћи на ју го за пад до Жбе вач ке ре ке, а за тим њо ме на се ве ро за пад до ко те 442. Гра ни ца да ље иде обо дом шу ме 
пре ко ко ор ди на та: N 42° 26’ 19’’, E 21° 49’ 47’’ и N 42° 26’ 14’’, E 21° 49’ 34’’, а за тим у ко ор ди на ти: N 42° 26’ 07’’, E 21° 49’ 27’’ из ла зи на 
се о ски пут ко јим иде на југ, а за тим на за пад до ко те 436, ју жно од Сте вап ског до ла. Да ље гра ни ца на ста вља истим пу тем на за пад пре ко 
ко те 510 до ко те 416. Гра ни ца на ста вља пу тем ис точ ним, се вер ним и за пад ним обо дом шу ме до ко те 497 где скре ће на се ве ро за пад, па на 
рас кр сни ци се о ских пу те ва на ју го за пад, про ла зи се вер но од Бу ја но вач ког је зе ра пре ко ко та 401, 490  – „Бо жи ње вац”, 505 и 530  – „Це по-
ти не”. Гра ни ца да ље на ста вља пу тем на југ и из ла зи на изо хип су 500, иде њо ме, а за тим се ис кљу чу је и иде пре ко ко ор ди на та: N 42° 24’ 
53’’, E 21° 45’ 24’’ и N 42° 24’ 27’’, E 21° 45’ 36’’ до ко ор ди на те: N 42° 25’ 02’’, E 21° 45’ 49’’ до рас кр сни це се о ских пу те ва у по те су „Де-
ми ров рид”. Гра ни ца да ље на ста вља на југ пу тем, а за тим се се ве ро за пад но од ко те 482 укљу чу је на изо хип су 500, њо ме иде на ју го за пад, 
а за тим се ју жно од ме ста Крај ми ро вац укљу чу је на пут ко јим иде на југ до ко те 617  – „Ја ри ћи ште”. Гра ни ца ода тле иде пу тем до ко те 
517 у ме сту Са мо љи ца, ода кле на ста вља ис точ ним обо дом на се ља до пу та ју жно од по те са „Корб ска ма ла”, а за тим на ста вља тим пу тем 
на југ до Не го вач ке ре ке, да ље пу тем пре ко ко те 460. Гра ни ца пре ла зи Крат ку ба ру у ко ор ди на ти: N 42° 21’ 40’’, E 21° 44’ 44’’ и до ла зи до 
ко те 532 ко јом из ла зи на гра ни цу ре јо на. Гра ни ца иде крат ко на ју го и сток ис точ ним обо дом на се ља Би ља ча и од ко те 489 се ис кљу чу је 
са гра ни це ре јо на, укљу чу је на ас фалт ни пут Би ља ча  – Бра то сел це у тач ки пре се ка пу та и изо хип се 500 и на ста вља тим пу тем на југ до 
ко те 598. Гра ни ца крат ко на ста вља пу тем на ју го за пад и у на се љу Бра то сел це из ла зи на изо хип су 550, иде том изо хип сом и ис точ но од 
по те са Ви но гра ди, скре ће на југ у ко ор ди на ти: N 42° 20’ 50’’, E 21° 45’ 35’’ пре ко Го ле ме ре ке до ко ор ди на те: N 42° 19’ 53’’, E 21° 45’ 44’’ 
на ас фалт ном пу ту Бу штра ње  – Узо во. Гра ни ца на ста вља тим пу тем на за пад до ко те 507, про ла зи ис точ но до на се ља Бу штра ње пре ко 
Ма ха џир ске ма ха ле до ко те 532. Гра ни ца ода тле на ста вља до ко те 441  – „Ре џин дол” и из ла зи на пут ко јим иде до цр кве Св. Ран ђел и да-
ље на ста вља пу тем на ју го за пад, па на југ до гра ни це ре јо на, за тим на за пад до ко те 484, на ста вља пу тем на југ, скре ће на ис ток и из ла зи 
на гра ни цу ре јо на у по те су „Ла зи на”. Гра ни ца ви но гор ја се за тим по кла па са гра ни цом ре јо на и иде пу тем на ју го и сток до ко те 568 где 
се одва ја од гра ни це ре јо на и до ла зи до ко те 539, а да ље изо хип сом 550 до по те са „Кр стин ша нац” где из ла зи крат ко на пут ко ји иде на 
ју го за пад, а за тим на ју го и сток до ко ор ди на те: N 42° 16’ 50’’, E 21° 46’ 41’’, ода кле скре ће на за пад, укљу чу је се на шум ски пут, њи ме иде 
на се вер до ко ор ди на те: N 42° 16’ 50’’, E 21° 46’ 52’’, а за тим обо дом шу ме пре ко ко ор ди на та: N 42° 16’ 49’’, E 21° 46’ 57’’ и N 42° 16’ 49’’, 
E 21° 47’ 02’’, на кон че га из ла зи на гра ни цу ре јо на, од но сно на др жав ну гра ни цу. Гра ни ца ви но гор ја пра ти др жав ну гра ни цу до изо хип се 
650, се вер но од по те са „Ма ли Ор љак” ко јом иде до пу та ју го и сточ но од по те са „Бе ло др во”, скре ће тим пу тем на се вер до ас фалт ног пу-
та Сла ву је вац  – Стре зо вац, иде крат ко тим пу тем на за пад пре ко по те са „До лин ска ма ха ла” и укљу чу је се на изо хип су 600. Гра ни ца да ље 
иде том изо хип сом ис точ но од по те са Бре сје и по но во из ла зи на др жав ну гра ни цу, иде њо ме пре ко ко те 576 до ас фалт ног пу та ис точ но од 
ма ги страл ног пу та Ниш  – Ско пље ко јим иде на се вер, све до по чет не тач ке ис точ ног де ла ви но гор ја.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Бу штрањ ско ви но гор је об у хва та сле де ће ка та стар ске оп шти не:
За пад ни део: де ло ви ка та стар ских оп шти на Кон чуљ, Лу ча не, Осла ре, Не сал це, Гра ма да, Ле то ви ца, Ра јин це, Цр но тин це, До ња Шу-

ша ја, Бу ка ре вац I, Ора о ви ца, Пре ше во, Нор ча, Тр на ва, Ми ра то вац и ка та стар ска оп шти на Ца ка но вац.
Ис точ ни део: де ло ви ка та стар ских оп шти на Ле во со је, Бо жи ње вац I, Бу ја но вац, Жу же љи ца, Љи љан це, Жбе вац, Бо ро вац, Са мо љи ца, 

Не го вац, Би ља ча, Бра то сел це, Бу штра ње, Ре љан, Го ле ми Дол, Али ђер це, Стре зов це, Ми ра то вац и Сла ву је вац.

Пре по ру че не/до зво ље не сор те и мак си мал ни при но си

Пре по ру че не/до зво ље не сор те за Врањ ски ре јон по ви но гор ји ма ко је слу же за про из вод њу ква ли тет ног ви на са ге о граф ским по ре-
клом (ква ли тет но ви но са кон тро ли са ним ге о граф ским по ре клом и ква ли те том  – К.П.К. и вр хун ско ви но са кон тро ли са ним и га ран то ва-
ним ге о граф ским по ре клом и ква ли те том  – К.Г.П.К.) са мак си мал ним до зво ље ним при но си ма (у ки ло гра ми ма) по биљ ци и по хек та ру су:

СОР ТЕ ЗА
БЕЛА ВИНА Сур ду лич ко Вр то го шко Бу штрањ ско

при нос/(kg/биљ ци) при нос/(kg/хек та ру)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Тамјаника    2,5 2 7.500 8.000
Смедеревка    2,5 2 7.500 8.000
Сланкаменка црвена (Пловдина)    2,5 2 7.500 8.000
Смедеревка    2,5 2 7.500 8.000
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Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Неопланта    2,5 2 7.500 8.000
Сила    2,5 2 7.500 8.000
Жупљанка    2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Savagnin Rose (Траминац)    2,5 2 7.500 8.000
Chardonnay    2,5 2 7.500 8.000
Sauvignon Blanc    2,5 2 7.500 8.000
Semillon    2,5 2 7.500 8.000
Pinot Blanc (Бургундац бели)    2,5 2 7.500 8.000
Pinot Gris (Бургундац сиви)    2,5 2 7.500 8.000
Riesling Italico (Италијански ризлинг, Грашевина)    2,5 2 7.500 8.000
Riesling (Рајнски ризлинг)    2,5 2 7.500 8.000

СОРТЕ ЗА
РОЗЕ ВИНА Сурдуличко Вртогошко Буштрањско

принос/(kg/биљци) принос/(kg/хектару)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Limberger (Франковка)    2,5 2 7.500 8.000
Portugieser (Португизер)    2,5 2 7.500 8.000
Прокупац (Рскавац)    2,5 2 7.500 8.000
Вранац    2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Нема препоручених - - - - - - -

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Pinot Noir (Бургундац црни)    2,5 2 7.500 8.000
Gamay Noir (Гаме)    2,5 2 7.500 8.000
Merlot    2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Sauvignon    2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Franc    2,5 2 7.500 8.000
Muscat de Hambourg (Mускат Хамбург)    2,5 2 7.500 8.000

СОРТЕ ЗА
ЦРВЕНА ВИНА Сурдуличко Вртогошко Буштрањско

принос/(kg/биљци) принос/(kg/хектару)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Limberger (Франковка)    2,5 2 7.500 8.000
Portugieser (Португизер)    2,5 2 7.500 8.000
Прокупац (Рскавац)    2,5 2 7.500 8.000
Вранац    2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Пробус    2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Pinot Noir (Бургундац црни)    2,5 2 7.500 8.000
Gamay Noir (Гаме)    2,5 2 7.500 8.000
Merlot    2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Sauvignon    2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Franc    2,5 2 7.500 8.000
Препоручене/дозвољене сорте бојадисери
Alicante Bouschet    2,5 2 7.500 8.000
Gamay Teinturier (Гаме бојадисер)    2,5 2 7.500 8.000
Зачинак (Неготинско црно)    2,5 2 7.500 8.000
Жупски бојадисер    2,5 2 7.500 8.000
Крајински бојадисер    2,5 2 7.500 8.000
  – основна рејонирана сорта (препоручена)    – допунска рејонирана сорта (дозвољена)

У из у зет но по вољ ним го ди на ма, при нос се мо же уве ћа ти за нај ви ше 0,5 kg по биљ ци ви но ве ло зе.
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Дру ге ка рак те ри сти ке ве за не за про из вод њу гро жђа и ви на:

Врањ ски ре јон
(Сурдуличко, Вртогошко и Буштрањско виногорје)

СОР ТЕ ЗА СТО НУ УПО ТРЕ БУ ГРО ЖЂА  
(ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ/ДО ЗВО ЉЕ НЕ СА МО  
ЗА ВИ НО ГОР ЈА)

Пре по ру че не/до зво ље не аутох то не и ре ги о нал не сор те
 – Chas se las (Ша сла бе ла, Пле мен ка бе-
ла)

 –  Chas se las ros se (Ша сла цр ве на, Пле-
мен ка цр ве на)

 – Ча уш бе ли
 – Друге сорте

Пре по ру че не/до зво ље не до ма ће ство ре не сор те
 – Опу зен ска ра на
 – Би сер ка ра на
 – Де мир ка пи ја
 – Бе о град ска ра на
 – Ко сов ска ра на
 – Грочанка

 – Кар мен
 – Ба нат ски му скат
 – Рад ми ло вач ки му скат
 – Сме де рев ски му скат
 – Ла ста
 – Србија

-      Дру ге сор те

Пре по ру че не/до зво ље не ин тер на ци о нал не сор те
 – Pri ma 
 – Ora
 – Early Mu scat
 – Чаб ски би сер
 – Car di nal 
 – Ir sai Oli ver
 – Ља на
 – Ma til de
 – Mu scat de Ham bo urg (Му скат хам бург)
 – Per let te (Пер лет)
 – Reine des vignes (Kраљица винограда)

 – Sul ta ni ne blan che (Thomp son se e dless, 
Сул та ни на)
 – Su per ra ni Bol gar (вр ло ра ни Афус-али)
 – Exal ta 
 – Mu scat Pre co ce de Sa u mur
 – Dan las 
 – Ali na
 – An ge la
 – Asta ni skij
 – Fanny
 – Ge org
 – Lival 

 – Na deg da Azos
 – Mu scat Ro se St Val li er
 – Mic he le Pa li e ri
 – Vic to ria
 – Kat ha ri na
 – Dat ti er de Bouyro ut (Афус-али, 
Ре ги на)
 – Moldоva
 – Друге сорте

ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ/ДО ЗВО ЉЕ НЕ ЛО ЗНЕ ПОД ЛО ГЕ  – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Ko ber 5BB 
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, SO4
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Te le ki 5C
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Te le ki 8B
 – Berlandieri x Riparia, 420 А

 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Ric hter 110
 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Pa ul sen 1103
 – Berlandieri x Rupestris, Ruggeri 140

 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Ric hter 99
 – Chas se las х Ber lan di e ri,41B
 – Fer cal
 – Дру ге под ло ге

УЗ ГОЈ НИ ОБ ЛИК (НА ЧИН РЕ ЗИД БЕ) КОД  
ВИ НО ГРА ДА НА МЕ ЊЕ НИХ ПРО ИЗ ВОД ЊИ 
ГРО ЖЂА ЗА КВА ЛИ ТЕТ НА ВИ НА  
СА ГЕ О ГРАФ СКИМ ПО РЕ КЛОМ

 – Јед но гу би Ги јов (Гу јо)
 – Дво гу би Ги јов (Гу јо)
 – Кар ло вач ки
 – Роајатска кордуница

 –  Ка зе на вље ва кор ду ни ца
 – Сил во кор ду ни ца 
 – Мо зе ро ва кор ду ни ца

 – Жуп ски 
 – Кра јин ски
 – Дру ги слич ни уз гој ни об ли ци

МИ НИ МАЛ НИ СА ДР ЖАЈ АЛ КО ХО ЛА (% VOL)
(уколико вино није произведено на посебан начин)

Бе ла/Ро зе Цр ве на
9,5 10,0

1.10. ЧА ЧАН СКО-КРА ЉЕ ВАЧ КИ РЕ ЈОН/ЧА ЧАК  – КРА ЉЕ ВО

Про сти ра ње

Ча чан ско-кра ље вач ки ре јон об у хва та Ча чан ску ко тли ну са јед не и дру ге стра не За пад не Мо ра ве, као и ма ње ло ка ци је у до ли ни ре ке 
Ибар. 

Гра ни це

На се ве ро за па ду гра ни ца ре јо на по чи ње у Ка блар ској кли су ри у по те су „Ви дов ски ту нел” на тро ме ђи К.О. Ви до вац  – Ро шци  – Ме-
ђу врш је, иде крат ко на се вер гра ни цом тих К.О., пре ла зи ре ку Ка ме ни цу и пут и из ла зи на ко ту 428  – „Ко ви ља ча”. Ту гра ни ца из ла зи на 
гра ни цу К.О. При је вор  – Ро шци и иде на се вер том гра ни цом, а за тим на ста вља на ис ток гра ни цом К.О. При је вор  – Ми о ков ци и код ко те 
429 се одва ја од гра ни це К.О., пре ла зи ас фалт ни пут (ко ор ди на та: N 43° 56’ 36’’, E 20° 16’ 01’’), за тим по тес „Цр кви не” (ко ор ди на та: N 
43° 56’ 54’’, E 20° 16’ 38’’), пре ла зи пут Ми о ков ци  – Ча чак, за тим ре ку Че мер ни цу у ко ти 280, до ла зи до цр кве у на се љу Гор ња Го рев ни-
ца  – ко та 313, из ла зи крат ко на ас фалт ни пут и пре ко по те са „Пољ чи не” (ко ор ди на та: N 43° 57’ 21’’,E 20° 18’ 02’’) до ла зи  до ко те 367 
 – „Тур ско бр до”. Гра ни ца да ље иде до ко те 310, за тим ко те 395  – „Осто ји ћа ко са”, из ла зи на ас фалт ни пут ко ји се по кла па са гра ни цом 
К.О. Гор ња Го рев ни ца  – Ми ли ћев ци и иде њо ме крат ко на се вер и пр вим се о ским пу тем се одва ја на ис ток до ко те 305, пре ла зи Ми ли ће-
вач ку ре ку (ко ор ди на та: N 43° 57’ 52’’, E 20° 19’ 54’’), до ла зи до ко те 322.39, иде на се ве ро и сток пре ко по те са „Об ра до ви ћи” и до ла зи до 
ко те 380. Гра ни ца да ље пре ла зи ру ка вац ре ке Ка ља вац (ко ор ди на та: N 43° 58’ 19’’, E 20° 20’ 30’’), ас фалт ни пут у ко ти 399, пре ла зи дру ги 
ру ка вац ре ке Ка ља вац (ко ор ди на та: N 43° 58’ 31’’, E 20° 21’ 03’’) и до ла зи до ко те 409  – „Гор њи крај”. Гра ни ца ре јо на да ље на ста вља на 
ис ток и иде до ко та 435, 338  – „Ла за њац”, 267  – ре ка „Ди чи на”, 407  – „Зр нац”, 428  – „Ре пи ште” и 377, пре ла зи по тес „Клик” (ко ор ди на та: 
N43° 58’ 20’’,  E 20° 26’ 31’’), за тим пре ко ко ор ди на та: N 43° 58’ 08’’, E 20° 26’ 32’’; N 43° 58’ 02’’, E 20° 27’ 01’’ и N 43° 57’ 42’’, E 20° 27’ 
03’’ до ла зи до ко те 465  – „При сло ни ца”. Гра ни ца да ље иде до ко та 393, 474  – „Ва со ви ћа ко са”, 379  – „Збе го ви ште”, 511  – „Кре ме ња ча”, 
526 и 504  – „Пар лог”, да ље иде пу тем до ко та 492  – „Се ди вра на” и 461, за тим пре ла зи гра ни цу К.О. Остра  – Ву је тин ци (ко ор ди на та: N 
43° 55’ 33’’, E 20° 32’ 19’’), до ла зи до ко те 501, из ла зи на ас фалт ни пут Ву је тин ци  – Мр ча јев ци, њи ме иде крат ко на југ и из ла зи на ко-
ту 480  – „Чи ка ра даћ” на гра ни ци К.О. Ву је тин ци  – Остра  – Бе чањ. Гра ни ца ре јо на да ље иде до котe 508  – „Стој ко вац”, на гра ни ци К.О. 
Бе чањ  – Бре сни ца, 411  – ре ка „Ду бо ка” и 548, за тим на ју го и сток до ко те 466  – „Ле чи ћи”. Да ље гра ни ца из ла зи крат ко на пут и њи ме 
до ла зи до изо хип се 400, ко јом на ста вља у прав цу ис то ка из над на се ља Ђо ки ћи и до ла зи до по те са „Шва бу ша”, од но сно до гра ни це К.О. 
Бум ба ре во Бр до  – Бре сни ца. Гра ни ца ре јо на ту иде на југ гра ни цом по ме ну тих К.О., а за тим и гра ни цом оп шти на Гун ца ти  – Бре сни ца и 
исто вре ме но се по кла па са гра ни цом Шу ма диј ског ре јо на. Ка да гра ни ца до ђе до гра ни це К.О. Трав ник  – Бре сни ца  – Гун ца ти, одва ја се 
на за пад гра ни цом К.О. Трав ник  – Бре сни ца до ко те 406. Гра ни ца да ље на ста вља на ју го за пад гра ни цом тих К.О. и до ла зи до ко те 383, 
за тим пре ко ко ор ди на та: N 43° 51’ 39’’, E 20° 37’ 40’’ и N 43° 51’ 30’’, E 20° 37’ 44’’ до ко та 408 и 424, за тим на ис ток до ко те 516  – „Ма ли 
врх”, па  на ста вља на југ до по те са „Клик”  – ко та 487, а за тим на ју го за пад пре ко гра ни це К.О. Ла ђев ци  – Цвет ке (ко ор ди на та: N 43° 49’ 
54’’, E 20° 39’ 43’’) до ко те 514  – „Ја њи ћа бр до”. Ода тле гра ни ца иде на ко ту 442  – „Чу кар”, за тим 353, 391  – „Па ши но бр до”, и 323  – „Ру-
дар”, ода тле скре ће пу тем на југ пре ко по те са „Зе ле ник”, пре ла зи Зе ле нич ки по ток (ко ор ди на та: N 43° 48’ 04’’, E 20° 39’ 57’’) и да ље 
иде пу тем пре ко по те са „Ру ди не” и до ла зи до ко те 449  – „Чу кар”. Ода тле гра ни ца из ла зи на гра ни цу К.О. Ми ло чај  – По по ви ћи и иде том 
гра ни цом на ју го за пад до ко те 204, а за тим до ко те 213.7. Ту гра ни ца из ла зи на пут и иде њи ме на за пад до ко те 197.5, на ста вља се о ским 
пу тем и до ла зи до глав ног пу та Кра ље во  – Мр ча јев ци (ко ор ди на та: N 43° 46’ 56’’, E 20° 37’ 42’’), њи ме иде на југ, пре ла зи За пад ну Мо-
ра ву у ко ти 200.9, за пад но од ко те 197.8 скре ће на за пад и до ла зи до ко те 199.5 на глав ном пу ту. Гра ни ца на ста вља нај пре тим пу тем на 
за пад и до ла зи до гра ни це К.О. Адра ни  – Мр саћ, иде крат ко на југ том гра ни цом, а за тим до ла зи до пру ге Кра ље во  – Ча чак, пру гом иде 
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на за пад, пре ла зи ко ту 203.6, иде бла го на се ве ро за пад и у ко ти 210.4 скре ће на југ на ас фалт ни пут, иде тим пу тем до ко те 219.4, на ста-
вља истим пу тем, а за тим иде и ре ком до глав ног пу та Са ма и ла  – Мр саћ, тим пу тем на за пад, а за тим код пр вог скре та ња и на југ до ко те 
240.9. Ода тле гра ни ца иде пу тем на за пад, пре ла зи Ле ско вач ки по ток (ко ор ди на та: N 43° 45’ 19’’, E 20° 33’ 24’’), на ста вља на се ве ро за-
пад до ко те 233.9, скре ће на ис ток, а за тим и на југ до гра ни це К.О. Са ма и ла  – Бу ко вац. Гра ни ца да ље иде на за пад гра ни цом тих К.О. и 
ка да до ђе до тро ме ђе К.О. Са ма и ла  – Бу ко вац  – Ла зац скре ће на за пад то ком Ла зач ке ре ке, иде њо ме и код Ли ша ра ског по то ка из ла зи на 
ас фалт ни пут и код ко те 443 скре ће на се вер пре ко ко та 485.61 и 636, до ла зи до ко те 472  – „Ру јев на”. Ода тле гра ни ца иде пре ко по те са 
„Клик” (ко ор ди на та: N 43° 46’ 15’’, E 20° 25’ 33’’) и до ла зи до ко те 499, за тим иде на се ве ро за пад, пре ла зи Пре мећ ку ре ку (ко ор ди на та: N 
43° 46’ 50’’, E 20° 24’ 55’’) и до ла зи до ко та 580, 519 и 595, па  пу тем до ко те 398, из ла зи на ко ту 500, њо ме иде на се вер и до ла зи до ко те 
412, за тим на ста вља ко том 450 и до ла зи до ко те 453  – „Ба њи ца”. Гра ни ца ода тле из ла зи на ас фалт ни пут и до ла зи до ко те 478, а  за тим 
до ко те 386  – „Чим бу ро ви на”. Ту из ла зи на изо хип су 450, иде њо ме на се вер и до ла зи до ко те 374  – „Ци ва ја”, на ста вља на се ве ро за пад и 
пре ла зи ас фалт ни пут (ко ор ди на та: N 43° 50’ 49’’, E 20° 19’ 36’’) и гра ни цу К.О. Ло зни ца  – Је зди на (ко ор ди на та: N 43° 50’ 59’’, E 20° 19’ 
09’’) и до ла зи до ко те 466, па за тим 457  – „Гор ње бр до”. Ту гра ни ца ре јо на пре ла зи гра ни цу К.О., за тим Је здин ску ре ку (ко ор ди на та: N 
43° 51’ 38’’, E 20° 18’ 00’’) и до ла зи до ко те 525  – „Стан ко ви ћа бр до”. Ода тле иде до ко те 498  – „Ка ме њак”, 544  – „Пу ше љи но бр до”, 556 
 – „Ја сик”, пре ла зи гра ни цу К.О. Пар ме нац  – Ри ђа ге (ко ор ди на та: N 43° 52’ 41’’, E 20° 16’ 09’’) и до ла зи до котa 598  – „Дра ве”, 553, 610  – 
„Гла ви ца”, за тим до ко та 522, 577  – „Клад ње бр до” где ауто мат ски из ла зи и на гра ни цу К.О. Ме ђу врш је  – Па ко вра ће. Ода тле гра ни ца иде 
на се вер де сном оба лом За пад не Мо ра ве све до по чет не тач ке ре јо на.

Гра ни ца Ча чан ско-кра ље вач ког ре јо на је и исто вре ме но гра ни ца оазе Ша ра ни.
Гра ни це Ча чан ско-кра ље вач ког ре јо на су и гра ни це две оазе ко је за јед но са чи ња ва ју Ибар ско ви но гор је (Жи ча и Ра шка).

Кaрта 1.10.1. Гра ни це ре јо на и ви но гор ја Ча чан ско-кра ље вач ког ре јо на



22. мај 2015. Број 45 183



184 Број 45 22. мај 2015.

Об у хва ће не оп шти не

Ча чан ско-кра ље вач ки ре јон об у хва та те ри то ри ју у оп шти ни Ча чак, а вр ло ма ло и у оп шти на ма Гор њи Ми ла но вац, Кра ље во и Ра шка.

По вр ши не ре јо на и ви но гор ја

Ча чан ско-кра ље вач ки ре јон (без ма лих оаза, од но сно Ибар ског ви но гор ја) за у зи ма по вр ши ну од 55.199,06 ha, где је нај ве ће Је лич ко 
ви но гор је.

Та бе ла 1.10.1. По вр ши не ре јо на и ви но гор ја (Љу бич ког и Је лич ког) Ча чан ско-кра ље вач ког ре јо на

Ви но гор ја
Укуп на по вр ши на

ha % (рејон)
Љу бић ко ви но гор је 16.144,72 29,25
Је лич ко ви но гор је 25.725,59 46,61
Ча чан ско-кра ље вач ки ре јон
Површина (ha) без оаза 55.199,06

По вр ши не под ви но гра ди ма

На осно ву по љо при вред ног по пи са из 2012. го ди не у Ча чан ско-кра ље вач ком ре јо ну има 64,88 ha ви но гра да (око 60,19 ha род них 
ви но гра да, oдносно 92,77%), од че га је 20,64 ha са сто ним сор та ма и 44,24 ha са вин ским сор та ма. 

Гра фи кон 1.10.1. По вр ши не под об ра ђи ва ним ви но гра ди ма у оп шти на ма об у хва ће ним Ча чан ско-кра ље вач ким ре јо ном
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Кли мат ски фак то ри

У та бе ли 1.10.2. су при ка за не вред но сти не ких би о кли мат ских ин дек са на осно ву по да та ка из метeoролошки х ста ни ца у Вр њач кој 
Ба њи и Кра ље ву (1961 –2010).

Та бе ла 1.10.2. Би о кли мат ски ин дек си за Ча чан ско-кра ље вач ки ре јон
Ста ни ца AVG WIN BEDD HI CI DI N0 N35 N15
Вр њач ка Ба ња 16.8 1523.2 1292.4 2064.3 10.7 235.8 4.2 4.3 1.9
Кра ље во 17.1 1575.6 1327.8 2108.4 10.8 220.5 4.1 3.4 1.7

Кар та 1.10.5. Вин кле ров ин декс Ча чан ско-кра ље вач ког ре јо на
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Зе мљи шни усло ви

Пре о вла ђу ју ћи ти по ви зе мљи шта овог ре јо на су вер ти сол и псе у до глеј, а за сту пље ни су у ма њој ме ри и флу ви сол, ху мо флу ви сол и 
се ми глеј, еутрич ни кам би сол и оста ла зе мљи шта.

Кар та 1.10.6. Ти по ви зе мљи шта Ча чан ско-кра ље вач ког ре јо на
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То по граф ски фак то ри

Ге о граф ска ши ри на

Ре јон се про сти ре од 43° 58’ ге о граф ске ши ри не на се ве ру до 43° 44’ ге о граф ске ши ри не на ју гу.

Над мор ска ви си на

Ве ћи део ре јо на се про сти ре на над мор ским ви си на ма од 200 m до 400 m, али се пре де ли где се про сти ру ви но гор ја и где се на ла зе 
ви но гра ди углав ном на ла зе на над мор ским ви си на ма од 250 m до 350 m. Над мор ска ви си на се по сте пе но сма њу је иду ћи са ис то ка, за па-
да и се ве ра ка цен тру и ју гу ре јо на, од но сно уну тра шњо сти глав ног де ла ре јо на.

Кар та 1.10.7. Над мор ска ви си на Ча чан ско-кра ље вач ког ре јо на
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На гиб те ре на

Овај ре јон се углав ном ка рак те ри ше уме ре но-стр мим до бла гим на ги би ма те ре на на ко ји ма се на ла зе ви но гра ди, а на ги би се ме ња ју 
иду ћи ка уну тра шњо сти ре јо на.

Кар та 1.10.8. На гиб те ре на Ча чан ско-кра ље вач ког ре јо на
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Екс по зи ци ја те ре на

Ре јон се ка рак те ри ше раз ли чи тим екс по зи ци ја ма те ре на, али се ви но гра ди углав ном на ла зе на ју жним, ју го и сточ ним и ис точ ним 
екс по зи ци ја ма.

Кар та 1.10.9. Екс по зи ци ја те ре на Ча чан ско-кра ље вач ког ре јо на

Оро граф ске ка рак те ри сти ке

Оро граф ске ка рак те ри сти ке овог ре јо на чи не две ни же пла ни не Ов чар (985 m) и Ка блар (889 m) ко је се на ла зе на се ве ро за пад ном 
де лу ре јо на, а са ју жне стра не се на ла зи пла ни на Је ли ца (929 m) чи је се ве ро и сточ не па ди не чи не нај ве ћи део Је лич ког ви но гор ја. Вен ци 
и па ди не ових Ди нар ских пла ни на, као и бр до ви ти те ре ни ко ји су ви ше за сту пље ни у се вер ном, за пад ном и ис точ ном де лу ре јо на, раз-
дво јен и до ли ном ре ке За пад на Мо ра ва, оро граф ски ка рак те ри шу овај ре јон. Ју жни и цен трал ни део ре јо на је ви ше бла го бр до вит и са 
рав ни јим те ре ни ма. По ред ово га, па ди не по ред ре ке Ибар ка рак те ри шу оро граф ске ка рак те ри сти ке Ибар ског ви но гор ја.

Пеј заж

Са за пад не стра не ре јо на се на ла зи Ов чар ско-ка блар ска кли су ра. Кроз ре јон про ти че ре ка За пад на Мо ра ва, а код оазе Жи ча и Ра-
шка/Ка зно ви ће са за пад не стра не и ре ка Ибар. Ре јон се про сти ре у бре жуљ ка сто-брд ском по ја су са шу ма ма хра ста це ра, сла ду на, бу кве и 
др. Око реч них ко ри та пре о вла ђу ју шу ме хра ста лу жња ка, ја се на, јо ве, то по ле и др. Че сти воћ ња ци на бр до ви тим пре де ли ма, на ро чи то са 
ко шти ча вим вр ста ма во ћа ка и пар це ле са ра тар ским кул ту ра ма да ју пеј за жне ка рак те ри сти ке овом ре јо ну.
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За сту пље ност ви но гра да и про из во ђа ча гро жђа

У овом ре јо ну 397 га здин ста ва поседујe ви но гра де, што чи ни све га око 1,24% од укуп ног бро ја по љо при вред них га здин ста ва овог 
ре јо на. Нај ве ћи број ви но гра да ра, као и пар це ла под ви но гра ди ма се на ла зи у оп шти ни Ча чак.

Ви но гор ја

Ча чан ско-кра ље вач ки ре јон има сле де ћа ви но гор ја:
1.10.1. Љу бић ко ви но гор је/Љу бић;
1.10.2. Је лич ко ви но гор је/Је ли ца;
1.10.3. Ибар ско ви но гор је/Ибар.

1.10.1.Љубићковиногорје/Љубић

Про сти ра ње

Љу бић ко ви но гор је пред ста вља се вер ни и ис точ ни обод Ча чан ске ко тли не и об у хва та па ди не дуж до ли не За пад не Мо ра ве, као и 
оазу Ша ра ни ко ја об у хва та део се вер но од Љу бић ког ви но гор ја у бли зи ни Гор њег Ми ла нов ца.

Гра ни це

Гра ни ца ви но гор ја по чи ње на тро ме ђи К.О. Па ко вра ће  – Ме ђу врш је  – Ви до вац, ода тле иде на се вер де сном оба лом За пад не Мо-
ра ве до тро ме ђе К.О. Ви до вац  – Ро шци  – Ме ђу врш је, иде крат ко на се вер гра ни цом тих К.О., пре ла зи ре ку Ка ме ни цу и пут и из ла зи на 
ко ту 428  – „Ко ви ља ча”. Ту гра ни ца из ла зи на гра ни цу К.О. При је вор  – Ро шци и иде на се вер том гра ни цом, а за тим на ста вља на ис ток 
гра ни цом К.О. При је вор  – Ми о ков ци и код ко те 429 се одва ја од гра ни це К.О., пре ла зи ас фалт ни пут (ко ор ди на та: N 43° 56’ 36’’, E 20° 
16’ 01’’), за тим по тес „Цр кви не” (ко ор ди на та: N 43° 56’ 54’’, E 20° 16’ 38’’) пре ла зи пут Ми о ков ци  – Ча чак, за тим ре ку Че мер ни цу у ко-
ти 280, до ла зи до цр кве у на се љу Гор ња Го рев ни ца  – ко та 313, из ла зи крат ко на ас фалт ни пут и пре ко по те са „Пољ чи не” (ко ор ди на та: 
N 43° 57’ 21’’, E 20° 18’ 02’’) до ла зи  до ко те 367  – „Тур ско бр до”. Гра ни ца да ље иде до ко те 310, за тим до ко те 395  – „Осто ји ћа ко са”, 
из ла зи на ас фалт ни пут ко ји се по кла па са гра ни цом К.О. Гор ња Го рев ни ца  – Ми ли ћев ци и иде њо ме крат ко на се вер и пр вим се о ским 
пу тем се одва ја на ис ток до ко те 305, пре ла зи Ми ли ће вач ку ре ку (ко ор ди на та: N 43° 57’ 52’’, E 20° 19’ 54’’), до ла зи до ко те 322.39, иде на 
се ве ро и сток пре ко по те са „Об ра до ви ћи” и до ла зи до ко те 380. Гра ни ца да ље пре ла зи ру ка вац ре ке Ка ља вац (ко ор ди на та: N 43° 58’ 19’’, 
E 20° 20’ 30’’), ас фалт ни пут у ко ти 399, пре ла зи дру ги ру ка вац ре ке Ка ља вац (ко ор ди на та: N 43° 58’ 31’’, E 20° 21’ 03’’) и до ла зи до ко-
те 409  – „Гор њи Крај”. Гра ни ца ре јо на да ље на ста вља на ис ток и иде до ко та 435, 338  – „Ла за њац”, 267  – ре ка „Ди ћи на”, 407  – „Зр нац”, 
428  – „Ре пи ште” и 377, пре ла зи по тес „Клик” (ко ор ди на та: N 43° 58’ 20’’,  E 20° 26’ 31’’), за тим пре ко ко ор ди на та: N 43° 58’ 08’’, E 20° 
26’ 32’’; N 43° 58’ 02’’, E 20° 27’ 01’’ и N 43° 57’ 42’’, E 20° 27’ 03’’, до ла зи до ко те 465  – „При сло ни ца”. Гра ни ца да ље иде до ко те 393, 
474  – „Ва со ви ћа ко са”, 379  – „Збе го ви ште”, 511  – „Кре ме ња ча”, 526, 504  – „Пар лог”, иде пу тем до ко те 492  – „Се ди вра на”, 461, за тим 
пре ла зи гра ни цу К.О. Остра  – Ву је тин ци (N 43° 55’ 33’’, E 20° 32’ 19’’), до ла зи до ко те 501, из ла зи на ас фалт ни пут Ву је тин ци  – Мр ча-
јев ци, њи ме иде крат ко на југ и из ла зи на ко ту 480  – Чи ка ра даћ на гра ни ци К.О. Ву је тин ци  – Остра  – Бе чањ. Гра ни ца ре јо на да ље иде до 
ко та 508  – „Стој ко вац” на гра ни ци К.О. Бе чањ  – Бре сни ца, 411  – ре ка „Ду бо ка”, 548, за тим на ју го и сток до ко те 466  – „Ле чи ћи”. Да ље 
гра ни ца из ла зи крат ко на пут и њи ме до ла зи до изо хип се 400 ко јом на ста вља у прав цу ис то ка, из над на се ља Ђо ки ћи и до ла зи до по те-
са „Шва бу ша”, од но сно до гра ни це К.О. Бум ба ре во Бр до  – Бре сни ца. Гра ни ца ре јо на ту иде на југ гра ни цом по ме ну тих К.О., а за тим и 
гра ни цом оп шти на Гун ца ти  – Бре сни ца и исто вре ме но се по кла па са гра ни цом Шу ма диј ског ре јо на. Ка да гра ни ца до ђе до гра ни це К.О. 
Трав ник  – Бре сни ца  – Гун ца ти одва ја се на за пад гра ни цом К.О. Трав ник  – Бре сни ца до ко те 406. Гра ни ца да ље на ста вља на ју го за пад 
гра ни цом тих К.О. и до ла зи до ко те 383, за тим пре ко ко ор ди на та: N 43° 51’ 39’’, E 20° 37’ 40’’ и N 43° 51’ 30’’, E 20° 37’ 44’’ до ко та 408 
и 424, па за тим на ис ток до ко те 516  – „Ма ли врх”, на ста вља на југ до по те са „Клик”  – 487, а за тим на ју го за пад пре ко гра ни це К.О. Ла-
ђев ци  – Цвет ке (ко ор ди на та: N 43° 49’ 54’’, E 20° 39’ 43’’) до ко те 514  – „Ја њи ћа бр до”. Ода тле гра ни ца иде на ко ту 442  – „Чу кар”, за тим 
353, 391  – „Па ши но бр до”, 323  – „Ру дар”, ода тле скре ће пу тем на југ пре ко по те са „Зе ле ник”, пре ла зи Зе ле нич ки по ток (ко ор ди на та: N 
43° 48’ 04’’, E 20° 39’ 57’’) и да ље иде пу тем пре ко по те са „Ру ди не” и до ла зи до ко те 449  – „Чу кар”. Ода тле гра ни ца из ла зи на гра ни цу 
К.О. Ми ло чај  – По по ви ћи и иде том гра ни цом на ју го за пад до ко те 204, а за тим до ко те 213.7. Ода тле се гра ни ца одва ја са гра ни це ре јо на 
и кре ће на се вер ас фалт ним пу тем, пре ла зи ко ту 200.9 и на ста вља тим пу тем. За тим, гра ни ца у ко ти 232.95 скре ће на за пад, пре ла зи гра-
ни цу К.О. Ла ђев ци  – Цвет ке (ко ор ди на та: N 43° 48’ 38’’, E 20° 36’ 36’’ ) до ко те 220.5  – „По ље”. Ода тле гра ни ца на ста вља пу тем на се вер, 
пре ла зи ко ту 221.3, за тим у по те су „Пољ ци” скре ће на за пад, па опет на се вер (ко ор ди на та: N 43° 49’ 17’’, E 20° 35’ 46’’) до ко те 218.8 
на гра ни ци К.О. Ла ђев ци  – Трав ник, ту из ла зи на по ток Ба то вац, крат ко иде њи ме на ис ток, а за тим се укљу чу је на изо хип су 220 и њо ме 
иде на се вер до ас фалт ног пу та Трав ник  – До ња Ка тр га. Гра ни ца тим пу тем скре ће на ис ток, а за тим скре ће и иде на се ве ро за пад пу тем 
Ла ђев ци  – Мр ча јев ци до по те са „Гр деш”, где скре ће на за пад и укљу чу је се на ток ре ке, њо ме иде до по те са „Пе о ва ча”, се ве ро за пад но од 
се ла Стан чи ћи где се укљу чу је на ас фалт ни пут Мр ча јев ци  – Пре љи на и иде њи ме на се ве ро за пад, ис пред ула за у се ло скре ће на за пад, 
а за тим на југ у ко ти 239.3. Ода тле на ста вља на југ и у ме сту Ко ње ви ћи се укљу чу је на ток ре ке ко јим на ста вља на за пад до гра ни це К.О. 
Љу бић  – Ча чак, ко јом кре ће на југ до де сне оба ле За пад не Мо ра ве. Ода тле гра ни ца иде оба лом до по те са „Су ви брег” где се опет укљу-
чу је на ток ре ке, пре ла зи ко ту 240.7 и ју жно од ко те 245.8 скре ће пу тем на се вер и до ла зи до ас фалт ног пу та Љу бић  – При је вор. Гра ни ца 
на ста вља тим пу тем на за пад, ис кљу чу је се са глав ног пу та и до ла зи до ко те 258.2, где се укљу чу је на де сну оба лу За пад не Мо ра ве и том 
оба лом до ла зи до по чет не тач ке ви но гор ја.

Оаза Ша ра ни по чи ње на се ве ро за па ду у ко ти 340 код цр кве и на ста вља ка по те су „Гла ви ца”  – 419, за тим се укљу чу је на ас фалт ни 
пут, иде њи ме на ис ток, а за тим и изо хип сом 450 у по те су „До ло ви” до ко те 452, да ље на ста вља на ис ток, па за тим и на југ ас фалт ним 
пу тем и до ла зи до ко те 356 на гра ни ци К.О. Ша ра ни  – Та ко во. Гра ни ца да ље иде на југ гра ни цом по ме ну тих оп шти на, а за тим и К.О. Се-
ме драж  – Та ко во до крај њег ју га гра ни це оп шти не, се ве ро за пад но од по те са „Бо бли ја” где се укљу чу је на изо хип су 350, том изо хип сом 
иде на југ, а за тим на се вер и у по те су па ра лел но од по то ка Тр шча ни се укљу чу је на ас фалт ни пут, а за тим и на изо хип су 450 и иде том 
изо хип сом до по то ка, тим по то ком на југ све до ас фалт ног пу та Гор њи Ми ла но вац  – Пре љи на (ко ор ди на та: N 43° 59’ 42’’, E 20° 25’ 23’’) 
и ода тле се укљу чу је на изо хип су 400, њо ме кре ће на се ве ро за пад, па на југ и до ла зи до ко те 380, укљу чу је се на ре ку Ди чи ну и иде њо ме 
на се вер, за тим се укљу чу је на ас фалт ни пут и њи ме иде до ко те 456. Гра ни ца да ље на ста вља ас фалт ним пу тем на за пад до по те са Спа со-
ви на пре ко ко ор ди на те: N 44° 00’ 47’’, E 20° 21’ 57’’ и ту опет из ла зи на ре ку Ди чи ну и њо ме иде на се вер све до по чет не тач ке.
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Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Љу бић ко ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на: Ви до ва, При је вор, Тр бу ша ни, Ми о ков ци, Гор ња Го рев ни ца, Ми ли ћев-
ци, Бр ђа ни, При сло ни ца, Љу бић, Ко ње ви ћи, Пре љи на, Стан чи ћи, Мој си ње, До ња Го рев ни ца, Мр ча јев ци, Остра и Гор ња Треп ча, као и 
ка та стар ске оп шти не Вра ни ћи, Со ко ли ћи, Ра ко вац, Бре сни ца, Тав ник, Ла ђев ци, Цвет ке, Ми ло чај и Бе чањ.

Оаза Ша ра ни об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Ша ра ни и Се ме драж.

1.10.2.Јеличковиногорје/Јелица

Про сти ра ње

Је лич ко ви но гор је об у хва та ис точ ни обод Ча чан ске ко тли не, од но сно ис точ не па ди не пла ни не Је ли це.

Гра ни це

На се ве ро за па ду гра ни ца ви но гор ја по чи ње на тро ме ђи K.O. Па ко вра це  – Ме ђу врш је  – Ви до ва на пу ту По же га  – Ча чак са ју жне 
стра не За пад не Мо ра ве. Тим пу тем гра ни ца иде на ис ток све вре ме, иду ћи ју жно од За пад не Мо ра ве и ка да до ђе до скре та ња за се ло 
Мар ко ви ца код се ла Бе љи на, одва ја се на се ве ро и сток до ко те 243.0, за тим пре ла зи гра ни цу K.O. Бе љи на  – Ча чак (ко ор ди на та: N 43° 53’ 
32’’, E 20° 19’ 07’’) и до ла зи до ко те 242.1. Ода тле гра ни ца из ла зи на гра ни цу K.O. Тр бу ша ни  – Ча чак у по те су Су ва Мо ра ва (ко ор ди на та: 
N 43° 53’ 52’’, E 20° 19’ 45’’), за тим из ла зи на ле ву оба лу За пад не Мо ра ве и иде њо ме на ис ток, а за тим на ју го и сток до ули ва ња Тр нав ске 
ре ке. Гра ни ца иде том ре ком на ју го за пад до из ла за на ас фалт ни пут Ча чак  – Са ма и ла, ју жно од по те са „Бре сто ви”, скре ће на ју го и сток 
тим пу тем и иде до ко те 243.6. Ту гра ни ца скре ће на се ве ро и сток и у по те су „Ва па” из ла зи на пру гу, на ста вља пру гом на ју го и сток, пре-
ла зи ко те 233.2, 226.0, 229.1, 225.93, 222.3, 214.6, 214.4 и код ко те 210.4 из ла зи на гра ни цу ре јо на. Гра ни ца ви но гор ја се за тим по кла па са 
гра ни цом ре јо на, од но сно у ко ти 210.4 скре ће на југ, на ас фалт ни пут, иде тим пу тем до ко те 219.4, на ста вља истим пу тем, а за тим иде и 
ре ком до глав ног пу та Са ма и ла  – Мр саћ, тим пу тем на за пад, а за тим код пр вог скре та ња и на југ до ко те 240.9. Ода тле гра ни ца иде пу тем 
на за пад, пре ла зи Ле ско вач ки по ток (ко ор ди на та: N 43° 45’ 19’’, E 20° 33’ 24’’), на ста вља на се ве ро за пад до ко те 233.9, скре ће на ис ток, а 
за тим и на југ до гра ни це К.О. Са ма и ла  – Бу ко вац. Гра ни ца да ље иде на за пад гра ни цом тих К.О. и ка да до ђе до тро ме ђе К.О. Са ма и ла  – 
Бу ко вац  – Ла зац скре ће на за пад то ком Ла зач ке ре ке, иде њо ме, па код Ли ша ра ског по то ка из ла зи на ас фалт ни пут и код ко те 443 скре ће 
на се вер, пре ко ко та 485.61 и 636, па до ла зи до ко те 472  – „Ру јев на”. Ода тле гра ни ца иде пре ко по те са „Клик” (ко ор ди на та: N 43° 46’ 15’’, 
E 20° 25’ 33’’), до ла зи до ко те 499, за тим иде на се ве ро за пад, пре ла зи Пре мећ ку ре ку (ко ор ди на та: N 43° 46’ 50’’, E 20° 24’ 55’’) и до ла зи 
до ко те 580, за тим 519 и 595, па пу тем до ко те 398, из ла зи на ко ту 500, њо ме иде на се вер и до ла зи до ко те 412, за тим на ста вља ко том 
450 и до ла зи до ко те 453  – „Ба њи ца”. Гра ни ца ода тле из ла зи на ас фалт ни пут и до ла зи до ко та 478 и 386  – „Чим бу ро ви на”. Ту из ла зи на 
изо хип су 450, иде њо ме на се вер и до ла зи до ко те 374  – „Ци ва ја”, на ста вља на се ве ро за пад и пре ла зи ас фалт ни пут (ко ор ди на та: N 43° 
50’ 49’’, E 20° 19’ 36’’) и гра ни цу К.О. Ло зни ца  – Је зди на (ко ор ди на та: N 43° 50’ 59’’, E 20° 19’ 09’’) и до ла зи до ко та 466, за тим до ко те 
457  – „Гор ње бр до”. Ту гра ни ца ре јо на пре ла зи гра ни цу К.О., за тим Је здин ску ре ку (ко ор ди на та: N 43° 51’ 38’’, E 20° 18’ 00’’) и до ла зи 
до ко те 525  – „Стан ко ви ћа бр до”. Ода тле иде до ко та 498  – „Ка ме њак”, 544  – „Пу ше љи но бр до” и 556  – „Ја сик”, пре ла зи гра ни цу К.О. 
Пар ме нац  – Ри да ге (ко ор ди на та: N 43° 52’ 41’’, E 20° 16’ 09’’) и до ла зи до ко та 598  – „Дра ве”, 553 и 610  – „Гла ви ца”, а за тим 522 и 577  – 
„Клад ње бр до”, где ауто мат ски из ла зи и на гра ни цу К.О. Ме ђу врш је  – Па ко вра че. Ода тле гра ни ца иде на се вер де сном оба лом За пад не 
Мо ра ве све до по чет не тач ке ви но гор ја.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Је лич ко ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на При дво ри ца, Је зди на, Ча чак, Ло зни ца, Тр на ва, Ба њи ца, Ва па, За бла ће, 
Ку ки ћи, Ра јац, Пре ме ћа, Мр шин ци, Пет ни ца, Го ри ча ни, Ла зац, Мр саћ, као и ка та стар ске оп шти не Па ко вра ће, Ри ђа ге, Пар ме нац, Бе љи на, 
Ку ли нов ци, Ви љу ша, Је же ви ца, Лип ни ца, Сла ти на, Жа о ча ни, Ка чу ли це и Са ма и ла.

1.10.3.Ибарсковиногорје/Ибар

Про сти ра ње

Ибар ско ви но гор је са чи ња ва ју две оазе (Жи ча и Ра шка/Ка зно ви ће) ко је се на ла зе у до ли ни ре ке Ибар.

Гра ни це

Гра ни ца оазе Жи ча по чи ње на се ве ро за па ду, на ас фалт ном пу ту код Ло ја нич ког по то ка и иде тим пу тем на се вер, па ра лел но са то-
ком по ме ну тог по то ка до ко те 205.5. Ода тле скре ће на ис ток, про ла зи ју жним обо дом Жич ког је зе ра и до ла зи до ас фалт ног пу та код Жич-
ке ре ке, на ста вља тим пу тем на се ве ро и сток, за тим из ла зи на глав ни пут, њи ме на југ, за тим опет ас фалт ним пу тем на ис ток и опет на југ 
до пу та Кра ље во  – Кру ше ви ца, ис точ но од ко те 209.4. Гра ни ца тим пу тем иде на ис ток до Ко вач ког по то ка, кре ће њи ме на се вер, за тим 
се укљу чу је на ас фалт ни пут, про ла зи ко ту 199.6, на ста вља тим пу тем до по те са „По ље” и ту скре ће на ју го и сток и до ла зи до ко те 196.2. 
Гра ни ца ту до ла зи до ле ве оба ле Ибра, крат ко иде оба лом на југ, а за тим се укљу чу је на пут Риб ни ца  – Бр да ња, иде њи ме на југ до гра-
ни це К.О. Кра ље во  – Риб ни ца где се укљу чу је на ре ку Риб ни цу. Гра ни ца иде ре ком на југ све до ко те 228 и пре ко ко ор ди на та: N 43° 40’ 
40’’, E 20° 41’ 12’’; N 43° 40’ 43’’, E 20° 40’ 58’’ и N 43° 40’ 48’’, E 20° 40’ 43’’ и до ко та 261 и 353  – „Тре шњар”, а за тим до ко ор ди на та: N 
43° 40’ 29’’, E 20° 39’ 44’’ и N 43° 40’ 33’’, E 20° 39’ 34’’,  до ла зи до ко те 321, 488, ко ор ди на та: N 43° 40’ 45’’, E 20° 38’ 12’’, за тим до ко те 
282. Ода тле се укљу чу је на по ток Му ли нар, њи ме иде на се вер, укљу чу је се на ас фалт ни пут Кру ше ви ца  – Ма та ру шка Ба ња и тим пу тем 
ка се ве ру до ла зи до по чет не тач ке оазе.

Гра ни ца оазе Ра шка (Ка зно ви ће) по чи ње на се ве ро за па ду, на ас фалт ном пу ту Ле шак  – Ра шка. Ода тле се гра ни ца укљу чу је на изо-
хип су 500 и њо ме иде до ко те 505. Ода тле се гра ни ца кре ће пу тем до ко те 597. Ода тле гра ни ца пре ла зи по тес „Ћур чи ћи” у ко ор ди на ти: 
N 43° 16’ 14’’, E 20° 40’ 09’’ и ода тле ју жно од по те са „Го ло бр до” из ла зи на изо хип су 550, иде њо ме крат ко на југ, а за тим се укљу чу је на 
ас фалт ни пут ко јим иде нај пре на југ, за тим скре ће на за пад и ју жно од ко те 453 из ла зи на пру гу Ле по са вић  – Ра шка, њом на ста вља на 
се вер и до ла зи до по чет не тач ке оазе.
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Об у хва та ју ће ка та стар ске оп шти не

Оаза Жи ча се про сти ре на де ло ви ма ка та стар ских оп шти на Го то вац, Кру ше ви ца, Ко ва чи, Кра ље во (до де сне оба ле ре ке Ибар) и 
Риб ни ца.

Оаза Ра шка (Ка зно ви ћи) се на ла зи на де лу ка та стар ске оп шти не Ка зно ви ће.

Пре по ру че не/до зво ље не сор те и мак си мал ни при но си

Пре по ру че не/до зво ље не сор те за Ча чан ско  – кра ље вач ки ре јон по ви но гор ји ма ко је слу же за про из вод њу ква ли тет ног ви на са ге о-
граф ским по ре клом (ква ли тет но ви но са кон тро ли са ним ге о граф ским по ре клом и ква ли те том  – К.П.К. и вр хун ско ви но са кон тро ли са-
ним и га ран то ва ним ге о граф ским по ре клом и ква ли те том  – К.Г.П.К.) са мак си мал ним до зво ље ним при но си ма (у ки ло гра ми ма) по биљ ци 
и по хек та ру су:

СОР ТЕ ЗА
БЕЛА ВИНА

Љу бић ко и оаза 
Ша ра ни Је лић ко Ибар ско

при нос/(kg/биљ ци) при нос/(kg/хек та ру)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Тамјаника    2,5 2 7.500 8.000
Препоручене/дозвољене домаће створене сорте

Неопланта    2,5 2 7.500 8.000
Сила    2,5 2 7.500 8.000
Жупљанка    2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Savagnin Rose (Траминац)    2,5 2 7.500 8.000
Chardonnay    2,5 2 7.500 8.000
Sauvignon Blanc    2,5 2 7.500 8.000
Semillon    2,5 2 7.500 8.000
Pinot Blanc (Бургундац бели)    2,5 2 7.500 8.000
Pinot Gris (Бургундац сиви)    2,5 2 7.500 8.000
Riesling Italico (Италијански ризлинг, Грашевина)    2,5 2 7.500 8.000
Riesling (Рајнски ризлинг)    2,5 2 7.500 8.000

СОРТЕ ЗА
РОЗЕ ВИНА

Љубићко и оаза 
Шарани Јелићко Ибарско

принос/(kg/биљци) принос/(kg/хектару)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Limberger (Франковка)    2,5 2 7.500 8.000
Portugieser (Португизер)    2,5 2 7.500 8.000
Прокупац (Рскавац)    2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Нема препоручених - - - - - - -

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Pinot Noir (Бургундац црни)    2,5 2 7.500 8.000
Gamay Noir (Гаме)    2,5 2 7.500 8.000
Merlot    2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Sauvignon    2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Franc    2,5 2 7.500 8.000
Muscat de Hambourg (Мускат хамбург)    2,5 2 7.500 8.000

СОРТЕ ЗА
ЦРВЕНА ВИНА

Љубићко и оаза 
Шарани Јелићко Ибарско

принос/(kg/биљци) принос/(kg/хектару)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Limberger (Франковка)    2,5 2 7.500 8.000
Portugieser (Португизер)    2,5 2 7.500 8.000
Прокупац (Рскавац)    2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Пробус    2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Pinot Noir (Бургундац црни)    2,5 2 7.500 8.000
Gamay Noir (Гаме)    2,5 2 7.500 8.000
Merlot    2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Sauvignon    2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Franc    2,5 2 7.500 8.000
Препоручене/дозвољене сорте бојадисери
Alicante Bouschet    2,5 2 7.500 8.000
Gamay Teinturier (Гаме бојадисер)    2,5 2 7.500 8.000
Зачинак (Неготинско црно)    2,5 2 7.500 8.000
Жупски бојадисер    2,5 2 7.500 8.000
Крајински бојадисер    2,5 2 7.500 8.000
  – основна рејонирана сорта (препоручена)    – допунска рејонирана сорта (дозвољена)
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У из у зет но по вољ ним го ди на ма, при нос се мо же уве ћа ти за нај ви ше 0,5 kg по биљ ци ви но ве ло зе.
Дру ге ка рак те ри сти ке ве за не за про из вод њу гро жђа и ви на:

Ча чан ско-кра ље вач ки ре јон
(Љубичко, оаза Шарани, Јеличко и Ибарско виногорје)

СОР ТЕ ЗА СТО НУ УПО ТРЕ БУ ГРО ЖЂА  
(ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ/ДО ЗВО ЉЕ НЕ СА МО  
ЗА ВИ НО ГОР ЈА)

Пре по ру че не/до зво ље не аутох то не и ре ги о нал не сор те
 – Chas se las (Ша сла бе ла, Пле мен-
ка бе ла)

 –  Chas se las ros se (Ша сла цр ве на, Пле-
мен ка цр ве на)

 – Ча уш бе ли
 – Друге сорте I и II епохе зрења

Пре по ру че не/до зво ље не до ма ће ство ре не сор те
 – Опу зен ска ра на
 – Би сер ка ра на
 – Де мир ка пи ја
 – Бе о град ска ра на
 – Ко сов ска ра на
 – Грочанка

 – Кар мен
 – Ба нат ски му скат
 – Рад ми ло вач ки му скат
 – Сме де рев ски му скат
 – Ла ста
 – Србија

 – Дру ге сор те I и II епо хе зре ња

Пре по ру че не/до зво ље не ин тер на ци о нал не сор те
 – Pri ma 
 – Ora
 – Early Mu scat
 – Чаб ски би сер
 –  Car di nal 
 –  Irsai Oliver

 –  Ља на
 –  Ma til de
Mu scat de Ham bo urg (Му скат хам бург)
 – Per let te (Пер лет)
 – Reine des vignes (Kраљица винограда)

 – Sul ta ni ne blan che (Thomp son se e dless, 
Сул та ни на)
 – Su per ra ni Bol gar (вр ло ра ни Афус-али)
 – Друге сорте Iи II епохе зрења

ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ/ДО ЗВО ЉЕ НЕ ЛО ЗНЕ ПОД ЛО ГЕ  – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Ko ber 5BB 
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, SO4
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Te le ki 5C
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Te le ki 8B
 – Berlandieri x Riparia, 420 А

 –   Ber lan di e ri x Ru pe stris, Ric hter 110
 –   Ber lan di e ri x Ru pe stris, Pa ul sen 1103
 –   Berlandieri x Rupestris, Ruggeri 140

 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Ric hter 99
 –  Chas se las х Ber lan di e ri, 41B
 – Fer cal
 – Дру ге под ло ге

УЗ ГОЈ НИ ОБ ЛИК (НА ЧИН РЕ ЗИД БЕ) КОД  
ВИ НО ГРА ДА НА МЕ ЊЕ НИХ ПРО ИЗ ВОД ЊИ ГРО-
ЖЂА ЗА КВА ЛИ ТЕТ НА ВИ НА  
СА ГЕ О ГРАФ СКИМ ПО РЕ КЛОМ

 – Јед но гу би Ги јов (Гу јо)
 – Дво гу би Ги јов (Гу јо)
 – Кар ло вач ки
 – Роајатска кордуница

 –  Ка зе на вље ва кор ду ни ца
 – Сил во кор ду ни ца 
 – Мо зе ро ва кор ду ни ца

 – Жуп ски 
 – Кра јин ски
 – Дру ги слич ни уз гој ни об ли ци

МИ НИ МАЛ НИ СА ДР ЖАЈ АЛ КО ХО ЛА (% VOL)
(уколико вино није произведено на посебан начин)

Бе ла/Ро зе Цр ве на
9,0 9,5

1.11. РЕ ЈОН ТРИ МО РА ВЕ/ТРИ МО РА ВЕ

Про сти ра ње

Ре јон Три Мо ра ве се на ла зи у цен трал ном де лу Ср би је, у до њем сли ву ре ке За пад не Мо ра ве, до њем сли ву Ју жне Мо ра ве и гор њем 
сли ву Ве ли ке Мо ра ве и њи хо вих при то ка. Са за пад не и се вер не стра не оиви чен је пла ни на ма: Гле дић ке пла ни не и Бе шња ја, са ју жне 
стра не окру жу ју га пла ни не: Гоч, Же љин, Ко па о ник и Ја стре бац и са ис точ не стра не пла ни не: Бе ља ни ца, Ку чај ске пла ни не, Ртањ и 
Озрен.

Гра ни це

Гра ни ца ре јо на кре ће од Западнe Моравe код Гра бо вач ке твр ђа ве, се ве ро за пад но од Тр сте ни ка и кре ће крат ко на ис ток ас фалт ним 
пу тем до Ма ле ре ке, где скре ће на се вер том ре ком до по те са „Бе че ви не”, за тим на се ве ро и сток изо хип сом 250, а за тим код ма на сти ра 
Љу бо сти ња пре ла зи на ас фалт ни пут ко јим се вра ћа на југ пре ма Тр сте ни ку до ко те 180. Ода тле гра ни ца скре ће на се ве ро и сток до ма-
на сти ра Све та Пет ка и да ље изо хип сом 350 ис под по те са „Гра бо вач ко бр до”, све до Ву ко вог по то ка, а за тим тим по то ком до ко те 207  – 
ушће у Бог дањ ску ре ку. Ода тле гра ни ца иде пре ко ко та 315  – „Ђу ро ва ча”, 251  – „Бог дањ ска ре ка” и 404  – „Ста ро бр до”. Ода тле гра ни ца 
на ста вља на се вер изо хип сом 400, за пад но од по те са „Изо по ље”, а за тим гра ни цом К.О. Ми јај ло вац  – Пр ња вор, Ми јај ло вац  – До њи Ду-
бич, Бо жу ре вац  – До њи Ду бич, Ри љац  – До њи Ду бич и Ри љац  – Гор њи Ду бич све до тро ме ђе са К.О. Пре вешт. Ода тле гра ни ца на ста вља 
на се вер пре ко по то ка Ву ко вац и ко та 527  – „Цвет ко ви ца”, 485  – „Дра ча”, 571  – „Са ви на гла ва”, 440  – „За пис”, 450  – „Сиб нич ка ре ка”, 
476  – „Гор ња Сиб ни ца”, 452, 516 и 387  – „Жу па ње вач ка ре ка” и да ље пре ко ко та 622, 406  – „Ве ли ка ре ка”, 456  – „Во ље вач ки по ток”, 549, 
463  – за пад но од Ши ље ви це и 486  – „Мо чил ска ре ка”, за тим скре ће крат ко на ис ток пре ко ко та 582, 546, 513  – „Стран чи не”, 344 и 394, а 
за тим и на се вер пре ко ко та 362, 394  – „Гро бљан ска ко са”, 407  – за пад но од Ре ков ца, 376, 258.35  – „Ду лен ска ре ка”, 430  – „Рав ни гај” и 
300  – „Слеп чев по ток” до гра ни це оп шти на Ре ко вац и Кра гу је вац (ме сто спа ја ња К.О. Рат ко вић и К.О. Ре ко вац са оп шти ном Кра гу је вац) 
на Ду лен ској ре ци, а за тим гра ни цом ових две ју оп шти на, пре се ца пут Кра гу је вац  – Ја го ди на и на ста вља до тро ме ђе оп шти на Ре ко вац, 
Ја го ди на и Кра гу је вац. Ода тле гра ни ца на ста вља гра ни цом К.О. Ста ро Се ло  – Ве ли ка Су гу би на и Ми ше вић  – Ве ли ка Су гу би на све до 
ко те 334  – „Јев тов по ток” и да ље пре ко ко та 471  – „Ра кља та ко са”, 469  – „Бо жу ро ва ко са”, 536  – „Па нов гроб”, 503  – „Клик”, 472  – „Ли-
ва де”, 299 на ре ци Јо ша ни ци, 456  – „Шин дра”, 535, 477, 474 за пад но од Гор њег Шти пља, 394  – „Ор ни це”, 422  – „Кру шач ка ко са”, по тес 
„Ли ва де” за пад но од Гор њег Рач ни ка, и 267  – „Да ске”, па се че пут Ба гр дан  – Ко ма ри це код ушћа Пу нар ског по то ка у Оса о ни цу, па иде 
пре ко ко та 287  – „Бе ли ка мен” и 218  – „Ло вач ко по ље” и код по те са „Ви но гра ди” до ла зи до гра ни це оп шти на Ја го ди на и Ба то чи на (гра-
ни ца К.О. Ми ло ше во и Бр зан), а за тим гра ни цом тих оп шти на до Ве ли ке Мо ра ве. Да ље гра ни цу пред ста вља гра ни ца оп шти на Ја го ди на 
и Сви лај нац, за тим оп шти на Ја го ди на и Де спо то вац, оп шти на Ћу при ја и Де спо то вац (гра нич на К.О. Ви ри не) и из ла зи на пут Де спо то-
вац  – Ћу при ја, за пад но од на се ља Бе љај ка. Да ље иде пу тем пре ма Ћу при ји, све до ко те 264 у К.О. Па ља не, а за тим скре ће на ис ток и иде 
гра ни цом К.О. Па ља не  – Би гре ни ца, све до се ве ро и сточ ног обо да на се ља Па ља не. Ода тле гра ни ца иде у прав цу ју го и сто ка пре ко ко та 
350  – „До ло ви”, 357  – „Бе жњак” и 347  – „Гла ви ца” до ла зи се ве ро и сточ но од ме ста Се ње. Са те ко те гра ни ца пре ла зи на изо хип су 300, 
об у хва та ју ћи под руч је око ма на сти ра Ра ва ни ца. Ода тле гра ни ца иде об рон ци ма Ку чај ских пла ни на, оста вља ју ћи шум ске са сто ји не из ван 
гра ни ца пре ко ко та 310  – „Лом ни ца”, 357  – „Цре по во бр до”, 402  – се вер но од Сту би це, 501  – „Ве ли ки Це ро вац”, 256 на ре ци Цр ни ци, 463 
 – „Чу кар” и код ко те 323 из ла зи по но во на ре ку Цр ни цу. Гра ни ца да ље иде на југ том ре ком до ко те 199, ис точ но од це мен та ре у По пов цу, 
скре ће на ју го и сток пре ко ко та 290, 385 и 487 се вер но и ис точ но од се ла Бу ља не и да ље по обо ду шу ме пре ко ко та 427, 411 и 293 на ре ци 
Су ва ри и пре ко ко те 413 до ла зи до ко те 419, се ве ро и сточ но од се ла Из вор, нај и сточ ни је тач ке ре јо на. 

Ода тле гра ни ца иде у прав цу ју го за па да гра ни цом К.О. Гор ња Мут ни ца  – Из вор и До ња Мут ни ца  – Из вор све до пу та Па ра ћин  – За-
је чар и да ље у истом прав цу до ко те 330, ју жно од До ње Мут ни це. Да ље гра ни ца иде обо дом шу ме по изо хип си 300, про ла зе ћи по ис-
точ ном обо ду се ла Леш је, а од пу та Леш је  – Пла на пре ла зи на ко те 402, 440, 501 и 423, ис точ но од на се ља Пла на. Гра ни ца да ље од ко те 
396 крат ко иде на ис ток гра ни цом К.О. Пла на  – Ско ри ца, а од ко те 432  – „Ла ни ште” скре ће на југ и иде пре ко ко та 260  – „Кр че ва ре ка”, 
462, 318  – „Бо шњар”, 329 ис точ но од Сми лов ца, 260  – ре ка Пр че ви ца, 382  – „Рав на Ду бра ва”, 438 и 339  – „Пр ло” и се ве ро и сточ но од 
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Под гор ца, пре ла зи Ве ли ку ре ку и на ста вља на југ пре ко ко та 352, 369, 422  – „Ста ро лој зе” и 355  – „Хај дуч ки кла де нац” до ко те 383, ис-
точ но од Ра жња. Ода тле гра ни ца иде на ју го и сток пре ко ко та 468  – „Коњ ска по ља на” и 595  – „Вељ ко ва ли ва да”и код по те са „Дре но вач ка 
ко са” из ла зи на гра ни цу оп шти на Ра жањ и Алек си нац (гра нич на К.О. Цр ни Као) и гра ни цом ове две оп шти не иде до ре ке Ју жне Мо ра ве 
(гра нич на К.О. Пра сков че) и уз ре ку Ју жну Мо ра ву, иза Бра љи не Ра жањ ске до же ле знич ког мо ста на Ра жањ ској ре ци. 

Да ље гра ни ца иде на за пад до ко те 250  – „Ка ра у ла”, а за тим и изо хип сом 250 и се о ским пу тем од ма на сти ра Св. Ни ко ла пре ко 
по те са „Шиб”, по обо ду шу ме до пру ге Ста лаћ  – Кру ше вац, код ушћа по то ка Сте ва нац у Ју жну Мо ра ву. Гра ни ца иде на се вер до пу та 
Ста лаћ  – Кру ше вац, а ода тле тим пу тем у прав цу ју го за па да све до ко те 148, од но сно мо ста пре ко Ра ко вач ког по то ка. Гра ни ца скре ће на 
ју го и сток пре ко ко та 306  – „Буч је”, 407, 332  – „Стрик њи ва”, 310  – по ток „Де ди њац”, 398  – „До њи по глед”, 263  – „Аша не” и 268 за пад но 
од се ла Још је, а ода тле гра ни цом К.О. Ка о ник  – Још је и Ка о ник  – Ђу нис до гра ни це оп шти не Кру ше вац и Алек си нац, а за тим гра ни цом 
тих оп шти на до гра ни це К.О. Ри ба ре  – Бо ље вац, и да ље пре ма се ве ру пре ко нај за па да ни је тач ке Ри бар ске ба ње и ко те 606  – „Ша нац” 
се че Срн даљ ску ре ку и до ла зи до ко те 399 у се лу Ма ла Ре ка  – ушће Бу гар ског по то ка. Ода тле гра ни ца скре ће на за пад пре ко ко те 435  – 
„Бе ла сич ка ко са” и код Про ва лиј ског по то ка из ла зи на изо хип су 400. Да ље гра ни ца иде на за пад по изо хип си 400 се вер ним об рон ци ма 
Ја стреп ца, из над се ла По ља ци, Пе ти на и Г. Се зем че до по то ка Ја стреб ња ка, а  за тим пре ко Д. Се зем че  – ко та 342, по те са „Ма ри на ко са” 
до се ла Трм ча ре. Да ље гра ни ца иде пре ко ко те 269 и 325  – по тес „Ко штан”, се че Лом нич ку ре ку из ме ђу се ла Ве ли ка Лом ни ца и Бу ци и 
до ла зи пре ко ко та 328 на по те су „Лом нич ка ко са” и 333  – „Гра ди не” до се ла На у па ре, ко та 326. Да ље гра ни ца иде у прав цу ју го за па да 
пре ко ко та 362, 368  – „Жил њак”, ју жно од На у па ра, 347, 388  – „Ве ли ка ду ла”, 407  – „Ми хај ло ва ли ва да”, 339, 268 ју жно од Ја бла ни це, 
392, 290  – „Ку пач ка ре ка”, 485 и 400  – „Ма ла ду ла” и до ла зи до гра ни це К.О. Мај де во и Ће ли је код по те са „Ста ра су ва ја”. Гра ни ца ре јо на 
пре ла зи је зе ро пре ко мо ста код за се о ка Ва си ћи и да ље иде оба лом је зе ра до за се о ка Су дим ци, где се одва ја од је зе ра и до ла зи до тро ме-
ђе К.О. Су бо ти ца  – Вра жо грн ци  – Тр нав ци, а ода тле гра ни цом К.О. Вра жо грн ци  – Тр нав ци до по те са „Клик”. Гра ни ца да ље на ста вља 
на се вер и од ко те 391 пре ла зи на изо хип су 400, се че ас фалт ни пут Тр нав ци  – Бе ла сте на, и до ла зи до се о ског пу та ка по те су „Чу ка так”. 
Гра ни ца пре ла зи Тр на вач ку ре ку у прав цу за па да и на ста вља пу тем по се вер ном, за пад ном и ју жном обо ду по те са „Је ле њак”, ис точ но од 
на се ља Љу бин ци и из ла зи на ре ку Вра та ри цу. Гра ни ца иде на југ том ре ком до цр кве у До бро љуп ци ма, а ода тле скре ће на ис ток, нај пре 
пу тем до ко та 496  – „Ка ра у ла” и 436 из ла зи на гра ни цу К.О. До бро љуп ци  – Жи лин ци. Ода тле гра ни ца иде на се ве ро за пад, нај пре том 
гра ни цом, а за тим и Игрош  – Стро јин ци, Игрош  – Ле пе нац, Игрош  – Тр ша нов ци, Шљи во во  – Тр ша нов ци, Ма ла Врб ни ца  – Тр ша нов-
ци, Ма ла Врб ни ца  – Ма ла Гра бов ни ца, Ма ла Врб ни ца  – Ко би ље и Бо ту ња  – Ко би ље, а ода тле гра ни цом оп шти на Алек сан дро вац и Брус 
(К.О. Ле се нов ци, Д. и Г. Вра та ри). Ода тле гра ни ца иде крат ко на ис ток гра ни цом К.О. Лат ко вац  – Ле ско ви ца, Пу хо вац  – Ле ско ви ца, Ве ља 
Гла ва  – Ле ско ви ца, Ве ља Гла ва  – Ри ђев шти ца, Ржа ни ца  – Ри ђев шти ца, Бра ти ћи  – Ри ђев шти ца и Ру де ни це  – Ри ђев шти ца све до ас фалт-
ног пу та Ру де ни це  – Ве лу ће. Ода тле гра ни ца скре ће на за пад пре ко ко та 442  – по ток „Ла зи ца” и 499  – се вер но од за се о ка Пу но ше ви ћи, 
скре ће на се вер пре ко ко та 357  – по ток „Сре бр ни ца”, 449  – „Пе че ни гроб” и 466. Ода тле гра ни ца иде изо хип сом 400 ју жно до се ла Буч ја 
све до ко те 405  – „Ле штак”, а за тим на се ве ро за пад пре ко ко та 370, 424  – „Рав на го ра” и 415  – „Со пат”, ју го за пад но од Гор ње Цр ни ша ве 
и ко та 280  – „Игрош”, 277  – „Рав ни ште” из над се ла Ча и ри, 427 и 290 за пад но од Ча и ра. Ода тле гра ни ца ре јо на иде на за пад пре ко изо-
хип се 250 из над се ла Оса о ни ца до ме ста, ју жно од мо ста пре ко Оса о нич ке ре ке, у истом прав цу пре ла зи ре ку и на ста вља изо хип сом 250. 
Гра ни ца том изо хип сом до ла зи до ис под ко те 320  – „Стра жба” и из ла зи на По пин ску ре ку. Ода тле гра ни ца скре ће на се вер По пин ском 
ре ком до по чет не тач ке.
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Кар та 1.11.1. Гра ни це ре јо на и ви но гор ја ре јо на Три Мо ра ве
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Об у хва ће не оп шти не

Ре јон Три Мо ра ве об у хва та те ри то ри ју у оп шти на ма Тр сте ник, Ре ко вац, Вар ва рин, Ја го ди на, Ћу при ја, Па ра ћин, Ћи ће вац, Кру ше-
вац, Алек сан дро вац, Ра жањ, као и ма ле де ло ве оп шти на Брус и Алек си нац.

По вр ши не ре јо на и ви но гор ја

Ре јон Три Мо ра ве за у зи ма по вр ши ну од 286.929,90 ha, где је нај ве ће Кру ше вач ко ви но гор је.

Та бе ла 1.11.1. По вр ши не ре јо на и ви но гор ја ре јо на Три Мо ра ве

Ви но гор ја
Укуп на по вр ши на

ha % (рејон) % (ви но гор је)
Па ра ћин ско ви но гор је 35.947,80 12,53 17,80
Ја го дин ско ви но гор је 20.706,59 7,22 10,25
Јо вач ко ви но гор је 4.258,28 1,48 2,11
Ле вач ко ви но гор је 22.853,59 7,96 11,31
Тем нић ко ви но гор је 14.925,81 5,20 7,39
Тр сте нич ко ви но гор је 20.711,86 7,22 10,25
Кру ше вач ко ви но гор је 39.825,52 13,88 19,72
Жуп ско ви но гор је 22.067,82 7,69 10,93
Ра жањ ско ви но гор је 20.680,24 7,21 10,24
Укуп но 201.977,51 70,39 100,00
Ре јон Три Мо ра ве
Укупна површина (ha) 286.929,90

По вр ши не под ви но гра ди ма

На осно ву по љо при вред ног по пи са из 2012. го ди не у Ре јо ну Три Мо ра ве има 7528,76 ha ви но гра да (око 7362,45 ha род них ви но гра-
да, од но сно 97,79%), од че га је 1367,54 ha са сто ним сор та ма и 6161,22 ha са вин ским сор та ма.

Гра фи кон 1.11.1. По вр ши не под об ра ђи ва ним ви но гра ди ма у оп шти на ма об у хва ће ним ре јо ном Три Мо ра ве
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Кли мат ски фак то ри

У та бе ли 1.11.2. су при ка за не вред но сти не ких би о кли мат ских ин дек са на осно ву по да та ка из метeoрoлошк их ста ни ца у Алек сан-
дров цу, Алек син цу, Бру су, Ћу при ји, Ја го ди ни, Ре ков цу, Кру шев цу и РЦ Кру ше вац(1961  – 2010).

Та бе ла 1.11.2. Би о кли мат ски ин дек си за ре јон Три Мо ра ве
Ста ни ца AVG WIN BEDD HI CI DI N0 N35 N15
Алек сан дро вац 16.8 1520.0 1286.5 1990.5 11.0 166.3 2.7 1.5 2.0
Алек си нац 17.6 1676.4 1375.3 2220.7 11.0 141.5 3.2 6.0 1.3
Брус 15.3 1232.8 1113.3 1857.4 8.1 203.7 12.9 3.0 4.5
Ћу при ја 17.0 1553.3 1309.8 2140.5 10.1 183.9 7.9 5.9 2.5
Ја го ди на 17.6 1680.6 1376.1 2229.0 11.0 149.2 3.3 6.3 1.9
РЦ Кру ше вац 17.1 1571.5 1324.7 2130.0 10.4 173.5 5.5 4.9 2.9
Ре ко вац 16.8 1521.2 1269.4 1899.7 12.0 180.7 2.7 1.4 0.6
Кру ше вац 17.1 1571.5 1324.7 2130.0 10.4 173.5 5.5 4.9 2.9

Кар та 1.11.2. Вин кле ров ин декс ре јо на Три Мо ра ве
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Зе мљи шни усло ви

Пре о вла ђу ју ћи тип зе мљи шта овог ре јо на је вер ти сол, флу ви сол и еутрич ни кам би сол, а у ма њој ме ри су за сту пље ни псе у до глеј, 
ран кер, си ро зем, ли то сол на шкриљ ци ма и гнај су и оста ла зе мљи шта.

Кар та 1.11.3. Ти по ви зе мљи шта ре јо на Три Мо ра ве
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То по граф ски фак то ри

Ге о граф ска ши ри на

Ре јон се про сти ре од 43° 21’ ге о граф ске ши ри не на се ве ру до 44° 07’ ге о граф ске ши ри не на ју гу.

Над мор ска ви си на

Ве ћи део ре јо на се про сти ре на над мор ским ви си на ма од 200 m до 650 m, али се пре де ли где се про сти ру ви но гор ја и где се на ла зе 
ви но гра ди углав ном на ла зе на над мор ским ви си на ма од 200 m до 350 m, осим у Жуп ском ви но гор ју где су ви но гра ди и на ве ћим над мор-
ским ви си на ма.

Кар та 1.11.4. Над мор ска ви си на ре јо на Три Мо ра ве
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На гиб те ре на

Овај ре јон се углав ном ка рак те ри ше уме ре но-стр мим до бла гим на ги би ма те ре на на ко ји ма се на ла зе ви но гра ди.

Кар та 1.11.5. На гиб те ре на ре јо на Три Мо ра ве
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Екс по зи ци ја те ре на

Ре јон се ка рак те ри ше раз ли чи тим екс по зи ци ја ма те ре на, али се ви но гра ди углав ном на ла зе на ју жним, ју го и сточ ним и ис точ ним 
екс по зи ци ја ма.

Кар та 1.11.6. Екс по зи ци ја те ре на ре јо на Три Мо ра ве

Оро граф ске ка рак те ри сти ке

Оро граф ске, од но сно ре љеф не ка рак те ри сти ке овог ре јо на чи не пла ни не Ве ли ки Ја стре бац (1130 m) и Ма ли Ја стре бац (946 m) 
са ју жне стра не ре јо на. Та ко ђе, са за пад не стра не се на ла зе Гле дић ке пла ни не (922 m), Гоч (1040 m) и Же љин (1785 m) ко је при па да ју 
Ди нар ским пла ни на ма. Ку чај ске пла ни не (1284 m) ко је при па да ју гру пи Кар пат ско  – Бал кан ских пла ни на, ни же пла ни не Ба ба (656 m), 
Смо љи нац (652 m) и Мој сињ ска пла ни на (496 m), као и пла ни на Бу ко вик (894 m) ко ја при па да Ро доп ским пла ни на ма на ла зе се са ис точ-
не стра не овог ре јо на. У цен трал ном де лу ре јо на се на ла зи пла ни на Ју хор (773 m) ко ја не ула зи у ви но гор ја. Вен ци и па ди не свих ових 
пла ни на, као и бр до ви ти те ре ни за сту пље ни ви ше у за пад ном, ју го за пад ном и ју го и сточ ном де лу ре јо на, ис пре се ца ни реч ним ко ри ти ма, 
оро граф ски ка рак те ри шу овај ре јон. Се вер ни део ре јо на је ви ше бла го бр до вит и са рав ни јим те ре ни ма (пре све га у до ли на ма Мо ра ва).
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Ути цај ве ли ких во де них по вр ши на

Ре јон за у зи ма под руч је oко ре ке Ве ли ке Мо ра ве и под руч је бли зу спа ја ња За пад не и Ју жне Мо ра ве, а што све ути че на стру ја ње ва-
зду ха што омо гу ћа ва бо љу об но ву угљен-ди ок си да и бр же од ви ја ње про це са фо то син те зе, као и бо љи про цес опра ши ва ња и оплод ње, 
што сва ка ко по зи тив но ути че на ви но ву ло зу.

Пejзаж

Ре јон об у хва та бре жуљ ка сто-брд ски по јас, где пре о вла ђу ју пре те жно шу ме хра ста це ра, сла ду на и др. На ве ћим над мор ским ви-
си на ма, а на ла зе се и пре те жно гор ске бу ко ве шу ме у ни жем брд ском пот по ја су. Око реч них ко ри та Ве ли ке, За пад не и Ју жне Мо ра ве се 
на ла зе пре те жно вла жне и по плав не шу ме хра ста лу жња ка, ја се на, јо ве, вр бе, то по ле и др. У овом ре јо ну се на ла зе и ма ње ре ке Ра си на, 
Оса ни ца, Лу го мир, Ка ле нић ка ре ка, Жу па ње вач ка ре ка, Бе ли ца, Пе пе љу ша, Ри љач ка ре ка, Вра тар ска ре ка, Гр за и Ра ва ни ца. До ле не ових 
ре ка, пре де ли са ра тар ским и по вр тар ским кул ту ра ма, као и воћ ња ци да ју пеј за жне ка рак те ри сте ке овог ре јо на.

За сту пље ност ви но гра да и про из во ђа ча гро жђа

У овом ре јо ну 18.129 га здин ста ва по се ду ју ви но гра де, што чи ни око 33,16% од укуп ног бро ја по љо при вред них га здин ста ва oвог 
ре јо на. Нај ве ћи број ви но гра да ра на ла зи се у оп шти ни Алек сан дро вац, иако нај ве ћу по вр ши ну под ви но гра ди ма има оп шти на Тр сте ник.

Ви но гор ја

Ре јон Три Мо ра ве чи не сле де ћа ви но гор ја:
1.11.1. Па ра ћин ско ви но гор је/Па ра ћин;
1.11.2. Ја го дин ско ви но гор је/Ја го ди на;
1.11.3. Јо вач ко ви но гор је/Јо вац;
1.11.4. Ле вач ко ви но гор је/Ле вач;
1.11.5. Тем нић ко ви но гор је/Тем нић;
1.11.6. Тр сте нич ко ви но гор је/Тр сте ник;
1.11.7. Кру ше вач ко ви но гор је/Кру ше вац;
1.11.8. Жуп ско ви но гор је/Жу па;
1.11.9. Ра жањ ско ви но гор је/Ра жањ.

1.11.1.Параћинсковиногорје/Параћин

Про сти ра ње

Па ра ћин ско ви но гор је об у хва та ре ла тив но ве ли ки про стор по бр ђа са де сне стра не Ве ли ке Мо ра ве  – од Ћи ћев ца на ју гу, до гра ни це 
оп шти на Ћу при ја и Де спо то вац на се ве ру. 

Гра ни це

Гра ни ца ви но гор ја по чи ње на се ве ро за па ду од ма на сти ра То мић, на де сној оба ли Ве ли ке Мо ра ве и кре ће на ис ток гра ни цом оп шти-
на Ја го ди на и Сви лај нац, а за тим оп шти на Ја го ди на и Де спо то вац, оп шти на Ћу при ја и Де спо то вац и из ла зи на пут Де спо то вац  – Ћу при-
ја. Да ље иде пу тем пре ма Ћу при ји до ко те 264 у К.О. Па ља не, а за тим скре ће на ис ток и иде гра ни цом К.О. Па ља не  – Би гре ни ца, све 
до се ве ро и сточ ног обо да на се ља Па ља не. Ода тле гра ни ца иде у прав цу ју го и сто ка и пре ко ко та 350  – „До ло ви”, 357  – „Бе жњак” и 347 
 – „Гла ви ца”, до ла зи се ве ро и сточ но од ме ста Сењ. Са те ко те гра ни ца пре ла зи на изо хип су , об у хва та ју ћи под руч је око ма на сти ра Ра ва-
ни ца. Ода тле гра ни ца иде об рон ци ма Ку чај ских пла ни на, оста вља ју ћи шум ске са сто ји не из ван гра ни ца пре ко ко та 310  – „Лом ни ца”, 357 
 – „Цре по во бр до”, 402  – се вер но од Сту би це, 501  – „Ве ли ки Це ро вац”, 256 на ре ци Цр ни ци и 463  – „Чу кар” и код ко те 323 из ла зи по но во 
на ре ку Цр ни цу. Гра ни ца да ље иде на југ том ре ком до ко те 199, ис точ но од це мен та ре у По пов цу, скре ће на ју го и сток пре ко ко та 290, 
385 и 487, се вер но и ис точ но од се ла Бу ља не и да ље по обо ду шу ме пре ко ко та 427, 411 и 293 на ре ци Су ва ри и пре ко ко те 413 до ла зи до 
ко те 419, се ве ро и сточ но од се ла Из вор, нај и сточ ни је тач ке ре јо на. Ода тле гра ни ца иде у прав цу ју го за па да гра ни цом К.О. Из вор  – Гор ња 
Мут ни ца и Из вор  – До ња Мут ни ца, све до пу та Па ра ћин  – За је чар и да ље у истом прав цу до ко те 330, ју жно од До ње Мут ни це. Да ље 
гра ни ца иде обо дом шу ме по изо хип си 300, про ла зе ћи по ис точ ном обо ду се ла Леш је, а од пу та Леш је  – Пла на пре ла зи на ко те 402, 440, 
501 и 423, ис точ но од на се ља Пла на. Гра ни ца да ље од ко те 396 иде на ис ток гра ни цом оп шти на Па ра ћин и Ра жањ (од гра ни це К.О. Пла на 
 – Ско ри ца), а за тим гра ни цом оп шти на Па ра ћин и Ћи ће вац до ауто пу та Ниш  – Бе о град (гра ни ца К.О. Дре но вац и По ја те). Гра ни ца да ље 
иде на се вер ауто пу тем све до К.О. Ћу при ја  – град (укљу чу ју ћи и це лу К.О. Па ра ћин  – град), а за тим ас фалт ним пу тем Ћу при ја  – Сви лај-
нац на се вер све до на се ља Гор ња Ма ла ис пред ме ста Кру шар, скре ће на за пад до пу та по за пад ном обо ду на се ља и да ље се укљу чу је на 
ас фалт ни пут Кру шар  – Гло го вац  – Ма ли По по вић  – Ду бо ка. Гра ни ца ви но гор ја да ље иде ас фалт ним пу тем на ју го за пад, пре ко ма на сти-
ра Ја ко вић и ко те 113.0 до ма на сти ра То мић, од но сно по чет не тач ке ви но гор ја.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Па ра ћин ско ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Рај ки нац, Ду бо ка, Гло го вац, Ма ли По по вић, Дра жи ми ро вац, Кру шар, 
Ви ри не, Иса ко во, Вла шка, Суп ска, Па ља не, Ћу при ја  – ван град, Се ње, Сту би ца, За бре га, Бу ља не, Пла на, Бу си ло вац, Дре но вац, Кре жби-
нац, Ра та ре, Ле би на, Пла на, Леш је, Те ки ја, Гла ви ца, Гор ња Мут ни ца, Ша лу до вац и Па ра ћин  – ван ва рош, као и ка та стар ске оп шти не До-
бра Во да, Иван ко вац, По по вац, Ба ти нац, Бо шња не, Да ви до вац, Ми ри ло вац, Го лу бо вац и Гор ње Ви до во II.

1.11.2.Јагодинсковиногорје/Јагодина

Про сти ра ње

Ја го дин ско ви но гор је об у хва та ви но гра дар ске те ре не са ле ве стра не Ве ли ке Мо ра ве у не по сред ној бли зи ни гра да Ја го ди не. 
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Гра ни це

Са се вер не стра не гра ни ца ви но гор ја по чи ње у К.О. Ми ло ше во од ме ста где ас фалт ни пут Бр зан  – Ба гр дан  – Ја го ди на пре се ца гра-
ни цу оп шти на Ја го ди на и Ба то чи на и иде тим пу тем на југ, а за тим се у на се љу До њи Рач ник одва ја на за пад се о ским пу тем по обо ду 
шу ме, пре ко по те са „Цер јак” и ко те 258, за тим се вер но од по те са „Ду гач ка ко са” и на за пад до ко те 274, ис точ но од по те са „Цер јак”. 
Ода тле гра ни ца иде на ју го и сток изо хип сом 250 до по те са „Ве ли ко бр до”, за пад но од Но вог Ла ни шта, а за тим на се ве ро и сток пу тем по 
обо ду шу ме, се вер но од по те са „Ђу ла” из ла зи на ас фалт ни пут у ко ти 110.32. Гра ни ца ода тле иде на југ тим пу тем до мо ста пре ко Ка ме-
ни тог по то ка, а да ље на ста вља пру гом све до же ле знич ке ста ни це Ја го ди на. Ода тле гра ни ца на ста вља пру гом на ју го за пад кра ком пре ма 
фа бри ци ка бло ва у Ма ју ру до ко те 118.7, а за тим пу тем по ју жном и ју го и сточ ном обо ду на се ља Ја го ди на се че ре ку Бе ли цу код град ског 
ста ди о на и до ла зи до мо ста пре ко Во ље вач ког по то ка, на ас фалт ном пу ту Ја го ди на  – Дра го цвет и њи ме све до Ко ва че вач ког по то ка (рас-
кр сни ца пу те ва ка се ли ма Бу нар и Ло ћи ка). Ода тле гра ни ца иде изо хип сом 150 до ас фалт ног пу та Дра го цвет  – Ло ћи ка, се вер но од за се о-
ка Ми ле тић ска Ма ла, а да ље на се ве ро и сток по обо ду шу ме пре ко ко та 232  – „Рај ко ви ца” и 231, по тес „Ће ли јан” и до ла зи до ко те 181 на 
се о ском пу ту од Но вог На се ља ка Тр на ви. Ода тле гра ни ца иде изо хип сом 150, се вер ном ко си ном Ђур ђе вог бр да и до ла зи до ко те 125.4 
на рас кр сни ци пу те ва ка Ћу при ји и Ко ло ни ји. Ода тле гра ни ца иде на југ ас фалт ним пу тем пре ко Ко ло ни је до ушћа Ан ти ног по то ка у Лу-
го мир. Ода тле гра ни ца скре ће у прав цу за па да пре ко ко те 223  – „Чу ка” на изо хип су 200 ко јом до ла зи до за се о ка По ја те, из ба цу ју ћи та ко 
шу му по тес „Под крш”. Ода тле гра ни ца на ста вља ас фалт ним пу тем пре ко Ко ла ра до гра ни це оп шти на Ја го ди на и Ре ко вац (гра ни ца К.О. 
Ме до је вац  – Ло ћи ка), a за тим на се ве ро за пад том гра ни цом све до Гра бо вач ког по то ка на гра ни ци К.О. Сла ти на  – Вел. Су гу би на. Ода тле 
се гра ни ца одва ја на ис ток пу тем до ко те 417, а за тим пре ко ко те 398  – „Ли по ви та ко са”, пу тем по ју жном обо ду шу ме тог по те са до по то-
ка Гра бак. Ода тле гра ни ца иде изо хип сом 300 пра те ћи тај по ток, као и по ток Је ли ца и до ла зи до ко те 292  – „План ди ште”. Ода тле гра ни ца 
скре ће на се вер и пре ко ко та 220  – „Је ли ца” и 378  – „Вр шка чу ка” до ме ста спа ја ња Ру жи ног по то ка и по то ка Бе шња ја (по че так ре ке Бе-
ли це). Ода тле гра ни ца иде на се ве ро за пад по то ком Бе шња ја до гра ни це К.О. Ми ше вић  – Ве ли ка Су гу би на, крат ко том гра ни цом, а за тим 
пре ко ко та 334  – „Јев тов по ток”, 471  – „Ра кља та ко са”, 469  – „Бо жу ро ва ко са”, 536  – „Па нов гроб”, 503  – „Клик” и 472  – „Ли ва де” и у 
по те су „Ша ре ник” из ла зи на изо хип су 500 и њо ме на ју го и сток, а за тим и се о ским пу тем од ко те 448.30  – се ве ро за пад но од се ла Ло зо вик 
до Јо ша нич ког Пр ња во ра, а за тим уз вод но ре ком Јо ша ни цом на се ве ро за пад до ко те 229, а за тим на се вер пре ко ко та 456  – „Шин дра”, 
535, 477, 474, за пад но од Гор њег Шти пља и 394  – „Ор ни це”. Ода тле гра ни ца ви но гор ја иде на се вер ли ни јом пре ма ко ти 422  – „Кру шач ка 
ко са”, све до пу та ко ји по ве зу је се ло Вра но вац са по те сом „Зе ле ни ка мен”, и тим пу тем на ју го и сток пре ко ко те 418  – „Стра жа” до пу та 
Вра но вац  – Гор ње Шти пље. Да ље гра ни ца иде на се вер нај пре тим пу тем до на се ља Вра но вац, а за тим Рач нич ким, па Ду гач ким по то-
ком до по те са „Ли ва де”, за пад но од Гор њег Рач ни ка и ко те 267  – „Да ске”, па се че пут Ба гр дан  – Ко ма ри це код ушћа Пу нар ског по то ка 
у Оса о ни цу и иде до ко та 287  – „Бе ли ка мен” и 218  – „Ло вач ко по ље” и код по те са „Ви но гра ди” до ла зи до гра ни це оп шти на Ја го ди на и 
Ба то чи на (гра ни ца К.О. Ми ло ше во и Бр зан), а за тим гра ни цом тих оп шти на до по чет не тач ке ви но гор ја.

Ја го дин ско ви но гор је не об у хва та под руч је шу ма по те са „Чу кар” из над ма на сти ра Јо ша ни ца, као и „Ло го ри ште” у К.О. До њи Рач-
ник и Риб ник.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Ја го дин ско ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Ми ло ше во, Ба гр дан  – се ло, Ба гр дан  – ва ро ши ца, Лов ци, Гор њи Реч-
ник, Вра но вац, Ла ни ште, Риб ник, Бу ков че, Ме до је вац, Дра го ше вац, Ко ла ре, Гла вин ци, Бре сје, Ја го ди на, Ви но ра ча, Дра го цвет, Шуљ-
ко вац, Бу нар, Лу кар, Сла ти на, Вр ба, Бе ли ца, Ми ше вић, Јо ша нич ки Пр ња вор, Ка ле но вац и Гор ње Шти пље, као и ка та стар ске оп шти не 
До ње Шти пље, Црн че, Си о ко вац, Де о ни ца, Ме ђу реч, Ко ва че вац, Шан та ро вац и То по ла.

1.11.3.Јовачковиногорје/Јовац

Про сти ра ње

Јо вач ко ви но гор је се на ла зи с ле ве стра не Ве ли ке Мо ра ве, ју жно од Ја го ди не. 

Гра ни це

Јо вач ко ви но гор је се на ла зи с ле ве стра не Ве ли ке Мо ра ве, ју жно од Ја го ди не. Гра ни ца ви но гор ја по чи ње од тро ме ђе К.О. Ма јур, 
Бре сје и Ја го ди на и иде на се ве ро и сток гра ни цом К.О. Ма јур  – Ја го ди на и да ље на ју го и сток ас фалт ним пу тем Ја го ди на  – Ћу при ја, до 
рас кр сни це код пру жног пре ла за, а ода тле на југ пу тем за Вар ва рин. Да ље иде тим пу тем укљу чу ју ћи на се ља Остри ко вац, Јо вац, Дво ри-
ца, Си љи Вир, Тре шње ви ца, Ра ше ви ца, По то чац и Свој но во, све до гра ни це К.О. Свој но во  – Обреж, где скре ће на за пад том гра ни цом. 
Ода тле гра ни ца иде на се вер ис точ ним па ди на ма Ју хо ра, нај пре пре ко ко те 265  – ма на стир Све ти Ни ко ла, за тим Цр кве ним по то ком до 
ко те 211 и да ље пре ко ко та 250  – „Ми нин по ток”, 357  – „Свој но вач ки брег”, 185  – са став Ве ли ког и Цр кве ног по то ка, 335  – „По ља на”, 
188  – „Ду бо ки по ток”, 202  – „Бу гар ски по ток”, 267  – „Ле ва ко са”, 356, 185  – „Плит ки по ток”, 286  – „Тр лин ска ко са”, 365  – „Ма ли ка мен”, 
256  – „Си њи вир ски по ток”, 209  – „Дво рич ки по ток”, 198  – „Вра ње вач ки по ток” и 388  – „Го ве ђар ник”, за тим изо хип сом 350 и пре ко ко те 
352  – „Кан ђа” у прав цу се ве ра из ла зи на ре ку Лу го мир, код же ле знич ког мо ста ис точ но од фа бри ке ка бло ва, од но сно по чет не тач ке ви-
но гор ја. 

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Јо вач ко ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Ма јур, Остри ко вац, Јо вац, Дво ри ца, Си њи Вир, Тре шње ви ца, Ра ше ви ца, 
По то чац и Свој но во.

1.11.4.Левачковиногорје/Левач

Про сти ра ње

Ле вач ко ви но гор је се на ла зи на се ве ро за пад ним па ди на ма Ју хо ра и у гор њем де лу сли ва ре ке Лу го мир. 

Гра ни це

На се вер ној стра ни, гра ни ца ви но гор ја по чи ње од тро ме ђе оп шти на Ре ко вац, Ја го ди на и Кра гу је вац и иде ис точ но гра ни цом оп-
шти на Ре ко вац и Ја го ди на до Жу па ње вач ке ре ке. Ода тле гра ни ца иде нај пре том ре ком до ко те 198  – ушће Ра ки ног по то ка, а за тим тим 
по то ком до ко те 314  – „Ко си ца”. Да ље гра ни ца иде изо хип сом 400 и до ла зи ис точ но од по те са „Га ји на ко са”. Гра ни ца иде крат ко на за пад 
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пу тем, а за тим од из во ра Га ји ног по то ка до ушћа у Бе лу Дра чу. Ода тле гра ни ца иде на југ, нај пре том ре ком до ње ног на стан ка, а за тим на 
ју го за пад Ма лом Дра чом до ко те 336. Ода тле гра ни ца на ста вља пу тем до ко те 432  – „Бре за” у се лу Се ку рич, а за тим пу тем на ју го и сток 
пре ко ко те 470 и по те са „Пре во је” и „Ба ра” и ко та 426 и 385  – „Се ку рич ка ко са” из ла зи на гра ни цу оп шти на Ре ко вац  – Вар ва рин. Гра ни ца 
ви но гор ја на ста вља том гра ни цом на за пад све до ас фалт ног пу та Опа рић  – Кр чин, за тим крат ко иде тим пу тем, а за тим и изо хип сом 350, 
по се вер ној ко си по те са „Го ри ца” и „Ве ли ки Бла го тин” све до ко ор ди на те: N 43° 44’ 25’’, E 21° 05’ 48’’, ода кле се укљу чу је на изо хип су 
400 и у ко ти 387.42 из ла зи на ас фалт ни пут Опа рић  – Пољ на, ју го за пад но од за се о ка Бра шић ка Ма ла. Овим пу тем гра ни ца иде на југ, све 
до гра ни це оп шти на Ре ко вац и Тр сте ник, а за тим њо ме на за пад до тро ме ђе са К.О. Ри љац  – Гор њи Ду бич  – Пре вешт. Ода тле гра ни ца 
на ста вља на се вер пре ко по то ка Ву ко вац и ко та 527  – „Цвет ко ви ца”, 485  – „Дра ча”, 571  – „Са ви на гла ва”, 440  – „За пис”, 450  – „Сиб нич ка 
ре ка”, 476  – „Гор ња Сиб ни ца”, 452, 516 и 387 „Жу па ње вач ка ре ка” и да ље пре ко ко та 622, 406  – „Ве ли ка ре ка”, 456  – „Во ље вач ки по ток”, 
549, 463  – за пад но од Ши ље ви це и 486  – „Мо чил ска ре ка”, за тим скре ће крат ко на ис ток пре ко ко та 582, 546, 513  – „Стран чи не”, 344 и 
394, а за тим и на се вер 362, 394  – „Гро бљан ска ко са”, 407  – за пад но од Ре ков ца, 376, 258.35  – „Ду лен ска ре ка”, 430  – „Рав ни гај” и 300 
 – „Слеп чев по ток” до гра ни це оп шти на Ре ко вац и Кра гу је вац (ме сто спа ја ња К.О. Рат ко вић и К.О. Ре ко вац са оп шти ном Кра гу је вац) на 
Ду лен ској ре ци, а за тим гра ни цом ових две ју оп шти на, пре се ца пут Кра гу је вац  – Ја го ди на и на ста вља до тро ме ђе оп шти на Ре ко вац, Ја го-
ди на и Кра гу је вац, од но сно по чет не тач ке ви но гор ја.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Ле вач ко ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Лом ни ца, Ре ко вац, Ур су ле, Ве ли ка Кру ше ви ца, Си ље ви ца, Бо га ли нац, 
Жу па ње вац, Сиб ни ца, Ка лу дра, Пре вешт, Опа рић, Бе лу шић, Се ку рич и Бе о чић, као и  ка та стар ске оп шти не Рат ко вић, Ци кот, Ло ћи ка, 
Вук ма но вац, Ка ва дар, Ра бе но вац, Те чић, Ко ма ра не, Мо трић, Ма ле ше во, Ба ре, Дра го во, Ле по је вић и Бра ји но вац.

1.11.5.Темнићковиногорје/Темнић

Про сти ра ње

Тем нић ко ви но гор је об у хва та ви но гра дар ске те ре не на уз ви ше њи ма са де сне стра не За пад не Мо ра ве у ње ном нај ни жем де лу, све до 
са ста ва с Ју жном Мо ра вом, као и је дан део по бреж ја ко ји се ода тле на ста вља, а на ла зи се са ле ве стра не Ве ли ке Мо ра ве. 

Гра ни це

Гра ни ца ви но гор ја по чи ње од тро ме ђе оп шти на Вар ва рин, Ре ко вац и Тр сте ник и иде на се ве ро и сток гра ни цом оп шти на Вар ва рин 
 – Ре ко вац све до Во дич ког по то ка на гра ни ци К.О. Пај ко вац  – Се ку рич, а за тим на ју го и сток тим по то ком до ас фалт ног пу та Ба чи на  – 
Пај ко вац  – До њи Кр чин  – За ло го вац у се лу Пај ков цу, а за тим тим пу тем на југ, пре ла зи Ка ле нић ку ре ку и скре ће ас фалт ним пу тем пре ко 
ко те 243 ка се лу То ље вац и тим пу тем до Ла за ро вог по то ка. Ода тле гра ни ца скре ће на ис ток се о ским пу тем до по те са „Ма ли Пар лог”, а 
за тим на се вер пу тем пре ко ко те 423  – „Де бе ло бр до”, а за тим и на југ пре ко ко та 253 и 269 на Цер нич кој ре ци. Ода тле гра ни ца скре ће на 
ис ток пре ко ко та 413  – „По глед” и 242  – „Ци ган ски по ток” и у ко ти 304, се ве ро за пад но од се ла Цер ни ца из ла зи на изо хип су 300. Гра ни ца 
иде том изо хип сом на се вер, за о би ла зи врх Го ло бр до и ис точ но од ње га иде пу тем пре ко ко те 263 до Ка ле нић ке ре ке на ју жном обо ду 
се ла Ораш је. Ода тле гра ни ца иде на се вер пре ко ко та 207, 375  – „Јан ков гроб”, 375  – „Пр ва по ља на”, 268, 335, 396  – „Смр дан”, 288 и 380 
 – „Бог дан че” где из ла зи на гра ни цу оп шти на Вар ва рин и Па ра ћин. Гра ни ца ви но гор ја иде том гра ни цом на ис ток све до изо хип се 150, 
из над ас фалт ног пу та Па ра ћин  – Обреж  – Вар ва рин. Гра ни ца иде том изо хип сом на југ све до ас фалт ног пу та Вар ва рин  – Ба чи на, скре ће 
на за пад и њи ме све до мо ста пре ко Из бе нич ке ре ке где пре ла зи на изо хип су 160. Том изо хип сом гра ни ца пре ла зи Ка ле нић ку ре ку и из-
ла зи на ас фалт ни пут ко ји од Ба чи не иде пре ма по те су „Гра бо вац” и тим се пу тем, из ба цу ју ћи до ли ну Ка ле нић ке ре ке, вра ћа на ис ток све 
до ко те 151, на рас кр сни ци пу те ва пре ма Вар ва ри ну и по те су „Бу гар ско огра ђе”. Гра ни ца ода тле иде на југ пу тем из ме ђу изо хип се 150 и 
ас фалт ног пу та Вар ва рин  – Кру ше вац и пре ко по те са „Бу гар ско огра ђе” из ла зи на рас кр сни цу ас фалт них пу те ва Вар ва рин  – Кру ше вац 
и Бо шња не  – Па деж. Ода тле гра ни ца иде на југ пу тем Вар ва рин  – Кру ше вац све до гра ни це тих две ју оп шти на, а за тим том гра ни цом на 
за пад и гра ни цом оп шти на Вар ва рин  – Тр сте ник све до по чет не тач ке ви но гор ја.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Тем нић ко ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Ка ра но вац, До њи Кр чин, Пај ко вац, То ље вац, Цер ни ца, Ораш је, Из бе-
ни ца, Су ва ја, Обреж, Гор њи Ка тун, Ба чи на, Вар ва рин  – се ло, Ма ска ре и Бо шња не, као и ка та стар ске оп шти не Гор њи Кр чин, Ма ла Кру-
ше ви ца, Пар ца не, За ло го вац и Ма ре но во.

1.11.6.Трстеничковиногорје/Трстеник

Про сти ра ње

Тр сте нич ко ви но гор је се про сти ре у око ли ни Тр сте ни ка на брд ским те ре ни ма са обе стра не За пад не Мо ра ве.

Гра ни це

Се вер ни део овог ви но гор ја се на ла зи са ле ве стра не За пад не Мо ра ве и об у хва та ви но гра дар ске те ре не из над ас фалт ног пу та Тр сте-
ник  – Ве ли ка Дре но ва, ју го за пад но од обла сти Ле вач. Гра ни ца се вер ног де ла ви но гор ја по чи ње од Гра бо вач ке твр ђа ве, се ве ро за пад но од 
Тр сте ни ка и кре ће крат ко на ис ток ас фалт ним пу тем до Ма ле ре ке, где скре ће на се вер том ре ком до по те са „Бе че ви не”, за тим на се ве-
ро и сток изо хип сом 250, а за тим код ма на сти ра Љу бо сти ња пре ла зи на ас фалт ни пут ко јим се вра ћа на југ пре ма Тр сте ни ку до ко те 180. 
Ода тле гра ни ца скре ће на се ве ро и сток до ма на сти ра Све та Пет ка и да ље изо хип сом 350 ис под по те са „Гра бо вач ко бр до”, све до Ву ко вог 
по то ка, а за тим тим по то ком иде до ко те 207  – ушће у Бог дањ ску ре ку. Ода тле гра ни ца иде пре ко ко та 315  – „Ђу ро ва ча”, 251 „Бог дањ ска 
ре ка” и 404  – „Ста ро бр до”. Ода тле гра ни ца на ста вља на се вер изо хип сом 400, за пад но од по те са „Изо по ље”, а за тим гра ни цом К.О. Ми-
јај ло вац  – Пр ња вор, Ми јај ло вац  – До њи Ду бич, Бо жу ре вац  – До њи Ду бич, Ри љац  – До њи Ду бич и Ри љац  – Гор њи Ду бич све до тро ме ђе 
са К.О. Пре вешт, од но сно гра ни це оп шти на Тр сте ник и Ре ко вац. Ода тле гра ни ца на ста вља на ис ток гра ни цом тих оп шти на, а за тим и 
оп шти на Тр сте ник и Кру ше вац, све до ас фалт ног пу та Кру ше вац  – Ве ли ка Дре но ва  – Ме две ђа  – Гра бо вац и да ље ас фалт ним пу тем до 
Гра бо вач ке твр ђа ве, од но сно по чет не тач ке.

Ју жни део (Под жуп ска се ла) овог ви но гор ја се на ла зи са де сне стра не За пад не Мо ра ве. Тај део об у хва та ви но гра дар ске те ре не 
из над ме ста Ча и ра и Оџа ка, изо хип се 200, се ла Ло по ша, Окру гли це, То бол ца и Сто па ње. Гра ни ца по чи ње од ас фалт ног пу та Кра ље во 
 – Кру ше вац на мо сту пре ко По пин ске ре ке и иде на ис ток тим пу тем, об у хва та ју ћи под руч је гра да Тр сте ни ка све до гра ни це оп шти на 
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Тр сте ник и Кру ше вац. Да ље гра ни ца иде на југ том гра ни цом и на ста вља гра ни цом оп шти на Тр сте ник и Алек сан дро вац до изо хип се 
270, се вер но од Блат ског по то ка и на ста вља пу тем од ко те 296, ју го и сточ но од цр кве у се лу Го лу бац и да ље на ју го за пад пре ко ко те 325  – 
„Дре њак” до ко те 353. Ода тле гра ни ца иде пу тем пре ма по те су „Блат ска по ља на” и из ла зи по но во на гра ни цу оп шти на Тр сте ник и Алек-
сан дро вац. Гра ни ца иде на за пад том гра ни цом све до рас кр сни це ас фалт них пу те ва ка Ра та ју и Ру де ни ци, а ода тле на се вер пре ко ко те 
422  – „Чу ка ра” и пре ко по те са „Вој неж” из ла зи на изо хип су 300 ко јом иде ис точ но од Ома шнич ке ре ке и том изо хип сом све до ас фалт ног 
пу та Ра та је  – Сто па ња. Ода тле гра ни ца иде на за пад пу тем по се вер ном обо ду шу ме, за тим Вла шким по то ком и из ла зи на ко ту 368 на ас-
фалт ном пу ту То бо лац  – Ру де ни це и тим пу тем до гра ни це оп шти на Тр сте ник и Алек сан дро вац (гра ни ца К.О. Ру де ни це  – Ри ђев шти ца). 
Ода тле гра ни ца скре ће на за пад и иде пре ко ко та 442  – „по ток Ла зи ца” и 499  – се вер но од за се о ка Пу но ше ви ћи, па скре ће на се вер пре ко 
ко та 357  – „по ток Сре бр ни ца”, 449  – „Пе че ни гроб” и ко те 466. Ода тле гра ни ца иде изо хип сом 350 ју жно и за пад но од се ла Буч ја све до 
из над ко те 324  – „Буч ка ре ка”, пре ла зи са се вер не стра не те ре ке и на ста вља изо хип сом 350 све до ис точ но од ко те 438  – „Дуб”, а за тим 
на се ве ро за пад пре ко те ко те и ко та 501  – ју го за пад но од се ла Ве ли ка Ја си ко ви ца, 424  – „Не дељ ко ви ћи”, 336, 330  – „Гор ња Цр ни ша ва”, 
280  – „Игрош”, 277  – „Рав ни ште” из над се ла Ча и ри, 427 и 290 за пад но од Ча и ра. Ода тле гра ни ца ви но гор ја иде на за пад изо хип сом 250, 
из над се ла Оса о ни ца до ме ста ју жно од мо ста пре ко Оса о нич ке ре ке и у истом прав цу пре ла зи ре ку и на ста вља изо хип сом 250. Гра ни ца 
том изо хип сом до ла зи до ис под ко те 320  – „Стра жба” и из ла зи на По пин ску ре ку. Ода тле гра ни ца скре ће на се вер По пин ском ре ком до 
по чет не тач ке на ас фалт ном пу ту Кра ље во  – Кру ше вац.

Тр сте нич ко ви но гор је не об у хва та под руч је шу ме ју го за пад но од ма на сти ра Ве лу ће, као и под руч је под шум ским по ја сом у до ли ни 
Па сјач ке ре ке од по те са „Ду бра ва” на ју гу до по те са „Сла ти на” на се ве ру.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Тр сте нич ко ви но гор је об у хва та сле де ће ка та стар ске оп шти не:
Се вер ни део: де ло ви ка та стар ских оп шти на Ве ли ка Дре но ва, Се ли ште, Ме две ђа, Бог да ње, Ми јај ло вац и Пољ на, као и ка та стар ске 

оп шти не Ри љац, Бо жу ре вац, Ма ла Су гу би на, Ру ји шник, Ма ла Дре но ва, Ми лу то вац и Стра га ри.
Ју жни део: де ло ви ка та стар ских оп шти на Тр сте ник, Ча и ри, Оџа ци, Гор њи Риб ник, До њи Риб ник, Гор ња Цр ни ша ва, Ло паш, Ста ри 

Тр сте ник, Сто па ња, Бре сно По ље, Ома шни ца, Го лу бо вац, Ра та је, То бо лац, Пај сак, Ве лу ће, Ри ђев шти ца, Буч је и Ја си ко ви ца, као и ка та-
стар ске оп шти не До ња Цр ни ша ва, Ка ме ња ча и Окру гли ца.

1.11.7.Крушевачковиногорје/Крушевац

Про сти ра ње

Кру ше вач ко ви но гор је се про сти ре на ва ло ви тим и брд ским те ре ни ма на се вер ној и ју жној стра ни од Кру шев ца.

Гра ни це

Кру ше вач ко ви но гор је се са сто ји од два де ла  – се вер ног и ју жног.
Се вер ни део овог ви но гор ја се на ла зи са ле ве стра не За пад не Мо ра ве и об у хва та ви но гра дар ске те ре не из над ас фалт ног пу та Ве ли-

ка Дре но ва  – Кру ше вац, ју го и сто чо од обла сти Ле вач и ју жно од обла сти Тем нић. Гра ни ца се вер ног де ла ви но гор ја по чи ње од ас фалт ног 
пу та Ве ли ка Дре но ва  – Кру ше вац до гра ни це оп шти на Кру ше вац и Тр сте ник, кре ће на се вер том гра ни цом, а за тим на ис ток гра ни цом 
оп шти на Кру ше вац и Вар ва рин и њо ме до ас фалт ног пу та Вар ва рин  – Кру ше вац. Гра ни ца да ље иде на ју го за пад и да ље на за пад ас фалт-
ним пу тем пре ко Ве ли ке Дре но ве до по чет не тач ке се вер ног де ла ви но гор ја.

Ју жни део овог ви но гор ја се на ла зи са де сне стра не За пад не Мо ра ве на ши рем про сто ру за пад но и ис точ но од Кру шев ца. Гра ни ца 
ју жног де ла ви но гор ја по чи ње од ас фалт ног пу та Кру ше вац  – Сто па ња  – Тр сте ник на гра ни ци оп шти на Кру ше вац и Тр сте ник и кре ће на 
ис ток тим пу тем, све до рас кр сни це са пу тем за се ло Ко ше ви. Гра ни ца се ту одва ја тим ас фалт ним пу тем и кре ће пре ма же ле знич кој ста-
ни ци Ко ше ви, а за тим на југ ас фалт ним пу тем до ко те 149.9. Ода тле гра ни ца иде на ис ток изо хип сом 150, про ла зе ћи се вер но од на се ља 
Чи тлук, Кру ше вац и Де ди на, и за пад но од же ле знич ке ста ни це Де ди на из ла зи на ас фалт ни пут Кру ше вац  – Ћи ће вац. Тим пу тем гра ни ца 
иде до ко те 148  – „Ра ко вач ки по ток”, а ода тле у прав цу ју го и сто ка пре ко ко та 306  – „Буч је”, 407, 332  – „Стрик њи ва”, 310  – „по ток Де ди-
нац”, 398  – „До њи по глед”, 263  – „Аша не” и 268, за пад но од се ла Још је, а ода тле гра ни цом К.О. Ка о ник  – Још је све до по то ка у по те су 
„Ба тал ни ца”. Ода тле гра ни ца пре ла зи на изо хип су 200 ко јом се из ба цу је до ли на Ри бар ске и Су шич ке ре ке и из ла зи на гра ни цу К.О. Ка-
о ник  – Ђу нис и њо ме до гра ни це оп шти на Кру ше вац и Алек си нац, а за тим гра ни цом тих оп шти на до ас фалт ног пу та Ја ко вље  – Ро си ца 
 – Ри ба ре и тим пу тем на за пад до на се ља Ри ба ре. Ода тле гра ни ца скре ће на се ве ро за пад и пре ко ко та 371  – „Ду бо ки по ток”, 414  – ју жно 
од Ма лог Кру шин ца, 441  – пут Ма ло Кру шин це  – Ве ли ко Кру шин це, 379  – цр ква Св. Пан те ле ја у Ве ли ком Кру шин цу и 399 у се лу Ма-
ла Ре ка, на Бу гар ском по то ку из ла зи на изо хип су 350. Том изо хип сом гра ни ца иде на се вер и ис под бр да Лак че из ла зи на ас фалт ни пут 
Ве ли ки Ши ље го вац  – Бе ла си ца и тим пу тем до на стан ка Бе ла сич ке ре ке од Мла де но вог и Рлич ког по то ка. Ода тле гра ни ца иде на за пад 
се о ским пу тем пре ко за се о ка Про ва ли ја, из над се ла Здра ви ња и пре ко ко те 413  – „Ср не ће” из ла зи на ас фалт ни пут Зе би ца  – Здра ви ње 
 – По ља ци  – Дво ра не и тим пу тем до скре та ња за Гор ње Се зем че. Ода тле гра ни ца иде пре ко ко те 252  – ре ка „Би стри ца” у се лу Дво ра не 
на изо хип су 250 и њо ме све до за пад но од по те са „Чу кар” из ме ђу се ла Мо дри ца и Ве ли ко Го ло во де. Ода тле се гра ни ца ви но гор ја спу шта 
се о ским пу тем пре ко по те са „Ла ши ћи” до ас фалт ног пу та Ко би ље  – Кру ше вац у на се љу Ве ли ко Го ло во де и тим пу тем у истом прав цу 
пре ла зи ре ку Ра си ну и ас фалт ним пу тем пре ко се ла Му дра ко вац из ла зи на ас фалт ни пут Кру ше вац  – Брус. Гра ни ца ви но гор ја на ста вља 
тим пу тем на ју го за пад, иде све до гра ни це К.О. Мај де во  – Ће ли је и том гра ни цом на се ве ро за пад до гра ни це оп шти на Кру ше вац и Алек-
сан дро вац. Гра ни ца да ље иде том гра ни цом оп шти на све до ас фалт ног пу та Кру ше вац  – До њи Сту пањ, скре ће на се ве ро и сток тим пу тем 
до ко те 198, а ода тле на се ве ро за пад пу тем пре ко за се о ка Пло чи ћи и ко те 270 до се ла Жа ба ре. Ода тле гра ни ца на ста вља пу тем на ју го за-
пад уз по ток Бу ко вац и по но во из ла зи на гра ни цу оп шти на Кру ше вац и Алек сан дро вац, из ба цу ју ћи та ко шум ски по јас по те са „Ду бра ва”. 
Ода тле гра ни ца иде на се вер том гра ни цом, а за тим гра ни цом оп шти на Кру ше вац и Тр сте ник све до ре ги о нал ног пу та Кра ље во  – По ја те 
и по чет не тач ке гра ни це ју жног де ла ви но гор ја.

Кру ше вач ко ви но гор је не об у хва та под руч је шу ме се вер но од ас фалт ног пу та Кру ше вац  – Ве ли ка Дре но ва на под руч ју из ме ђу се ла 
Ја си ка и Брај ко вац.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Кру ше вач ко ви но гор је об у хва та сле де ће ка та стар ске оп шти не:
Се вер ни део: де ло ви ка та стар ских оп шти на Ша нац, Га вез, Ја си ка, Ве ли ка Кру ше ви ца, Ср ње, Кр ва ви ца, Ша ши ло вац, Брај ко вац, Ко-

њух, Бе ла Во да и Ку кљин, као и ка та стар ске оп шти не Ла за ре вац, Ко мо ра не, Љу ба ва, Ка ме на ре, Гло ба ре, Па деж и Вра та ре.
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Ју жни део: де ло ви ка та стар ских оп шти на Гло бо дер, Пе пе ље вац, Тре бо тин, Чи тлук, Ла за ри ца, Кру ше вац, Шти та ре, Мај де во, Куп ци, 
Шо гољ, Ша вра не, Гор њи Сте пош, До њи Сте пош, Ли по вац, Му дра ко вац, Ве ли ко Го ло во де, Мо дри ца, Па ру но вац, Те ки ја, Де ди на, Ма кре-
ша не, Га гло во, Ка о ник, Цр кви на, Дво ра не, По ља ци, Здра ви ње, Су ши ца, Бе ла си ца, Ма ла Ре ка, Кру шин це, Ри ба ре, Ро си ца и Ве ли ки Ши-
ње го вац, као и ка та стар ске оп шти не Мач ко вац, Па ка шни ца, Ву чак, Га ри, Це ро ва, Лу ка вац, Ме ше во, До ља не, Се бе че вац, Ма ло Го ло во де, 
Ка пи џи ја, Ма ли Ше ље го вац, Па сјак, Бо ван, Стан ци, Лов ци, Ко би ље, По зла та, Зу бо вац, Грев ци и Зе би ца.

1.11.8.Жупсковиногорје/Жупа

Про сти ра ње

Жуп ско ви но гор је се на ла зи на уз ви ше њи ма и бре жуљ ка стим те ре ни ма Алек сан дро вач ке Жу пе.

Гра ни це 

Жуп ско ви но гор је се на ла зи на уз ви ше њи ма и бре жуљ ка стим те ре ни ма обла сти Жу па. Гра ни ца на се ве ро за па ду ви но гор ја кре ће од 
ме ста на гра ни ци оп шти на Алек сан дро вац и Тр сте ник на ас фалт ном пу ту То бо лац  – Ру де ни це (на гра ни ци К.О. Ру де ни це  – Ри ђев шти ца) 
и кре ће на крат ко на ис ток том гра ни цом, а за тим пу тем по ју жном обо ду шум ског по ја са по те са „Чу ка ра” и по но во на ста вља гра ни цом 
тих оп шти на, а за тим и Алек сан дро вац и Кру ше вац све до тро ме ђе К.О. Г. Зле ги ње  – Су бо ти ца  – Ће ли је. Ода тле гра ни ца скре ће на се-
ве ро за пад и иде пре ко ко та 365  – „Си на но вац”, 320  – „Ду бо ки нац” и 430  – „Чу ка” и од ко те 391 пре ла зи на изо хип су 400, се че ас фалт ни 
пут Тр нав ци  – Бе ла сте на, и до ла зи до се о ског пу та ка по те су „Чу ка так”. Гра ни ца пре ла зи Тр на вач ку ре ку у прав цу за па да и на ста вља 
пу тем по се вер ном, за пад ном и ју жном обо ду по те са „Је ле њак”, ис точ но од на се ља Љу бин ци и из ла зи на ре ку Вра та ри цу. Гра ни ца иде 
на југ том ре ком до цр кве у До бро љуп ци ма, а ода тле скре ће на ис ток нај пре пу тем до ко та 496  – „Ка ра у ла” и 436 и из ла зи на гра ни цу 
К.О. До бро љуп ци  – Жи лин ци. Ода тле гра ни ца иде на се ве ро за пад нај пре том гра ни цом, а за тим и Игрош  – Стро јин ци, Игрош  – Ле пе нац, 
Игрош  – Тр ша нов ци, Шљи во во  – Тр ша нов ци и Ма ла Врб ни ца  – Тр ша нов ци. Да ље гра ни ца иде пре ко ко те 386  – за пад но од за се о ка Ми-
ни ћи и пре ко за се о ка Ву кој чи ћи из ла зи на изо хип су 400 и њо ме иде до ко те 388 на се о ском пу ту Ву кој чи ћи  – Бо шко ви ћи. Ода тле гра ни ца 
скре ће на за пад и пу тем до ла зи до за се о ка Об ра до ви ћи и да ље на се ве ро за пад пу тем пре ма Шљи во ву пре ко ко те 424  – „Чу ка ра” из ла зи 
на изо хип су 450. Том изо хип сом гра ни ца иде у истом прав цу и је ди но се одва ја од ње пре ко ко те 411  – ушће по то ка Го сти нац у Вра та ри-
цу и на ста вља са ју жне стра не Вра та ри це све до ме ста где се пут Ле се нов ци  – До њи Вра та ри, одва ја од шу ме по те са „Ту цањ”. Гра ни ца 
ви но гор ја на ста вља за пад ним обо дом те шу ме и до ла зи на гра ни цу К.О. До њи Вра та ри  – Ми лен ти ја, иде том гра ни цом, а за тим и До њи 
Вра та ри  – Бу ди ло ви на и До њи Вра та ри  – Гор њи Вра та ри све до ас фалт ног пу та Алек сан дро вац  – До њи Вра та ри  – Бо ту ри ћи и тим пу тем 
на се ве ро и сток све до мо ста пре ко Вра та ри це. Ода тле гра ни ца на ста вља на се ве ро за пад изо хип сом 500, пре ла зи ас фалт ни пут па ра ле лан 
уз по ток Кру па ја и на ста вља пу тем уз Вра тар ни цу по обо ду шу ме. Гра ни ца до ла зи до ју го за пад ног обо да на се ља Гор њи Вра та ри, и скре-
ће на за пад пу тем по обо ду шу ме, ју жно од ко те 656  – „Ка ра у ла” и ју го за пад но од за се о ка Га ши ћи из ла зи на гра ни цу К.О. Гор њи Вра та-
ри  – Бо ту ри ћи, иде том гра ни цом, а за тим и гра ни цом К.О. Гор њи Вра та ри  – Ве ли ка Врб ни ца Гор ња. Гра ни ца да ље иде изо хип сом 550, 
са ис точ не стра не Вра тар ни це у прав цу ју го и сто ка, а за тим из над за се о ка Го ши ћи одва ја се на се ве ро и сток и обо дом шу ме пре ко ко те 
630  – „Дуб” из ла зи на изо хип су 600. Том изо хип сом гра ни ца до ла зи до из во ра Лат ко вач ке ре ке из ме ђу за се о ка Ва си ћи и Жи ва ди но ви ћи. 
Ода тле гра ни ца у истом прав цу до ла зи до ко те 729  – „Лат ко вац” и да ље ас фалт ним пу тем ка се лу Ста ни шин ци и до ла зи до рас кр сни це 
ас фалт них пу те ва пре ма за се о ку Ра ки ћи, скре ће тим пу тем на ју го и сток пре ко ко те 729  – „Ра кић ко бр до” и до ла зи до ко те 702. Ода тле 
гра ни ца иде на ис ток и пре ко ко те 502  – „Глу вач ки по ток”, из ла зи на изо хип су 550, па на ста вља њо ме све до ко те 573  – „Гра ди ште” и 
у истом прав цу из ла зи на пут Пу хо вац  – Пет ко ви ћи. Гра ни ца ода тле скре ће на се ве ро и сток тим пу тем, а за тим и пу тем ка за се о ку Фи-
ли по ви ћи и ис пред Ле нач ког по то ка пре ла зи на изо хип су 500. Гра ни ца иде крат ко том изо хип сом до пу та из ме ђу за се о ка Фи ли по ви ћи 
 – Пет ко ви ћи, пре ла зи Ле нач ки по ток и у прав цу се ве ро и сто ка пре ко по те са „Ла зи нац”, се вер но од Ве ње Гла ве до ла зи до ко те 713  – из вор 
по то ка Ко прив њак. Гра ни ца да ље на ста вља изо хип сом 700 на ју го и сток до по те са „Об зо вик”, а за тим пу тем пре ма се лу Бра ти ћи до по те-
са „Гуч ка” где изо хип сом 600 до ла зи до шко ле у за се о ку Чу ри ћи. Гра ни ца да ље на ста вља у истом прав цу пу тем по гра ни ци К.О. Бра ти ћи 
 – Ржа ни ца, а за тим од ме ста где се скре ће за за се ок Ива но ви ћи. Ода тле гра ни ца иде на ју го и сток по ју жном обо ду уског шум ског по ја са 
око Бра тић ке ре ке пре ко ко те 455  – „Па влов брег”, до ла зи до се о ског пу та се ве ро и сточ но од по те са „Ма ла Ба о ри ца” и вра ћа се се вер ним 
обо дом по ме ну те шу ме пра те ћи изо хип су 450 и до ла зи до на се ља Бра ти ћи. Ту гра ни ца из ла зи на гра ни цу ре јо на и иде на ис ток од ко те 
542  – се вер но од се ла Бра ти ћи гра ни цом оп шти на Алек сан дро вац и Тр сте ник до по чет не тач ке ви но гор ја.

Жуп ско ви но гор је не об у хва та сле де ће шум ске ком плек се: у за пад ном и ју жном де лу К.О. Стар ци  – По пов ци; у се вер ном и се ве ро-
и сточ ном де лу К.О. Лат ко вац; у за пад ном де лу К.О. Пу хо вац, у ју го за пад ном де лу К.О. Ве ља Гла ва; у се ве ро за пад ном де лу К.О. Дрен ча; 
у цен трал ном де лу К.О. Ржа ни ца; као и у ју жном и ју го за пад ном де лу К.О. Ту леш.

Жуп ско ви но гор је об у хва та и сле де ће оазе: 
Оаза Зла та ри по чи ње на Су вај ској ре ци у на се љу Ал ба ни ја и иде на ис ток пре ко Ку ће тин ске ко се до ко те 476, из ла зи на пут ко јим 

иде на југ до ко те 441, на ста вља пу тем, а за тим се укљу чу је на изо хип су 350 ко јом иде на за пад, об у хва та на се ље Бо ги ше, укљу чу је се на 
ас фалт ни пут ко јим скре ће на се вер, ис точ но од ре ке Ра си не и на тај на чин до ла зи до по чет не тач ке оазе.

Оаза Стро јин ци  – се вер об у хва та на се ље Стро јин ци. Гра ни ца по ла зи од ко ор ди на те: N 43° 22’ 07’’, E 21° 06’ 40’’ из ме ђу пу та Стро-
јин ци  – Брус и ре ке Ку ће вац на изо хип си 400 и ода тле кре ће на ис ток обо дом шу ме до ко ор ди на те: N 44° 22’ 09’’, E 21° 07’ 22’’, скре ће 
на југ пу тем и из ла зи на глав ни пут Стро јин ци  – Зла та ри и њи ме иде крат ко на ис ток до ко ор ди на те: N 43° 22’ 00’’, E 21° 07’ 25’’, ода кле 
скре ће на југ пу тем и на ста вља на за пад, ју жно од по те са Ра и че ви ћи. Гра ни ца за тим оби ла зи на се ље Стро јин ци са ју жне, а за тим и за пад-
не стра не и пре ко ко ор ди на те: N 43° 22’ 01’’, E 21° 06’ 33’’ до ла зи до по чет не тач ке оазе.

Оаза Стро јин ци  – југ по чи ње у ко ти 431 и иде на ис ток изо хип сом 390 до ко те 409, скре ће на југ све вре ме иду ћи обо дом шу ме и 
до ла зи до се вер но од ко те 549, ода кле скре ће на за пад на ста вља ју ћи обо дом шу ме. Гра ни ца за тим про ла зи се вер но од по те са Би љу ро вац 
и Ја бу ко вац и пре ко ко ор ди на та: N 43° 21’ 25’’, E 21° 05’ 56’’ и N 43° 21’ 23’’, E 21° 06’ 17’’ и по те са „Ву чи брег” до ла зи до по чет не тач ке.

Оаза Дуп ци се про сти ре на К.О. Дуп ци и Стро јин ци. Гра ни ца кре ће ју жно од пу та Кру ше вац  – Брус у ко ор ди на ти: N 43° 21’ 47’’, E 
21° 08’ 05’’ и иде пу тем из ме ђу пар це ла на ис ток, а за тим и на југ, па на за пад. Гра ни ца оазе се за тим ис точ но од по те са Ка ме њак у ко ор-
ди на ти: N 43° 20’ 57’’, E 21° 07’ 52’’ укљу чу је на дру ги пут ко јим иде на се вер и њи ме до ла зи до по чет не тач ке. 

Оаза Ле пе нац об у хва та ма ло под руч је са ју жне стра не од гра ни це ре јо на, од но сно ви но гор ја. Кре ће на пу ту Игрош  – Ле пе нац у ко-
ор ди на ти: N 43° 21’ 38’’, E 21° 05’ 13’’, а за тим пре ла зи на спо ред ни пут ко јим иде на ис ток. Гра ни ца за тим у ко ор ди на ти: 44° 41’ 23’’, 21° 
05’42’’ пре ла зи на пут ко јим иде на ју го за пад, а за тим пре ла зи на изо хип су 400, ко јом иде на се ве ро за пад и из ла зи на пут Игрош  – Ле пе-
нац и до ла зи до по чет не тач ке оазе.

Оаза Ри ба ри  – се вер об у хва та део на се ља Ри ба ри, за пад но од ре ке Ра си не. Гра ни ца оазе по чи ње у ко ор ди на ти: N 43° 25’ 16’’, E 20° 
59’ 21’’ и пре ко ко ор ди на та: N 43° 25’ 01’’, E 20° 58’ 57’’; N 43° 24’ 57’’, E 20° 59’ 16’’; N 43° 25’ 01’’, E 20° 58’ 39’’ и N 43° 25’ 10’’, E 20° 
59’ 01’’ до ла зи до по чет не тач ке оазе.
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Оаза Ри ба ри  – југ об у хва та ма ли део на се ља Ри ба ри оиви чен шу мом са за пад не стра не ре ке Ра си не, ју жно од по те са „Ве ли ки Ри ба-

ри” и се ве ро за пад но од ко те 583.
Оаза Ми лен ти ја  – југ об у хва та под руч је за пад но од ре ке Ра си не и ју жно од Ја си ко вач ког по то ка, об у хва та ју ћи је дан део на се ља Ми-

лен ти ја.
Оаза Ми лен ти ја  – цен трал ни део об у хва та део из ме ђу се вер ног и ју жног де ла оазе Ми лен ти ја, ис точ но од ко те 599, об у хва та ју ћи 

ве о ма ма ли део на се ље ног ме ста.
Оаза Ми лен ти ја  – се вер об у хва та под руч је за пад но од ре ке Ра си не и ју жно од Ба шић ке ре ке. Оаза об у хва та пар це ле оиви че не шум-

ским по ја сом у ко ор ди на та ма: N 43° 25’ 57’’, E 20° 59’ 23’’; N 43° 25’ 46’’, E 20° 59’ 08’’; N 43° 25’ 51’’, E 20° 58’ 52’’ и N 43° 25’ 59’’, E 
20° 59’ 06’’.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Жуп ско ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Мр мош, Гор ња Зле ги ња, Су бо ти ца, Вра жо грн ци, Тр нав ци, До бро љуб ци, 
Игрош, Шљи во во, Ма ла Врб ни ца, Бо ту ња, Ле се нов ци, Ра кља, До њи Вра та ри, Стар ци  – По пов ци, Гор њи Вра та ри, Лат ко вац, Ко же тин, 
Пу хо вац, Дрен ча, Ржа ни ца, Ве ља Гла ва, Ту леш, Тр жац, Ра та је, Бра ти ћи, Ру де ни це, Ома шни ца и Го лу бо вац, Зла та ри, Бо ги ше, Стро јин ци, 
Дуп ци, Ле пе нац, Ри ба ри и Ми лен ти ја, као и  ка та стар ске оп шти не Ве ли ка Врб ни ца, Ве ли ка Врб ни ца До ња, Ма ла Врб ни ца, До њи Сту-
пањ, Гор њи Сту пањ, Ла ћи след, Да шни ца, Га ре ви на, До ња Зле ги ња, Цр ве на Ја бу ка, По крп, Пар чин, Љу бин ци, Бо бо те, Сту бал, Вит ко во, 
Ста ње во, Алек сан дро вац и Но ва ци.

1.11.9.Ражањсковиногорје/Ражањ

Про сти ра ње

Ра жањ ско ви но гор је се про сти ре на об рон ци ма пла ни не Бу ко вик на ис то ку, до ре ка Ве ли ке и Ју жне Мо ра ве на за па ду. 

Гра ни це

Гра ни ца ви но гор ја кре ће на се ве ро за па ду, од ме ста где ас фалт ни пут Кру ше вац  – ауто пут пре се ца гра ни цу оп шти на Ћи ће вац и Па-
ра ћин и кре ће на ис ток том гра ни цом, а за тим гра ни цом оп шти на Ра жањ и Па ра ћин, и том гра ни цом иде на ис ток до по то ка Ра до њаш 
(на гра ни ци К.О. Ско ри ца  – Пла на), тим по то ком до ушћа, за тим по то ком Кли су ра и Кр ће вом ре ком до ко те 225  – ушће Пе тро вог по то ка 
и тим по то ком на ис ток до из во ра у по те су „Бе ле сте не”. Ода тле гра ни ца скре ће на југ и иде пре ко ко та 318  – „Бо шњар”, 329 ис точ но од 
Сми лов ца, 260  – „ре ка Пр че ви ца”, 382  – „Рав на Ду бра ва”, 438 и 339  – „Пр ло” се ве ро и сточ но од Под гор ца, пре ла зи Ве ли ку ре ку и на ста-
вља на југ пре ко ко та 352, 369, 422  – „Ста ро лој зе” и 355  – „Хај дуч ки кла де нац”. Ту гра ни ца скре ће на за пад и иде Хај дуч ким по то ком 
до ушћа по то ка Да ву ле, скре ће на југ ис точ ним обо дом шу ме и пре ко ко те 311  – „Ли по вач ка ре ка” крат ко на ста вља том ре ком, а за тим 
ју жним обо дом шу ме по те са „Рав ни ца” до ко те 383  – се вер но од по те са „Ли по вац”. Ода тле гра ни ца иде на ју го и сток изо хип сом 400 све 
до Дре но вач ког по то ка, ју го и сточ но од на се ља Цр ни Као и код по те са „Дре но вач ка ко са” из ла зи на гра ни цу оп шти на Ра жањ и Алек си-
нац (гра ни ца К.О. Цр ни Као  – Мо зго во) и гра ни цом ове две оп шти не иде до ас фалт ног пу та Ра жањ  – Де ли град. Ода тле гра ни ца скре ће 
на се ве ро за пад тим пу тем све до по те са „Гра ди ште”. Ту гра ни ца скре ће на се вер и иде изо хип сом 250 све до тач ке се вер но од по те са 
„Мла де но ва ко са”, ју жно од се ла По слон, у прав цу се ве ра пре ла зи По слон ску ре ку и у по те су „Ан то ни је ва стра на” из ла зи на изо хип су 
300 и њо ме до ко те 288, за пад но од се ла По слон. Ода тле гра ни ца у прав цу се ве ра пре ла зи Сел ски по ток и у по те су „Осо јак” из ла зи на 
изо хип су 350 и њо ме иде до Ли по вач ког по то ка за пад но од се ла Чу бу ра. Ода тле гра ни ца иде пу тем по обо ду шу ме од по те са „Ма ли врх”, 
пре ко по те са „Чу ча ња” и до ла зи до ко те 237  – „Ра жањ ска ре ка”, а за тим ас фалт ним пу тем Ра жањ  – Ма ђе ре на се ве ро за пад, а за тим изо-
хип сом 300, за пад но од на се ља Ма ђе ре све до по те са „Ло вач ко по ље”. Гра ни ца ту скре ће на ју го за пад пу тем пре ко ко та 365 и 344  – „Ко-
ту ра ча”, а за тим на југ изо хип сом 250, пре ла зи на дру гу стра ну Ра жањ ске ре ке пре ко ко те 176 и на ста вља истом изо хип сом све до ко те 
257  – „Пар ло зи”, се ве ро и сточ но од Бра љи не Ра жањ ске, а за тим од ко те 180 на за пад Кр њим по то ком до пру ге Ниш  – Ста лаћ и пру гом на 
се вер до ко те 155, не да ле ко од ушћа Ра жањ ске ре ке. Ода тле гра ни ца иде на се вер изо хип сом 150, а за тим и обо дом шу ме по те са „То пу-
нар” и „Осо је” и да ље пу тем пре ко ко та 271  – за пад но од по те са „Ко за рац” и 297, скре ће на за пад и пре ко ко та 338  – „Сред ња ко са”, 307, 
273  – „Чу кар” и 183 из ла зи по но во на пру гу Ниш  – Ста лаћ код ушћа по то ка Сте ва нац у Ју жну Мо ра ву и пру гом на се вер до ас фалт ног 
пу та Кру ше вац  – По ја те. Тим пу тем гра ни ца иде на се ве ро и сток све до по чет не тач ке ви но гор ја.

Ра жањ ско ви но гор је об у хва та и ма лу оазу ко ју са чи ња ва за пад не, ју го за пад не и ју жне па ди не бр да из над Ста ла ћа, на ме сту где се 
на ла зи сред ње ве ков но утвр ђе ње „То до ро ва ку ла”, у К.О. Град Ста лаћ око ко ор ди на те: N 43° 40’ 13’’, E 21° 24’ 11’’.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Ра жањ ско ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Ско ри ца, Сми ло вац, Ви то ше вац, Под го рац, Пар дик, Ва рош, Ру ји ште, 
Цр ни Као, Ли по вац, Пра сков че, По слон, Чу бу ра, Ра жањ, Ма ђе ре, Ћи ће вац, Ра до ше вац, Лу чи на, Ста лаћ, Ћи ће вац  – град, По ја те и Бра-
чин, као и ка та стар ске оп шти не Шет ка, Плоч ник и Пре тр ко вац.

Пре по ру че не/до зво ље не сор те и мак си мал ни при но си

Пре по ру че не/до зво ље не сор те за ре јон Три Мо ра ве по ви но гор ји ма ко је слу же за про из вод њу ква ли тет ног ви на са ге о граф ским по-
ре клом (ква ли тет но ви но са кон тро ли са ним ге о граф ским по ре клом и ква ли те том  – К.П.К. и вр хун ско ви но са кон тро ли са ним и га ран то-
ва ним ге о граф ским по ре клом и ква ли те том  – К.Г.П.К.) са мак си мал ним до зво ље ним при но си ма (у ки ло гра ми ма) по биљ ци ви но ве ло зе 
и по хек та ру су:

СОР ТЕ ЗА
БЕЛА ВИНА

Па ра-
ћин ско

Ја го-
дин ско

Јо-
вач ко

Ле-
вач ко

Тем-
нић ко

Тр сте-
нич ко

Кру ше-
вач ко

Жуп-
ско

Ра жањ-
ско

при нос/(kg/биљ ци) при нос/(kg/хек та ру)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Тамјаника          2,5 2 7.500 8.000
Смедеревка          2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Неопланта          2,5 2 7.500 8.000
Жупљанка          2,5 2 7.500 8.000
Сила          2,5 2 7.500 8.000
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Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Savagnin Rose 
(Траминац)          2,5 2 7.500 8.000

Muscat Ottonel          2,5 2 7.500 8.000
Chardonnay          2,5 2 7.500 8.000
Sauvignon Blanc          2,5 2 7.500 8.000
Semillon          2,5 2 7.500 8.000
Pinot Blanc (Бургундац 
бели)          2,5 2 7.500 8.000

Pinot Gris (Бургундац 
сиви)          2,5 2 7.500 8.000

Riesling Italico 
(Италијански ризлинг, 
Грашевина)

         2,5 2 7.500 8.000

Riesling (Рајнски 
ризлинг)          2,5 2 7.500 8.000

Rkatziteli (Ркацители)          2,5 2 7.500 8.000

СОРТЕ ЗА
РОЗЕ ВИНА

Па ра-
ћин ско

Ја го-
дин ско

Јо-
вач ко

Ле-
вач ко

Тем-
нић ко

Тр сте-
нич ко

Кру ше-
вач ко

Жуп-
ско

Ра жањ-
ско

при нос/(kg/биљ ци) при нос/(kg/хек та ру)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Limberger (Франковка)          2,5 2 7.500 8.000
Portugieser 
(Португизер)          2,5 2 7.500 8.000

Вранац          2,5 2 7.500 8.000
Прокупац (Рскавац)          2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Нема препоручених  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Pinot Noir (Бургундац 
црни)          2,5 2 7.500 8.000

Gamay Noir (Гаме)          2,5 2 7.500 8.000
Merlot          2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Sauvignon          2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Franc          2,5 2 7.500 8.000
Muscat de Hambourg 
(Мускат хамбург)          2,5 2 7.500 8.000

Petit Verdot  2,5 2 7.500 8.000

СОРТЕ ЗА
ЦРВЕНА ВИНА

Па ра-
ћин ско

Ја го-
дин ско

Јо-
вач ко

Ле-
вач ко

Тем-
нић ко

Тр сте-
нич ко

Кру ше-
вач ко

Жуп-
ско

Ра жањ-
ско

при нос/(kg/биљ ци) при нос/(kg/хек та ру)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Limberger (Франковка)          2,5 2 7.500 8.000
Portugieser 
(Португизер)          2,5 2 7.500 8.000

Вранац          2,5 2 7.500 8.000
Прокупац (Рскавац)          2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Пробус          2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Pinot Noir (Бургундац 
црни)          2,5 2 7.500 8.000

Gamay Noir (Гаме)          2,5 2 7.500 8.000
Merlot          2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Sauvignon          2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Franc          2,5 2 7.500 8.000
Petit Verdot  2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене сорте БОЈАДИСЕРИ:
Alicante Bouschet          2,5 2 7.500 8.000
Gamay Teinturier (Гаме 
бојадисер)          2,5 2 7.500 8.000

Жупски бојадисер          2,5 2 7.500 8.000
Крајински бојадисер          2,5 2 7.500 8.000
  – основна рејонирана сорта (препоручена)    – допунска рејонирана сорта (дозвољена)

У из у зет но по вољ ним го ди на ма, при нос се мо же уве ћа ти за нај ви ше 0,5 kg по биљ ци ви но ве ло зе.
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Дру ге ка рак те ри сти ке ве за не за про из вод њу гро жђа и ви на:

Ре јон Три Мо ра ве 
(Параћинско, Јагодинско, Јовачко, Левачко, Темнићко, Трстеничко, Крушевачко, Жупско и Ражањско виногорја)

СОР ТЕ ЗА СТО НУ УПО ТРЕ БУ ГРО ЖЂА  
(ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ/ДО ЗВО ЉЕ НЕ СА МО  
ЗА ВИ НО ГОР ЈА)

Пре по ру че не/до зво ље не аутох то не и ре ги о нал не сор те
 – Chas se las (Ша сла бе ла, Пле мен ка бе ла)  –  Chas se las ros se (Ша сла цр ве на, Пле-

мен ка цр ве на)
 – Ча уш бе ли
 – Цр ве ни дре нак (Ра за кли ја)
 – Друге сорте

Пре по ру че не/до зво ље не до ма ће ство ре не сор те
 – Опу зен ска ра на
 – Би сер ка ра на
 – Де мир ка пи ја
 – Бе о град ска ра на
 – Ко сов ска ра на
 – Грочанка

 – Кар мен
 – Ба нат ски му скат
 – Рад ми ло вач ки му скат
 – Сме де рев ски му скат
 – Ла ста
 – Србија

 – Бе о град ска бе се ме на
 – Друге сорте

Пре по ру че не/до зво ље не ин тер на ци о нал не сор те
 – Pri ma 
 – Ora
 – Early Mu scat
 – Чаб ски би сер
 –  Car di nal 
 –  Ir sai Oli ver
 –  Ља на
 –  Ma til de
 – Mu scat de Ham bo urg (Му скат хам бург)
 – Per let te (Пер лет)
 – Reine des vignes (Kраљица винограда)

 – Sul ta ni ne blan che (Thomp son se e dless, 
Сул та ни на)
 – Su per ra ni Bol gar (вр ло ра ни Афус-али)
 – Exal ta 
 – Mu scat Pre co ce de Sa u mur
 – Dan las 
 – Ali na
 – An ge la
 – Asta ni skij
 – Fanny
 – Ge org
 – Lival 

 – Na deg da Azos
 – Mu scat Ro se St Val li er
 – Mic he le Pa li e ri
 – Vic to ria
 – Kat ha ri na
 – Dat ti er de Bouyro ut (Афус-али, 
Ре ги на)
 – Moldоva
 – Друге сорте

ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ/ДО ЗВО ЉЕ НЕ ЛО ЗНЕ ПОД ЛО ГЕ

 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Ko ber 5BB 
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, SO4
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Te le ki 5C
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Te le ki 8B
 – Berlandieri x Riparia, 420 А

 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Ric hter 110
 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Pa ul sen 1103
 – Berlandieri x Rupestris, Ruggeri 140

 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Ric hter 99
 – Chas se las х Ber lan di e ri, 41B
 – Fer cal
 – Друге подлоге

УЗ ГОЈ НИ ОБ ЛИК (НА ЧИН РЕ ЗИД БЕ) КОД  
ВИ НО ГРА ДА НА МЕ ЊЕ НИХ ПРО ИЗ ВОД ЊИ 
ГРО ЖЂА ЗА КВА ЛИ ТЕТ НА ВИ НА  
СА ГЕ О ГРАФ СКИМ ПО РЕ КЛОМ

 – Јед но гу би Ги јов (Гу јо)
 – Дво гу би Ги јов (Гу јо)
 – Кар ло вач ки
 – Роајатска кордуница

 – Аси ме трич на кор ду ни ца
 – Казeнaвљева кор ду ни ца
 – Са сло бод ним (па да ју ћим) ла ста ри ма

 – Сил во кор ду ни ца
 – Мо зе ро ва кор ду ни ца
 – Жуп ски 
 – Кра јин ски
 – Други слични узгојни облици

МИ НИ МАЛ НИ СА ДР ЖАЈ АЛ КО ХО ЛА (% VOL)
(уколико вино није произведено на посебан начин)

Бе ла/Ро зе Цр ве на
9,5 10,0

1.12. БЕ О ГРАД СКИ РЕ ЈОН/БЕ О ГРАД

Про сти ра ње

Бе о град ски ре јон об у хва та ју жну за ле ђи ну ре ка Са ве и Ду на ва по чев ши од ушћа ре ке Ко лу ба ре у Са ву до ушћа Ве ли ке Мо ра ве у 
Ду нав и те ре не на об рон ци ма пла ни на Ава ле и Ко смај.

Гра ни це

На се ве ру гра ни ца ре јо на по чи ње од ушћа ре ке Ко лу ба ре у Са ву и иде де сном оба лом Са ве, све до ње ног ушћа у ре ку Ду нав. За тим 
гра ни ца иде де сном оба лом Ду на ва до ушћа Ве ли ке Мо ра ве у Ду нав. Од ушћа, гра ни ца иде на југ ле вом оба лом ре ке Ве ли ка Мо ра ва, све 
до гра ни це оп шти на Сме де ре во и Ве ли ка Пла на (гра нич на К.О. Са ра ор ци). Ода тле гра ни ца иде на за пад гра ни цом ових оп шти на, а да ље 
гра ни цом оп шти на Сме де ре во и Сме де рев ска Па лан ка све до гра ни це оп шти на Мла де но вац и Сме де рев ска Па лан ка, за тим Мла де но вац 
и То по ла, Мла де но вац и Аран ђе ло вац, а по том гра ни цом оп шти на Со пот и Аран ђе ло вац, Ла за ре вац  – Аран ђе ло вац, Ла за ре вац  – Љиг, а 
за тим ка се ве ру гра ни цом оп шти на Ла за ре вац  – Лај ко вац, Ла за ре вац  – Уб, Обре но вац  – Уб до ре ке Ко лу ба ре и да ље то ком Ко лу ба ре до 
ушћа ре ке Ко лу ба ре у Са ву где је по чет на тач ка ре јо на.

Ре јон не укљу чу је: 
 – шум ски ком плекс Ли по вач ке шумe у К.О. Ба ра је во, Срем чи ца и Ме љак;
 – шум ски ком плекс на пла ни ни Ко смај у К.О. Ро га ча, Не ме ни ку ће, Ко ра ћи ца и Ве ли ка Иван ча, као и
 – шум ски ком плекс из ме ђу пла ни на Ава ла и Ко смај у К.О. Стој ник, Ба бе, Гу бе ре вац, Ли со вић, Ба ра је во, Пар ца ни и Ри пањ.
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Кар та 1.12.1. Гра ни це ре јо на и ви но гор ја Бе о град ског ре јо на

Об у хва ће не оп шти не

Бе о град ски ре јон об у хва та те рен у оп шти на ма Обре но вац, Чу ка ри ца, Сав ски ве нац, Ста ри град, Вра чар, Зве зда ра, Па ли лу ла, Ра ко-
ви ца, Во ждо вац, Гроц ка, Ба ра је во, Со пот, Мла де но вац, Ла за ре вац и Сме де ре во.

По вр ши не ре јо на и ви но гор ја

Бе о град ски ре јон за у зи ма по вр ши ну од 241.866,90 ha.

Та бе ла 1.12.1. По вр ши на Бе о град ског ре јо на
Бе о град ски ре јон
Укупна површина (ha)

Укуп на по вр ши на 
241.866,90

По вр ши не под ви но гра ди ма

На осно ву по љо при вред ног по пи са из 2012. го ди не у Бе о град ском ре јо ну има 1129,55 ha ви но гра да (око 1061,67 ha род них ви но гра-
да, од но сно 93,99%), од че га је 703,29 ha са сто ним сор та ма и 426,26 ha са вин ским сор та ма.

Гра фи кон 1.12.1. По вр ши не под об ра ђи ва ним ви но гра ди ма у оп шти на ма об у хва ће ним Бе о град ским ре јо ном
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Кли мат ски фак то ри

У та бе ли 1.12.2. су при ка за не вред но сти не ких би о кли мат ских ин дек са на осно ву по да та ка из метeоролошких ста ни ца у Бе о гра ду, 
Сур чи ну и Рад ми лов цу (1961 –2010).

Та бе ла 1.12.2. Би о кли мат ски ин дек си за Бе о град ски ре јон
Ста ни ца AVG WIN BEDD HI CI DI N0 N35 N15
Бе о град 18.3 1817.4 1434.9 2252.3 13.2 174.9 1.0 3.6 0.3
Рад ми ло вац 17.1 1571.2 1322.1 2112.3 10.7 192.7 3.7 3.7 1.5
Сур чин 17.6 1669.3 1365.1 2163.0 11.9 182.7 2.7 3.6 1.4

Кар та 1.12.2. Вин кле ров ин декс Бе о град ског ре јо на
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Зе мљи шни усло ви

Пре о вла ђу ју ћи тип зе мљи шта овог ре јо на је еутрич ни кам би сол, а за сту пље ни су и флу ви сол, ху мо флу ви сол и се ми глеј, лу ви сол и 
зе мљи шта у ле си ви ра њу, псе у до глеј, чер но зем и оста ла зе мљи шта.

Кар та 1.12.3. Ти по ви зе мљи шта Бе о град ског ре јо на
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То по граф ски фак то ри

Ге о граф ска ши ри на

Ре јон се про сти ре од 44° 50’ ге о граф ске ши ри не на се ве ру до 44° 15’ ге о граф ске ши ри не на ју гу.

Над мор ска ви си на

Ве ћи део ре јо на се про сти ре на над мор ским ви си на ма oд 100 m до 300 m, али се пре де ли где се про сти ру ви но гор ја и где се на ла зе 
ви но гра ди углав ном на ла зе на над мор ским ви си на ма од 150 m до 250 m. Над мор ска ви си на ре јо на се по сте пе но сма њу је иду ћи од цен-
трал ног де ла ре јо на ка обо ди ма ре јо на, са из у зет ком у ју го за пад ном де лу ре јо на где су та ко ђе ве ће над мор ске ви си не.

Кар та 1.12.4. Над мор ска ви си на Бе о град ског ре јо на
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На гиб те ре на

Овај ре јон се углав ном ка рак те ри ше уме ре но-стр мим до бла гим на ги би ма те ре на на ко ји ма се на ла зе ви но гра ди.

Кар та 1.12.5. На гиб те ре на Бе о град ског ре јо на
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Екс по зи ци ја те ре на

Ре јон се ка рак те ри ше раз ли чи тим екс по зи ци ја ма те ре на, али се ви но гра ди углав ном на ла зе на ју жним, ју го и сточ ним и ис точ ним 
екс по зи ци ја ма.

Кар та 1.12.6. Екс по зи ци ја те ре на Бе о град ског ре јо на

Оро граф ске ка рак те ри сти ке

У овом ре јо ну се на ла зи ни жа пла ни на Ава ла (506 m), а у ју жном де лу ре јо на, та ко ђе нижa планинa Ко смај (626 m).

Ути цај ве ли ких во де них по вр ши на

У овом ре јо ну ве ли ки ути цај има ре ка Ду нав ко ја се на ла зи се се вер не стра не ре јо на и ре ка Са ва ко ја про ти че са се ве ро за пад не 
стра не ре јо на. Оне ути чу на ра ни је са зре ва ње гро жђа због по ја ча ног ди фу зног зра че ња, а у то ку зи ме убла жа ва ју на гла ко ле ба ња тем пе-
ра ту ре чи ме се сма њу је опа сност од зим ских мра зе ва. 
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Пejзаж

Овај ре јон ка рак те ри ше ни зиј ско-брд ски ре љеф где су пре те жно за сту пље не шу ме хра ста лу жња ка, ја се на, јо ве, вр бе, то по ле и др. 
у ни жем под руч ју, као и шу ме хра ста це ра, сла ду на и др. у ви шем под руч ју. Ре јон ка рак те ри ше и ве ли ки број не што ма њих во де них по-
вр ши на, Ве ли ка Мо ра ва са ис точ не стра не ре јо на, ре ка Ра ља ко ја про ти че кроз сам ре јон, за тим Љиг и Ко лу ба ра са ју го за пад не и за пад не 
стра не ре јо на. Бр до ви ти те ре ни, на ги би пре ма ре ка ма, са во ћар ским (по себ но у Гро чан ском ви но гор ју) и ра тар ским кул ту ра ма да ју ка-
рак те ри сти ке пеј за жа овог ре јо на.

За сту пље ност ви но гра да и про из во ђа ча гро жђа

У овом ре јо ну 4.421 газдинствo поседујe ви но гра де, што чи ни око 11,88% од укуп ног бро ја по љо при вред них га здин ста ва oвог ре јо-
на. Нај ве ћи број ви но гра да ра, као и пар це ла под ви но гра ди ма се на ла зи у оп шти ни Гроц ка.

Ви но гор ја

Бе о град ски ре јон чи не сле де ћа ви но гор ја:
1.12.1. Авал ско-ко смај ско ви но гор је/Ава ла; 
1.12.2. Гро чан ско ви но гор је/Гроц ка;
1.12.3. Сме де рев ско ви но гор је/Сме де ре во;
1.12.4. Ду бон ско ви но гор је/Ду бо на;
1.12.5. Ла за ре вач ко ви но гор је/Ла за ре вац.

1.12.1.Авалско-космајсковиногорје/Авала–Космај

Про сти ра ње

Авал ско  – ко смај ско ви но гор је се на ла зи на за пад ним и се ве ро за пад ним па ди на ма Ко сма ја  – од Мла де нов ца до Бе о гра да. 

Границe

На се ве ро за па ду гра ни ца ви но гор ја по чи ње на рас кр сни ци пу те ва Обре но вац  – Бе о град и Обре но вац  – Ми сло ђин и иде ис точ но 
пу тем ка Бе о гра ду до пе тље у Остру жни ци, ис кљу чу ју ћи шум ски по јас уз пут у К.О. Ба рич, Ма ла Мо шта ни ца и Ум ка. Одав де гра ни ца 
на ста вља кру жним пу тем око Бе о гра да ка Же ле зни ку, а за тим гра ни цом К.О. Же ле зник  – Ве ли ки Ма киш, Же ле зник  – Чу ка ри ца, Кне же-
вац  – Чу ка ри ца, Кне же вац  – Ста ра Ра ко ви ца, Ре сник  – Ста ра Ра ко ви ца, Ре сник  – Ја јин ци, Ра ко ви ца се ло  – Ја јин ци, Ра ко ви ца се ло  – Ку-
мо драж, Ра ко ви ца Се ло  – Бе ли По ток до по чет ка шум ског ком плек са на Ава ли (ко ор ди на та: N 44° 42’ 05’’, E 20° 30’ 46,14’’, ко та 300). 
Ода тле гра ни ца скре ће на за пад, на Авал ски пут код ко те 249 (скре та ње за ин сти тут „Ја ро слав Чер ни”), а за тим гра ни ца иде пу тем на југ, 
за о би ла зе ћи пла ни ну Ава лу до ко те 293, ода кле гра ни ца иде ју жно пре ко ко те 200, а за тим од ко те 268 на се ве ро и сток ас фалт ним пу тем 
у по те су „Рт”, укљу чу је се по но во на Авал ски пут и гра ни цу К.О. Ри пањ  – Вр чин, Ри пањ  – Бе га љи ца, Ма ла Иван ча  – Бе га љи ца, Ма ла 
Иван ча  – Дра жањ, Ма ла Иван ча  – Ма ли По жа ре вац, По по вић  – Ма ли По жа ре вац, По по вић  – Ђу рин ци, Со пот  – Ђу рин ци, Не ме ни ку-
ће  – Ђу рин ци, Не ме ни ку ће  – Вла шка, Аме рић  – Вла шка, Ма ла Вр би ца  – Рај ко вац, Мла де но вац  – Рај ко вац, Мла де но вац  – Мла де но вац 
се ло, Мла де но вац  – Гра ни це, Мла де но вац  – Ко ва че вац, Ме ђу луж је  – Ко ва че вац, Јаг њи ло  – Ко ва че вац, Јаг њи ло  – Ку са дак и Ра бро вац 
 – Ку са дак. Да ље гра ни ца иде гра ни цом ре јо на, од но сно гра ни цом оп шти на Мла де но вац  – Сме де рев ска Па лан ка, Мла де но вац  – То по ла, 
Мла де но вац  – Аран ђе ло вац, Со пот  – Аран ђе ло вац до тро ме ђе К.О. Сиб ни ца  – Ми ро саљ ци  – Ту леж. Гра ни ца да ље иде гра ни цом оп шти-
на Со пот  – Ла за ре вац, Ба ра је во  – Ла за ре вац и Обре но вац  – Ла за ре вац, одва ја ју ћи се од тих гра ни ца оп шти на: изо хип сом 120 на гра ни ци 
К.О. Ар на је во  – Со ко ло во, из ба цу ју ћи до ли ну ре ке Се о не (нај и сточ ни ја ко ор ди на та: N 44° 28’ 23’’, E 20° 23’ 46’’) и по то ка Ти а но вац; изо-
хип сом 120 на гра ни ци К.О. Ве ли ки Бо рак  – Ле ско вац, из ба цу ју ћи до ли не ре ка Бе ља ни ца (нај и сточ ни ја ко ор ди на та: N 44° 34’ 39’’, E 20° 
25’ 00’’), Стој нич ка (нај и сточ ни ја ко ор ди на та: N 44° 31’ 15’’, E 20° 25’ 23’’) и Ба ра јев ска ре ка (нај и сточ ни ја ко ор ди на та: N 44° 32’ 43’’, E 
20° 25’ 09’’); изо хип сом 130 на гра ни ци К.О. Ве ли ки Бо рак  – Ле ско вац, из ба цу ју ћи до ли ну по то ка Опар на (нај се вер ни ја ко ор ди на та: N 
44° 33’ 27’’, E 20° 20’ 02’’) и изо хип сом 120 на гра ни ци К.О. Ба ље вац  – Вр бов но, из ба цу ју ћи до ли ну по то ка Вр бо ви ца (нај се вер ни ја ко ор-
ди на та: N 44° 34’ 34’’, E 20° 17’ 25’’). Гра ни ца до ла зи до ас фалт ног пу та Сте по је вац  – Ко на ти це  – Ми сло ђин, иде тим пу тем у прав цу се-
ве ра, из ба цу ју ћи све вре ме за пад ну стра ну пре ма Ко лу ба ри из ви но гор ја и до ла зи до рас кр сни це на ула зу у ме сто Ми сло ђин, одва ја ју ћи 
се од тог пу та изо хип сом 120, ју жно од на се ља Дра же вац, из ба цу ју ћи до ли ну ре ке Ма ри ца (нај и сточ ни ја ко ор ди на та: N 44° 36’ 47’’, E 20° 
19’ 41’’) и Ја се но вач ког по то ка (нај и сточ ни ја ко ор ди на та: N 44° 36’ 51’’, E 20° 16’ 50’’). Гра ни ца да ље на ста вља се вер но ло кал ним пу тем 
ко ји пра ти ток ре ке Ко лу ба ре до ње го вог из ла ска на глав ни пут у Ми сло ђи ну. Одав де гра ни ца на ста вља овим пу тем на се вер до по чет не 
тач ке (рас кр сни ца пу те ва Обре но вац  – Бе о град и Обре но вац  – Ми сло ђин).

Ви но гор је не укљу чу је: 
 – шум ски ком плекс Ли по вач ке шумe у К.О. Ба ра је во, Срем чи ца и Ме љак;
 – шум ски ком плекс на пла ни ни Ко смај у К.О. Ро га ча, Не ме ни ку ће, Ко ра ћи ца и Ве ли ка Иван ча, као и
 – шум ски ком плекс из ме ђу пла ни на Ава ла и Ко смај у К.О. Стој ник, Ба бе, Гу бе ре вац, Ли со вић, Ба ра је во, Пар ца ни и Ри пањ.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Авал ско-ко смај ско ви но гор је об у хва та ка та стар ске оп шти не Остру жни ца, Же ле зник, Кне же вац, Ре сник, Ра ко ви ца се ло, Ум ка, Ве ли-
ка Мо шта ни ца, Срем чи ца, Ру шањ, Пи но са ва, Ри пањ, Ми сло ђин, Ба рич, Ма ла Мо шта ни ца, Ба ра је во, Дра же вац, Ја се нак, Ме љак, Вра нић, 
Ба ће вац, Гун ца ти, Ма ла Иван ча, Ши ља ко вац, Бо жда ре вац, Ли со вић, Пар ца ни, Ра ља, По по вић, Ве ли ки Бо рак, Бе љи на, Ма нић, Гу бе ре-
вац, Ба бе, Со пот, Ар на је во, Ро жан ци, Сла ти на, Стој ник, Сиб ни ца, Ду чи на, Не ме ни ку ће, Др лу па, Ро га ча, Ко ра ћи ца, Аме рић, Ма ла Вр би-
ца, Ве ли ка Иван ча, Мла де но вац  – ва рош,  Пру жа то вац, Ме ђу луж је, Мар ко вац, Јаг њи ло и Ра бро вац.

1.12.2.Грочансковиногорје/Гроцка

Про сти ра ње

Гро чан ско ви но гор је се на ла зи у бре жуљ ка стом пре де лу с де сне стра не Ду на ва, низ вод но од Бе о гра да. 
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Гра ни ца ви но гор ја по чи ње не да ле ко од ре ке Ду нав, на ме сту спа ја ња К.О. Ви шњи ца и Па ли лу ла, на ас фалт ном пу ту уз оба лу и 
иде тим пу тем на ис ток до рас кр сни це код ко те 117 у на се љу Ви шњи ца, а за тим де сним кра ком тог пу та и пу тем на ју го и сток уз по ток 
Ра ма дан из ла зи на изо хип су 120. Гра ни ца иде том изо хип сом све до шум ског по ја са по те са „За пис” и „Би ло”, за пад но од Ве ли ког Се ла, 
крат ко се одва ја од изохипсe иду ћи за пад ним обо дом шу ме, и по но во из ла зи на изо хип су 120, код ас фалт ног пу та Слан ци  – Ве ли ко Се ло 
(ко ор ди на та: N 44° 48’ 27’’, E 20° 35’ 18’’). Гра ни ца на ста вља том изо хип сом, из ба цу ју ћи до ли не по то ка Ба ла ба но вац, Ма на стир ског и 
Врел ског по то ка и до ла зи до ју жног обо да на се ља Ве ли ко Се ло, на ас фалт ном пу ту пре ма Вин чи (ко ор ди на та: N 44° 48’ 31’’, E 20° 36’ 
10’’). Гра ни ца иде тим пу тем на југ, из ба цу ју ћи мо чвар не те ре не уз Ду нав, а за тим пу тем у прав цу за па да, пре Ошљан ског по то ка укљу-
чу је се по но во на изо хип су 120. Гра ни ца да ље на ста вља том изо хип сом и до ла зи до ас фалт ног пу та по ју жном обо ду по љо при вред ног 
га здин ства „Рад ми ло вац”, а за тим тим пу тем на за пад, се че ас фалт ни пут Бе о град  – Гроц ка  – Сме де ре во (ко ор ди на та: N 44° 45’ 05’’, E 20° 
35’ 01’’) и на ста вља ас фалт ним пу тем у истом прав цу ка на се љу Ле шта не, са се вер не стра не по те са „Шу га вац”. Гра ни ца та ко опет из ла зи 
на изо хип су 120 код Ка лу ђе рич ког по то ка, на ста вља њо ме из ба цу ју ћи до ли ну тог по то ка, као и ре ке Бо ле чи це и иде све до оба ле Ду на ва 
у на се љу Ри то пек. Гра ни ца на ста вља оба лом све до ушћа по то ка Ду бо чак, за тим крат ко тим по то ком до ас фалт ног пу та, а ода тле у прав-
цу ју го за па да из ла зи по но во на изо хип су 120. Њо ме из ба цу је до ли ну тог по то ка из ви но гор ја и по но во из ла зи на оба лу Ду на ва код ко те 
125  – „Стра же ви ца”, у прав цу кра ја Гро чан ске аде. Гра ни ца да ље на ста вља оба лом све до ушћа по то ка Са ста вак, за тим њи ме до мо ста на 
ас фалт ном пу ту где пре ла зи на изо хип су 100 ко јом на ста вља, из ба цу ју ћи до ли ну тог по то ка и та ко до ла зи до гра ни ца оп шти на Гроц ка и 
Сме де ре во, од но сно тро ме ђе К.О. Бре сто вик  – Ка мен дол  – Се о не. Гра ни ца ви но гор ја да ље на ста вља гра ни цом тих оп шти на на југ, све до 
изо хип се 120 на ас фалт ном пу ту Во дањ  – Жив ко вац  – Ум ча ри (ко ор ди на та: N 44° 35’ 38’’, E 20° 49’ 05’’). Ода тле гра ни ца иде изо хип сом 
120 на за пад, са се вер не стра не ре ке Ра ље и том изо хип сом пре ла зи на дру гу стра ну ре ке, код ушћа по то ка Бе лу ће и из ла зи на ауто пут 
код за се о ка Ми ло ше вац. Гра ни ца се ода тле вра ћа на ис ток ауто пу тем до гра ни це оп шти на Гроц ка и Сме де ре во, на ста вља њо ме, а за тим 
и гра ни цом оп шти на Гроц ка  – Мла де но вац, Гроц ка  – Со пот, Гроц ка  – Во ждо вац и Гроц ка  – Зве зда ра, све до тро ме ђе К.О. Ка лу ђе ри ца  – 
Ве ли ки Мо кри Луг  – Ма ли Мо кри Луг. Ода тле гра ни ца на ста вља гра ни цом К.О. Ма ли Мо кри Луг  – Ве ли ки Мо кри Луг, Ма ли Мо кри Луг 
 – Зве зда ра, Ми ри је во  – Зве зда ра, Ми ри је во  – Па ли лу ла, Ви шњи ца  – Па ли лу ла до из ла ска те гра ни це К.О. на по чет ну тач ку ви но гор ја.

Об у хва ће не ка та стар ске општ инe

Гро чан ско ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Ви шњи ца, Ве ли ко Се ло, Слан ци, Вин ча, Ка лу ђе ри ца, Ле шта не, Бо леч, 
Ри то пек, Бе ли По ток, Гроц ка, Бре сто вик, Ум ча ри и Жив ко вац, као и ка та стар ске оп шти не Зу це, Вр чин, За кло па ча, Бе га љи ца, Пу дар ци, 
Дра жањ, Ка мен дол и Ми ри је во.

1.12.3.Смедеревсковиногорје/Смедерево

Про сти ра ње

Сме де рев ско ви но гор је об у хва та бре жуљ ка сте те ре не сме де рев ског По ду на вља и ње го во за ле ђе и са сто ји се из три де ла, одво је них 
до ли на ма ре ка Ра ља и Коњ ска ре ка.

Гра ни це

Се вер ни део ви но гор ја се на ла зи из ме ђу ре ка Ду нав и Ра ља. Гра ни ца се вер ног де ла ви но гор ја по чи ње код оба ле Ду на ва од изо хип се 
100, на гра ни ци К.О. Се о не и Бре сто вик, не да ле ко од на се ља Оре шац и иде том изо хип сом на ис ток, из ба цу ју ћи до ли не по то ка Се ли ште 
и По ток и из ла зи на ас фалт ни пут Гроц ка  – Сме де ре во код ко те 83.0, се ве ро за пад но од на се ља Удо ви це. Гра ни ца на ста вља на ис ток тим 
пу тем и код по те са „Про ва ли ја” из ла зи на оба лу Ду на ва код ста ре же ле за ре. Гра ни ца на ста вља де сном оба лом Ду на ва до Сме де рев ске 
твр ђа ве. Ода тле гра ни ца иде пру гом об у хва та ју ћи ве ћи део град ске зо не све до ас фалт ног пу та, а за тим тим пу тем пре ко се ла Ра дин ца 
до ла зи до те рет ног ула за у но ву же ле за ру. Ту се гра ни ца одва ја од ас фалт ног пу та и у прав цу ју го за па да пре ко ко та 114 и 118 из ла зи на 
ас фалт ни пут Ра ља  – Ко ла ри (ко ор ди на та: N 44° 35’ 31’’, E 20° 57’ 25’’). Ода тле гра ни ца иде на се ве ро за пад ас фалт ним пу тем ка по те су 
„Ше шко вац”, а за тим и изо хип сом 120 на за пад све до гра ни це оп шти на Сме де ре во  – Гроц ка на ас фалт ном пу ту, ко ји од ауто пу та пре ко 
Вод ња во ди ка Сме де ре ву и том гра ни цом на се вер до по чет не тач ке. 

Цен трал ни део ви но гор ја се на ла зи из ме ђу ре ке Ра ља и Коњ ска ре ка. Гра ни ца цен трал ног де ла ви но гор ја по чи ње на ауто пу ту, на гра-
ни ци оп шти на Сме де ре во  – Гроц ка код во дањ ске пе тље и иде ауто пу тем  на ис ток све до ко те 97.3 на Бар ском по то ку, пре ла зи на изо хип су 
120 и на ста вља њо ме, из ба цу ју ћи до ли не по то ка Би ти нац и Бар ски по ток и по но во из ла зи на ауто пут код по те са „По зде ље вац”. Гра ни ца 
на ста вља ауто пу тем на ис ток, па југ, све до тач ке ис точ но од на се ља Ми хај ло вац (ко ор ди на та: N 44° 32’ 41’’, E 20° 59’ 17’’) и ода тле зе мља-
ним пу тем на за пад до изо хип се 120. Гра ни ца да ље иде том изо хип сом се вер но од до ли не Коњ ске ре ке и из ла зи на гра ни цу оп шти на Сме-
де ре во  – Сме де рев ска Па лан ка, иде том гра ни цом, а за тим и гра ни цом Сме де ре во  – Мла де но вац и Сме де ре во -Гроц ка до по чет не тач ке.

Ју жни део ви но гор ја се на ла зи из ме ђу Коњ ске ре ке и К.О. Го ло бок. Гра ни ца ју жног де ла ви но гор ја по чи ње на ме сту ко је се зо ве 
Хај дуч ка во да, на ас фалт ном пу ту Сме де ре во  – Сме де рев ска Па лан ка и иде на ис ток изо хип сом 120, ју жно од до ли не Коњ ске ре ке, а за-
тим и на југ, за пад но од ауто пу та, све до гра ни це оп шти на Сме де ре во и Сме де рев ска Па лан ка и гра ни цом тих оп шти на до по чет не тач ке.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Сме де рев ско ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Се о не, Удо ви це, Сме де ре во, Во дањ, Лан дол, Ли пе II, Ра ди нац, Ко ла-
ри, Ра ља, Вр бо вац, Ми хај ло вац, Оси па о ни ца, Лу гав чи на, као и ка та стар ске оп шти не Пе три је во, Ву чак, Ма ло Ораш је, Дру го вац II, Би но-
вац, Дру го вац I, Су во дол, Ба дље ви ца, Лу ње вац и До бри До.

1.12.4.Дубонсковиногорје/Дубона

Про сти ра ње

Ду бон ско ви но гор је се на ла зи у за ле ђу бе о град ско-сме де рев ског По ду на вља. 

Гра ни це

Гра ни ца ви но гор ја по чи ње на тро ме ђи К.О. Ђу рин ци  – Не ме ни ку ће  – Со пот и иде у прав цу се ве ра гра ни цом К.О. укљу чу ју ћи К.О. 
Ђу рин ци, па се вер но гра ни цом К.О. Ђу рин ци  – По по вић, Ма ли По жа ре вац  – По по вић, Ма ли По жа ре вац  – Ма ла Иван ча. Да ље гра ни ца 
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ви но гор ја иде ју го и сточ но гра ни цом К.О. Ма ли По жа ре вац  – Дра жањ, Шеп шин  – Дра жањ, Шеп шин  – Ум ча ри, Ду бо на  – Ум ча ри, Ду-
бо на  – Ма ло Ораш је, Ду бо на  – Ба дље ви ца, Ве ли ка Кр сна  – Ба дље ви ца, Ве ли ка Кр сна  – Се ле вац, Ве ли ка Кр сна  – Аза ња, Ве ли ка Кр сна 
 – Ку са дак, Ко ве че вац  – Ку са дак и из ла зи на тро ме ђу К.О. Ко ва че вац  – Ку са дак  –  Јаг њи ло, што је и нај ју жни ја тач ка ви но гор ја. Одав де 
гра ни ца иде у прав цу се ве ро за па да гра ни цом К.О. Ко ва че вац  – Јаг њи ло, Ко ва че вац  – Мла де но вац, Гра ни це  – Мла де но вац, Мла де но вац 
се ло  – Мла де но вац, Рај ко вац  – Мла де но вац, Рај ко вац  – Ма ла Вр би ца, Вла шка  – Аме рић, Вла шка  – Не ме ни ку ће, Ђу рин ци  – Не ме ни ку ће 
и до ла зи до по чет не тач ке гра ни це ви но гор ја (тро ме ђа К.О. Ђу рин ци  – Не ме ни ку ће  – Со пот).

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Ду бон ско ви но гор је об у хва та ка та стар ске оп шти не  Ма ли По жа ре вац, Се на ја, Шеп шин, Ђу рин ци, Вла шка, Ду бо на, Ве ли ка Кр сна, 
Рај ко вац, Мла де но вац  – се ло, Ко ва че вац и Гра ни це.

1.12.5.Лазаревачковиногорје/Лазаревац

Про сти ра ње

Ла за ре вач ко ви но гор је се на ла зи на ју го за па ду Бе о град ског ре јо на, из ме ђу ре ке Ко лу ба ре и пла ни на Ава ле и Ко сма ја и са сто ји се из 
не ко ли ко де ло ва ви но гор ја ме ђу соб но одво је них во де ним то ко ви ма. 

Гра ни це

Се вер ни (Сте по је вач ки) део ви но гор ја се на ла зи се вер но од ре ке Бе ља ни це и са сто ји се из три ви но гра дар ске оазе. Гра ни ца за пад не 
оазе по чи ње на тро ме ђи К.О. Вр бов но  – Ко на ти це  – Ба ље вац, и иде на ис ток гра ни цом К.О. Вр бов но  – Ба ље вац све до изо хип се 120, се-
вер но од за се о ка То ми ћа  – Крај, скре ће њо ме на југ, иду ћи за пад но од по то ка Вр бо ви ца, и до ла зи до ас фалт ног пу та Сте по је вац  – Ко на ти-
це, за пад но од по те са „Бре ки ња”. Гра ни ца да ље на ста вља тим пу тем на се ве ро за пад, а за тим и гра ни цом К.О. Вр бов но  – Ко на ти це до по-
чет не тач ке. Гра ни ца сре ди шње оазе се вер ног де ла ви но гор ја по чи ње на гра ни ци К.О. Вр бов но  – Ба ље вац од пре се ка са изо хип сом 120 у 
по те су „Сте ки че ви ца” и иде на ис ток том гра ни цом, а за тим и гра ни цом К.О. Вр бов но  – Ве ли ки Бо рак и Ле ско вац  – Ве ли ки Бо рак све до 
изо хип се 120 у по те су „Рај ко вац”, ју жно од Бо рач ког га ја, кре ће њо ме на југ, иду ћи за пад но од по то ка Опар на, пре се ца ас фалт ни пут Сте-
по је вац  – Ле ско вац, скре ће њо ме на за пад, а за тим и се вер и иду ћи ис точ но од  по то ка Вр бо ви ца, из ба цу ју ћи та ко до ли ну по то ка, до ла зи 
до по чет не тач ке. Ис точ на оаза се вер ног де ла ви но гор ја се на ла зи у ка та стар ској оп шти ни Ле ско вац и оиви че на је гра ни цом ка та стар-
ских оп шти на Ле ско вац  – Ве ли ки Бо рак и изо хип сом 120, се вер но од ас фалт ног пу та Сте по је вац  – Ба ра је во и ис точ но од по то ка Опар на.

Ис точ ни део ви но гор ја се на ла зи дуж де сне оба ле ре ке Ту ри је и са сто ји се из две оазе. Се вер на оаза се на ла зи у К.О. Со ко ло во и 
оиви че на је гра ни цом К.О. Со ко ло во  – Ар на је во и изо хип сом 120, се вер но од ре ке Се о не и ис точ но од ре ке Бе ља ни це. Ју жна оаза ис точ-
ног де ла ви но гор ја се на ла зи у К.О. Со ко ло во, Ара по вац и Ми ро саљ ци и оиви че на је гра ни цом оп шти на Ла за ре вац  – Ба ра је во и Ла за ре-
вац  – Со пот и изо хип сом 130, се ве ро и сточ но од ре ке Ту ри је и ју го за пад но од ре ке Бе ља ни це.

Цен трал ни део ви но гор ја је ујед но и нај ве ћи и на ла зи се на ва ло ви тим пре де ли ма ши ре око ли не Ла за рев ца из ме ђу ре ка Ко лу ба ре на 
се ве ро за па ду, Ту ри је на се ве ро и сто ку и Љиг на ју го за па ду. Гра ни ца тог де ла ви но гор ја по чи ње на се ве ро за па ду, од ас фалт ног пу та Вре о-
ци  – Ве ли ки  Цр ње ни  – Сте по је вац, код ТЕ „Ко лу ба ра” и иде ас фалт ним пу тем пре ко Јун ков ца и Стр мо ва ка Аран ђе лов цу, све до гра ни це 
оп шти на Ла за ре вац  – Аран ђе ло вац. Ода тле гра ни ца иде на југ гра ни цом тих оп шти на све до ас фалт ног пу та Ла за ре вац  – Да ро са ва  – 
Аран ђе ло вац, скре ће њи ме на за пад и до ла зи до рас кр сни це из ме ђу на се ља Кру ше ви ца и Тр бу шни ца. Ода тле гра ни ца иде на југ ас фалт-
ним пу тем пре ко по те са „Ли пар” и до ла зи до ме ста зва но Пре ки пут. Ода тле гра ни ца на ста вља на југ пу тем до ре ке Оњег, а за тим ре ком 
на ју го за пад све до ас фалт ног пу та Ла за ре вац  – Брај ко вац  – Бе ла но ви ца, и тим пу тем на ју го и сток до гра ни це оп шти на Ла за ре вац  – Љиг. 
Гра ни ца ви но гор ја иде том гра ни цом оп шти на на за пад, све до Ибар ске ма ги стра ле, а за тим њо ме на се вер, све до ас фалт ног пу та у на-
се љу Ду до ви ца, ју жно од ре ке Оњег ко јим скре ће нај пре на ис ток, а за тим и на се вер до по те са „Стра жа”. Ода тле гра ни ца скре ће по но во 
на ис ток и иде пу тем по обо ду шу ме пре ко по те са „За ки нац” и „Си ме ки нац”, а за тим пу тем по се вер ном обо ду по те са „Ви но гра ди” и из-
ла зи на ко ту 149 на ре ци Оњег, на ас фалт ном пу ту Ли пље  – Бар зи ло ви ца. Гра ни ца у прав цу се ве ра тим пу тем пре ла зи ре ку Оњег, а за тим 
на ста вља на за пад ас фалт ним пу тем ка Бар зи ло ви ци и Ду до ви ци и из ла зи на Ибар ску ма ги стра лу, из ба цу ју ћи та ко до њи ток ре ке Оњег. 
Гра ни ца по но во иде на се вер ма ги стра лом до гра ни це К.О. Жу па њац  – Ће ли је, за тим том гра ни цом и гра ни цом К.О. Пет ка  – Ће ли је, по-
но во до ла зи до ма ги стра ле. Ода тле гра ни ца иде на се ве ро и сток ас фалт ним пу тем ис точ но од ма ги стра ле, пре ко на се ља Пет ка, Ла за ре вац 
и Шо пић и од се вер ног обо да на се ља Шо пић пре ко но вог гро бља из ла зи на ас фалт ни пут Ла за ре вац  – Бу ро во. Гра ни ца тим пу тем до ла зи 
до Бу ро ва, а за тим се одва ја на ис ток пу тем по ју жном обо ду шум ског по ја са по те са „Зе оч ка стра на”, „Обор ска” и „Зма је вац” и на ста вља 
ас фалт ним пу тем пре ко на се ља Ма ли Цр ље ни све до изо хип се 150 у по те су „Жу ти брег”, за пад но од ушћа Тр бу шнич ке ре ке у Пе штан. 
Ода тле гра ни ца на ста вља изо хип сом 150, из ба цу ју ћи до ли не до њих то ко ва Би стрич ке и Тр бу шнич ке ре ке и у на се љу Ру дов ци, код ушћа 
по то ка Да ро са ви ца у Пе штан из ла зи на ас фалт ни пут Вре о ци  – Да ро са ва  – Аран ђе ло вац. Ода тле гра ни ца иде тим пу тем на се ве ро за пад, 
а за тим и ас фалт ним пу тем Вре о ци  – Ве ли ки  Цр ље ни  – Сте по је вац на се вер до по чет не тач ке.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Ла за ре вач ко ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на: Вр бов но, Сте по је вац, Ле ско вац, Ве ли ки Цр ље ни, Со ко ло во, Вре о ци, 
Јун ко вац, Ара по вац, Ме до ше вац, Ми ро саљ ци, Шо пић, Бу ро во, Зе о ке, Ба ро ше вац, Стр мо во, Пет ка, Ма ли Цр ље ни, Ру дов ци, Жу па њац, 
Чи бут ко ви ца, Бар зи ло ви ца, Брај ко вац, Тр бу шни ца, Кру ше ви ца  и Ду до ви ца, као и ка та стар ске оп шти не Са ку ља, Ла за ре вац, Дрен, Шу-
шњар, Пр ко са ва, Сту би ца, Лу ка ви ца и Би стри ца.

Пре по ру че не/до зво ље не сор те и мак си мал ни при но си

Пре по ру че не/до зво ље не сор те за Бе о град ски ре јон по ви но гор ји ма ко је слу же за про из вод њу ква ли тет ног ви на са ге о граф ским по-
ре клом (ква ли тет но ви но са кон тро ли са ним ге о граф ским по ре клом и ква ли те том  – К.П.К. и вр хун ско ви но са кон тро ли са ним и га ран то-
ва ним ге о граф ским по ре клом и ква ли те том  – К.Г.П.К.) са мак си мал ним до зво ље ним при но си ма (у ки ло гра ми ма) по биљ ци ви но ве ло зе 
и по хек та ру су:

СОР ТЕ ЗА
БЕЛА ВИНА

Авал ско-
ко смај ско Гро чан ско Сме де-

рев ско Ду бон ско Ла за ре-
вач ко

при нос/(kg/биљ ци) при нос/(kg/хек та ру)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Тамјаника      2,5 2 7.500 8.000
Смедеревка      2,5 2 7.500 8.000
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Препоручене/дозвољене домаће створене сорте

Жупљанка      2,5 2 7.500 8.000
Неопланта      2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Savagnin Rose (Траминац)      2,5 2 7.500 8.000
Muscat Ottonel      2,5 2 7.500 8.000
Chardonnay      2,5 2 7.500 8.000
Sauvignon Blanc      2,5 2 7.500 8.000
Pinot Blanc (Бургундац бели)      2,5 2 7.500 8.000
Pinot Gris (Бургундац сиви)      2,5 2 7.500 8.000
Riesling (Рајнски ризлинг)      2,5 2 7.500 8.000
Riesling Italico (Италијански ризлинг, 
Грашевина)      2,5 2 7.500 8.000

Malvasia  2,5 2 7.500 8.000

СОРТЕ ЗА
РОЗЕ ВИНА

Авал ско-
ко смај ско Гро чан ско Сме де-

рев ско Ду бон ско Ла за ре-
вач ко

при нос/(kg/биљ ци) при нос/(kg/хек та ру)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Limberger (Франковка)      2,5 2 7.500 8.000
Portugieser (Португизер)      2,5 2 7.500 8.000
Вранац    2,5 2 7.500 8.000
Прокупац (Рскавац)      2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Пробус      2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Pinot Noir (Бургундац црни)      2,5 2 7.500 8.000
Gamay Noir (Гаме)      2,5 2 7.500 8.000
Merlot      2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Sauvignon      2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Franc      2,5 2 7.500 8.000
Muscat de Hambourg (Мускат хамбург)      2,5 2 7.500 8.000
Marselan      2,5 2 7.500 8.000
Regent  2,5 2 7.500 8.000

СОРТЕ ЗА
ЦРВЕНА ВИНА

Авал ско-
ко смај ско Гро чан ско Сме де-

рев ско Ду бон ско Ла за ре-
вач ко

при нос/(kg/биљ ци) при нос/(kg/хек та ру)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Portugieser (Португизер)      2,5 2 7.500 8.000
Limberger (Франковка)      2,5 2 7.500 8.000
Вранац     2,5 2 7.500 8.000
Прокупац (Рскавац)      2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Пробус      2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Pinot Noir (Бургундац црни)      2,5 2 7.500 8.000
Gamay Noir (Гаме)      2,5 2 7.500 8.000
Merlot      2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Sauvignon      2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Franc      2,5 2 7.500 8.000
Marselan      2,5 2 7.500 8.000
Regent  2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене сорте бојадисери
Alicante Bouschet      2,5 2 7.500 8.000
Gamay Teinturier (Гаме бојадисер)      2,5 2 7.500 8.000
Зачинак (Неготинско црно)      2,5 2 7.500 8.000
Жупски бојадисер      2,5 2 7.500 8.000
Крајински бојадисер      2,5 2 7.500 8.000
  – основна рејонирана сорта (препоручена)    – допунска рејонирана сорта (дозвољена)

У из у зет но по вољ ним го ди на ма, при нос се мо же уве ћа ти за нај ви ше 0,5 kg по биљ ци ви но ве ло зе.
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Дру ге ка рак те ри сти ке ве за не за про из вод њу гро жђа и ви на:
Бе о град ски ре јон

(Авалско-космајско, Грочанско, Смедеревско, Дубонско и Лазаревачко виногорје)

СОР ТЕ ЗА СТО НУ УПО ТРЕ БУ ГРО ЖЂА  
(ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ/ДО ЗВО ЉЕ НЕ СА МО  
ЗА ВИ НО ГОР ЈА)

Пре по ру че не/до зво ље не аутох то не и ре ги о нал не сор те
 – Chas se las (Ша сла бе ла, Пле мен ка бе ла)  –  Chas se las ros se (Ша сла цр ве на, Пле-

мен ка цр ве на)
 – Ча уш бе ли
 – Цр ве ни дре нак (Ра за кли ја)
 – Друге сорте

Пре по ру че не/до зво ље не до ма ће ство ре не сор те
 – Опу зен ска ра на
 – Би сер ка ра на
 – Де мир ка пи ја
 – Бе о град ска ра на
 – Ко сов ска ра на
 – Грочанка

 – Кар мен
 – Ба нат ски му скат
 – Рад ми ло вач ки му скат
 – Сме де рев ски му скат
 – Ла ста
 – Србија

 – Бе о град ска бе се ме на
 – Друге сорте

Пре по ру че не/до зво ље не ин тер на ци о нал не сор те
 – Pri ma 
 – Ora
 – Early Mu scat
 – Чаб ски би сер
 – Car di nal 
 – Ir sai Oli ver
 – Ља на
 – Ma til de
 – Mu scat de Ham bo urg (Му скат хам бург)
 – Per let te (Пер лет)
 – Reine des vignes (Kраљица винограда)

 – Sul ta ni ne blan che (Thomp son se e dless, 
Сул та ни на)
 – Su per ra ni Bol gar (вр ло ра ни Афус-али)
 – Exal ta 
 – Mu scat Pre co ce de Sa u mur
 – Dan las 
 – Ali na
 – An ge la
 – Asta ni skij
 – Fanny
 – Ge org
 – Lival 

 – Na deg da Azos
 – Mu scat Ro se St Val li er
 – Mic he le Pa li e ri
 – Vic to ria
 – Kat ha ri na
 – Dat ti er de Bouyro ut (Афус-али, Ре-
ги на)
 – Moldоva
 – Друге сорте

ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ/ДО ЗВО ЉЕ НЕ ЛО ЗНЕ ПОД ЛО ГЕ

 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Ko ber 5BB 
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, SO4
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Te le ki 5C
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Te le ki 8B
 – Berlandieri x Riparia, 420 А

 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Ric hter 110
 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Pa ul sen 1103
 – Berlandieri x Rupestris, Ruggeri 140

 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Ric hter 99
 – Chas se las х Ber lan di e ri, 41B
 – Fer cal
 – Друге подлоге

УЗ ГОЈ НИ ОБ ЛИК (НА ЧИН РЕ ЗИД БЕ) КОД  
ВИ НО ГРА ДА НА МЕ ЊЕ НИХ ПРО ИЗ ВОД ЊИ 
ГРО ЖЂА ЗА КВА ЛИ ТЕТ НА ВИ НА  
СА ГЕ О ГРАФ СКИМ ПО РЕ КЛОМ

 – Јед но гу би Ги јов (Гу јо) 
 – Дво гу би Ги јов (Гу јо)
 – Кар ло вач ки
 – Роајатска кордуница

 – Аси ме трич на кор ду ни ца
 – Казeнављева кор ду ни ца
 – са сло бод ним (па да ју ћим) ла ста ри ма

 – Сил во кор ду ни ца 
 – Мо зе ро ва кор ду ни ца
 – Жуп ски 
 – Кра јин ски
 – Други слични узгојни облици

МИ НИ МАЛ НИ СА ДР ЖАЈ АЛ КО ХО ЛА (% VOL)
(уколико вино није произведено на посебан начин)

Бе ла/Ро зе Цр ве на
9,5 10,0

1.13. ШУ МА ДИЈ СКИ РЕ ЈОН/ШУ МА ДИ ЈА

Про сти ра ње

Шу ма диј ски ре јон об у хва та део бр до ви тих ви но гра дар ских те ре на Шу ма ди је, од пла ни не Руд ник до ре ке Великe Моравe. 

Гра ни це

На се ве ру гра ни ца ре јо на по чи ње од гра ни це оп шти на Аран ђе ло вац и Мла де но вац у нај за пад ни јој тач ки К.О. Стој ник, иде том гра-
ни цом на ис ток, a за тим и гра ни цом оп шти на То по ла и Мла де но вац, Сме де рев ска Па лан ка и Мла де но вац, Сме де рев ска Па лан ка и Сме-
де ре во до Ве ли ке Мо ра ве. Да ље гра ни ца иде на југ ле вом оба лом ре ке Ве ли ке Мо ра ве, низ вод но до гра ни це оп шти на Ба то чи на и Ја го ди-
на. Да ље гра ни ца иде на за пад гра ни цом К.О. Бр зан  – Ми ло ше во, Ки је во  – Ми ло ше во и До ње Ко ма ри це  – Ми ло ше во, све до ас фалт ног 
пу та Кра гу је вац  – До ње Ко ма ри це  – Ба гр дан. Да ље гра ни ца иде на за пад тим пу тем пре ма Кра гу јев цу до гра ни це К.О. Гор ње Ко ма ри це 
 – До ње Ко ма ри це, на ста вља на југ гра ни цом тих оп шти на, за тим крат ко на ис ток гра ни цом К.О. Ми ше вић  – Гор ње Ко ма ри це до ас фалт-
ног пу та ко јим на ста вља на ис ток до тро ме ђе К.О. Бу ко ро вац  – Ја буч је  – Трм бас, а за тим на југ ас фалт ним пу тем до за се о ка Гор ња Ма ла, 
ју го за пад но од се ла Бу ко ров ца. Да ље гра ни ца на ста вља на југ по то ци ма Оса ни ца и Ма му то вач ки по ток до ње го вог из во ри шта, а за тим 
се о ским пу тем До ња Са бан та  – Ма му то вац  – Гор ња Са бан та до ко те 437  – ис точ но од Ма му тов ца, а за тим пре ко ко ор ди на та: N 43° 57’ 
28’’, E 20° 59’ 43’’ и N 43° 57’ 21’’, E 20° 59’ 46’’. За тим пре ла зи гра ни цу К.О. До ња Са бан та  – Гор ња Са бан та у ко ор ди на ти: N 43° 57’ 
18’’, E 20° 59’ 46’’ и пре ко ко ор ди на те: N 43° 57’ 14’’, E 20° 59’ 48’’ до ла зи до ко те 362  – „Ко на ко вац”, а за тим пре ко ко ор ди на та: N 43° 57’ 
12’’, E 21° 00’ 00’’ и N 43° 57’ 13’’, E 21° 00’ 11’’, иде до ко те 437  – се вер но од Пр ња во ра. Гра ни ца да ље иде крат ко на за пад гра ни цом 
К.О. Гор ња Са бан та  – До ња Са бан та до ко те 466  – „Гај”, обо дом шу ме пре ко ко ор ди на та: N 43° 56’ 55’’, E 21° 00’ 48’’; N 43° 56’ 47’’, E 
21° 01’ 02’’; N 43° 56’ 47’’, E 21° 00’ 47’’; N 43° 56’ 37’’, E 21° 00’ 54’’; N 43° 56’ 31’’, E 21° 00’ 42’’ и N 43° 56’ 18’’, E 21° 00’ 46’’, до ко те 
369, а за тим пре ко ко ор ди на те: N 43° 56’ 04’’, E 21° 01’ 20’’ до ко те 396  – „Си ци мо вац”, па за тим гра ни цом К.О. Ве ли ка Су гу би на  – Гор ња 
Са бан та. Ода тле гра ни ца из ла зи на тро ме ђу К.О. Гор ња Са бан та  – Ве ли ка Су гу би на  – Рат ко вић. Ода тле гра ни ца иде гра ни цом К.О. Гор-
ња Са бан та  – Рат ко вић и Ве ли ке Пче ли це  – Рат ко вић, а за тим Ду лен ском ре ком до нај ју жни је тач ке на се ља Ве ли ке Пче ли це у по те су 
„По љи шта”. Ода тле гра ни ца иде крат ко изо хип сом 450 до ко те 495  – „Ка ми џон”, за тим пре ко ко ор ди на та: N 43° 53’ 46’’, E 20° 58’ 26’’; N 
43° 53’ 48’’, E 20° 58’ 14’’ и N 43° 53’ 51’’, E 20° 58’ 04’’ до ко те 541  – „Ка зно вић”. Гра ни ца на ста вља пре ко ко ор ди на та: N 43° 54’ 00’’, E 
20° 57’ 50’’ и N 43° 54’ 05’’, E 20° 57’ 43’’ до ко те 394  – „Пче лич ка ре ка”, а за тим пре ко ко ор ди на та: N 43° 54’ 18’’, E 20° 57’ 31’’; N 43° 54’ 
27’’, E 20° 57’ 27’’ и N 43° 54’ 33’’, E 20° 57’ 27’’ до ко те 558  – „Ме таљ ка”, па за тим пре ко ко ор ди на та: N 43° 54’ 33’’, E 20° 57’ 33’’; N 43° 
55’ 11’’, E 20° 57’ 37’’; N 43° 54’ 49’’, E 20° 57’ 32’’ и N 43° 54’ 54’’, E 20° 57’ 49’’ до ко те 387  – „Гор ња Ма ла” и пре ко ко ор ди на та: 43° 55’ 
11’’, E 20° 57’ 48’’; N 43° 55’ 22’’, E 20° 57’ 42’’ и N 43° 55’ 32’’, E 20° 57’ 31’’ до ко те 573  – „Ла за ров гроб”, за тим до из во ри шта Цр кве ног 
по то ка у за се о ку Ораш је, се вер но од Гор ње Са бан те и тим по то ком иде на се вер до ушћа у Тур ски по ток. Ода тле гра ни ца иде до цр кве, 
ју жно од До ње Са бан те и да ље на за пад и се вер обо дом шум ског по ја са за пад но од До ње Са бан те, пре ко ко те 444 и пре ко ко ор ди на та: N 
43° 56’ 15’’, E 20° 57’ 39’’; N 43° 56’ 23’’, E 20° 57’ 52’’ и N 43° 56’ 29’’, E 20° 57’ 43’’ до ко те 401 и по те са „Пре вој”, па пре ко ко ор ди на та: 
N 43° 56’ 38’’, E 20° 57’ 28’’ и N 43° 56’ 53’’, E 20° 57’ 27’’  до ко те 327, а за тим на се ве ро за пад пре ко ко ор ди на те: N 43° 57’ 06’’, E 20° 57’ 
47’’ ас фалт ним пу тем До ња Са бан та  – Кра гу је вац, све до ушћа по то ка Вар да ки ки у ре ку Ждра љи цу. Ода тле гра ни ца иде на ју го за пад по-
то ком уз обод шу ме до ко те 486  – „Ла зов ско бр до”, а за тим на се ве ро за пад, та ко ђе обо дом шу ме ко ор ди на та ма: N 43° 57’ 20’’, E 20° 55’ 
01’’; N 43° 57’ 39’’, E 20° 54’ 43’’; N 43° 57’ 47’’, E 20° 54’ 31’’; N 43° 57’ 47’’, E 20° 54’ 8’’ и N 43° 58’ 04’’, E 20° 54’ 11’’, за пад но 
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од за се о ка Бо ја нић све до ре ке Ер де чи це, где из ла зи на гра ни цу К.О. Ер деч  – Гро шни ца I, све до тро ме ђе са К.О. Кра гу је вац II. Ода тле 
гра ни ца иде гра ни цом К.О. Кра гу је вац II  – Гро шни ца I и Ви њи ште  – Гро шни ца I до ко те 410  – „Де бе ле Ли пе”, па за тим обо дом шу ме 
пре ко ко ор ди на та: N 43° 56’ 29’’, E 20° 50’ 34’’; N 43° 56’ 26’’, E 20° 50’ 28’’; N 43° 56’ 32’’, E 20° 50’ 33’’; N 43° 56’ 39’’, E 20° 50’ 39’’; N 
43° 56’ 34’’, E 20° 50’ 27’’ и N 43° 56’ 32’’, E 20° 50’ 23’’ до гра ни це К.О. Ви њи ште  – Дра го бра ћа. Гра ни ца иде крат ко на се вер гра ни цом 
тих оп шти на до ко те 476  – „Че ла ко вац”, а за тим по но во обо дом шу ме ко ор ди на та ма N 43° 56’ 47’’, E 20° 50’ 22’’; N 43° 56’ 50’’, E 20° 50’ 
16’’; N 43° 57’ 01’’, E 20° 50’ 18’’ и N 43° 57’ 07’’, E 20° 50’ 17’’ до ко те 476  – „Д. Кре ме нац”, а за тим пу тем по ис точ ном, се вер ном и за-
пад ном обо ду шум ског по ја са по те са „Се о ска стра на”, а за тим и пре ко ко те 402  – „Уро вац” и ко ор ди на та: N 43° 56’ 59’’, E 20° 49’ 22’’ и N 
43° 57’ 01’’, E 20° 49’ 10’’ до ко те 378  – „Ура ко ви ћа Ма ла”, па ко ор ди на та ма: N 43° 56’ 58’’, E 20° 49’ 01’’ и N 43° 56’ 51’’, E 20° 49’ 00’’ до 
ко те 383  – „Бла го је ви ћа Ма ла”. Ода тле гра ни ца иде на југ пу тем по обо ду шу ме по те са „Рав на ко са” до ко те 442  – „Буб њић”, а ода тле 
скре ће на за пад пу тем уз по ток Де бе љак, до ко те 346, па на ста вља на за пад пу тем, а за тим скре ће на југ и спу шта се у на се ље Лип ни ца до 
ко те 318, а за тим иде на за пад ас фалт ним пу тем пре ко Гру же ка Кра гу јев цу. Тим пу тем гра ни ца иде на се вер, а за тим на ју го за пад нај пре 
гра ни цом К.О. Љу бић  – Вуч ко ви ца, а за тим Кнић  – Гра бо вац, Гра бо вац  – Жу ње, Жу ње  – Пај си је ви ћи, а за тим то ком по то ка Из во рац, па 
на за пад обо дом шу ме, пре ко ко ор ди на та: N 43° 56’ 58’’, E 20° 49’ 01’’ и N 43° 52’ 45’’, E 20° 40’ 52’’ све до по то ка Ша па. Гра ни ца за тим 
иде пре ко ко ор ди на та: N 43° 52’ 33’’, E 20° 40’ 07’’ и N 43° 52’ 38’’, E 20° 39’ 47’’ до ко те 487  – по ток Зја је вац пре ко ко ор ди на те: N 43° 52’ 
47’’, E 20° 39’ 38’’ до ко те 417  – цр ква у Гун ца ти ма. Гра ни ца на ста вља изо хип сом 400 у прав цу за па да, из ла зи у по те су „Го лиш” на гра ни-
цу К.О. Гун ца ти  – Бре сни ца и Бум ба ре во Бр до  – Бре сни ца, иде њи ма на се ве ро за пад до тро ме ђе са К.О. Пре то ке. Ода тле гра ни ца иде на 
се вер пре ко по те са „Зе ле на ба ра” и ко те 563, ас фалт ним пу тем до ко те 528, ко ор ди на том N 43° 56’ 18’’, E 20° 35’ 56’’ до ко те 404, па из-
ла зи на гра ни цу К.О. Бо рач  – Пре то ке, њо ме иде крат ко на за пад до ко ор ди на те: N 43° 56’ 40’’, E 20° 35’ 44’’. Гра ни ца за тим на ста вља 
обо дом шу ме Бо рач ки врх (ко ор ди на те: N 43° 56’ 44’’, E 20° 35’ 45’’ и N 43° 56’ 47’’, E 20° 35’ 38’’) до ко те 464, ода тле иде ас фалт ним пу-
тем до ко те 494 и пре ко ко ор ди на те: N 43° 57’ 08’’, E 20° 35’ 50’’ до ко те 396 (све ко те за пад но од на се ља Пре то ке и Рад ми ло ви ћи), па 
пре ко ко ор ди на те: N 43° 57’ 21’’, E 20° 36’ 07’’ до ла зи на обод шу ме у на се љу Бо рач ис под Бо рач ког кр ша. Ода тле гра ни ца иде обо дом 
шу ме на се ве ро и сток пре ко ко ор ди на та: N 43° 57’ 46’’, E 20° 36’ 22’’; N 43° 58’ 02’’, E 20° 36’ 26’’ и N 43° 58’ 13’’, E 20° 36’ 20’’, за тим 
пре ко ко те 502 и изо хип се 500, из над на се ља Ста ро Се ло, за тим пре ко ко те 448 и у ко ти 453  – се вер но од за се о ка Кр ши ћи из ла зи на изо-
хип су 450. Њо ме гра ни ца иде до пoт ока Ђо но вац, пре ла зи га и са дру ге стра не по то ка иде изо хип сом 500 до по то ка у се лу Бре сто вац. Са 
дру ге стра не по то ка гра ни ца иде изо хип сом 600, за тим крат ко гра ни цом К.О. Ко њу ша  – Бе ло По ље, па ас фалт ним пу тем Ко њу ша  – Бе ло 
По ље  – До ња Вр ба ва и крат ко ас фалт ним пу тем ка Вра ћевш ни ци до ушћа по то ка Вра но вац у Гру жу. Ода тле гра ни ца иде на се ве ро и сток, 
нај пре изо хип сом 400 по обо ду шу ме Ив ко ва ча, за тим пре ко ко те 370  – „Кли сур ска ре ка”, по но во истом изо хип сом до Ша по ро вач ке ре ке 
и да ље обо дом шу ме пре ко ко ор ди на та: N 44° 02’ 35’’, E 20° 35’ 37’’; N 44° 02’ 42’’, E 20° 35’ 41’’ и N 44° 02’ 53’’, E 20° 35’ 41’’ до ко те 
548, пре ко ко ор ди на та: N 44° 02’ 58’’, E 20° 35’ 53’’; N 44° 02’ 39’’, E 20° 36’ 15’’; N 44° 02’ 56’’, E 20° 36’ 01’’; N 44° 02’ 58’’, E 20° 36’ 
10’’; N 44° 03’ 05’’, E 20° 35’ 56’’; N 44° 03’ 05’’, E 20° 36’ 09’’ и N 44° 03’ 10’’, E 20° 36’ 20’’ до ко те 465  – „Пр ња вор”, пре ко ко ор ди на та: 
N 44° 03’ 16’’, E 20° 36’ 34’’; N 44° 03’ 17’’, E 20° 36’ 59’’ и N 44° 03’ 14’’, E 20° 37’ 14’’ до ко те 480  – „Ли по вац”, пре ко ко ор ди на та: N 44° 
03’ 21’’, E 20° 37’ 26’’; N 44° 03’ 30’’, E 20° 37’ 27’’ до ко те 585  – „Ма ли Клик”, ко ор ди на том N 44° 03’ 43’’, E 20° 37’ 24’’ до ко те 568  – 
„Пре во је”, а за тим на се вер гра ни цом К.О. Ка ме ни ца  – Ли по вац до ко те 647  – „Кром пи рак”. Ода тле гра ни ца из ла зи на се о ски пут, њи ме 
иде на се вер и до ла зи до ко те 456  – „Ка ме нич ка ре ка”, за тим иде пре ко ко ор ди на та: N 44° 05’ 05’’, E 20° 37’ 07’’ и N 44° 05’ 14’’, E 20° 37’ 
19’’ до ко те 540  – „Ни шан”, ко ор ди на та ма: N 44° 05’ 27’’, E 20° 37’ 32’’ и N 44° 05’ 27’’, E 20° 37’ 42’’ до ко те 640  – „План ди ште”, пре ко 
ко ор ди на та: N 44° 05’ 56’’, E 20° 38’ 06’’; N 44° 06’ 11’’, E 20° 38’ 26’’; N 44° 06’ 22’’, E 20° 38’ 41’’ и N 44° 06’ 33’’, E 20° 38’ 57’’ до ко те 
560  – „Вај ди не кла де”, пре ко ко ор ди на та: N 44° 06’ 43’’, E 20° 39’ 05’’ и N 44° 06’ 48’’, E 20° 39’ 02’’ до ко те 401  – „Со во је вац”, за тим гра-
ни цом К.О. Стра га ри  – Ра ма ћа до ко те 458. Гра ни ца за тим иде пре ко ко ор ди на та: N 44° 07’ 24’’, E 20° 38’ 53’’ и N 44° 07’ 34’’, E 20° 38’ 
49’’ до ко те 501  – „Ву ко ви ћи”, пре ко ко ор ди на та: N 44° 07’ 45’’, E 20° 38’ 38’’; N 44° 07’ 48’’, E 20° 38’ 29’’; N 44° 07’ 52’’, E 20° 38’ 19’’ и 
N 44° 07’ 55’’, E 20° 38’ 11’’ до ко те 584  – „Ћу вик”, на ста вља обо дом шу ме пре ко ко о ди на та: N 44° 08’ 12’’, E 20° 37’ 55’’; N 44° 08’ 18’’, E 
20° 37’ 53’’; N 44° 08’ 26’’, E 20° 37’ 48’’ и N 44° 08’ 39’’, E 20° 37’ 42’’ до ко те 523  – „Вис” и пре ко ко ор ди на та: N 44° 08’ 41’’, E 20° 37’ 
23’’ и N 44° 08’ 49’’, E 20° 37’ 09’’ до ко те 478 у на се љу Стра га ри и из ла зи на ас фалт ни пут у ко ор ди на ти: N 44° 09’ 11’’, E 20° 36’ 58’’. 
Тим пу тем гра ни ца ре јо на иде пре ма ма на сти ру Бла го ве ште ње све до по те са „Бла зна вач ка ко са”  – ко та 484. Ода тле, гра ни ца иде на се вер 
пре ко ко ор ди на та: N 44° 09’ 30’’, E 20° 36’ 01’’; N 44° 09’ 37’’, E 20° 35’ 57’’; N 44° 09’ 47’’, E 20° 35’ 51’’ и N 44° 09’ 53’’, E 20° 35’ 48’’ 
из ме ђу по те са „Би рош” и „До бро дел”, а за тим у ко ор ди на ти: N 44° 09’ 58’’, E 20° 35’ 43’’ из ла зи на гра ни цу К.О. До ња Ша тор ња  – Бла-
зна ва. Гра ни ца за тим иде том гра ни цом на се ве ро и сток из ме ђу по те са „Ра ден ко вац” и „Ку тло во”, „Бор” и „Дре њак” ко ор ди на та ма: N 44° 
10’ 19’’, E 20° 35’ 13’’ и N 44° 10’ 23’’, E 20° 35’ 08’’, „Бе о чи ца” и „Ди вљач ка ко са” ко ор ди на том N 44° 10’ 38’’, E 20° 34’ 51’’ и нај зад „Бе-
о чи ца” и „Пре во је” и пре ко ко ор ди на та: N 44° 10’ 59’’, E 20° 35’ 02’’ и  N 44° 11’ 11’’, E 20° 35’ 20’’, из ла зи у прав цу се ве ро и сто ка на ушће 
по то ка Ђу рин ци у ре ку Ја се ни цу (ко ор ди на та: N 44° 11’ 34’’, E 20° 35’ 46’’). Ода тле гра ни ца иде на се ве ро за пад, нај пре ас фалт ним пу тем 
До ња Ша тор ња  – Гор ња Тре шње ви ца, а за тим и Ве ли ком ре ком све до ко те 341. Tу гра ни ца скре ће на се вер и иде пре ко ко ор ди на те: N 
44° 12’ 49’’, E 20° 31’ 34’’ до ко те 425, се че ас фалт ни пут Гор ња Тре шње ви ца  – Ко ру шац у ко ор ди на ти: N 44° 13’ 14’’, E 20° 31’ 25’’ и пре-
ко ко те 439  – „Да ни ло ви ћа бр до”, a за тим крат ко на за пад пре ко ко ор ди на те: N 44° 13’ 30’’, E 20° 31’ 07’’ до ко те 412  – „Ду ги рт” и шум-
ским пу тем на се вер из ла зи на ре ку Бо су ту код ушћа Ду бо ког по то ка ис под по те са „Ста ни ми ро ви ћа ко са”. Гра ни ца ту скре ће на за пад и 
иде том ре ком све до са ста ва са ре ком Ка чер, а ода тле на се вер гра ни цом К.О. Бо су та  – Дра гољ, Је ло вик  – Дра гољ, Је ло вик  – Жив ков ци и 
Је ло вик  – Га ра ши све до ас фалт ног пу та Бо су та  – Га ра ши (ко ор ди на та: N 44° 16’ 13’’, E 20° 26’ 56’’). Ода тле гра ни ца скре ће на ис ток и 
иде пре ко цр кве у Је ло ви ку и ко ор ди на та: N 44° 16’ 00’’, E 20° 27’ 29’’; N 44° 16’ 02’’, E 20° 27’ 44’’ и N 44° 16’ 04’’, E 20° 27’ 56’’ до ла зи 
до ко те 359  – „Гла ви ца”, пре ко ко ор ди на те: N 44° 16’ 01’’, E 20° 28’ 23’’ до ко те 367  – „Сред ње бр до”, пре ко ко ор ди на та: N 44° 15’ 52’’, E 
20° 28’ 36’’; N 44° 15’ 49’’, E 20° 28’ 38’’ и N 44° 15’ 43’’, E 20° 28’ 43’’ до ко те 336, пре ко ко ор ди на та: N 44° 15’ 40’’, E 20° 28’ 57’’; N 44° 
15’ 41’’, E 20° 29’ 04’’ и N 44° 15’ 43’’, E 20° 29’ 13’’ до ко те 406, пре ко ко ор ди на та: N 44° 15’ 42’’, E 20° 29’ 25’’ и N 44° 15’ 38’’, E 20° 29’ 
30’’ до ко те 380, пре ко ко ор ди на та: N 44° 15’ 37’’, E 20° 29’ 42’’ и N 44° 15’ 38’’, E 20° 29’ 52’’ до ко те 402  – „Ду бо ка ја ру га”, пре ко ко ор-
ди на та: N 44° 15’ 41’’, E 20° 30’ 09’’ и N 44° 15’ 42’’, E 20° 30’ 15’’ до ко те 445 на пу ту Ву ко сав ци  – Бу куљ ско је зе ро, пре ко ко ор ди на та: N 
44° 15’ 46’’, E 20° 30’ 35’’ и N 44° 15’ 46’’, E 20° 30’ 46’’ до ко те 391, пре ко ко ор ди на та: N 44° 15’ 46’’, E 20° 31’ 10’’; N 44° 15’ 45’’, E 20° 
31’ 19’’; N 44° 15’ 46’’, E 20° 31’ 30’’ и N 44° 15’ 47’’, E 20° 31’ 38’’ до ко те 480. Ту гра ни ца из ла зи на ас фалт ни пут и иде њи ме на југ до 
ко те 496  – „Крњ ско бр до”, на ста вља тим пу тем до ко те 343, а ода тле пре ко ко ор ди на те: N 44° 15’ 00’’, E 20° 31’ 55’’ до ла зи до ко те 429  – 
„Чу ка ра”, за тим пре ко ко ор ди на та: N 44° 15’ 01’’, E 20° 32’ 13’’; N 44° 15’ 08’’, E 20° 32’ 23’’ и N 44° 15’ 13’’, E 20° 32’ 31’’ и у ко ти 534  – 
„За ри ћа гро бље” из ла зи на ас фалт ни пут Гор ња Тре шње ви ца  – Аран ђе ло вац. Гра ни ца ода тле скре ће крат ко тим пу тем, а за тим и ас фалт-
ним пу тем (ко ор ди на та: N 44° 15’ 47’’, E 20° 32’ 40’’) на ис ток ка ме сту Ка ме нар, све до по то ка Ра жи ште, се вер но од Гор ње Тре шње ви це. 
Да ље гра ни ца на ста вља у истом прав цу пра те ћи обод шум ског по ја са пла ни не Вен чац, нај пре пре ко ко те 437, пре ко ко ор ди на та: N 44° 
15’ 34’’, E 20° 34’ 15’’; N 44° 15’ 35’’, E 20° 34’ 21’’ и N 44° 15’ 37’’, E 20° 34’ 37’’ и пре ко ко те 496  – „Па ун ба ра”, а за тим из ла зи на изо-
хип су 500 и иде њо ме до из над се ла Бре зо вац, а за тим и изо хип сом 450 до ма на сти ра Бре зо вац. Ода тле се гра ни ца спу шта пу тем до изо-
хип се 350, ко јом иде по ис точ ном обо ду шу ме до ко те 437  – „Ма на сти ри ште”, за тим до ко те 403, а он да се пре ко ко ор ди на те: N 44° 15’ 
33’’, E 20° 36’ 28’’ вра ћа на изо хип су 350 и њо ме иде све до ас фалт ног пу та, ју жно од се ла За бреж је. Ода тле гра ни ца на ста вља на за пад 
изо хип сом 400 до по те са „Ла за ре ви ћа ко са”, а за тим пре ко ко те 331  – ас фалт ни пут у се лу Вр би ца, пре ко ко ор ди на та: N 44° 17’ 06’’, E 20° 
33’ 46’’; N 44° 17’ 09’’, E 20° 33’ 32’’ и N 44° 17’ 09’’, E 20° 33’ 23’’ до ко те 318, и пре ко ко ор ди на та: N 44° 17’ 09’’, E 20° 33’ 14’’; N 44° 17’ 
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09’’, E 20° 32’ 57’’ и N 44° 17’ 10’’, E 20° 32’ 44’’  из ла зи на ас фалт ни пут Гор ња Тре шње ви ца  – Аран ђе ло вац (ко ор ди на та: N 44° 17’ 10’’, 
E 20° 32’ 35’’). Гра ни ца на ста вља изо хип сом 450, а за тим и ас фалт ним пу тем по ис точ ној и се вер ној па ди ни пла ни не Бу ку ља до ко те 425, 
ју го за пад но од на се ља Сла ти на. Гра ни ца да ље на ста вља пре ко ко ор ди на та: N 44° 18’ 34’’, E 20° 31’ 34’’ и N 44° 18’ 40’’, E 20° 31’ 27’’ до 
ко те 342, за тим обо дом шу ме, пре ко ко ор ди на та: N 44° 18’ 48’’, E 20° 31’ 25’’; N 44° 18’ 54’’, E 20° 31’ 22’’; N 44° 18’ 52’’, E 20° 31’ 02’’; N 
44° 19’ 07’’, E 20° 31’ 17’’; N 44° 19’ 27’’, E 20° 31’ 20’’; N 44° 19’ 27’’, E 20° 31’ 10’’; N 44° 19’ 13’’, E 20° 31’ 03’’; N 44° 19’ 15’’, E 20° 30’ 
50’’ и N 44° 19’ 17’’, E 20° 30’ 56’’ до ко те 329  – „Вис”, пре ко ко ор ди на те: N 44° 19’ 33’’, E 20° 30’ 33’’ до ко те 249  – „Бу ко вик”, се че ас-
фалт ни пут ка Ла за рев цу у ко ор ди на ти: N 44° 19’ 48’’, E 20° 30’ 34’’ и пре ко ко ор ди на та: N 44° 20’ 01’’, E 20° 30’ 47’’ и N 44° 20’ 10’’, E 
20° 30’ 57’’  до ла зи до ко те 282. Гра ни ца да ље иде пре ко ко ор ди на та: N 44° 20’ 29’’, E 20° 31’ 12’’ и N 44° 20’ 38’’, E 20° 31’ 16’’ до ко те 
344  – „Цин цар ска ко са”, а ода тле пре ко ко ор ди на та: N 44° 20’ 51’’, E 20° 31’ 36’’ и N 44° 20’ 49’’, E 20° 31’ 49’’ до ла зи на рас кр сни цу пу-
те ва Аран ђе ло вац  – Ра ни ло вић и Аран ђе ло вац  – Ми са ча, а да ље пу тем Аран ђе ло вац  – Ра ни ло вић на се вер пре ко ко та 361, 357 и 341, а од 
те ко те на се ве ро и сток се о ским пу тем пре ко ко та 324, 271, 255, 278 и 270 до по чет не тач ке гра ни це ре јо на.

Кар та 1.13.1. Гра ни це ре јо на и ви но гор ја Шу ма диј ског ре јо на
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Об у хва ће не оп шти не

Шу ма диј ски ре јон об у хва та те ри то ри ју у оп шти на ма Аран ђе ло вац, То по ла, Сме де рев ска Па лан ка, Ве ли ка Пла на, Ра ча, Ла по во, Ба-
то чи на, Кра гу је вац и Кнић.

По вр ши не ре јо на и ви но гор ја

Шу ма диј ски ре јон за у зи ма по вр ши ну од 248.282,80 ha, где је нај ве ће Кра гу је вач ко ви но гор је.

Та бе ла 1.13.1. По вр ши не ре јо на и ви но гор ја Шу ма диј ског ре јо на

Ви но гор ја
Укуп на по вр ши на

ha % (рејон) % (ви но гор је)
Кр ње вач ко ви но гор је 11.188,28 4,51 6,69
Опле нач ко ви но гор је 36.850,20 14,84 22,00
Ра чан ско ви но гор је 36.705,11 14,78 21,91
Кра гу је вач ко ви но гор је 82.749,96 33,33 49,40
Укуп но 167.493,55 67,46 100,00
Шу ма диј ски Ре јон
Укупна површина (ha) 248.282,80

По вр ши не под ви но гра ди ма

На осно ву по љо при вред ног по пи са из 2012. го ди не у Шу ма диј ском ре јо ну има 1119,79 ha ви но гра да (око 1038,71 ha род них ви но-
гра да, од но сно 91,78%), од че га је 585,58 ha са сто ним сор та ма и 534,21 ha са вин ским сор та ма. 

Гра фи кон 1.13.1. По вр ши не под об ра ђи ва ним ви но гра ди ма у оп шти на ма об у хва ће ним Шу ма диј ским ре јо ном
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Кли мат ски фак то ри

У та бе ли 1.13.2. су при ка за не вред но сти не ких би о кли мат ских ин дек са на осно ву по да та ка из ме те о ро ло шких ста ни ца у Чу ми ћу, 
Кра гу јев цу, Руд ник пла ни ни, Сме де рев ској Па лан ци, Бу ко вич кој Ба њи, РЦ Бе шња ја и РЦ Бу ку ља (1961 –2010).

Та бе ла 1.13.2. Би о кли мат ски ин дек си за Шу ма диј ски ре јон
Ста ни ца AVG WIN BEDD HI CI DI N0 N35 N15
Чу мић 17.0 1564.9 1306.6 1996.3 12.3 218.6 1.8 2.0 0.3
Кра гу је вац 17.2 1591.3 1331.1 2133.2 11.0 181.8 4.0 4.3 2.2
Руд ник Пла ни на 15.2 1263.9 1092.1 1604.2 11.7 344.2 6.8 0.4 1.0
Сме де рев ска Па лан ка 17.1 1580.4 1322.6 2138.2 10.7 177.0 5.3 4.1 2.9
Бу ко вич ка Ба ња 16.7 1514.7 1276.9 2010.0 11.3 209.0 3.9 2.7 1.3
РЦ Бе шња ја 16.1 1407.8 1180.7 1758.6 11.9 253.7 4.1 1.2 0.9
РЦ Бу ку ља 14.9 1201.8 1054.2 1542.2 11.7 282.0 7.0 0.0 1.3

Кар та 1.13.2. Вин кле ров ин декс Шу ма диј ског ре јо на
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Зе мљи шни усло ви

Пре о вла ђу ју ћи ти по ви зе мљи шта овог ре јо на су вер ти сол и еутрич ни кам би сол, а за сту пље ни су у ма њој ме ри и лу ви сол и зе мљи-
шта у ле си ви ра њу, ху мо флу ви сол и се ми глеј, флу ви сол и оста ла зе мљи шта.

Кар та 1.13.3. Ти по ви зе мљи шта Шу ма диј ског ре јо на
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То по граф ски фак то ри

Ге о граф ска ши ри на

Ре јон се про сти ре од 44° 32’ ге о граф ске ши ри не на се ве ру до 43° 52’ ге о граф ске ши ри не на ју гу.

Над мор ска ви си на

Ве ћи део ре јо на се про сти ре на над мор ским ви си на ма од 80 m до 400 m, али се пре де ли где се про сти ру ви но гор ја и где се на ла зе 
ви но гра ди углав ном на ла зе на над мор ским ви си на ма од 150 m до 350 m. Над мор ска ви си на ре јо на се по сте пе но сма њу је иду ћи од ју го-
за па да ка се ве ро и сто ку ре јо на.

Кар та 1.13.4. Над мор ска ви си на Шу ма диј ског ре јо на
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На гиб те ре на

Овај ре јон се углав ном ка рак те ри ше уме ре но-стр мим до бла гим на ги би ма те ре на на ко ји ма се на ла зе ви но гра ди.

Кар та 1.13.5. На гиб те ре на Шу ма диј ског ре јо на
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Екс по зи ци ја те ре на

Ре јон се ка рак те ри ше раз ли чи тим екс по зи ци ја ма те ре на, али се ви но гра ди углав ном на ла зе на ју жним, ју го и сточ ним и ис точ ним 
екс по зи ци ја ма, као и на вр хо ви ма пла тоа.

Кар та 1.13.6. Екс по зи ци ја те ре на Шу ма диј ског ре јо на

Оро граф ске ка рак те ри сти ке

Оро граф ске, од но сно ре љеф не ка рак те ри сти ке овог ре јо на чи не Шу ма диј ске пла ни не ко је спа да ју у гру пу Ди нар ских пла ни на, тзв. 
Шу ма диј ска гре да. Ту спа да ју пла ни не Ко смај (626 m), ко ја се на ла зи са се ве ро за пад не стра не ре јо на, Гле дић ке пла ни не (922 m) са ју жне 
стра не ре јо на, Ко тле ник (749 m), ју жно од Гру жан ског је зе ра, за тим пла ни на Руд ник (1132 m) и Бу ку ља (696 m), са за пад не стра не ре јо на.

Ути цај шу ма

Брд ски ни жи пот по јас пре те жно је об ра стао гор ским бу ко вим шу ма ма, по себ но у Руд нич ком кра ју, што мо же има ти ути цај на ви но-
гра дар ску про из вод њу.

Пejзаж

Шу ма диј ски ре јон се на ла зи у бре жуљ ка сто-брд ском по ја су где пре о вла ђу ју шу ме хра ста лу жња ка, ја се на, вр бе, то по ле, хра ста це ра 
и сла ду на, као и бу ко ве шу ме. Глав на ка рак те ри сти ка пеј за жа овог ре јо на су бр до ви ти и ва ло ви ти те ре ни ко ји су че сто са шу ма ма, по себ но 
на ви шим те ре ни ма (об рон ци пла ни не Руд ник и дру гих пла ни на), као и број ним воћ ња ци ма и пар це ла ма са ра тар ским кул ту ра ма.



22. мај 2015. Број 45 229
На пеј за же овог ре јо на ути чу до ли не ре ка (рав ни те ре ни) Ле пе ни ца, Угље шни ца, Ја се ни ца, Ку бр шни ца као и ре ка Гру жа са Гру жан-

ским је зе ром, где су за сту пље не углав ном ра тар ске кул ту ре. На ис точ ној стра ни је ши ро ка до ли на ре ке Ве ли ка Мо ра ва са рав ни чар ским 
ка рак те ри сти ка ма.

За сту пље ност ви но гра да и про из во ђа ча гро жђа

У овом ре јо ну 5.000 га здин ста ва по се ду је ви но гра де, што чи ни око 12,84% од укуп ног бро ја по љо при вред них га здин ста ва овог 
ре јо на. Нај ве ћи број ви но гра да ра се на ла зи у оп шти ни Сме де рев ска Па лан ка, иако нај ве ћу по вр ши ну под ви но гра ди ма има оп шти на То-
по ла.

Ви но гор ја

Шу ма диј ски ре јон има сле де ћа ви но гор ја:
1.13.1. Кр ње вач ко ви но гор је/Кр ње во;
1.13.2. Опле нач ко ви но гор је/Опле нац;
1.13.3. Ра чан ско ви но гор је/Ра ча;
1.13.4. Кра гу је вач ко ви но гор је/Кра гу је вац.

1.13.1.Крњевачковиногорје/Крњево

Про сти ра ње

Кр ње вач ко ви но гор је се на ла зи на бре жуљ ка стим па ди на ма и ко са ма за пад но од Ве ли ке Мо ра ве, а се вер но од Сме де рев ске Па лан ке 
и Ве ли ке Пла не. 

Гра ни це

Гра ни ца ви но гор ја по чи ње од гра ни це оп шти на Сме де рев ска Па лан ка и Сме де ре во у К.О. Вла шки До и иде ис точ но гра ни цом K.O. 
Сме де рев ска Па лан ка и Сме де ре во до ауто пу та Бе о град  – Ниш, где скре ће на југ и иде ауто пу тем. Гра ни ца за тим иде на за пад ас фалт ним 
пу тем Ве ли ко Ораш је  – Кру ше во  – Смед. Па лан ка, про ла зи скре та ње за Ма лу Пла ну и до ла зи до обо да шу ме Ми ку ља (ко ор ди на та: N 
44° 21’ 31’’, E 21° 00’ 06’’). Ода тле гра ни ца иде на се вер ис точ ним обо дом шу ме, а за тим на за пад и се вер ас фалт ним пу тем Ма ла Пла на 
 – Смед. Па лан ка  – Сме де ре во све до по чет не тач ке.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Кр ње вач ко ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Вла шки До, Ло зо вик, Ми ло ше вац, Кр ње во, Ве ли ко Ораш је, Ма ла 
Пла на, Сме де рев ска Па лан ка II, Сме де рев ска Па лан ка I, Гли бо вац I, Гр чац Па лан ка и Гр ча ци, као и ка та стар ске оп шти не Го ло бок и Гли-
бо вац II.

1.13.2.Опленачковиногорје/Опленац

Про сти ра ње

Опле нач ко ви но гор је се на ла зи у цен трал ном де лу Шу ма ди је, на по бр ђу око Вен ча ца, Оплен ца и на ис точ ним па ди на ма пла ни не 
Руд ник.

Границe

На се ве ро за па ду гра ни ца винoгорја кре ће од рас кр сни це пу те ва Аран ђе ло вац  – Ра ни ло вић и Аран ђе ло вац  – Ми са ча и кре ће на ју го-
и сток пу тем ка Аран ђе лов цу све до ко те 380, на за пад ном обо ду шум ског по ја са по те са „Пре се ка”. Ода тле гра ни ца иде за пад ним, ју жним 
и ис точ ним обо дом шу ме и до ла зи до ко те 376 у се лу Ора шцу  – рас кр сни ца пу те ва ка Пе тро ни је ву и Зла та ру. Ода тле гра ни ца иде крат ко 
пу тем на се вер и у прав цу пре ко цр кве из ла зи на ко ту 296  – Дом кул ту ре Ора шац. Ода тле иде пу тем пре ко ко та 262 и 203 и из ла зи на по-
ток Вр бљак, за тим иде на ис ток изо хип сом 200, ју жно од ре ке Ми са ча, се че њо ме ас фалт ни пут Аран ђе ло вац  – Мар ко вац и на ста вља на 
југ. Гра ни ца иде изо хип сом 200, све до ас фалт ног пу та Аран ђе ло вац  – Кр ће вац у за се о ку Сто ји ћи, а за тим и ас фалт ним пу тем пре ко на се-
ља Ба ња ка То по ли све до мо ста пре ко по то ка Су ши ца у за се о ку Ми ни ћи  – ко та 208. Ода тле гра ни ца по но во иде изо хип сом 200 на ис ток, 
ју жно од ре ке Ку бр шни це све до за се о ка Ђу ри ћи, се ве ро за пад но од То по ле. Гра ни ца да ље пре ла зи ре ку Ка ме ни цу пу тем пре ко ко те 174 и 
по но во се укљу чу је на изо хип су 200, ко јом до ла зи до ас фалт ног пу та То по ла  – Мла де но вац код је зе ра. Гра ни ца иде тим пу тем на се вер, а 
за тим код ме ста зва но „Ба џа ко ва ћу при ја”  – ко та 166.0 пре ла зи на изо хип су 150, из ба цу ју ћи до ли ну ре ке Ку бр шни це и се ве ро и сточ но од 
на се ља Рај ко вац из ла зи на гра ни цу К.О. То по ла и Мла де но вац, од но сно К.О. Рај ко вац  – Ра бро вац, иде том гра ни цом, а за тим и Рај ко вац  – 
Ра та ри, до тро ме ђе са К.О. Кло ка. Ода тле гра ни ца иде на југ пре ко ко та 245.5  – „Ја си ка”, 206.5  – „Пар ло зи”, 174.5  – на се ље Кло ка, 145.5 
 – „ре ка Кло ка”, 172.7  – по тес „Тре шљан ско По ље’’, па пре ко по то ка Тре шља нац и ко та 166.7 и 138.3 из ла зи на пут Ба шин  – На та лин ци, а 
за тим из ла зи на ис точ ну стра ну се ла На та лин ци. Гра ни ца ви но гор ја да ље иде пу тем на југ пре ма се лу Па влов цу и из ла зи на тро ме ђу К.О.  
Са ра но во  – Па вло вац  – На та лин ци и да ље на југ гра ни цом К.О. То по ла и Ра ча, па за тим То по ла  – Кра гу је вац, све до ас фалт ног пу та Гор-
ње Ја ру ши це  – Све тлић, на гра ни ци тих ка та стар ских оп шти на. Ода тле гра ни ца иде на за пад тим пу тем до ко те 276  – рас кр сни ца пу те ва 
ка Све тли ћу и Цр вен цу, и на ста вља на за пад ас фалт ним пу тем ка се лу Цр ве нац, и ју го за пад но од ушћа по то ка Буд на у по ток Ста ро се ло, 
по но во из ла зи на гра ни цу К.О. То по ла  – Кра гу је вац и том гра ни цом оп шти на (укљу чу ју ћи К.О. Тр на ва, Све тлић, Ов си ште, Пла ско вац и 
Бла зна ва). Гра ни ца се у по те су Гру бац  – ко та 502 ис кљу чу је са гра ни це К.О. Бла зна ва  – Стра га ри и се о ским пу тем ка се ве ру до ла зи до 
ко те 429, за тим 385, 435  – „Ср ње вац”, 400  – „Ста ри не”, 436  – „Гла ви ца”, 431, и у ко ти 456  – „Пре во је”  из ла зи у прав цу се ве ро и сто ка на 
ушће по то ка Ђу рин ци у ре ку Ја се ни цу. Ода тле гра ни ца иде на се ве ро за пад, нај пре ас фалт ним пу тем До ња Ша тор ња  – Гор ња Тре шње-
ви ца, а за тим и Ве ли ком ре ком све до ко те 341. Ту гра ни ца скре ће на се вер и иде пре ко ко те 425 до ас фалт ног пу та Гор ња Тре шње ви ца 
 – Ко ру шац, одва ја се од гра ни це ре јо на тим пу тем на ис ток и пр вим се о ским пу тем на се вер до ре ке Бо су те ис точ но од по те са „Да ни ло-
ви ћа бр до”  – ко та 439. Гра ни ца ту скре ће на за пад и иде том ре ком све до са ста ва са ре ком Ка чер, а ода тле на се вер гра ни цом К.О. Бо су та 
 – Дра гољ, Је ло вик  – Дра гољ, Је ло вик  – Жив ков ци и Је ло вик  – Га ра ши све до ас фалт ног пу та Бо су та  – Га ра ши. Ода тле гра ни ца скре ће на 
ис ток и иде пре ко цр кве у Је ло ви ку и ко та 359  – „Гла ви ца”, 367  – „Сред ње бр до”, 336, 406 , 380, 402  – „Ду бо ка ја ру га”, 446 на пу ту Ву ко-
сав ци  – Бу куљ ско је зе ро, 480, 496  – „Крњ ско бр до”, 343 и 429  – „Чу ка ра” и у ко ти 534  – „За ри ћа гро бље” из ла зи на ас фалт ни пут Гор ња 
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Тре шње ви ца  – Аран ђе ло вац. Гра ни ца ода тле скре ће крат ко тим пу тем, а за тим и ас фалт ним пу тем на ис ток ка ме сту Ка ме нар све до по-
то ка Ра жи ште, се вер но од Гор ње Тре шње ви це. Да ље гра ни ца на ста вља у истом прав цу пра те ћи обод шум ског по ја са пла ни не Вен чац, 
нај пре пре ко ко та 437 и 496  – „Па у но ва ба ра”, а за тим и изо хип сом 500 до из над се ла Бре зо вац, а за тим и изо хип сом 450 до ма на сти ра 
Бре зо вац. Ода тле се гра ни ца спу шта пу тем до изо хип се 350, ко јом иде по ис точ ном обо ду шу ме до ко те 437  – „Ма на сти ри ште”, за тим 
до ко те 403, а он да се пре ко ко ор ди на те: N 44° 15’ 33’’, E 20° 36’ 28’’ вра ћа на изо хип су 350 и њо ме иде све до ас фалт ног пу та, ју жно од 
се ла За бреж је. Ода тле гра ни ца на ста вља на за пад изо хип сом 400 до по те са „Ла за ре ви ћа ко са”, а за тим пре ко ко та 331  – ас фалт ни пут у 
се лу Вр би ца и 318 и из ла зи на ас фалт ни пут Гор ња Тре шње ви ца  – Аран ђе ло вац. Гра ни ца на ста вља изо хип сом 450, а за тим и ас фалт ним 
пу тем по ис точ ној и се вер ној па ди ни пла ни не Бу ку ља до ко те 425, ју го за пад но од на се ља Сла ти на. Ода тле гра ни ца иде на се ве ро за пад 
пре ко ко та 342, за тим обо дом шу ме до ко те 329  – „Вис”, 249  – „Бу ко вик”, се че ас фалт ни пут ка Ла за рев цу, 282, 344  – „Цин цар ска ко са” и 
до ла зи на рас кр сни цу пу те ва Аран ђе ло вац  – Ра ни ло вић и Аран ђе ло вац  – Ми са ча, а да ље пу тем Аран ђе ло вац  – Ра ни ло вић на се вер, пре-
ко ко та 351, 357 и 341, а од те ко те на се ве ро и сток се о ским пу тем пре ко ко та 324, 271, 255, 278 и 270 до по чет не тач ке гра ни це ви но гор ја.

Опле нач ко ви но гор је не об у хва та шум ски по јас у К.О. Жа ба ре. Гра ни ца по ла зи од ко ор ди на те: N 44° 14’ 51’’, E 20° 43’ 01’’ и иде 
пре ко ко ор ди на та: N 44° 14’ 09’’, E 20° 44’ 05’’; N 44° 13’ 40’’, E 20° 42’ 56’’ и N 44° 14’ 38’’, E 20° 42’ 35’’ до по чет не тач ке.

Об у хва та ју ће ка та стар ске оп шти не

Опле нач ко ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Бу ко вик, Вр би ца, Ора шац, Ко пља ре, Ба ња, То по ла  – се ло, За го ри ца, 
Рај ко вац, Кло ка, На та лин ци, Жа ба ре, Го ро вич, Тр на ва, Гор ње Ја ру ши це, Све тлић, Бла зна ва, До ња Ша тор ња, Гор ња Ша тор ња, До ња 
Тре шње ви ца, Гор ња Тре шње ви ца, Ву ко сав ци, Бо су та, Је ло вик, Бре зо вац, Ли по вац и Бо жур ња, као и ка та стар ске оп шти не Аран ђе ло вац, 
То по ла  – ва ро ши ца, Шу ме, Јун ко вац, Па вло вац, Пла ско вац, Ов си ште и Вин ча.

1.13.3.Рачансковиногорје/Рача

Про сти ра ње

Ра чан ско ви но гор је се на ла зи у по бр ђу са ле ве стра не Ве ли ке Мо ра ве, од Ми ло ше ва на ју гу, до Ве ли ке Пла не на се ве ру. 
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На за па ду гра ни ца винoгорја кре ће од гра ни це К.О. Ра ча и То по ла у К.О. Са ра но во, ју жно од ушћа ре ке Тр на ве у Ја се ни цу, иде 
крат ко гра ни цом К.О. На та лин ци  – Са ра но во и на ста вља па ра лел но са то ком ре ке Ја се ни це, а од на се ља Во ди це скре ће у прав цу ис то ка 
изо хип сом 150 до по те са Ка чи ште, ју жно од ме ста Мра мо рац из ла зи на гра ни цу К.О. Мра мо рац  – Сеп ци. Иде крат ко том гра ни цом, за-
тим гра ни цом К.О. Мра мо рац  – Ви ше вац, Мра мо рац  – Бан чи на све до по те са Цр ве на Ја бу ка. Гра ни ца да ље на ста вља изо хип сом 150 на 
за пад, из ба цу ју ћи до ли не во де них то ко ва Ли по вац, Вла о ви ца, Ма скар, Бу ко вач ки по ток. Гра ни ца том изо хип сом до ла зи до на се ља Ве ли-
ка Пла на, и то на ас фалт ни пут ко јим кре ће на југ и код ко те 98.7 скре ће на ис ток, а за тим се укљу чу је на пру гу и њо ме иде на југ и из над 
на се ља Мар ко вац из ла зи на изо хип су 100. Гра ни ца да ље на ста вља том изо хип сом на ис ток, за тим на југ, све вре ме пра те ћи обод на се ља. 
Гра ни ца за тим из ла зи на ас фалт ни пут Мар ко вац  – Ла по во до ре ке Ра че, њо ме крат ко иде на за пад и у ко ти 100.4 по но во из ла зи на пру-
гу, па њо ме иде на југ до из над на се ља Ла по во. Гра ни ца да ље иде се вер ним и ис точ ним обо дом на се ља укљу чу ју ћи се на ас фалт ни пут 
Мар ко вац  – Ла по во и код ко те 112.3 се по но во укљу чу је на пру гу ко јом иде на југ и до ла зи до гра ни це К.О. Ла по во  – Ба то чи на. Гра ни ца 
да ље иде гра ни цом тих оп шти на, за тим на ста вља гра ни цом К.О. Ла по во  – Ба то чи на (се ло), Ла по во  – Цр ни Као, за тим Ра ча  – Ба то чи на 
(гра ни цом К.О. Си пић  – Цр ни Као, Си пић  – Гра дац, Си пић  – Бад ње вац, Ма ло Крч ма ре  – Бад ње вац), за тим гра ни цом К.О. Ра ча  – Кра-
гу је вац (Ма ло Крч ма ре  – Ре сник, Во ји но вац  – Ре сник, Во ји но вац  – Це ро вац, Ве ли ко Крч ма ре  – Це ро вац, Ве ли ко Крч ма ре  – Лу жни це, 
Ве ли ко Крч ма ре  – Гор ње Ја ру ши це, Бор ци  – Гор ње Ја ру ши це, До ње Ја ру ши це  – Гор ње Ја ру ши це) све до изо хип се 250 на тој гра ни ци, 
ис точ но од ре ке Ра че. Гра ни ца ви но гор ја се одва ја од гра ни це тих оп шти на, из ба цу ју ћи до ли ну ре ке Ра ча, нај пре том изо хип сом, а за тим 
од ко те 254 у за се о ку Бр до, ју го за пад но од се ла Бор ци пу тем до за се о ка Са став ци, а за тим ас фалт ним пу тем на ју го за пад, па ра лел но са 
то ком ре ке Ра че, пра те ћи изо хип су 200, и тим пу тем пре ко До ње Ја ру ши це и за се о ка Сте па но ви ћи из ла зи на гра ни цу К.О. Ра ча и То по ла, 
се ве ро за пад но од на се ља Гор ње Ја ру ши це. Гра ни ца да ље на ста вља гра ни цом тих оп шти на (гра ни цом К.О.  До ње Ја ру ши це  – Тр на ва, Са-
ра но во  – Тр на ва, Са ра но во  – Шу ме, Са ра но во  – Па вло вац), све до по чет не тач ке виногорјa.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Ра чан ско ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Во ди це, Це ро вац, Мра мо рац, Ба шин, Сеп ци, Ба ни чи на, Сто ја чак, Ве ли-
ка Пла на II, Ве ли ка Пла на I, Ста ро Се ло, Но во Се ло I, Мар ко вац, Ла по во, Си пић, До ња Ја ру ши ца и Са ра но во, као и ка та стар ске оп шти не 
Ви ше вац, Ра до ва ње, Ра ки нац, Бо шња не, Адро вац, Ра ча, По по вић, До ња Ра ча, Ма ло Крч ма ре, Во ји но вац, Ве ли ко Крч ма ре, Ву чић, Ми ра-
ше вац, Бор ци и Ђур ђе во.

1.13.4.Крагујевачковиногорје/Крагујевац

Про сти ра ње

Кра гу је вач ко ви но гор је об у хва та те ре не око гра да Кра гу јев ца, под руч је Гру же за пад но од Кра гу јев ца, на ју го и сточ ним па ди на ма 
Руд ни ка и се вер ним па ди на ма Гле дић ких пла ни на. 

Гра ни це

Гра ни ца ви но гор ја по чи ње на се ве ро за па ду на ас фалт ном пу ту Стра га ри  – ма на стир Бла го ве ште ње на гра ни ци оп шти на Кра гу је вац 
и То по ла и иде на ис ток том гра ни цом све до ас фалт ног пу та До ња Ша тор ња  – Бла зна ва  – Стра га ри, па иде тим пу тем, а за тим се вер но од 
на се ља Стра га ри скре ће на се ве ро и сток ас фалт ним пу тем ка се лу Пла ско вац, пре ла зи ре ку Ја се ни цу, а за тим се изо хип сом 250 вра ћа у 
прав цу се ве ро за па да, на гра ни цу оп шти на Кра гу је вац и То по ла, у ата ру се ла Ма сло ше во (ко ор ди на та: N 44° 10’ 22’’, E 20° 38’ 57’’). Гра-
ни ца на ста вља на за пад том гра ни цом, а за тим по но во изо хип сом 250, се вер но од ушћа по то ка Ра ко ви ца у Ја се ни цу вра ћа се ју го за пад но 
све до ас фалт ног пу та Стра га ри  – Влак ча. Гра ни ца тим пу тем иде на ис ток до по то ка Ра ко ви ца, а за тим у истом прав цу на ста вља пу тем 
ка Гор њој Тр на ви и у по те су „Ка лу ђе ри ца” по но во из ла зи на гра ни цу оп шти на Кра гу је вац и То по ла. Гра ни ца ви но гор ја на ста вља том 
гра ни цом на ис ток и до ла зи до изо хип се 250, ју жно од на се ља Све тлић, да ље на ста вља том изо хип сом, из ба цу ју ћи до ли ну ре ке Ра че и 
из ла зи на гра ни цу оп шти на Кра гу је вац и Ра ча у по те су „Сла дун”, се ве ро и сточ но од на се ља Гор ње Ја ру ши це. Гра ни ца иде на југ гра ни-
цом тих оп шти на, на ста вља гра ни цом оп шти на Ба то чи на и Ра ча и до ла зи до изо хип се 150, код тро ме ђе К.О. Бад ње вац  – Гра дац  – Си пић. 



22. мај 2015. Број 45 231
Ода тле гра ни ца иде изо хип сом 150, нај пре на југ, а за тим и на ју го за пад пра те ћи пру гу Ла по во  – Кра гу је вац, а за тим од над во жња ка, на 
пру жном пре ла зу на ас фалт ном пу ту Ба то чи на  – Кра гу је вац тим пу тем ка Кра гу јев цу, а за тим пре кру жног то ка ис пред ула за у град Кра-
гу је вац скре ће на се ве ро и сток ас фалт ним пу тем Кра гу је вац  – Мар шић  – Кор ман са де сне стра не ре ке Ле пе ни це и њи ме до ла зи до рас кр-
сни це ас фалт них пу те ва Ба то чи на  – Кра гу је вац и Цве то је вац  – Бо ту ње. Ода тле гра ни ца на ста вља пу тем Ба то чи на  – Кра гу је вац до скре та-
ња за се ло Ми ла то вац, а ода тле се одва ја на се ве ро за пад изо хип сом, све до за се о ка Миљ ков ски крај и ас фалт ним пу тем Бад ње вац 
 – Жи ров ни ца, пре ла зе ћи ма ги страл ни пут Кра гу је вац  – Ба то чи на код ушћа по то ка Ра ље вац, иде ка се лу Жи ров ни ца, про ла зи за пад но од 
се ла, по но во се крат ко укљу чу је на ма ги стра лу Ба то чи на  – Кра гу је вац и у по те су „Ђу ла” се одва ја на ас фалт ни пут ка ка ме но ло му у се лу 
Гра дац. Гра ни ца иде крат ко тим пу тем на ис ток, а за тим у истом прав цу на ста вља пу тем по ју жном и ис точ ном обо ду шу ме и ка ме но ло ма 
Стра же ви ца до тран спорт не тра ке од ка ме но ло ма ка же ле знич кој ста ни ци Ба то чи на. Гра ни ца иде њо ме на се ве ро и сток, а за тим изо хип-
сом 150 скре ће на југ, за пад но од на се ља Ло зни ца и том изо хип сом из ла зи на гра ни цу оп шти на Ба то чи на  – Ја го ди на, се ве ро за пад но од 
на се ља Ми ло ше во, из ба цу ју ћи та ко до ли не во де них то ко ва До бро во дич ки и Ки јев ски по ток и Гра бо вик, све до гра ни це оп шти на Ба то чи-
на и Ја го ди на. За тим том гра ни цом оп шти на, гра ни ца ви но гор ја иде на за пад, а за тим и гра ни цом оп шти на Кра гу је вац и Ја го ди на све до 
ас фалт ног пу та Кра гу је вац  – До ње Ко ма ри це  – Ба гр дан (на гра ни ци К.О. До ње Ко ма ри це  – Ми ло ше во). Да ље гра ни ца иде на за пад тим 
пу тем пре ма Кра гу јев цу до гра ни це К.О. Гор ње Ко ма ри це  – До ње Ко ма ри це, на ста вља на југ гра ни цом тих оп шти на, за тим крат ко на ис-
ток гра ни цом К.О. Ми ше вић  – Гор ње Ко ма ри це до ас фалт ног пу та, ко јим на ста вља на ис ток до тро ме ђе К.О. Бу ко ро вац  – Ја буч је  – Трм-
бас, а за тим на југ ас фалт ним пу тем до за се о ка Гор ња Ма ла, ју го за пад но од се ла Бу ко ров ца. Да ље гра ни ца на ста вља на југ по то ци ма 
Оса ни ца и Ма му то вач ки по ток до ње го вог из во ри шта, а за тим се о ским пу тем До ња Са бан та  – Ма му то вац  – Гор ња Са бан та до ко те 437 
 – ис точ но од Ма му тов ца, а за тим пре ко ко та 362  – „Ко на ко вац”, 437  – се вер но од Пр ња во ра, 466  – „Гај”, 369, 396  – „Си ци мо вац” и 420 на 
ас фалт ном пу ту Кра гу је вац  – Сла ти на  – Ја го ди на. Ода тле гра ни ца из ла зи на тро ме ђу К.О. Гор ња Са бан та  – Ве ли ка Су гу би на  – Рат ко вић. 
Ода тле гра ни ца иде гра ни цом К.О. Гор ња Са бан та  – Рат ко вић и Ве ли ке Пче ли це  – Рат ко вић, а за тим Ду лен ском ре ком до нај ју жни је тач-
ке на се ља Ве ли ке Пче ли це у по те су „По љи шта”. Ода тле гра ни ца иде пре ко ко та 495  – „Ка ми џон”, 541  – „Ка зно вић”, 394  – „Пче лич ка 
ре ка”, 568  – „Ме таљ ка”, 387  – „Ца јин по ток” и 573  – „Ла за ров гроб”, за тим до из во ри шта Цр кве ног по то ка у за се о ку Ораш је, се вер но од 
Гор ње Са бан те и тим по то ком на се вер до ушћа у Тур ски по ток. Ода тле гра ни ца иде до цр кве, ју жно од До ње Са бан те и да ље на за пад и 
се вер обо дом шум ског по ја са, за пад но од До ње Са бан те, пре ко ко та 444 и 401, по те са „Пре вој” и ко те 327, а за тим на се ве ро за пад ас-
фалт ним пу тем До ња Са бан та  – Кра гу је вац, све до ушћа по то ка Вар да ки ки у ре ку Ждра љи цу. Ода тле гра ни ца иде на ју го за пад по то ком 
уз обод шу ме до ко те 486  – „Ла зов ско бр до”, а за тим на се ве ро за пад, та ко ђе обо дом шу ме за пад но од за се о ка Бо ја нић све до ре ке Ер деч 
где из ла зи на гра ни цу К.О. Ер деч  – Гро шни ца I, све до тро ме ђе са К.О. Кра гу је вац II. Ода тле гра ни ца иде гра ни цом К.О. Кра гу је вац II  – 
Гро шни ца I и Ви њи ште  – Гро шни ца I до ко те 457  – „Ба бу шни ца”. Ода тле гра ни ца скре ће на се ве ро за пад и иде пре ко ко та 410, 476  – „Че-
ла ко вац” и 476  – „Д. Кре ме нац”, а за тим пу тем по ис точ ном, се вер ном и за пад ном обо ду шум ског по ја са по те са „Се о ска стра на”, а за тим 
и пре ко ко та 402  – „Уро вац”, 378  – „Ура ко ви ћа Ма ла” и 383  – „Бла го је ви ћа Ма ла”. Ода тле гра ни ца иде на југ пу тем по обо ду шу ме по те-
са „Рав на ко са” до ко те 442  – „Буб њић”, а ода тле скре ће на за пад пу тем уз по ток Де бе љак, до ко та 346 и 395  – ис точ но од на се ља Љу бић. 
Ода тле се гра ни ца у прав цу ју га спу шта у на се ље Лип ни ца, а за тим иде на за пад ас фалт ним пу тем пре ко Гру же ка Кра гу јев цу. Тим пу тем 
гра ни ца иде на се вер, а за тим на ју го за пад гра ни цом ка та стар ских оп шти на Кнић  – Гра бо вац. Гра ни ца за тим, од бра не на Гру жан ском је-
зе ру кре ће ју жном оба лом је зе ра све до пр вог ру кав ца је зе ра, где се ули ва по ток Из во рац, а ода тле скре ће на ју го за пад обо дом шу ме, ју-
жно од на се ља Пар лог и Гун ца ти све до по то ка Ша па. Ода тле гра ни ца иде пре ко ко та 487  – „по ток Зја је вац” и 417  – цр ква у Гун ца ти ма и 
изо хип сом 400 у прав цу за па да из ла зи у по те су „Го лиш” на гра ни цу К.О. Гун ца ти  – Бре сни ца и иде том гра ни цом све до тро ме ђе са К.О. 
Бум ба ре во Бр до. Ода тле се гра ни ца ви но гор ја одва ја од те гра ни це К.О. (ујед но и гра ни це ре јо на), нај пре ас фалт ним пу тем Бум ба ре во 
Бр до  – Гун ца ти, а за тим од за се о ка По ље пре ла зи на изо хип су 350 и иде на ис ток до ас фалт ног пу та Гун ца ти  – Кнић, пре ла зи тим пу тем 
је зе ро и на ста вља на се вер ис точ ном оба лом је зе ра. Гра ни ца да ље у за се о ку Дра гу ши ца пре ла зи на ас фалт ни пут Кнић  – То по ни ца, а за-
тим од ушћа То по нич ке ре ке у Гру жу на ста вља изо хип сом 300 и њо ме све до ас фалт ног пу та Кнић  – Ча чак, не да ле ко од скре та ња за се ло 
Пре то ке, из ба цу ју ћи та ко ши ро ко Кнић ко по ље, за пад но од је зе ра и до ли не во де них то ко ва ко је се ули ва ју у је зе ро са за пад не стра не. 
Гра ни ца ви но гор ја да ље на ста вља ас фалт ним пу тем ка Чач ку до гра ни це ре јо на, од но сно по но во из ла зи на гра ни цу К.О. Бум ба ре во Бр до 
 – Бре сни ца и иде њо ме на се ве ро за пад до тро ме ђе са К.О. Пре то ке. Ода тле гра ни ца иде на се вер пре ко по те са „Зе ле на ба ра” и ко та 563, 
528, 404, 464, 494 и 396 (све ко те за пад но од на се ља Пре то ке и Рад ми ло ви ћи), до ла зи на обод шу ме у на се љу Бо рач ис под Бо рач ког кр ша. 
Ода тле гра ни ца иде обо дом шу ме на се ве ро и сток пре ко ко те 502 и изо хип се 500, из над на се ља Ста ро Се ло, за тим пре ко ко та 448 и у ко ти 
453  – се вер но од за се о ка Кр ши ћи из ла зи на изо хип су 450. Њо ме гра ни ца иде до по то ка Ђо но вац, пре ла зи га и са дру ге стра не по то ка иде 
изо хип сом 500 до по то ка у се лу Бре сто вац. Са дру ге стра не по то ка гра ни ца иде изо хип сом 600, за тим крат ко гра ни цом К.О. Ко њу ша  – 
Бе ло По ље, па ас фалт ним пу тем Ко њу ша  – Бе ло По ље  – До ња Вр ба ва и крат ко ас фалт ним пу тем ка Вра ћевш ни ци до ушћа по то ка Вра-
но вац у Гру жу. Ода тле гра ни ца иде на се ве ро и сток нај пре изо хип сом 400 по обо ду шу ме Ив ко ва ча, за тим пре ко ко те 370  – „Кли сур ска 
ре ка”, по но во истом изо хип сом до Ша по ро вач ке ре ке и да ље обо дом шу ме пре ко ко та 548, 465  – „Пр ња вор”, 480  – „Ли по вац”, 585  – „Ма-
ли Клик”, 568  – „Пре во је” и се о ским пу тем од Ли пов ца ка Све то за ре вом бр ду до по те са „Кром пи рак”  – 647. Ода тле се гра ни ца одва ја од 
гра ни це ре јо на и скре ће на ју го и сток се о ским пу тем ка за се о ку Ка ме њак, до рас кр сни це пре ма по те су „Слеп че ви ћа бр до”, а ода тле скре-
ће на ис ток пре ко ко те 583  – „До ло во бр до”, а за тим и по те са „Ора си” на Ка ме нич кој ре ци, ко те 476  – „Гор њи Оро вац”, за се ок Го ла ја и 
Ери ћи и у ко ти 609.6  – „Па штрм ска ко са” из ла зи на изо хип су 600. Том изо хип сом гра ни ца иде на се ве ро и сток, из ба цу ју ћи шу ме Ра маћ-
ких ви со ва из ви но гор ја и у по те су „Кр ље”, скре ће на ју го и сток пре ко за се о ка Ра ден ко ви ћи и ко те 519  – „Угља ре вац”, из ла зи на рас кр-
сни цу ас фалт них пу те ва (Кнић  – Ба ре  – Стра га ри и Кра гу је вац  – Ку тло во  – Стра га ри) у за се о ку Кли су ра и ода тле на ста вља на се ве ро и-
сток ас фалт ним пу тем пре ко ка ме но ло ма, се вер но од се ла Ве ли ки Шењ и Ћу мић ског бр да ка се лу Влак ча, све до се о ског пу та ко ји се 
одва ја пре ко ре ке Све ти ње ка бр ду Гла ви ца и ју жно од се ла Влак ча, из ла зи на изо хип су 400. Том изо хип сом гра ни ца иде на за пад до ко те 
408, ју го за пад но од се ла Влак ча, а за тим пре ко цр кве, не да ле ко од из во ра зва ног Ба ња из ла зи на изо хип су 450, се вер но од бр да Ко ви ло ви-
ца. Гра ни ца да ље иде на за пад том изо хип сом до по те са „Гра ди не”  – ко та 458 у се лу Ко тра жа, а за тим на се вер пре ко руд ни ка азбе ста и 
ко те 316 из ла зи на изо хип су 300 ко јом иде до ас фалт ног пу та Стра га ри  – Угља ре вац, не да ле ко од ушћа Кли су ре у Сре бре ни цу. Гра ни ца 
ту скре ће на југ тим пу тем уз по ток Кли су ра, а за тим се о ским пу тем пре ма по те су „Вој во ди нац”  – ко та 438 и пре ко ко те 404 до ла зи до 
за се о ка Ву ко ви ћи, ју жно од се ла Стра га ри. Ода тле гра ни ца иде до ко те 501, а за тим се о ским пу тем на се вер пре ма Стра га ри ма, све до 
ушћа Бањ ског по то ка у Сре бре ни цу. Ода тле се гра ни ца ви но гор ја вра ћа на ју го за пад тим по то ком до гра ни це ре јо на, а за тим скре ће њо ме 
на се ве ро за пад ли ни јом од ко те 501 ка ко ти 584  – „Ћу вик”, a за тим и ко та 523  – „Вис” и 478 и у на се љу Стра га ри из ла зи на ас фалт ни пут 
где је и по чет на тач ка ви но гор ја.

Кра гу је вач ко ви но гор је  – се ве ро и сток: гра ни ца овог де ла ви но гор ја по чи ње на гра ни ци К.О. Си пић  – Цр ни Као, иде том гра ни цом 
ка се ве ро и сто ку, на ста вља гра ни цом К.О. Цр ни Као  – Ла по во, Ла по во  – Ба то чи на и код тро ме ђе К.О. Ла по во  – Ба то чи на  – Ба то чи на (се-
ло) скре ће на за пад, укљу чу ју ћи се на изо хип су 150 и том изо хип сом иде на за пад све до по чет не тач ке ви но гор ја.

Оаза Гро шни ца об у хва та ма ло ви но гра дар ско под руч је око на се ља До ња Ма ла. Гра ни ца кре ће од ко ор ди на те: N 44° 14’ 51’’, E 20° 
43’ 01’’ на па ди на ма и вр ху бр да око ко ор ди на те: N 43° 57’ 36’’, E 20° 53’ 10’’ и ода тле кре ће на се ве ро за пад пу тем,  об у хва та ју ћи од на се-
ље До ња Ма ла са за пад не стра не и до ла зи до ко те 232. Гра ни ца оазе ода тле иде на југ обо дом шу ме, до ла зи до ју го за пад них обо да на се ља 
До ња Ма ла и до Мед нич ког по то ка, ода тле обо дом шум ског по ја са и Мед нич ком ре ком до ла зи до по чет не тач ке.
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Об у хва ће не оп шти не

Кра гу је вач ко ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Стра га ри, Ко тра жа, Ма сло ше во, Влак ча, Чу мић, Гор ње Ја ру ши це, 
Ре сник, Бад ње вац, Ми ла то вац, Цве то је вац, Јо ва но вац, Кор ман, Бо ту ње, Ник шић, Жи ров ни ца, До бро во ди ца, Ба то чи на  – се ло, Ки је во, 
Бр зан, До ње Ко ма ри це, Гор ње Ко ма ри це, Бу ку ро вац, До ња Са бан та, Гор ња Са бан та, Ве ли ке Пче ли це, Трн бас, Баљ ко вац, Ви њи ште, Дра-
го бра ћа, Го ло че ло, Љу бић, Лип ни ца, Кнић, Жу ње, Гун цат, Бум ба ре во бр до, Дра гу ши ца, Опла нић, То по ни ца, Бе че ви ца, Бо рач, Бре сто вац, 
Ко њу ша, Бе ло По ље, До ња Цр ну ћа, Пр ња вор, Ка ме ни ца, Ра ма ћа и Угља ре вац, као и ка та стар ске оп шти не Це ро вац, Пр ња вор, Ја буч је, 
Мар шић, Кра гу је вац I, Кра гу је вац II, Кра гу је вац III, Кра гу је вац IV, По ску ри це, Опор ни ца, Но ви Ми ла но вац, Де си ми ро вац, Шљи во вац, 
Лу жни це, Ма ли Шењ, Па ја зи то во, Гор ње Гр би це I, Гор ње Гр би це II, Ми ро нић, До ње Гр би це, Ку тло во, Пре ко пе ча, Дра ча, Ди во стин, Дре-
но вац, Ђу ри се ло, Вуч ко ви ца, Ра шко вић, Бр њи ца, Су мо ро вац, За бој ни ца, Ду бра ва, Гри вац, Љу ља ци, Ба ре, Ки ко је вац, До бра ча, Кне же вац 
и Ма ла Вр би ца.

Се ве ро и сточ ни део: де ло ви ка та стар ских оп шти на Ба то чи на  – се ло и Цр ни Као.

Пре по ру че не/до зво ље не сор те и мак си мал ни при но си

Пре по ру че не/до зво ље не сор те за Шу ма диј ски ре јон по ви но гор ји ма ко је слу же за про из вод њу ква ли тет ног ви на са ге о граф ским по-
ре клом (ква ли тет но ви но са кон тро ли са ним ге о граф ским по ре клом и ква ли те том  – К.П.К. и вр хун ско ви но са кон тро ли са ним и га ран то-
ва ним ге о граф ским по ре клом и ква ли те том  – К.Г.П.К.) са мак си мал ним до зво ље ним при но си ма (у ки ло гра ми ма) по биљ ци ви но ве ло зе 
и по хек та ру су:

СОР ТЕ ЗА
БЕЛА ВИНА

Кр ње-
вач ко

Опле-
нач ко Ра чан ско Кра гу је-

вач ко

при нос/(kg/биљ ци) при нос/(kg/хек та ру)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Тамјаника     2,5 2 7.500 8.000
Смедеревка     2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Жупљанка     2,5 2 7.500 8.000
Неопланта     2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Savagnin Rose (Траминац)     2,5 2 7.500 8.000
Muscat Ottonel     2,5 2 7.500 8.000
Chardonnay     2,5 2 7.500 8.000
Sauvignon Blanc     2,5 2 7.500 8.000
Pinot Blanc (Бургундац бели)     2,5 2 7.500 8.000
Pinot Gris (Бургундац сиви)     2,5 2 7.500 8.000
Riesling (Рајнски ризлинг)     2,5 2 7.500 8.000
Riesling Italico (Италијански ризлинг, Грашевина)     2,5 2 7.500 8.000

СОРТЕ ЗА
РОЗЕ ВИНА

Кр ње-
вач ко

Опле-
нач ко Ра чан ско Кра гу је-

вач ко

при нос/(kg/биљ ци) при нос/(kg/хек та ру)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Portugieser (Португизер)     2,5 2 7.500 8.000
Limberger (Франковка)     2,5 2 7.500 8.000
Вранац     2,5 2 7.500 8.000
Прокупац (Рскавац)     2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Пробус     2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Pinot Noir (Бургундац црни)     2,5 2 7.500 8.000
Gamay Noir (Гаме)     2,5 2 7.500 8.000
Merlot     2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Sauvignon     2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Franc     2,5 2 7.500 8.000
Muscat de Hambourg (Мускат хамбург)     2,5 2 7.500 8.000
Shiraz (Syrah)     2,5 2 7.500 8.000
Marselan  2,5 2 7.500 8.000

СОРТЕ ЗА
ЦРВЕНА ВИНА

Кр ње-
вач ко

Опле-
нач ко Ра чан ско Кра гу је-

вач ко

при нос/(kg/биљ ци) при нос/(kg/хек та ру)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Portugieser (Португизер)     2,5 2 7.500 8.000
Limberger (Франковка)     2,5 2 7.500 8.000
Вранац     2,5 2 7.500 8.000
Прокупац (Рскавац)     2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Пробус     2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Pinot Noir (Бургундац црни)     2,5 2 7.500 8.000
Gamay Noir (Гаме)     2,5 2 7.500 8.000
Merlot     2,5 2 7.500 8.000



22. мај 2015. Број 45 233
Cabernet Sauvignon     2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Franc     2,5 2 7.500 8.000
Shiraz (Syrah)     2,5 2 7.500 8.000
Marselan  2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене сорте бојадисери
Alicante Bouschet     2,5 2 7.500 8.000
Gamay Teinturier (Гаме бојадисер)     2,5 2 7.500 8.000
Зачинак (Неготинско црно)     2,5 2 7.500 8.000
Жупски бојадисер     2,5 2 7.500 8.000
Крајински бојадисер     2,5 2 7.500 8.000
  – основна рејонирана сорта (препоручена)    – допунска рејонирана сорта (дозвољена)

У из у зет но по вољ ним го ди на ма, при нос се мо же уве ћа ти за нај ви ше 0,5 kg по биљ ци ви но ве ло зе.
Дру ге ка рак те ри сти ке ве за не за про из вод њу гро жђа и ви на:

Шу ма диј ски ре јон 
(Крњевачко, Опленачко, Рачанско и Крагујевачко виногорје)

СОР ТЕ ЗА СТО НУ УПО ТРЕ БУ ГРО ЖЂА  
(ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ/ДО ЗВО ЉЕ НЕ СА МО  
ЗА ВИ НО ГОР ЈА)

Пре по ру че не/до зво ље не аутох то не и ре ги о нал не сор те
 – Chas se las (Ша сла бе ла, Пле мен ка бе-
ла)

 –  Chas se las ros se (Ша сла цр ве на, Пле мен-
ка цр ве на)

 – Ча уш бе ли
 – Цр ве ни дре нак (Ра за кли ја)
 – Друге сорте

Пре по ру че не/до зво ље не до ма ће ство ре не сор те
 – Опу зен ска ра на
 – Би сер ка ра на
 – Де мир ка пи ја
 – Бе о град ска ра на
 – Ко сов ска ра на
 – Грочанка

 – Кар мен
 – Ба нат ски му скат
 – Рад ми ло вач ки му скат
 – Сме де рев ски му скат
 – Ла ста
 – Србија

 – Бе о град ска бе се ме на
 – Друге сорте

Пре по ру че не/до зво ље не ин тер на ци о нал не сор те
 – Pri ma 
 – Ora
 – Early Mu scat
 – Чаб ски би сер
 –  Car di nal 
 –  Ir sai Oli ver
 –  Ља на
 –  Ma til de
 – Mu scat de Ham bo urg (Му скат хам бург)
 – Per let te (Пер лет)
 – Reine des vignes (Kраљица винограда)

 – Sul ta ni ne blan che (Thomp son se e dless, 
Сул та ни на)
 – Su per ra ni Bol gar (вр ло ра ни Афус-али)
 – Exal ta 
 – Mu scat Pre co ce de Sa u mur
 – Dan las 
 – Ali na
 – An ge la
 – Asta ni skij
 – Fanny
 – Ge org
 – Lival 

 – Na deg da Azos
 – Mu scat Ro se St Val li er
 – Mic he le Pa li e ri
 – Vic to ria
 – Kat ha ri na
 – Dat ti er de Bouyro ut (Афус-али, 
Ре ги на)
 – Moldоva
 – Друге сорте

ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ/ДО ЗВО ЉЕ НЕ ЛО ЗНЕ ПОД ЛО ГЕ  – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Ko ber 5BB 
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, SO4
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Te le ki 5C
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Te le ki 8B
 – Berlandieri x Riparia, 420 А

 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Ric hter 110
 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Pa ul sen 1103
 – Berlandieri x Rupestris, Ruggeri 140

 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Ric hter 99
 – Chas se las х Ber lan di e ri, 41B
 – Fer cal
 – Друге подлоге

УЗ ГОЈ НИ ОБ ЛИК (НА ЧИН РЕ ЗИД БЕ) КОД  
ВИ НО ГРА ДА НА МЕ ЊЕ НИХ ПРО ИЗ ВОД ЊИ 
ГРО ЖЂА ЗА КВА ЛИ ТЕТ НА ВИ НА  
СА ГЕ О ГРАФ СКИМ ПО РЕ КЛОМ

 – Јед но гу би Ги јов (Гу јо)
 – Дво гу би Ги јов (Гу јо)
 – Кар ло вач ки
 – Роајатска кордуница

 – Ка зе на вље ва кор ду ни ца
 – Сил во кор ду ни цаз 
 – Мозерова кордуница

 – Жуп ски 
 – Кра јин ски
 – Други слични узгојни облици

МИ НИ МАЛ НИ СА ДР ЖАЈ АЛ КО ХО ЛА (% VOL)
(уколико вино није произведено на посебан начин)

Бе ла/Ро зе Цр ве на
9,5 10,0

2.РЕЈОНИИВИНОГОРЈАВИНОГРАДАРСКОГРЕГИОНАВОЈВОДИНА

2.1. СРЕМ СКИ РЕ ЈОН/СРЕМ

Про сти ра ње

Срем ски ре јон се на ла зи на па ди на ма Фру шке го ре окре ну тих ка ре ка ма Ду на ву (на се ве ру) и Са ви (на ју гу), ис кљу чу ју ћи под руч је 
на ци о нал ног пар ка „Фру шка го ра”.

Гра ни це

Гра ни ца ре јо на по чи ње на се ве ро за па ду ре јо на, на де сној оба ли Ду на ва, на др жав ној гра ни ци са Хр ват ском (ју жно од шум ског и 
мо чвар ног по ја са на ме сту где изо хип са 130 се че др жав ну гра ни цу) и иде обод ним се о ским пу тем уз оба лу Ду на ва до гро бља, а за тим до 
на се ља Не штин где из ла зи на Ду нав (ко ор ди на та: N 45° 13’ 43’’, E 19° 26’ 48’’), иду ћи ис точ ним прав цем, из о ста вља ју ћи аде и шум ски 
по јас на се ве ру. Одав де гра ни ца на ста вља на ис ток (об у хва та ју ћи Не штин) до ко те 78.5, где се на ко ор ди на ти: N 45° 13’ 42’’, E 19° 27’ 11’’ 
укљу чу је на ас фалт ни пут и овим пу тем Не штин  – Су сек иде све до на се ља Су сек, об у хва та ју ћи Су сек, а из ба цу ју ћи мо чвар но под руч је 
се вер но од Су се ка. Гра ни ца за тим на ста вља ка ис то ку, пу тем за Бе о чин до по то ка Ко ру шка, где скре ће на се вер и овим по то ком иде до 
Ду на ва. Одав де гра ни ца на ста вља ка ис то ку, оба лом Ду на ва све до ка на ла код Бе о чи на, од но сно це мен та ре, ода кле гра ни ца иде овим ка-
на лом крат ко ка ју гу до мо ста. Од мо ста на ка на лу на за о би ла зни ци око Бе о чи на, гра ни ца на ста вља пу тем (ка Срем ској Ка ме ни ци), об у-
хва та ју ћи Бе о чин и иде све до ме ста где пут пре се ца Ка ме нар ски по ток (не да ле ко од на се ља Ле дин ци), а за тим на се вер, по то ком си ла зи 
на Ду нав. Гра ни ца ре јо на да ље на ста вља оба лом Ду на ва, об у хва та ју ћи Срем ску Ка ме ни цу и Пе тро ва ра дин до друм ско  – же ле знич ког 
мо ста у Пе тро ва ра ди ну (ко ор ди на та: N 45° 15’ 38’’, E 19° 51’ 41’’), за тим иде пру гом на ју го и сток, из ба цу ју ћи Пе тро ва ра дин ски рит и 
да ље узак по јас уз Ду нав из ре јо на све до ту не ла у се лу Чор та нов ци. Гра ни ца ре јо на да ље на ста вља до ко те 177 (ис точ но од по те са „Ко-
за рац”) и иде зе мља ним пу тем по обо ду шу ма ка ис то ку, пре ко ко те 189, а за тим пре по те са „Ма дац ков брег” скре ће обо дом 
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шу ме ка се ве ро и сто ку (све вре ме оста вља ју ћи шум ски по јас на ни жим над мор ским ви си на ма ван ре јо на) и пре ко по те са „Про ва ли је” 
(ко ор ди на та: N 45° 09’ 49’’, E 20° 03’ 51’’) из ла зи се вер но на Ду нав (ко ор ди на та: N 45° 10’ 00’’, E 20° 03’ 51’’). Гра ни ца ре јо на иде оба лом 
Ду на ва, из ба цу ју ћи аде и мо чвар ни по јас („Чар нок”) у бли зи ни Слан ка ме на из ре јо на, све до Бе ле ги ша (из ба цу ју ћи „Спруд” из ре јо на по-
чев ши од ко ор ди на те: N 45° 01’ 12’’, E 20° 20’ 53’’ и на ста вља ју ћи се о ским пу тем по ред Ду на ва), где од рас кр сни це се о ских пу те ва бли зу 
Ду на ва (ко ор ди на та: N 45° 00’ 43’’, E 20° 19’ 29’’) гра ни ца иде се о ским пу тем до глав ног ас фалт ног пу та, а за тим на се ве ро за пад се о ским 
пу тем из ме ђу Бе ле ги ша и Пе трињ ца пре ко ко те 91.9 до ко ор ди на те: N 45° 01’ 14’’, E 20° 18’ 38’’, од но сно до ко те 94.8 (код еко но ми је 
„На пре дак” за пад но од Бе ле ги ша). Да ље, од ове ко те гра ни ца иде на се ве ро и сток пу тем из ме ђу пар це ла у ду жи ни од две ду жи (до ко ор-
ди на те: N 45° 01’ 45’’, E 20° 19’ 03’’), скре ће на ис ток и пре ко ко те 98.9, из ла зи на ас фалт ни пут ка Сур ду ку (ко ор ди на та: N 45° 01’ 50’’, E 
20° 20’ 04’’). Гра ни ца да ље иде на се ве ро за пад у прав цу пру жа ња изо хип се 100, пре ко ко та 102.1, 101.8, 100.0, 100.3  – „Чо ли ћев са лаш”, 
за тим ко та 99.6, 99.5 и 103.0  – за пад но од по те са „Де спо то вац”. Гра ни ца на ста вља у истом прав цу изо хип сом 100 уз по ток Ко ма ре вац до 
ко те 102.0  – по тес „Про пуст”, из ла зи на ко ту 107.9 и ода тле пу тем из ме ђу пар це ла, пре ко ко те 112.3 се че ас фалт ни пут Но ви Слан ка мен 
 – Ин ђи ја (ко ор ди на та: N 45° 06’ 42’’, E 20° 13’ 14’’) и од ко те 119.2 пу тем из ме ђу пар це ла (пр ва дуж ју жно од по то ка Гра бо вац) иде пре ко 
ко те 117.5 до се о ског пу та ко ји по ве зу је на се ља Слан ка ме нач ки ви но гра ди и Но ви Кар лов ци (ко ор ди на та: N 45° 07’ 36’’, E 20° 11’ 11’’). 
Одав де гра ни ца иде се вер но овим пу тем до ко те 105.6, од но сно до по то ка Гра бо вац (ко ор ди на та: N 45° 07’ 51’’, E 20° 11’ 13’’) и скре ће на 
ју го за пад, иду ћи тим по то ком пре ко ко те 100.6 (ушће по то ка Гра бо вац у по ток Ба ра) и на ста вља се ве ро за пад но оба лом по то ка Ба ра до 
се о ског пу та ју жно од ко те 108.4 (ко ор ди на та: N 45° 08’ 20’’, E 20° 08’ 52’’) ис пред на се ља Кр че дин. Гра ни ца ту скре ће се о ским пу тем у 
прав цу ју га до ко ор ди на те: N 45° 08’ 09’’, E 20° 08’ 46’’, а за тим крат ко пу тем из ме ђу пар це ла у прав цу ис то ка до ко ор ди на те: N 45° 08’ 
08’’, E 20° 08’ 55’’ и на ста вља ју жно пу тем из ме ђу пар це ла пре ко ко та 113.4 и 119.5, па за тим од ко ор ди на те: N 45° 07’ 39’’, E 20° 08’ 44’’ 
скре ће на се ве ро за пад се о ским пу тем, се чу ћи се о ски пут Кр че дин  – Но ви Кар лов ци код зе мљо рад нич ке за дру ге ју жно од на се ља (ко ор-
ди на та: N 45° 07’ 43’’, E 20° 08’ 15’’). Одав де гра ни ца иде за пад но до ко те 120.6 (ко ор ди на та: N 45° 07’ 43’’, E 20° 07’ 47’’) и на ста вља 
пу тем из ме ђу пар це ла до ко те 122.9  – по тес „Шљи ва ра” (ко ор ди на та: N 45° 07’ 37’’, E 20° 07’ 22’’), а за тим скре ће ка се ве ру пу тем из ме-
ђу пар це ла до ко ор ди на те: N 45° 08’ 12’’, E 20° 07’ 10’’ бли зу ко те 118.9, а ода тле се ве ро за пад но пре ко ко те 118.9 иде до ко ор ди на те: N 45° 
08’ 23’’, E 20° 06’ 56’’ на ас фалт ни пут Кр че дин  – Бе шка не да ле ко од си ло са за пад но од Кр че ди на. Гра ни ца са те тач ке скре ће на за пад 
тим пу тем из ла зе ћи на ауто пут (ко ор ди на та: N 45° 07’ 59’’, E 20° 05’ 19’’), а за тим скре ће ка ју гу ауто пу тем Бе о град  – Су бо ти ца све до 
пре се ка са изо хип сом 120, од но сно код мо ста пре ко ка на ла, ју го за пад но од Бе шке (ко ор ди на та: N 45° 09’ 10’’, E 20° 05’ 47’’). Гра ни ца се 
ту одва ја на ју го за пад том изо хип сом и у истом прав цу из ла зи на пру гу Но ви Сад  – Бе о град (ко ор ди на та: N 45° 06’ 20’’, E 20° 04’ 19’’). 
Одав де гра ни ца иде пру гом на југ, про ла зи на се ље Ин ђи ју и из би ја на гра ни цу К.О. Ин ђи ја  – Го лу бин ци, за тим крат ко том гра ни цом иде 
на ју го за пад и из би ја на пру гу Бе о град  – Ру ма, ода кле иде пру гом (од но сно гра ни цом ових К.О.) крат ко се ве ро за пад но до се о ског пу та 
Ин ђи ја  – Го лу бин ци и на ста вља гра ни цом К.О. Ин ђи ја и Љу ко во све до се о ског пу та ко ји од Ин ђи је во ди ка је зе ру Јар ко вац (ко ор ди на та: 
N 45° 03’ 05’’, E 20° 03’ 07’’). Одав де гра ни ца иде ка ју го за па ду овим пу тем до гра ни це К.О. Љу ко во и Жар ко вац и на ста вља ју жно гра ни-
цом ових К.О., а за тим за пад но гра ни цом К.О. Пу тин ци и Жар ко вац све до ас фалт ног пу та Ста ра Па зо ва  – Ру ма до бли зу ци гла не. Да ље 
гра ни ца иде се ве ро за пад но овим пу тем до ко те 129.5 (ко ор ди на та: N 45° 00’ 36’’, E 19° 52’ 14’’), а за тим пре ла зи на изо хип су 130, ис точ-
но од по то ка Је лен це и овом изо хип сом се вер но до ла зи до по те са „Ба тин ци”, пре ла зи на за пад ну стра ну по то ка и истом изо хип сом ка 
ју гу из ла зи на гра ни цу К.О. Ру ма  – Ри ви ца. Гра ни ца ре јо на иде том гра ни цом К.О. ка ју го за па ду све до тач ке где гра ни ца К.О. пре се ца 
изо хип сом 130, по тес „Ве ли ки Kудош”, ис точ но од ка на ла Ку дош. Гра ни ца скре ће на се вер том изо хип сом до ас фалт ног пу та ис точ но од 
Па вло ва ца (ко ор ди на та: N 45° 03’ 03’’, E 19° 47’ 47’’), за тим крат ко на за пад ас фалт ним пу тем ка Па влов ци ма, пре ла зи Ве ли ки ка нал и 
Ку дош до ула за у се ло (ко ор ди на та: N 45° 03’ 06’’, E 19° 47’ 19’’) на изо хип си 130. За тим гра ни ца иде крат ко на југ овом изо хип сом и на-
ста вља у прав цу за па да истом изо хип сом, пре се ца по ток Ро ва ча (ко ор ди на та: N 45° 03’ 40’’, E 19° 45’ 34’’) и до ла зи до ула ска у на се ље 
Сте ја нов ци (ко ор ди на та: N 45° 03’ 32’’, E 19° 43’ 52’’). Гра ни ца ис пред на се ља скре ће ка ју гу и иде се о ским пу тем по ис точ ном обо ду 
на се ља, до ла зи до мо ста на Сте ја но вач ком га ту (ко ор ди на та: N 45° 02’ 51’’, E 19° 43’ 11’’) и ода тле ас фалт ним пу тем Ру ма  – Ве ли ки Ра-
дин ци, на за пад иде до гра ни це К.О. Сте ја нов ци и Бе ше но во. Одав де гра ни ца иде на се вер гра ни цом ових К.О. до тач ке спа ја ња са изо-
хип сом 130 (у ни воу нај се вер ни је тач ке на се ља Сте ја но ви ци). Гра ни ца изо хип сом 130 на ста вља у прав цу се ве ро за па да, се че ас фалт ни 
пут ка Бе ше но ву, по ток Гра бо вац, ас фалт ни пут ка Гр гу рев ци ма и до ла зи до је зе ра Вра њаш код Ман ђе ло са (ко ор ди на та: N 45° 04’ 27’’, E 
19° 36’ 59’’). Гра ни ца да ље иде на југ пу тем из ме ђу пар це ла по ред је зе ра и из ла зи на се о ски пут Ве ли ки Ра дин ци  – Ман ђе лос (ко ор ди на-
та: N 45° 03’ 45’’, E 19° 36’ 46’’). За тим гра ни ца иде на се ве ро за пад овим пу тем пре ко ко те 109.5, из ла зи на ас фалт ни пут Срем ска Ми тро-
ви ца  – Ле жи мир (рас кр сни ца овог пу та и пу та ко ји во ди за Ман ђе лос) (ко ор ди на та: N 45° 04’ 07’’, E 19° 35’ 42’’) и на ста вља на за пад ве-
ћим се о ским пу тем пре ко ко та 123.4. 128.8, 140.4 и 141.6 до ула за у на се ље Чал ма (ко ор ди на та: N 45° 04’ 53’’, E 19° 30’ 55’’). Гра ни ца на 
ула зу у то на се ље скре ће на југ и иде пу тем по ис точ ном обо ду на се ља све до ас фалт ног пу та ка Срем ској Ми тро ви ци (ко ор ди на та: N 45° 
04’ 14’’, E 19° 30’ 54’’). Одав де гра ни ца иде ка се ве ро за па ду ас фалт ним пу тем до ула за у на се ље (ко ор ди на та: N 45° 04’ 19’’, E 19° 30’ 
31’’), а за тим пу тем по ју го за пад ном обо ду на се ља до ко ор ди на те: N 45° 04’ 18’’, E 19° 30’ 26’’, где скре ће на се вер пу тем по обо ду на се-
ља до ко ор ди на те: N 45° 04’ 27’’, E 19° 30’ 21’’. Одав де гра ни ца иде на за пад се о ским пу тем по ред гро бља до се о ског пу та Чал ма  – Мар-
тин ци (ко ор ди на та: N 45° 04’ 26’’, E 19° 29’ 34’’) и скре ће се вер но ка Чал ми овим пу тем, до рас кр сни це са пу тем за Ку змин (ко ор ди на та: 
N 45° 04’ 30’’, E 19° 29’ 34’’). Гра ни ца за тим на ста вља пу тем по обо ду на се ља до ко ор ди на те: N 45° 04’ 36’’, E 19° 29’ 31’’, ода кле скре ће 
на се ве ро и сток се о ским пу тем до рас кр сни це се о ских пу те ва (ко ор ди на та: N 45° 04’ 41’’, E 19° 29’ 21’’), па скре ће на се ве ро за пад до ко-
ор ди на те: N 45° 04’ 46’’, E 19° 29’ 37’’, за тим на се ве ро и сток до ко ор ди на те: N 45° 04’ 47’’, E 19° 29’ 40’’, а на кон то га по но во на се ве ро-
за пад до ко ор ди на те: N 45° 04’ 52’’, E 19° 29’ 40’’ (мост пре ко ка на ла) и на се ве ро и сток се о ским пу тем по ред по то ка Ре ме та до ас фалт ног 
пу та Чал ма  – Ди вош (ко ор ди на та: N 45° 05’ 02’’, E 19° 30’ 15’’). Одав де гра ни ца иде овим ас фалт ним пу тем на се вер, а за тим на за пад ка 
Ер де ви ку ко јим до ла зи до на се ља Бин гу ла. Гра ни ца се од еко но ми је ис точ но од се ла (ко ор ди на та: N 45° 06’ 05’’, E 19° 27’ 23’’) спу шта на 
југ се о ским пу тем по ис точ ном обо ду на се ља, пре ко ко те 106.7 до ко ор ди на те: N 45° 05’ 30’’, E 19° 27’ 15’’, за тим се о ским пу тем скре ће 
на за пад ју жним обо дом до ко ор ди на те: N 45° 05’ 34’’, E 19° 36’ 29’’, а за тим скре ће на се вер се о ским пу тем за пад ним обо дом на се ља, где 
по но во из ла зи на исти ас фалт ни пут (ко ор ди на та: N 45° 06’ 08’’, E 19° 26’ 36’’) ко јим се ве ро за пад но иде до мо ста на ка на лу Са ра чи ца, 
на до мак ула за у на се ље Ер де вик (ко ор ди на та: N 45° 06’ 48’’, E 19° 24’ 58’’). Одав де гра ни ца иде пре ма ју гу ка на лом до се о ског пу та на 
ју жном обо ду на се ља (ко ор ди на та: N 45° 06’ 25’’, E 19° 24’ 46’’), ода кле скре ће на се ве ро за пад овим се о ским пу тем, по том се че ас фалт ни 
пут за Ку змин (ко ор ди на та: N 45° 06’ 27’’, E 19° 24’ 30’’), ас фалт ни пут за Ку ку јев це (ко ор ди на та: N 45° 06’ 33’’, E 19° 24’ 15’’) и до ла зи 
до ас фалт ног пу та ко ји во ди из цен тра на се ља (ко ор ди на та: N 45° 06’ 36’’, E 19° 24’ 02’’). Одав де гра ни ца на ста вља се о ским пу тем по 
ју жном обо ду на се ља до рас кр сни це са пу тем ко ји во ди ју жно од на се ља (ко ор ди на та: N 45° 06’ 42’’, E 19° 23’ 54’’), њи ме иде на се вер до 
рас кр сни це (ко ор ди на та: N 45° 06’ 47’’, E 19° 23’ 54’’), ода кле на ста вља пу тем се ве ро за пад но до ко ор ди на те: N 45° 06’ 50’’, E 19° 23’ 46’’. 
Од ове тач ке гра ни ца иде ју го за пад но пу тем Ер де вик  – Ги ба рац пре ко ко та 109.9  – ју жно од по те са „Вој во ди нац”, 120.6, 119.5  – ју жно од 
по те са „Ли пик”, 108.3  – ју жно од по те са „Ку пу си не”, 109.4 до гра ни це К.О. Ба чин ци  – Ги ба рац. Одав де гра ни ца иде ка се ве ру гра ни цом 
ових К.О. до ме ста где се се че са изо хип сом 130 (по тес „Цер је”). Одав де гра ни ца иде се ве ро за пад но по изо хип си 130, се че пут При ви на 
гла ва  – Ги ба рац (ко ор ди на та: N 45° 07’ 04’’, E 19° 16’ 37’’), оста вља ју ћи по тес (ува лу) „Мар ков до” из ван ре јо на и из ла зи на по ток Ши ди-
на (ко ор ди на та: N 45° 08’ 33’’, E 19° 15’ 04’’). Гра ни ца ту скре ће на југ и по то ком до ла зи на се вер ни обод на се ља Шид, а за тим на ис ток и 
југ обо дом на се ља, пре ко по те са „Су ва то во” се че ас фалт ни пут Шид  – Ку ку јев ци и обо дом на се ља из ла зи на пру гу код ра чва ња ко ло се ка 
за Срем ску Ми тро ви цу и Срем ску Ра чу. Гра ни ца иде на за пад пру гом све до ју го за пад ног обо да на се ља Шид, а за тим на се вер, за пад ним 
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обо дом на се ља и се вер ним обо дом до Ру ског дво ра, на се вер ној пе ри фе ри ји на се ља Шид. Ода тле гра ни ца иде на се вер, укљу чу ју ћи на се-
ље уз ас фалт ни пут ка Бап ској и из ла зи на по ме ну ти ас фалт ни пут Шид  – Бап ска на рас кр сни ци са пу тем за „Бер ка со во” ко та 122.3. Да ље 
гра ни ца иде на се вер пу тем Шид  – Бап ска (Хр ват ска) до др жав не гра ни це са Хр ват ском, а за тим на ста вља др жав ном гра ни цом, из у зи ма-
ју ћи шум ске ком плек се у К.О. Мо ло вин, све до по чет не тач ке ре јо на на оба ли Ду на ва (тач ка где изо хип са 130 се че др жав ну гра ни цу).

Уну тра шња гра ни ца Срем ског ре јо на ис кљу чу је цен трал ни ви ши део, од но сно вр хо ве Фру шке го ре, ко ји пред ста вља ју шум ски ком-
плекс на ци о нал ног пар ка „Фру шка го ра”.

Кар та 2.1.1. Гра ни це Срем ског ре јо на и Фру шко гор ског ви но гор ја
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Об у хва ће не оп шти не

Срем ски ре јон об у хва та те ри то ри ју у оп шти на ма Бач ка Па лан ка, Бе о чин, Но ви Сад, Срем ски Кар лов ци, Шид, Срем ска Ми тро ви ца, 
Ру ма, Ин ђи ја, Ста ра Па зо ва и Ириг.

По вр ши не ре јо на и ви но гор ја

Срем ски ре јон за у зи ма по вр ши ну од 86.715,92 ha.

Та бе ла 2.1.1. По вр ши на Срем ског ре јо на
Срем ски ре јон
Укупна површина (ha) 86.715,92

По вр ши не под ви но гра ди ма

На осно ву по љо при вред ног по пи са из 2012. го ди не у Срем ском ре јо ну има 2140,96 ha ви но гра да (око 1969,39 ha род них ви но гра да, 
од но сно 91,99%), од че га је 328,8 ha са сто ним сор та ма и 1812,16 ha са вин ским сор та ма. 

Гра фи кон 2.1.1. По вр ши не под об ра ђи ва ним ви но гра ди ма у оп шти на ма об у хва ће ним Срем ским ре јо ном
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Кли мат ски фак то ри

У та бе ли 2.1.2. су при ка за не вред но сти не ких би о кли мат ских ин дек са на осно ву по да та ка из ме те о ро ло шких ста ни ца у Срем ским 
Кар лов ци ма и Срем ској Ми тро ви ци. (1961  – 2010).

Та бе ла 2.1.2. Би о кли мат ски ин дек си за Срем ски ре јон
Ста ни ца AVG WIN BEDD HI CI DI N0 N35 N15
Срем ски Кар лов ци 17.8 1717.7 1391.2 2150.7 12.8 148.9 1.4 2.7 0.5
Срем ска Ми тро ви ца 17.2 1591.8 1338.5 2143.1 10.8 168.4 3.6 2.4 2.3

Кар та 2.1.2. Вин кле ров ин декс Срем ског ре јо на
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Зе мљи шни усло ви

Пре о вла ђу ју ћи тип зе мљи шта овог ре јо на је чер но зем, а за сту пље ни су у ма њој ме ри и еутрич ни кам би сол и ренд зи на, си ро зем и 
ли то сол на кар бо нат ним суп стра ти ма и оста ла зе мљи шта.

Кар та 2.1.3. Ти по ви зе мљи шта Срем ског ре јо на
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То по граф ски фак то ри

Ге о граф ска ши ри на

Ре јон се про сти ре од 45° 15’ ге о граф ске ши ри не на се ве ру до 45° 00’ ге о граф ске ши ри не на ју гу.

Над мор ска ви си на

Ве ћи део ре јо на се про сти ре на над мор ским ви си на ма од 70 m до 300 m, али се пре део где се про сти ре ви но гор је и где се на ла зе ви-
но гра ди углав ном на ла зи на над мор ским ви си на ма од 90 m до 270 m. Над мор ска ви си на ре јо на се по сте пе но сма њу је иду ћи од об ро на ка 
Фру шке го ре пре ма обо ди ма ре јо на.

Кар та 2.1.4. Над мор ска ви си на Срем ског ре јо на
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На гиб те ре на

Овај ре јон се углав ном ка рак те ри ше уме ре но-стр мим до бла гим на ги би ма те ре на на ко ји ма се на ла зе ви но гра ди

Кар та 2.1.5. На гиб те ре на Срем ског ре јо на
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Екс по зи ци ја те ре на

Ре јон се ка рак те ри ше пре те жно се вер ним и ју жним екс по зи ци ја ма те ре на.

Кар та 2.1.6. Екс по зи ци ја те ре на Срем ског ре јо на

Оро граф ске ка рак те ри сти ке

Оро граф ске, од но сно ре љеф не ка рак те ри сти ке овог ре јо на чинe об рон ци ни же пла ни не Фру шка го ра на чи јим се се вер ним, ис точ-
ним, за пад ним и ју жним об рон ци ма про сти ре ре јон.

Ути цај ве ли ких во де них по вр ши на

У овом ре јо ну ве ли ки ути цај има ре ка Ду нав ко ја се на ла зи са се вер не стра не ре јо на и ути че на ра ни је са зре ва ње гро жђа због по ја-
ча ног ди фу зног зра че ња.
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Пеј заж

Пеј за жне ка рак те ри сти ке овог ре јо на да ју ре ка Ду нав на се вер ној стра ни и па ди не Фру шке го ре ко је су пре кри ве не воћ ња ци ма, ви-
но гра ди ма, ра тар ским кул ту ра ма, али и шу ма ма. На ви шим те ре ни ма је шум ски по јас на ци о нал ног пар ка „Фру шка го ра”, ко ји за јед но са 
број ним ма на сти ри ма чи не по себ ност овог ре јо на.

За сту пље ност ви но гра да и про из во ђа ча гро жђа

У овом ре јо ну 2.170 га здин ства по се ду је ви но гра де, што чи ни око 5,7% од укуп ног бро ја по љо при вред них га здин ста ва oвог ре јо на. 
Нај ве ћи број ви но гра да ра, као и пар це ла под ви но гра ди ма се на ла зи у оп шти ни Шид.

Ви но гор је

У окви ру Срем ског ре јо на по сто ји са мо јед но ви но гор је, и то Фру шко гор ско ви но гор је.

2.1.1.Фрушкогорсковиногорје/Фрушкагора

Про сти ра ње

Фру шко гор ско ви но гор је се на ла зи на ви шим ви но гра дар ским те ре ни ма, на па ди на ма Фру шке го ре, окру жу ју ћи под руч је на ци о нал-
ног пар ка „Фру шка го ра”.

Границe

Не штин ски део ви но гор ја је се ве ро за пад ни део Фру шко гор ског ви но гор ја чи ја гра ни ца по чи ње на се ве ро за па ду од друм ског гра-
нич ног пре ла за код на се ља Не штин и иде на ис ток ас фалт ним пу тем ка на се љу и код ула за у на се ље (ко ор ди на та: N 45° 13’ 20’’, E 19° 
26’ 24’’) пре ла зи на за пад ни обод на се ља (укљу чу ју ћи ку ће по ред пу та) до ко ор ди на те: N 45° 13’ 30’’, E 19° 26’ 50’’, ода кле иде ка се ве ру 
пре ко ко ор ди на та: N 45° 13’ 36’’, E 19° 26’ 49’’ и N 45° 13’ 41’’, E 19° 26’ 45’’ и из ла зи на оба лу Ду на ва у на се љу (ко ор ди на та: N 45° 13’ 
43’’, E 19° 26’ 48’’). Одав де гра ни ца на ста вља на ис ток (об у хва та ју ћи Не штин) до ко те 78.5, где се на ко ор ди на ти: N 45° 13’ 42’’, E 19° 27’ 
11’’ укљу чу је на ас фалт ни пут Не штин  – Су сек све до скре та ња за по тес „Ка лу штра” (ко ор ди на та: N 45° 13’ 44’’, E 19° 27’ 39’’). Одав де 
гра ни ца иде на ју го за пад до ко те 126.0 и скре ће ју го и сточ но се о ским пу тем до ко те 128.0, па за пад но се о ским пу тем до ко ор ди на те: N 
45° 13’ 19’’, E 19° 27’ 42’’ и на ста вља ју жно, па југоистoчно се о ским пу тем пре ко ко те 130.5  – „Тро јак” до ко ор ди на те: N 45° 12’ 51’’, E 
19° 28’ 07’’ и скре ће ка ју го и сто ку се о ским пу тем до шу ме, од но сно до на ци о нал ног пар ка „Фру шка го ра” (ко ор ди на та: N 45° 12’ 45’’, 
E 19° 28’ 03’’). Одав де гра ни ца иде пре ма ју гу, све вре ме обо дом шум ског ком плек са (на ци о нал ни парк „Фру шка го ра”) у К.О. Не штин, 
Ди вош (ода кле има ге не рал ни пра вац ка за па ду) и Ви зић и до ла зи до др жав не гра ни це са Хр ват ском, за пад но од на се ља Ви зић, об у хва-
та ју ћи све те ре не окру же не шу ма ма, од но сно на ци о нал ним пар ком. Одав де гра ни ца иде ка се ве ру др жав ном гра ни цом са Хр ват ском до 
по чет не тач ке (друм ски гра нич ни пре лаз код Не шти на).

Гра ни ца ви но гор ја (из о ста вља ју ћи Не штин ски и Сот ски део ви но гор ја) кре ће ју жно од по те са „Ле жи мир” у К.О. Луг, на рас кр сни-
ци се о ских пу те ва код ко те 161 (ко ор ди на та: N 45° 10’ 51’’, E 19° 31’ 36’’) и иде се ве ро за пад но изо хип сом 150, из о ста вља ју ћи ни же те ре-
не до ли не Ли швар ског по то ка (нај ју жни ја тач ка  – ко ор ди на та: N 45° 10’ 40’’, E 19° 31’ 42’’). Овом изо хип сом иде у прав цу се ве ро и сто ка, 
па ис то ка, из у зи ма ју ћи до ли не по то ка Че ди мир (нај ју жни ја тач ка  – ко ор ди на та: N 45° 11’ 17’’, E 19° 33’ 22’’), Лу ка (нај ју жни ја тач ка - ко-
ор ди на та: N 45° 10’ 37’’, E 19° 34’ 58’’) и Ме двиш (нај ју жни ја тач ка  – ко ор ди на та: N 45° 10’ 59’’, E 19° 35’ 30’’) све до по те са „Ду ге ме ђе”, 
за тим на крат ко се о ским пу тем и ис точ но од тог по те са до ла зи до мо ста пре ко Кле но вач ког по то ка (ко ор ди на та: N 45° 12’ 08’’, E 19° 35’ 
10’’). Да ље гра ни ца иде ас фалт ним пу тем на ис ток ка Ба но што ру и до ла зи се вер но дo по те са „Пр љу ше” (ко ор ди на та: N 45° 12’ 16’’, E 
19° 35’ 59’’). Одав де се гра ни ца у прав цу се ве ра спу шта пре ма оба ли Ду на ва, пре се ца ју ћи ас фалт ни пут Не штин  – Бе о чин, за пад но од 
Ба но што ра (ко ор ди на та: N 45° 12’ 30’’, E 19° 35’ 57’’) до ко ор ди на те на оба ли Ду на ва: N 45° 12’ 36’’, E 19° 36’ 02’’. Одав де гра ни ца иде 
ис точ но оба лом Ду на ва до из ла ска из на се ља код ко те 91.0, где је ас фалт ни пут нај бли жи Ду на ву (ко ор ди на та: N 45° 13’ 02’’, E 19° 37’ 
46’’) и на ста вља ис точ но овим пу тем до Че ре вић ког по то ка, а одав де се вер но овим по то ком до ње го вог ушћа у Ду нав (ко ор ди на та: N 45° 
13’ 16’’, E 19° 39’ 47’’). Одав де гра ни ца иде Ду на вом до ко те 78.7 и спу шта се ју жно по ред ста ди о на у Че ре ви ћу до ас фалт ног пу та у на-
се љу (ко ор ди на та: N 45° 13’ 06’’, E 19° 40’ 05’’). Гра ни ца да ље на ста вља ас фалт ним пу тем Не штин  – Бе о чин у прав цу ис то ка до фа бри ке 
це мен та (ко ор ди на та: N 45° 12’ 24’’, E 19° 41’ 59’’), ода кле се на ста вља изо хип сом 150 из у зи ма ју ћи це мен та ру, на се ље Бе о чин, до ли ну 
Ко зар ског по то ка до нај ју жни је тач ке на се ља (нај ју жни ја тач ка  – ко ор ди на та: N 45° 11’ 18’’, E 19° 43’ 35’’). Гра ни ца за тим на ста вља ис-
том изо хип сом до нај ју жни је тач ке по то ка Ча сор (ко ор ди на та: N 45° 11’ 38’’, E 19° 44’ 25’’), ода кле скре ће на се вер крат ко и у ко ор ди на-
ти: N 45° 11’ 51’’, E 19° 44’ 19’’ се укљу чу је на ас фалт ни пут, иде крат ко њи ме на се вер, а за тим пре ко ко ор ди на та: N 45° 12’ 10’’, E 19° 44’ 
24’’; N 45° 12’ 26’’, E 19° 44’ 28’’; N 45° 12’ 23’’, E 19° 44’ 36’’ и N 45° 12’ 10’’, E 19° 44’ 40’’, а за тим се у ко ор ди на ти: N 45° 11’ 59’’, E 19° 
44’ 39’’ укљу чу је по но во на изо хип су 150, пре ла зи ре ку Дум бо вац и до ла зи до ко те 146  – се ве ро за пад но од по те са „Ка ме њак” (нај ју жни ја 
тач ка  – ко ор ди на та: N 45° 11’ 39’’, E 19° 45’ 03’’). Гра ни ца ода тле на ста вља на се вер и до ла зи до пу та Сен тић  – Но ви Ле дин ци (тач ка где 
се се ку изо хип са и пут - ко ор ди на та: N 45° 12’ 09’’, E 19° 47’ 03’’) и тим пу тем на ста вља ка се ве ру до пу та Бе о чин  – Срем ска Ка ме ни ца 
(ко ор ди на та: N 45° 12’ 39’’, E 19° 47’ 18’’). Гра ни ца иде овим пу тем ка ис то ку до Ка ме нар ског по то ка (ко ор ди на та: N 45° 12’ 56’’, E 19° 
48’ 25’’), ода кле иде ка ју гу ас фалт ним пу тем пре ма Ста рим Ле дин ци ма до ме ста где изо хип са 150 пре се ца овај пут (ко ор ди на та: N 45° 
11’ 47’’, E 19° 48’ 34’’). Одав де гра ни ца иде изо хип сом 150, из о ста вља ју ћи до ли ну Ка ме нар ског по то ка (нај ју жни ја тач ка  – ко ор ди на та: 
N 45° 11’ 40’’, E 19° 48’ 30’’), Ма лог Ка ме нич ког по то ка (нај ју жни ја тач ка  – ко ор ди на та: N 45° 11’ 56’’, E 19° 49’ 44’’) и Но во сел ског по-
то ка до ме ста где изо хип са 150 пре се ца ас фалт ни пут ка Ири шком вен цу, што пред ста вља и нај ју жни ју тач ку те ре на ис кљу че не до ли не 
(ко ор ди на та: N 45° 11’ 26’’, E 19° 50’ 27’’). Гра ни ца да ље иде у прав цу се ве ра ас фалт ним пу тем пре ма Пе тро ва ра ди ну, из ба цу ју ћи до ли ну 
Но во сел ског по то ка, па за тим у прав цу се ве ро за па да овим пу тем до ме ста где изо хип са 150 пре се ца пут код ин сти ту та за ТБЦ. Да ље гра-
ни ца иде изо хип сом 150, из ба цу ју ћи ни же те ре не по те са „Ку ри ко вац” и се вер ном па ди ном по те са „Али бе го вац”, овом изо хип сом иде до 
ју жне пе тље (ко ор ди на та: N 45° 13’ 30’’, E 19° 52’ 38’’) где се по но во укљу чу је на ас фалт ни пут Ири шки ве нац  – Пе тро ва ра дин. Гра ни ца 
се вра ћа на за пад тим пу тем до ме ста ис под ин сти ту та (ко ор ди на та: N 45° 13’ 04’’, E 19° 51’ 46’’), из ба цу ју ћи ни же ју го и сточ не те ре не 
ју жно од пу та. Гра ни ца за тим скре ће на ју го и сток обо дом шу ме, за о би ла зе ћи ин сти тут и из ла зи на ас фалт ни пут (ко ор ди на та: N 45° 13’ 
23’’, E 19° 51’ 19’’) и тим пу тем иде до пр ве рас кр сни це на се ве р ној пе тљи у бли зи ни рас кр сни це на ко ор ди на ти: N 45° 13’ 42’’, E 19° 51’ 
24’’ и пре ла зи на пру гу Срем ска Ка ме ни ца  – Пе тро ва ра дин. Одав де гра ни ца иде пру гом до же ле знич ке ста ни це Пе тро ва ра дин и пре ма 
ју го и сто ку пру гом Но ви Сад  – Бе о град до ме ста ис под цр кве Сне жна Ма ри ја у Те ки ја ма (ко ор ди на та: N 45° 13’ 42’’, E 19° 53’ 52’’). Ту се 
гра ни ца ви но гор ја пе ње на ас фалт ни пут (у ко ор ди на ти: N 45° 13’ 40’’, E 19° 53’ 48’’) (ста ри пут за Бе о град), ко јим иде ис точ но и про ла зи 
Срем ске Кар лов це све до ме ста где изо хип са 130 се че овај пут (ко ор ди на та: N 45° 11’ 07’’, E 19° 57’ 13’’). Да ље гра ни ца иде изо хип сом 
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130 ка ис то ку, из о ста вља ју ћи по тес уз Ду нав „Кри вач”, до ли ну по то ка Ма теј и ни же те ре не оба ле Ду на ва, све до по то ка на по те су „Ка-
раш” (ко ор ди на та: N 45° 10’ 07’’, E 19° 59’ 42’’), а ода тле иде пу тем по ју жном обо ду шу ме пре ко ко та 204 и 197, а за тим из над же ле-
знич ког ту не ла иде зе мља ним пу тем, по обо ду шу ма ка ис то ку, пре ко ко те 189, a за тим пре по те са „Ма дац ков брег” скре ће обо дом шу ме 
ка се ве ро и сто ку (све вре ме оста вља ју ћи шум ски по јас на ни жим над мор ским ви си на ма ван ви но гор ја) и пре ко по те са „Про ва ли је” (од 
ко ор ди на те: N 45° 09’ 49’’, E 20° 03’ 51’’) се при кљу чу је на изо хип су 130. Одав де гра ни ца ви но гор ја на ста вља ка ис то ку изо хип сом 130, 
оста вља ју ћи све вре ме ни же те ре не оба ле Ду на ва из ван ви но гор ја и њо ме иде све до ме ста ју жно од по те са „Шу ва ко ви ћев са лаш” у К.О. 
Ста ри Слан ка мен (ју жно од на се ља) (ко ор ди на та: N 45° 06’ 32’’, E 20° 17’ 18’’), што пред ста вља нај и сточ ни ју тач ку ви но гор ја, од но сно 
се вер не ли ни је гра ни це. 

Одав де ју жна ли ни ја гра ни це иде пре ма се ве ро за па ду изо хип сом 130, пре се ца на се ље Но ви Слан ка мен из ме ђу пра во слав не и ка-
то лич ке цр кве (ко ор ди на та: где се пре се ца глав ни пут у се лу: N 45° 07’ 36’’, E 20° 14’ 24’’), про ла зи ис под на се ља Слан ка ме нач ки ви но-
гра ди (ко ор ди на та: где се пре се ца ас фалт ни пут ка се лу: N 45° 08’ 48’’, E 20° 11’ 18’’), из над на се ља Кр че дин (ко ор ди на та: где се пре се ца 
ас фалт ни пут из над се ла: N 45° 09’ 09’’, E 20° 07’ 55’’), се че ауто пут из ме ђу Бе шке и бр да Ка ла ка ча (ко ор ди на та: N 45° 08’ 45’’, E 20° 
05’ 03’’), пре ла зи по ток Аб код же ле знич ке ста ни це у Чор та нов ци ма (ко ор ди на та: N 45° 09’ 09’’, E 20° 01’ 52’’), из о ста вља ју ћи ни же те-
ре не до ли не овог по то ка, за тим се че на се ље Бе шка не да ле ко од же ле знич ке ста ни це, об у хва та ју ћи ње не ви ше за пад не де ло ве (за пад но 
од  координатe: N 45° 08’ 00’’, E 20° 03’ 23’’), пре ла зи три по то ка ју го за пад но од Бе шке, из о ста вља ју ћи ни же те ре не до ли на ових по то ка 
на по те си ма „Ба ро  – дол” (нај за пад ни ја тач ка  – ко ор ди на та: N 45° 07’ 32’’, E 20° 01’ 18’’), „Поч  – до ли на” (нај за пад ни ја тач ка  – ко ор ди-
на та: N 45° 06’ 55’’, E 20° 01’ 20’’) и нај ју жни ју до ли ну  – де пре си ју се ве ре но од по те са „Чок на” (нај за пад ни ја тач ка  – ко ор ди на та: N 45° 
06’ 25’’, E 20° 02’ 54’’) и код ко те 135.8 ис точ но од по те са „Чок на” (ко ор ди на та: N 45° 06’ 33’’, E 20° 04’ 09’’) из ла зи на пру гу Но ви Сад 
 – Бе о град ко јом до ла зи до гра ни це К.О. Бе шка  – Ин ђи ја. Одав де гра ни ца иде пре ма ју го за па ду гра ни цом тих К.О. до ме ста где изо хип са 
130 се че ову гра ни цу (ко ор ди на та: N 45° 05’ 12’’, E 20° 01’ 33’’) код тро ме ђе К.О. Ма ра дик, Ин ђи ја и Јар ков ци и по но во се укљу чу је на 
изо хип су 130. Гра ни ца на ста вља на за пад том изо хип сом, из о ста вља ју ћи ни же те ре не до ли не по то ка на по те су „Сан ски дол” (нај се вер-
ни ја тач ка  – ко ор ди на та: N 45° 05’ 42’’, E 20° 00’ 55’’) и по то ка Ђе вош (нај се вер ни ја тач ка  – ко ор ди на та: N 45° 05’ 19’’, E 20° 00’ 28’’), па 
за тим бра ном аку му ла ци је Ше ло вре нац (Глад нош) иде да ље на за пад, из о ста вља ју ћи ни же те ре не до ли не по то ка То по ла (нај се вер ни ја 
тач ка  – ко ор ди на та: N 45° 04’ 30’’, E 19° 58’ 14’’), пре се ца је зе ро До бро дол (ко ор ди на та: N 45° 03’ 10’’, E 19° 56’ 49’’) и до ла зи до на се ља 
Ша три нац (ју жни обод на се ља  – ко ор ди на та: N 45° 03’ 38’’, E 19° 55’ 22’’) и иду ћи све вре ме истом изо хип сом до ла зи до по то ка Ку ка ви-
ца, за пад но од по те са „Гор њи брег” (ко ор ди на та: N 45° 03’ 51’’, E 19° 54’ 30’’). Од ове тач ке, пре по то ка Ку ка ви ца, гра ни ца иде у прав цу 
се ве ра и пе ње се на ви шу изо хип су 150, из о ста вља ју ћи ни же те ре не до ли не по то ка Ко ки њаш (нај се вер ни ја тач ка  – ко ор ди на та: N 45° 05’ 
10’’, E 19° 53’ 54’’) и по то ка Ва ло дар (нај се вер ни ја тач ка  – ко ор ди на та: N 45° 04’ 38’’, E 19° 53’ 39’’), као и ни же те ре не до ли не по то ка 
Ку ка ви ца. Гра ни ца изо хип сом 150 на ста вља на за пад, из о ста вља ју ћи ни же те ре не до ли не по то ка Је лен це (нај се вер ни ја тач ка  – ко ор ди-
на та: N 45° 04’ 51’’, E 19° 51’ 43’’), се че ас фалт ни пут Ириг  – Ру ма (ко ор ди на та: N 45° 03’ 37’’, E 19° 50’ 49’’), из о ста вља ни же те ре не 
по те са „Ја за вац” (нај се вер ни ја тач ка  – ко ор ди на та: N 45° 04’ 45’’, E 19° 50’ 22’’) и по то ка Бор ко вац (нај се вер ни ја тач ка  – ко ор ди на та: N 
45° 04’ 39’’, E 19° 49’ 21’’) и Ве ли ки по ток (нај се вер ни ја тач ка  – ко ор ди на та: N 45° 04’ 58’’, E 19° 47’ 58’’). За тим гра ни ца пре ко се вер ног 
обо да на се ља Па влов ци (ко та 150.7) иде на за пад, из о ста вља ју ћи ни же те ре не до ли не по то ка Ро ва ча (код за дру жног са ла ша се ла Ја зак) 
(нај се вер ни ја тач ка  – ко ор ди на та: N 45° 04’ 58’’, E 19° 45’ 54’’), Сте ја но вач ког га та (нај се вер ни ја тач ка  – ко ор ди на та: N 45° 05’ 08’’, E 19° 
43’ 43’’), ни же те ре не уз по ток, ис точ но од на се ља Бе ше но во (нај се вер ни ја тач ка  – ко ор ди на та: N 45° 05’ 23’’, E 19° 42’ 31’’), по то ка Гра-
бо вац (нај се вер ни ја тач ка  – ко ор ди на та: N 45° 05’ 24’’, E 19° 41’ 23’’), по то ка Му таљ кроз на се ље Шу љам (нај се вер ни ја тач ка  – ко ор ди на-
та: N 45° 05’ 34’’, E 19° 40’ 20’’) и Вра ња шког по то ка (нај се вер ни ја тач ка  – ко ор ди на та: N 45° 05’ 39’’, E 19° 37’ 13’’) и из ла зи на ас фалт ни 
пут Вра њаш  – Ман ђе лос (ко ор ди на та: N 45° 05’ 32’’, E 19° 36’ 28’’), ода кле иде крат ко на за пад до из во ра Вра њаш (ко ор ди на та: N 45° 05’ 
32’’, E 19° 36’ 17’’). Одав де гра ни ца иде ју жно пре ко ко та 145.9 и 126.7 до ас фалт ног пу та Срем ска Ми тро ви ца  – Ман ђе лос, на ју жном 
обо ду на се ља (ко ор ди на та: N 45° 04’ 27’’, E 19° 35’ 55’’). Гра ни ца крат ко иде на ју го и сток овим ас фалт ним пу тем до се о ског пу та са за-
пад не стра не по то ка Ре ме та (ко ор ди на та: N 45° 04’ 22’’, E 19° 35’ 49’’), скре ће ка се ве ру овим пу тем све до мо ста на за пад ном из ла зу из 
на се ља (ко ор ди на та: N 45° 04’ 54’’, E 19° 35’ 33’’) и да ље ка се ве ру до мо ста се ве ро за пад но од на се ља, од но сно ко те 133.0,  об у хва та ју ћи 
це ло на се ље Ман ђе лос. Од ове ко те, гра ни ца иде крат ко ка ис то ку се о ским пу тем до ме ста где изо хип са 150 се че пут и овом изо хип сом 
скре ће на се вер, из о ста вља ју ћи ни же те ре не по то ка Ре ме та (нај се вер ни ја тач ка  – ко ор ди на та: N 45° 06’ 08’’, E 19° 35’ 45’’). Пра те ћи изо-
хип су 150, гра ни ца да ље из о ста вља ни же те ре не до ли не по то ка Или јаш (нај се вер ни ја тач ка  – ко ор ди на та: N 45° 06’ 23’’, E 19° 34’ 28’’), 
по то ка Ка та ли на (нај се вер ни ја тач ка  – ко ор ди на та: N 45° 05’ 57’’, E 19° 33’ 13’’), На деж (нај се вер ни ја тач ка  – ко ор ди на та: N 45° 06’ 15’’, 
E 19° 33’ 02’’), План та (нај се вер ни ја тач ка  – ко ор ди на та: N 45° 06’ 49’’, E 19° 32’ 30’’) и Ре ме та (нај се вер ни ја тач ка  – ко ор ди на та: N 45° 
06’ 57’’, E 19° 31’ 59’’) и до ла зи до ас фалт ног пу та на ис точ ном обо ду на се ља Ди вош (ко ор ди на та: N 45° 06’ 25’’, E 19° 30’ 58’’). Одав де 
гра ни ца иде овим пу тем ка ју го и сто ку, обо дом се ла до ас фалт ног пу та Чал ма  – Бин гу ла код мо ста (ко ор ди на та: N 45° 06’ 05’’, E 19° 30’ 
10’’), ода кле иде на се ве ро за пад ас фалт ним пу тем до рас кр сни це са ас фалт ним пу тем ко ји во ди ка на се љу (ко ор ди на та: N 45° 06’ 12’’, E 
19° 30’ 04’’) и иде тим пу тем про ла зе ћи јед ним де лом по за пад ном обо ду на се ља до ме ста где изо хип са 150 се че ас фалт ни пут (ко ор ди на-
та: N 45° 06’ 42’’, E 19° 30’ 25’’), на тај на чин об у хва та ју ћи ве ћи део на се ља Ди вош. Одав де гра ни ца на ста вља ка за па ду изо хип сом 150, 
из о ста вља ју ћи ни же те ре не на по те су „Пи шти нац” (најсевeрнија тач ка  – ко ор ди на та: N 45° 07’ 55’’, E 19° 27’ 44’’), ни же те ре не до ли не 
по то ка То по ље (најсевeрнија тач ка  – ко ор ди на та: N 45° 08’ 09’’, E 19° 28’ 21’’) до се о ског пу та за пад но од по то ка ко ји во ди до на се ља 
Бин гу ла  – ко ор ди на та: N 45° 07’ 45’’, E 19° 28’ 07’’, ода кле се гра ни ца спу шта на изо хип су 135 на ко ор ди на ти: N 45° 07’ 32’’, E 19° 28’ 
01’’. Одав де гра ни ца иде изо хип сом 135 ка за па ду, из о ста вља ју ћи ни же те ре не до ли не по то ка Ви рев ци (најсевeрнија тач ка  – ко ор ди на та: 
N 45° 08’ 16’’, E 19° 25’ 05’’), где до ла зи до бра не Ер де вич ког је зе ра (је зе ро Мо ха рач) (ко ор ди на та: N 45° 07’ 44’’, E 19° 25’ 37’’), ода кле 
на ста вља ка за па ду пре ко ко та 142.7  – по тес „Се ли ште”, 115.2  – ас фалт ни пут Ер де вик  – Љу ба и до ла зи до ко те 151.0  – по тес „Цај ка”, где 
до ла зи до шу ме, од но сно до на ци о нал ног пар ка „Фру шка го ра”. 

Гра ни ца се вра ћа пре ма по чет ној тач ки по обо ду шу ма, од но сно на ци о нал ног пар ка пр во ју жним обо дом, а за тим се ве ре ним обо дом 
пар ка све до по чет не тач ке у на се љу Су сек.

Сот ски део Фру шко гор ског ви но гор ја је ју го за пад ни део ко ји је раз дво јен шу мом, од но сно на ци о нал ним пар ком „Фру шка го ра” 
од оста лих де ло ва ви но гор ја. Овај део ви но гор ја по чи ње од тач ке где је гра ни ца К.О. Сот и Ер де вик, и то на ме сту где се ове оп шти не 
гра ни че са шу мом, од но сно на ци о нал ним пар ком. Одав де се гра ни ца крат ко спу шта на југ до ве ћег се о ског пу та ко ји во ди од Ер де ви ка 
ка Ги бар цу (ко ор ди на та: N 45° 06’ 32’’, E 19° 21’ 43’’), ода кле иде овим пу тем на ју го за пад до гра ни це К.О. Сот и Ку ку јев ци, а за тим на 
се вер се о ским пу тем за пад но од по те са „Ли пик” до рас кр сни це се о ских пу те ва, за пад но од по те са „Па кле дин” (ко ор ди на та: N 45° 07’ 
26’’, E 19° 20’ 10’’). Одав де се гра ни ца укљу чу је на изо хип су 150 (ко ор ди на та: N 45° 07’ 26’’, E 19° 19’ 58’’) и иде овом изо хип сом из о-
ста вља ју ћи ни же те ре не по те са „Шљи вар ски до” (нај се вер ни ја тач ка  – ко ор ди на та: N 45° 07’ 37’’, E 19° 19’ 47’’), „Је за ва” (нај се вер ни ја 
тач ка  – ко ор ди на та: N 45° 07’ 28’’, E 19° 18’ 54’’), „Че смин до” (нај се вер ни ја тач ка  – ко ор ди на та: N 45° 07’ 21’’, E 19° 18’ 20’’), „Су хи до” 
(нај се вер ни ја тач ка  – ко ор ди на та: N 45° 07’ 16’’, E 19° 17’ 21’’), „Клен” (нај и сточ ни ја тач ка  – ко ор ди на та: N 45° 07’ 36’’, E 19° 17’ 19’’) 
све до ме ста где изо хип са 150 се че шу му, од но сно на ци о нал ни парк ју жно од по те са „Опа ље ник” (ко ор ди на та: N 45° 08’ 26’’, E 19° 16’ 
13’’), ју го за пад но од ма на сти ра Ли по ва ча. Гра ни ца да ље иде на ис ток и се вер, иду ћи обо дом шу ме у К.О. При ви на Гла ва, Сот и Би кић До 
и до ла зи до по то ка Ши ди на из прав ца по те са „Гра дац”, ју го за пад но од на се ља Сот (ко ор ди на та: N 45° 09’ 12’’, E 19° 17’ 47’’). Гра ни ца се 
ту одва ја од обо да шу ме, пре ла зи по ток и иде крат ко ка се ве ру до ас фалт ног пу та Сот  – Би кић До (ко ор ди на та: N 45° 09’ 18’’, E 19° 17’ 



244 Број 45 22. мај 2015.

48’’) и скре ће ка ју го за па ду и овим ас фалт ним пу тем до ла зи до цр кве у Би кић До лу (ко ор ди на та: N 45° 09’ 12’’, E 19° 17’ 26’’). Од цр кве 
гра ни ца кре ће на се вер, пу тем ко ји пра ти изо хип су 150 и до ла зи до по те са „Сма и ло вац” (ко ор ди на та: N 45° 09’ 40’’, E 19° 17’ 27’’) и у 
истом прав цу пре ко по те са „Ча ри зо вац” из ла зи на ко ту 204.2, на др жав ној гра ни ци са Хр ват ском. Одав де гра ни ца ви но гор ја иде иви цом 
шу ме, па др жав ном гра ни цом у К.О. Мо ло вин, за тим иви цом шу ме, па др жав ном гра ни цом, све до ко те 250.6  – по тес „Ве ли ко бр до”, 
ода кле гра ни ца иде иви цом шу ма, од но сно иви цом на ци о нал ног пар ка на југ до по чет не тач ке Сот ског де ла Фру шко гор ског ви но гор ја. 

Сот ском де лу ви но гор ја при па да и фи зич ки одво јен шу ма ма део ви но гор ја у К.О. Љу ба, оиви чен др жав ном гра ни цом са Хр ват ском 
и обо дом шу ма, од но сно обо дом на ци о нал ног пар ка.

Уну тра шња гра ни ца Фру шко гор ског ви но гор ја ис ку љу чу је цен трал ни ви ши део, од но сно вр хо ве Фру шке го ре, ко ји пред ста вља ју 
шум ски ком плекс на ци о нал ног пар ка „Фру шка го ра”.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Фру шко гор ско ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Не штин, Су сек, Сви лош, Ба но штор, Че ре вић, Ра ко вац, Ле дин ци, 
Срем ска Ка ме ни ца, Но ви Сад II, Пе тро ва ра дин, Срем ски Кар лов ци, Бу ко вац, Чор та нов ци, Бе шка, Кр че дин, Но ви Слан ка мен, Ста ри 
Слан ка мен, Мо ло вин, Сот, Љу ба, Ви зић, Ђип ша, Ди вош, Ле жи мир, Гра бо во, Ман ђе лос, Гр гу рев ци, Шу љам, Бе ше но во Пр ња вор, Бе ше-
но во се ло, Ма ла Ре ме та, Сте ја нов ци, Ја зак Пр ња вор, Ја зак се ло, Врд ник, Па влов ци, Ри ви ца, Ириг, Не ра дин, Гр ге тек, Бан ков ци, Ша трин-
ци, До бро дол, Ве ли ка Ре ме та, Кру ше дол Пр ња вор, Ма ра дик, Љу ко во, Бер ка со во, Шид, При ви на Гла ва, Ги ба рац, Ба чин ци, Ку ку јев ци, 
Ер де вик, Бин гу ла и Чал ма, као и ка та стар ску оп шти ну Кру ше дол се ло.

Пре по ру че не/до зво ље не сор те и мак си мал ни при но си

Пре по ру че не/до зво ље не сор те за Срем ски ре јон, ко је слу же за про из вод њу ква ли тет ног ви на са ге о граф ским по ре клом (ква ли тет но 
ви но са кон тро ли са ним ге о граф ским по ре клом и ква ли те том  – К.П.К.и вр хун ско ви но са кон тро ли са ним и га ран то ва ним ге о граф ским 
по ре клом и ква ли те том  – К.Г.П.К.) са мак си мал ним до зво ље ним при но си ма (у ки ло гра ми ма) по биљ ци ви но ве ло зе и по хек та ру су:

СОР ТЕ ЗА
БЕЛА ВИНА

Фру шко гор ско 
ви но гор је

Срем ски ре јон  
ван ви но гор ја

при нос/(kg/биљ ци) при нос/(kg/хек та ру)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Сланкаменка црвена (Пловдина)   2,5 2 7.500 8.000
Смедеревка   2,5 2 7.500 8.000
Сремска зеленика   2,5 2 7.500 8.000
Меденац бели   2,5 2 7.500 8.000
Бакатор бели   2,5 2 7.500 8.000
Тамјаника  2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Неопланта   2,5 2 7.500 8.000
Сила   2,5 2 7.500 8.000
Жупљанка   2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Savagnin Rose (Траминац)   2,5 2 7.500 8.000
Muscat Ottonel   2,5 2 7.500 8.000
Chardonnay   2,5 2 7.500 8.000
Sauvignon Blanc   2,5 2 7.500 8.000
Semillon   2,5 2 7.500 8.000
Pinot Blanc (Бургундац бели)   2,5 2 7.500 8.000
Pinot Gris (Бургундац сиви)   2,5 2 7.500 8.000
Riesling Italico (Италијански ризлинг, Грашевина)   2,5 2 7.500 8.000
Riesling (Рајнски ризлинг)   2,5 2 7.500 8.000
Sylvaner (Силванац, Силванац зелени)   2,5 2 7.500 8.000
Malvasia  2,5 2 7.500 8.000
Manzoni  2,5 2 7.500 8.000
Trebbiano (Ugni Blanc)  2,5 2 7.500 8.000
Viognier  2,5 2 7.500 8.000

СОРТЕ ЗА
РОЗE ВИНА

Фрушкогорско 
виногорје

Сремски рејон ван 
виногорја

принос/(kg/биљци) принос/(kg/хектару)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Limberger (Франковка)   2,5 2 7.500 8.000
Portugieser (Португизер)   2,5 2 7.500 8.000
Вранац  2,5 2 7.500 8.000
Прокупац (Рскавац)  2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Нема препоручених - - - - - -

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Pinot Noir (Бургундац црни)   2,5 2 7.500 8.000
Gamay Noir (Гаме)   2,5 2 7.500 8.000
Merlot   2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Sauvignon   2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Franc   2,5 2 7.500 8.000
Muscat de Hambourg (Мускат хамбург)   2,5 2 7.500 8.000
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Marselan  2,5 2 7.500 8.000
Petit Verdot  2,5 2 7.500 8.000
Malbec  2,5 2 7.500 8.000

СОРТЕ ЗА
ЦРВЕНА ВИНА

Фрушкогорско 
виногорје

Сремски рејон ван 
виногорја

принос/(kg/биљци) принос/(kg/хектару)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Limberger (Франковка)   2,5 2 7.500 8.000
Portugieser (Португизер)   2,5 2 7.500 8.000
Вранац  2,5 2 7.500 8.000
Прокупац (Рскавац)  2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Пробус   2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Pinot Noir (Бургундац црни)   2,5 2 7.500 8.000
Gamay Noir (Гаме)   2,5 2 7.500 8.000
Merlot   2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Sauvignon   2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Franc   2,5 2 7.500 8.000
Marselan  2,5 2 7.500 8.000
Petit Verdot  2,5 2 7.500 8.000
Malbec  2,5 2 7.500 8.000
Препоручене/дозвољене сорте бојадисери
Alicante Bouschet   2,5 2 7.500 8.000
Gamay Teinturier (Гаме бојадисер)   2,5 2 7.500 8.000
Жупски бојадисер   2,5 2 7.500 8.000
Крајински бојадисер   2,5 2 7.500 8.000
  – основна рејонирана сорта (препоручена)    – допунска рејонирана сорта (дозвољена)

У из у зет но по вољ ним го ди на ма, при нос се мо же уве ћа ти за нај ви ше 0,5 kg по биљ ци ви но ве ло зе.
Дру ге ка рак те ри сти ке ве за не за про из вод њу гро жђа и ви на:

Срем ски ре јон 
(Фру шко гор ско ви но гор је и део ван ви но гор ја)

СОР ТЕ ЗА СТО НУ УПО ТРЕ БУ ГРО ЖЂА  
(ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ/ДО ЗВО ЉЕ НЕ СА МО  
ЗА ВИ НО ГОР ЈЕ)

Пре по ру че не/до зво ље не аутох то не и ре ги о нал не сор те
 – Chas se las (Ша сла бе ла, Пле мен ка бе ла)  –  Chas se las ros se (Ша сла цр ве на, Пле-

мен ка цр ве на)
 – Ча уш бе ли
 – Друге сорте

Пре по ру че не/до зво ље не до ма ће ство ре не сор те за Фру шко гор ско ви но гор је
 – Опу зен ска ра на
 – Би сер ка ра на
 – Де мир ка пи ја
 – Бе о град ска ра на
 – Ко сов ска ра на
 – Грочанка

 – Кар мен
 – Ба нат ски му скат
 – Рад ми ло вач ки му скат
 – Сме де рев ски му скат
 – Ла ста
 – Србија

 – Бе о град ска бе се ме на
 – Друге сорте

Пре по ру че не/до зво ље не ин тер на ци о нал не сор те
 – Pri ma 
 – Ora
 – Early Mu scat
 – Чаб ски би сер
 –  Car di nal
 –  Ir sai Oli ver
 –  Љана

 – Ma til de
 – Mu scat de Ham bo urg (Му скат хам бург)
 – Per let te (Пер лет)
 – Reine des vignes (Kраљица винограда) 

 – Sul ta ni ne blan che (Thomp son se e-
dless, Сул та ни на)
 – Su per ra ni Bol gar (вр ло ра ни 
Афус-али) 
 – Друге сорте

ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ/ДО ЗВО ЉЕ НЕ ЛО ЗНЕ ПОД ЛО ГЕ
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Ko ber 5BB 
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, SO4
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Te le ki 5C
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Te le ki 8B
 – Berlandieri x Riparia, 420 А

 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Ric hter 110
 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Pa ul sen 1103
 – Berlandieri x Rupestris, Ruggeri 140

 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Ric hter 99
 – Chas se las х Ber lan di e ri,41B
 – Fer cal
 – Друге подлоге

УЗ ГОЈ НИ ОБ ЛИК (НА ЧИН РЕ ЗИД БЕ) КОД  
ВИ НО ГРА ДА НА МЕ ЊЕ НИХ ПРО ИЗ ВОД ЊИ 
ГРО ЖЂА ЗА КВА ЛИ ТЕТ НА ВИ НА  
СА ГЕ О ГРАФ СКИМ ПО РЕ КЛОМ

Пре по ру че ни уз гој ни об ли ци за Фру шко гор ско ви но гор је
 – Јед но гу би Ги јов (Гу јо)
 – Дво гу би Ги јов (Гу јо)
 – Кар ло вач ки
 – Роајатска кордуница

 – Ка зе на вље ва кор ду ни ца
 – Са сло бод ним (па да ју ћим) ла ста ри ма
 – Силво кордуница

 – Мо зе ро ва кор ду ни ца
 – Жуп ски 
 – Кра јин ски
 – Други слични узгојни облици

Пре по ру че ни уз гој ни об ли ци за Срем ски ре јон ван ви но гор ја
 – Јед но гу би Ги јов (Гу јо)
 – Карловачки

 – Дво гу би Ги јов (Гу јо)
 – Други слични узгојни облици

МИ НИ МАЛ НИ СА ДР ЖАЈ АЛ КО ХО ЛА (% VOL)
(уколико вино није произведено на посебан начин)

Бе ла/Ро зе Цр ве на
9,5 10,0

2.2. СУ БО ТИЧ КИ РЕ ЈОН/СУ БО ТИ ЦА/СУ БО ТИЧ КО-ХОР ГО ШКА ПЕ ШЧА РА

Про сти ра ње

Су бо тич ки ре јон об у хва та пе ско ви те те ре не Су бо тич ко-хор го шке пе шча ре, на крај њем се ве ру Ре пу бли ке Ср би је уз гра ни цу са Ре-
пу бли ком Ма ђар ском. Су бо тич ки ре јон се са сто ји из два одво је на де ла: за пад ног и ис точ ног де ла.
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Гра ни це

Гра ни ца ре јо на у за пад но бач ком де лу по чи ње на срп ско-ма ђар ској гра ни ци, на гра нич ном пре ла зу Бач ки Брег и иде др жав ном гра-
ни цом на ис ток, све до ка на ла Ки ђош, се ве ро и сточ но од на се ља Ри ђи ца, крат ко иде тим ка на лом на југ, а за тим пу тем ка на се љу пре ко 
ко та 100.4 и 97.1 до ла зи до ко те 95.6, на се ве ро и сточ ном обо ду на се ља, ју жно од риб ња ка „Ве ли ки Ко ло врат”. Гра ни ца да ље иде у прав-
цу ју га пре ко ко ор ди на те: N 45° 59’ 37’’, E 19° 06’ 44’’, за тим на за пад пре ко ко ор ди на те: N 45° 59’ 41’’, E 19° 07’ 05’’, на југ (ко ор ди на та: 
N 45° 59’ 35’’, E 19° 07’ 07’’), а за тим у ко ор ди на ти: N 45° 59’ 36’’, E 19° 07’ 19’’ из ла зи на пут ко јим иде на југ ис точ ним обо ди ма на се ља 
Ри ђи ца пре ко ко те 106.3 и ис точ но од по те са „До њи ја рош” из ла зи на ас фалт ни пут Ри ђи ца  – Ста ни шић, тач но на ме сту где изо хип са 100 
се че пут (ко ор ди на та: N 45° 58’ 45’’, E 19° 07’ 46’’) и тим пу тем и да ље на ју го и сток до ла зи на гра ни цу К.О. Ри ђи ца и Ста ни шић. Гра ни-
ца ре јо на ту скре ће на за пад иду ћи том гра ни цом, а за тим и гра ни цом К.О. Ри ђи ца и Га ко во, као и Рас ти на и Га ко во до ла зи до ко те 92.1 
 – „Ба ћан”, на до мак др жав не гра ни це. Гра ни ца ре јо на не из ла зи на гра ни цу, већ скре ће на ју го и сток пу тем из ме ђу пар це ла и на кон јед не 
ду жи (ко та 89.5) по но во скре ће на ју го за пад и нај зад, на кон три ду жи (ко та 89.2) по но во на се ве ро за пад пре ма др жав ној гра ни ци, пре ко 
ко те 96.5  – „Ба ћан”. Гра ни ца ре јо на из ла зи на ас фалт ни пут код ко те 90.7  – „Бре шко по ље”, из ме ђу ка на ла Ки ђош и гра ни це и њи ме иде 
на за пад кроз Бре шку шу му. На из ла зу из шу ме (ко ор ди на та: N 45° 54’ 57’’, E 18° 56’ 32’’) гра ни ца скре ће на југ и пра ти обод шу ме (ко-
ор ди на те: N 45° 54’ 53’’, E 18° 56’ 32’’; N 45° 54’ 49’’, E 18° 56’ 30’’) до пр вог пу та из ме ђу пар це ла ју жно од се ла (ко ор ди на та: N 45° 54’ 
47’’, E 18° 56’ 32’’), се че ас фалт ни пут ка Без да ну не да ле ко од ју жног обо да на се ља (ко ор ди на та: N 45° 54’ 42’’, E 18° 56’ 04’’) и на ста вља 
на се ве ро за пад пу тем по ју го за пад ном обо ду на се ља. Гра ни ца да ље иде на се вер ка на лом Су стер, об у хва та ју ћи та ко це ло на се ље Бач ки 
Брег, одва ја се на крат ко од по то ка (ко ор ди на та: N 45° 55’ 29’’, E 18° 55’ 31’’) пу тем по се ве ро за пад ном обо ду на се ља и по но во ка на лом 
из ла зи на ас флат ни пут ка Ма ђар ској све до по чет не тач ке.

Гра ни ца ре јо на у се вер но бач ком де лу по чи ње на срп ско-ма ђар ској гра ни ци од пру ге у K.O. Хор гош. Ода тле се одва ја на ју го за пад 
пру гом пре ма Хор го шу, а за тим на југ пу тем по ис точ ним обо ди ма пар це ла уз ка нал ис точ но од на се ља Хор гош, из ба цу ју ћи рит ске пар-
це ле по те са „Бу џак” и „Ве ли ки рит” из ре јо на. Гра ни ца се одва ја од ка на ла ис точ но од на се ља Ма ла Да ла (ко ор ди на та: N 46° 08’ 13’’, E 
20° 00’ 11’’) и до ла зи пу тем ју го и сточ но од на се ља до гра ни це K.O. Хор гош  – Мар то нош, за тим иде на за пад том гра ни цом све до крај-
ње ју го за пад не тач ке на се ља Ма ла Да ла, а ода тле на се ве ро за пад пре ко ко те 92.4 пу тем ко ји одва ја ви но гра дар ске те ре не на ис то ку од 
мо чвар них те ре на, за пад но од на се ља. Гра ни ца до ла зи до обо да на се ља Хор гош (ка то лич ка цр ква), а за тим иде на за пад ју жним обо дом 
на се ља, се че пру гу Хор гош  – Ка њи жа (ко ор ди на та: N 46° 08’ 29’’, E 19° 57’ 40’’) и на ста вља се о ским пу тем на ју го за пад. Гра ни ца да ље 
скре ће на ју го и сток пу тем по ју го и сточ ном обо ду по те са „Ма рин ка хум ка” (ко ор ди на та: N 46° 08’ 07’’, E 19° 57’ 27’’), а за тим у ко ти 
86.8 ис точ но од по те са „Сич хум ка” у прав цу ју го за па да из ла зи на ко ту 84.5, на за пад ном хор го шком ка на лу, из ба цу ју ћи та ко мо чвар не 
и рит ске пар це ле ју жно од Хор го ша. Гра ни ца се ода тле вра ћа на се ве ро за пад пу тем уз ка нал за пад но од по те са „Сич хум ка” и „Ма рин ка 
хум ка”, а за тим и на се ве ро и сток се вер но од по те са „Ма рин ка хум ка” и се о ским пу тем пре ко ко те 86.6 у прав цу се ве ро за па да из ла зи на 
ас фалт ни пут Хор гош  – Су бо ти ца (ко ор ди на та: N 46° 08’ 37’’, E 19° 56’ 18’’). Гра ни ца иде на за пад тим ас фалт ним пу тем све до пре се ка 
са изо хип сом 90, за пад но од по те са „Уну тра шњи са ла ши” (ко ор ди на та: N 46° 07’ 47’’, E 19° 54’ 15’’), њо ме се одва ја на ју го и сток и пу тем 
из ме ђу пар це ла пре ко ко те 88.0  – ис точ но од Фо до ро вих са ла ша, про ла зи кроз на се ље Га лам бош, а за тим од ко те 87.5 ју жно од Га лам бо-
ша на истом пу ту, иде пре ко ко та 86.7  – ју жно од по те са „Сил ваш”, 88.5  – „Аго што но ви са ла ши”, 84.5, 85.1 и 83.5 и у прав цу ју го и сто ка 
из ла зи на пут Мар то нош  – Ма ле Пи ја це, оста вља ју ћи та ко ван ре јо на све мо чвар не и сла ти на сте те ре не ју го за пад но од Хор го ша. Гра ни ца 
иде на за пад тим пу тем про ла зе ћи ју жним обо дом на се ља Ма ли Пе сак и пре ко ко та 85.6 и 85.7 и ју жним обо дом на се ља Ма ле Пи ја це из-
ла зи код шко ле на ка нал Ке реш (мост пре ко ка на ла на пу ту Ма ле Пи ја це  – Чан та вир). Гра ни ца иде тим ка на лом на се ве ро за пад и од ко те 
90.2  – за пад но од на се ља Ке реш, пу тем из ме ђу пар це ла из ла зи на Труд бе нич ки пут ко јим иде крат ко на се ве ро за пад, а за тим пре ко ко те 
98.5 се о ским пу тем из ла зи на гра ни цу К.О. Ма ле Пи ја це  – Па лић  – ко та 100.3 и у истом прав цу до ла зи до ко те 101.5. Ода тле гра ни ца ре-
јо на иде на се ве ро за пад пу тем из ме ђу пар це ла пре ко ко те 102.5, за тим крат ко на за пад до ко ор ди на те: N 46° 05’ 23’’, E 19° 51’ 15’’ и по но-
во на се ве ро за пад пре ко на се ља Но са из ла зи на нај и сточ ни ју тач ку Лу до шког је зе ра (ко ор ди на та: N 46° 06’ 09’’, E 19° 50’ 37’’), од но сно 
ме сто где се ка нал Ке реш ули ва у је зе ро. Гра ни ца да ље иде на за пад се вер ним обо дом је зе ра, пре ко ко ор ди на та: N 46° 06’ 12’’, E 19° 50’ 
21’’; N 46° 06’ 24’’, E 19° 49’ 56’’; N 46° 06’ 13’’, E 19° 49’ 21’’ и N 46° 06’ 31’’, E 19° 48’ 36’’; N 46° 06’ 08’’, E 19° 48’ 35’’ и N 46° 05’ 55’’, 
E 19° 48’ 47’’, на ста вља обо дом је зе ра на југ и у ко ор ди на ти: N 46° 04’ 29’’, E 19° 49’ 46’’ скре ће на за пад пу тем и из ме ђу пар це ла,  за тим 
од ко ор ди на те: N 46° 04’ 07’’, E 19° 48’ 04’’ скре ће на се вер, од пу та по но во на за пад и од ко те 106.5 иде на се вер до ко те 104.8, до на се ља 
Но ви Шор, из ла зи на крај њу ју го и сточ ну тач ку Па лић ког је зе ра  – ју жно од Пр чи ће вог са ла ша (ко ор ди на та: N 46° 04’ 36’’, E 19° 45’ 59’’). 
Да ље гра ни ца на ста вља ис точ ним и се вер ним обо дом је зе ра (ко ор ди на те: N 46° 04’ 49’’, E 19° 45’ 44’’; N 46° 05’ 24’’, E 19° 45’ 50’’; N 46° 
05’ 51’’, E 19° 45’ 35’’ све до пу та ко јим се уз је зе ро иде ка спорт ском аеро дро му. Ода тле гра ни ца у прав цу се ве ро за па да из ла зи на пру гу 
Хор гош  – Су бо ти ца, а за тим том пру гом и кра ком ка Но вом Са ду до ла зи до ко те 109.4, ју жно од на се ља Алек сан дро во на ас фалт ном пу ту 
ка Чан та ви ру. Ода тле гра ни ца скре ће на се ве ро за пад пре ко ко та 112.2 (ас фалт ни пут Алек сан дро во  – Ста ри Жед ник) и 114.3 (Па чир ска 
пру га) и пу тем за пад но од ПГ „Ве ру шић” из ла зи на ас фалт ни пут Су бо ти ца  – Бај мок у ко ти 118.1 (нај и сточ ни ја тач ка на се ља Цр ве но се-
ло). Гра ни ца иде крат ко на за пад тим пу тем, а за тим изо хип сом 120 на се вер до пу та по за пад ном обо ду Су бо ти це (ас флат ни пут за пад но 
од хи по дро ма) и њи ме из ла зи на пру гу Су бо ти ца  – Бај мок. Гра ни ца иде том пру гом до пру жног пре ла за за пад но од же ле знич ке ста ни це 
До њи Та ван кут, а за тим и ас флат ним пу тем ка До њем Та ван ку ту, за тим ју жним и ју го за пад ним обо дом на се ља и ас фалт ним пу тем до ла зи 
до Гор њег Та ван ку та, све до мо ста пре ко ка на ла ис точ но од на се ља. Гра ни ца иде на ју го и сток тим ка на лом по но во до пру ге и њо ме на 
за пад до же ле знич ке ста ни це Скен де ро во. Ода тле гра ни ца иде се о ским пу тем у прав цу се ве ро за па да пре ко ко те 122.3 и Ра и чи ћа са ла ша 
до ко те 127.6  – Ле бо ви ћев крај на ас фалт ном пу ту ју жно од на се ља Гор њи Та ван кут. Гра ни ца иде крат ко тим пу тем ка ју го за па ду, а за тим 
и на се ве ро за пад кроз Ву ко ви ћев крај, за пад но од на се ља Ма да раш до др жав не гра ни це са Ма ђар ском. Гра ни ца да ље иде на ис ток др жав-
ном гра ни цом, за тим ка на лом Чи кер, ис точ но од пу та ко ји из Чи ке ри је во ди у Ма ђар ску, а за тим и Гор њим та ван кут ским и Бај ским пу тем 
до ула за у Су бо ти цу. Ода тле гра ни ца иде на се ве ро за пад, пу тем за пад но од ас фалт ног пу та Су бо ти ца  – Ке ле би ја пре ко ко та 120.9, 122.7 
(пру жни пре лаз Су бо ти ца  – Ба чал маш), 121.2, 123.0 (пе то кра ка рас кр сни ца) и 125.0, за тим се одва ја од тог пу та и пре ко изо хип се 125 до 
пу та ко ји иде за пад но од на се ља Срп ски шор. Гра ни ца из ла зи на по ме ну ти ас фалт ни пут се вер но од на се ља Ке ле би ја (ко ор ди на та: N 46° 
09’ 25’’, E 19° 34’ 18’’) и њи ме до гра нич ног пре ла за Ке ле би ја. Гра ни ца да ље иде на ис ток све до по чет не тач ке, где пру га се че др жав ну 
гра ни цу у К.О. Хор гош.
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Кар та 2.2.1. Гра ни це ре јо на и ви но гор ја Су бо тич ког ре јо на
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Об у хва ће не оп шти не

Су бо тич ки ре јон об у хва та те ри то ри ју у оп шти на ма Сом бор, Су бо ти ца и Ка њи жа.

По вр ши не ре јо на и ви но гор ја

Су бо тич ки ре јон за у зи ма по вр ши ну од 38.561,92 ha, где је нај ве ће Па лић ко ви но гор је.

Та бе ла 2.2.1. По вр ши не ре јо на и ви но гор ја Су бо тич ког ре јо на

Ви но гор ја
Укуп на по вр ши на

ha % (рејон) % (ви но гор је)
Ри ђич ко ви но гор је 3.828,82 9,93 15,42
Па лић ко ви но гор је 18.134,12 47,03 73,05
Хор го шко ви но гор је 2.860,72 7,42 11,52
Укуп но 24.823,65 64,38 100,00
Су бо тич ки ре јон
Укупна површина (ha) 38.561,92

По вр ши не под ви но гра ди ма

На осно ву по љо при вред ног по пи са из 2012. го ди не у Су бо тич ком ре јо ну има 312,18 ha ви но гра да (око 263,22 ha род них ви но гра да, 
од но сно 94,62%), од че га је 16,79 ha са сто ним сор та ма и 295,39 ha са вин ским сор та ма.

Гра фи кон 2.2.1. По вр ши не под об ра ђи ва ним ви но гра ди ма у оп шти на ма об у хва ће ним Су бо тич ким ре јо ном
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Кли мат ски фак то ри

У та бе ли 2.2.2. су при ка за не вред но сти не ких би о кли мат ских ин дек са на осно ву по да та ка из метеоролошкe ста ни це на Па ли ћу 
(1961 –2010).

Та бе ла 2.2.2. Би о кли мат ски ин дек си за Су бо тич ки ре јон
Ста ни ца AVG WIN BEDD HI CI DI N0 N35 N15
Па лић 17.1 1583.2 1317.4 2102.5 11.2 151.2 3.6 1.8 2.2

Кар та 2.2.2. Вин кле ров ин декс Су бо тич ког ре јо на
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Зе мљи шни усло ви

Пре о вла ђу ју ћи тип зе мљи шта овог ре јо на је аре но сол и си ро зем на пе ску, као и чер но зем и у ма њој ме ри оста ла зе мљи шта.

Кар та 2.2.3. Ти по ви зе мљи шта Су бо тич ког ре јо на

То по граф ски фак то ри

Ге о граф ска ши ри на

Ис точ ни ве ћи део ре јо на се про сти ре од 46° 10’ ге о граф ске ши ри не на се ве ру до 46° 03’ ге о граф ске ши ри не на ју гу, а за пад ни део 
ре јо на се про сти ре од 46° 02’ ге о граф ске ши ри не на се ве ру до 45° 54’ ге о граф ске ши ри не на ју гу.

Над мор ска ви си на

Ве ћи део ре јо на се про сти ре на над мор ским ви си на ма до 80 m до 130 m.
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На гиб и екс по зи ци ја те ре на

Овај ре јон је ти пи чан рав ни чар ски ре јон, без на ги ба. 

Пеј заж

Ре јон се на ла зи на пе ско ви тим рав ним те ре ни ма Су бо тич ко-хор го шке пе шча ре. Са ју жне стра не ре јо на се на ла зи Па лић ко и Лу до-
шко је зе ро. Па лић ко је зе ро пред ста вља степ ско је зе ро из ме ње но људ ским ра дом. Овај ре јон при па да под руч ју степ ске ве ге та ци је, а пеј-
за жне ка рак те ри сти ке да ју број ни воћ ња ци и ра тар ске кул ту ре.

За сту пље ност ви но гра да и про из во ђа ча гро жђа

У овом ре јо ну 447 га здин ста ва поседујe ви но гра де, што чи ни око 10,80% од укуп ног бро ја по љо при вред них га здин ста ва oвог ре јо-
на. Нај ве ћи број ви но гра да ра, као и пар це ла под ви но гра ди ма се на ла зи у оп шти ни Су бо ти ца.

Ви но гор ја

Су бо тич ки ре јон има сле де ћа ви но гор ја:
2.2.1. Ри ђич ко ви но гор је/Ри ђи ца;
2.2.2. Па лић ко ви но гор је/Па лић ко;
2.2.3. Хор го шко ви но гор је/Хор гош.

2.2.1.Риђичковиногорје/Риђица

Про сти ра ње

Ри ђич ко ви но гор је се на ла зи у за пад ном де лу ре јо на на пе ско ви тим те ре ни ма уз др жав ну гра ни цу од Бач ког Бре га на за па ду до по-
чет ка Те леч ке ви со рав ни на ис то ку. Ви но гор је се са сто ји из три оазе: Бач ки Брег, Рас ти на и Ри ђи ца и гра ни це оаза су ујед но и гра ни це 
ви но гор ја.

Гра ни це

Оаза Бач ки брег
Оаза Бач ки брег се на ла зи на крај њем за па ду ви но гор ја и об у хва та те ре не се вер но и ју го и сточ но од се ла. Гра ни ца оазе по чи ње на 

срп ско-ма ђар ској гра ни ци на гра нич ном пре ла зу Бач ки Брег и иде др жав ном гра ни цом на ис ток све до ко те 93.2  – „Ру јак”. Ода тле гра-
ни ца оазе се одва ја од др жав не гра ни це крат ко на југ пу тем, а за тим на за пад и југ пу тем по се вер ном и за пад ном обо ду Бре шке шу ме. 
Гра ни ца ре јо на се че ас фалт ни пут кроз шу му, да ље пра ти обод шу ме до пр вог пу та (ко ор ди на та: N 45° 54’ 47’’, E 18° 56’ 32’’), из ме ђу 
пар це ла ју жно од се ла, се че ас фалт ни пут ка Без да ну, не да ле ко од ју жног обо да на се ља (ко ор ди на та: N 45° 54’ 47’’, E 18° 56’ 19’’) и на-
ста вља на се ве ро за пад пу тем по ју го за пад ном обо ду на се ља. Гра ни ца да ље иде на се вер ка на лом Су стер, об у хва та ју ћи та ко це ло на се ље 
Бач ки Брег, одва ја се на крат ко од по то ка пу тем по се ве ро за пад ном обо ду на се ља (ко ор ди на та: N 45° 55’ 29’’, E 18° 55’ 31’’) и по но во ка-
на лом из ла зи на ас флат ни пут ка Ма ђар ској све до по чет не тач ке.

Оаза Рас ти на
Оаза Рас ти на се на ла зи у цен трал ном де лу ви но гор ја и об у хва та те ре не у за пад ном де лу К.О. Рас ти на. Гра ни ца оазе по чи ње на срп-

ско-ма ђар ској гра ни ци на ко ти 100.7 и иде на ис ток др жав ном гра ни цом све до ко те 106.1  – „Рас тин ско по ље”. Ода тле се гра ни ца спу шта 
на југ и за пад ис точ ним, од но сно ју жним обо дом на се ља, се че ас фалт ни пут ка Га ко ву (ко ор ди на та: N 45° 57’ 20’’, E 19° 02’ 13’’) и скре ће 
на југ пр вим се о ским пу тем из ме ђу пар це ла. На кон две ду жи гра ни ца скре ће на за пад и до ла зи до пу та уз ка нал Ки ђош, оста вља ју ћи пар-
це ле Рас тин ског по ља ван оазе. Гра ни ца иде за тим на југ тим пу тем у ду жи ни од три ду жи, пре ко ко те 92.8, а за тим скре ће на ис ток пре ко 
ко те 90.5, за пад но од ба ре „Се кеш”, ода кле се спу шта пу тем из ме ђу пар це ла на југ све до пу та ко ји во ди до ПГ „Гра ни чар” (ко ор ди на та: 
N 45° 56’ 04’’, E 19° 02’ 44’’). Ода тле гра ни ца оазе иде на за пад тим пу тем до др жав не гра ни це, за тим њо ме на се вер до ко те 92.4 и крат ко 
на ис ток до ка на ла ко јим иде на се вер све до по чет не тач ке.

Оаза Ри ђи ца
Оаза Ри ђи ца се на ла зи у ис точ ном де лу ви но гор ја и об у хва та те ре не се вер но и ју жно од на се ља Ри ђи ца, од др жав не гра ни це до Те-

леч ке ви со рав ни. Гра ни ца оазе по чи ње на срп ско-ма ђар ској гра ни ци на ко ти 102.1, се вер но од по те са „Но ви ви но гра ди” и иде на ис ток 
и југ др жав ном гра ни цом све до ка на ла Ки ђош, ју го и сточ но од по те са „Ви но гра ди” (ко ор ди на та: N 46° 00’ 07’’, E 18° 08’ 29’’). Ода тле 
гра ни ца иде на за пад пре ко ко те 100.4 не да ле ко од Кла ми ко вог са ла ша и 97.1 до ла зи до ко те 95.6. Гра ни ца да ље иде у прав цу ју га пре ко 
ко ор ди на те: N 45° 59’ 37’’, E 19° 06’ 44’’, за тим на за пад пре ко ко ор ди на те: N 45° 59’ 41’’, E 19° 07’ 05’’ и на југ пре ко ко ор ди на те: N 45° 
59’ 35’’, E 19° 07’ 07’’, а за тим у ко ор ди на ти: N 45° 59’ 36’’, E 19° 07’ 19’’ из ла зи на пут ко јим иде на југ ис точ ним обо ди ма на се ља Ри-
ђи ца, пре ко ко те 106.3 и ис точ но од по те са „До њи ја рош” из ла зи на ас фалт ни пут Ри ђи ца  – Ста ни шић, тач но на ме сту где изо хип са 100 
се че пут (ко ор ди на та: N 45° 58’ 45’’, E 19° 07’ 46’’) и тим пу тем да ље на ју го и сток до ла зи на гра ни цу К.О. Ри ђи ца и Ста ни шић. Гра ни ца 
ре јо на ту скре ће на за пад иду ћи том гра ни цом, па пру гом на се вер, пре ко ко те 92.0  – „Јер ко ви ћа са лаш”, све до ула ска у на се ље. Ода тле 
гра ни ца пре ла зи на пут по ред ка на ла Ки ђош и од ко те 104.7 се одва ја на се вер пре ко ко ор ди на те: N 45° 59’ 13’’, E 19° 05’ 32’’, пре ко ко те 
97.0  – цр ква у на се љу Ри ђи ца до ко те 97.7. Гра ни ца за тим иде пу тем из ме ђу пар це ла, пре ко ко те 98.5, скре ће на за пад, а за тим у ко ор ди-
на ти: N 46° 00’ 33’’, E 19° 05’ 32’’ скре ће на се ве ро за пад и пре ко по те са „Но ви ви но гра ди” до ла зи до по чет не тач ке ви но гор ја.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Ри ђич ко ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Бач ки Брег, Рас ти на и Ри ђи ца.

2.2.2.Палићковиногорје/Палић

Про сти ра ње

Па лић ко ви но гор је се на ла зи у цен трал ном де лу ре јо на на пе ско ви тим те ре ни ма око Су бо ти це и Па ли ћа и са сто ји се из два де ла  – 
за пад ног, ко ји се на ла зи у под руч ју око Гор њег и До њег Та ван ку та и ис точ ног, ко ји се на ла зи у под руч ју око Су бо ти це, Па ли ћа и Бач ких 
ви но гра да.
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Гра ни це

Гра ни ца за пад ног де ла ви но гор ја по чи ње на срп ско-ма ђар ској гра ни ци у К.О. Та ван кут од тзв. лет њег пу та пре ма Ма ђар ској, ис точ-
но од ка на ла Кри ва ја и иде на ис ток др жав ном гра ни цом све до ка на ла Чи кер, ис точ но од пу та ко ји из Чи ке ри је во ди у Ма ђар ску све до 
Гор њег та ван кут ског пу та, ко та 120.3, а од те ко те на за пад до обо да на се ља Љу то во (ко ор ди на та: N 46° 04’ 07’’, E 19° 32’ 25’’). Ода тле се 
гра ни ца спу шта пу тем из ме ђу пар це ла у прав цу ју га до пру ге ис точ но од же ле знич ке ста ни це Љу то во (ко ор ди на та: N 46° 03’ 40’’, E 19° 
32’ 24’’), на ста вља пру гом у прав цу за па да све до ко те 119.5, ис точ но од на се ља Ди ка но вац, а за тим скре ће крат ко на се ве ро за пад пу тем 
до ас фалт ног пу та До њи Та ван кут  – Љу то во и тим пу тем до рас кр сни це на ула зу у на се ље Љу то во (ко ор ди на та: N 46° 03’ 33’’, E 19° 31’ 
07’’). Гра ни ца да ље иде на се ве ро за пад кроз на се ља Шар че во Ћо ше, Тру мин Крај и Пе лен ков Крај, и од ко те 128.2  – ју жно од на се ља Чи-
ке ри ја скре ће на за пад пре ко на се ља Ра ки ћев крај и до ла зи до ис точ ног обо да на се ља До њи Та ван кут се вер но од ко те 132.1 (ко ор ди на та: 
N 46° 03’ 56’’, E 19° 29’ 40’’). Гра ни ца ви но гор ја да ље иде ис точ ним и ју жним обо дом на се ља и ас фалт ним пу тем до ла зи до обо да на се ља 
Гор њи Та ван кут. Ода тле гра ни ца ви но гор ја иде на ју го и сток тим ка на лом, по но во до пру ге и њо ме на за пад до же ле знич ке ста ни це Скен-
де ро во. Ода тле гра ни ца иде се о ским пу тем у прав цу се ве ро за па да пре ко ко те 122.3 и Ра и чи ћа са ла ша до ко те 127.6  – Ле бо ви ћев крај на 
ас фалт ном пу ту ју жно од на се ља Гор њи Та ван кут. Гра ни ца иде крат ко тим пу тем ка ју го за па ду, а за тим и на се ве ро за пад кроз Ву ко ви ћев 
крај, за пад но од на се ља Ма да раш до др жав не гра ни це са Ма ђар ском, од но сно до по чет не тач ке ви но гор ја.

Гра ни ца ис точ ног де ла ви но гор ја по чи ње на срп ско  – ма ђар ској гра ни ци у К.О. Су бо ти ца  – Ста ри град од гра нич ног пре ла за Ке ле-
би ја и иде на ис ток др жав ном гра ни цом све до гра ни це К.О. Су бо ти ца  – Хор гош, и да ње иде на југ том гра ни цом, од но сно гра ни цом К.О. 
Бач ки Ви но гра ди  – Хор гош, Бач ки Ви но гра ди  – Ма ле Пи ја це и Па лић  – Ма ле Пи ја це, све до ко те 100.3 на пу ту Бач ки Ви но гра ди  – Шу-
пљак, ис точ но од Лу до шког је зе ра. Ту гра ни ца скре ће на за пад и до ла зи пу тем из ме ђу пар це ла до ко те 101.5, а ода тле гра ни ца ви но гор ја 
иде на се ве ро за пад пу тем из ме ђу пар це ла пре ко ко те 102.5, за тим крат ко на за пад до ко ор ди на те: N 46° 05’ 23’’, E 19° 51’ 15’’ и по но во на 
се ве ро за пад пре ко на се ља Но са из ла зи на нај и сточ ни ју тач ку Лу до шког је зе ра, од но сно ме сто где се ка нал Ке реш ули ва у је зе ро. Гра ни ца 
ви но гор ја се ода тле вра ћа на ис ток ка на лом до ас фалт ног пу та Хор гош  – Су бо ти ца, а за тим на се ве ро за пад тим пу тем пре ма Хај ду ко ву 
до ко те 99.0 а за тим се одва ја на југ до ПГ „Па лић” и до ла зи до оба ле Лу до шког је зе ра. Гра ни ца иде оба лом је зе ра пре ко ко ор ди на та: N 
46° 06’ 12’’, E 19° 50’ 21’’; N 46° 06’ 24’’, E 19° 49’ 56’’; N 46° 06’ 13’’, E 19° 49’ 21’’;  N 46° 06’ 31’’, E 19° 48’ 36’’; N 46° 06’ 08’’, E 19° 48’ 
35’’ и N 46° 05’ 55’’, E 19° 48’ 47’’ , на ста вља на југ и у ко ор ди на ти: N 46° 04’ 29’’, E 19° 49’ 46’’, скре ће на за пад пу тем и из ме ђу пар це ла, 
од ко ор ди на те: N 46° 04’ 07’’, E 19° 48’ 04’’ скре ће на се вер, од пу та по но во на за пад и од ко те 106.5 иде на се вер до ко те 104.8 до на се ља 
Но ви Шор и из ла зи на крај њу ју го и сточ ну тач ку Па лић ког је зе ра  – ју жно од Пр чи ће вог са ла ша. Да ље гра ни ца иде ис точ ним обо дом је-
зе ра до ас фалт ног пу та ко јим се одва ја ка Омла дин ском (Кр ва вом) је зе ру, за о би ла зи га са ис точ не стра не и по но во из ла зи на ка нал Бе геј. 
Тим ка на лом гра ни ца ви но гор ја иде до ас фалт ног пу та Хор гош  – Су бо ти ца и на ста вља њи ме ка Су бо ти ци све до ком би на та „Пе шча ра” 
(ко ор ди на та: N 46° 06’ 12’’, E 19° 42’ 56’’). Ода тле гра ни ца скре ће ка се ве ру пу тем по ред по те са „Стре ли ште”, ко ји одва ја пар це ле на 
за пад ном обо ду на се ља Ве ли ки Ра да но вац којe оста ју у ви но гор ју од мо чвар них те ре на ван ви но гор ја и до ла зи до ко те 113.7, ис точ но од 
Вар ги ног са ла ша. Ода тле гра ни ца пу тем у прав цу ис то ка пре ла зи на изо хип су 115 и њо ме иде нај пре на се ве ро за пад (нај се вер ни ја тач ка 
ко ор ди на та: N 46° 08’ 10’’, E 19° 42’ 09’’), а за тим код ко те 118.1 из ла зи на Ки ре шки пут и њи ме на југ до ко те 115.0 где по но во пре ла зи 
на изо хип су 115, ко јом у прав цу за па да до ла зи до Ко њич ког пу та. Тим пу тем гра ни ца ви но гор ја до ла зи до ко те 113.0, ода кле ас фалт ним 
пу тем у прав цу ју го за па да до ла зи до же ле знич ке ста ни це у Су бо ти ци. Ода тле гра ни ца иде пру гом Су бо ти ца  – Бај мок до укр шта ња са 
Бај ским пу тем, а ода тле на за пад пу тем за пад но од ас фалт ног пу та Су бо ти ца  – Ке ле би ја пре ко ко та 120.9, 122.7 (пру жни пре лаз Су бо ти ца 
 – Ба чал маш), 121.2, 123.0 (пе то кра ка рас кр сни ца) и 126.0, за тим се одва ја од тог пу та и пре ко изо хип се 125 до пу та ко ји иде за пад но од 
на се ља Срп ски Шор. Гра ни ца из ла зи на по ме ну ти ас фалт ни пут се вер но од на се ља Ке ле би ја (ко ор ди на та: N 46° 09’ 25’’, E 19° 34’ 18’’) и 
њи ме до гра нич ног пре ла за Ке ле би ја, од но сно до по чет не тач ке ви но гор ја.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Па лић ко ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Та ван кут, Су бо ти ца, Па лић, као и ка та стар ску оп шти ну Бач ки Ви но гра ди.

2.2.3.Хоргошковиногорје/Хоргош

Про сти ра ње

Хор го шко ви но гор је се на ла зи у ис точ ном де лу ре јо на на пе ско ви тим те ре ни ма око Хор го ша.

Границe

Гра ни ца ви но гор ја по чи ње на срп ско-ма ђар ској гра ни ци на гра ни ци K.O. Ка њи жа  – Су бо ти ца и иде др жав ном гра ни цом све до пру-
ге у K.O. Хор гош. Гра ни ца ре јо на се да ље одва ја на ју го за пад пру гом пре ма Хор го шу до укр шта ња (пру жног пре ла за) са пу тем из цен тра 
Хор го ша  – ко та 85.0, а да ље на југ ис точ ним обо дом на се ља Хор гош (координатe: N 46° 09’ 24’’, E 19° 58’ 34’’; N 46° 08’ 48’’, E 19° 58’ 
37’’), и на за пад ју жним обо дом на се ља све до пру ге Хор гош  – Ка њи жа (пру жни пре лаз ју го за пад но од на се ља  – ко ор ди на та: N 46° 08’ 
45’’, E 19° 57’ 25’’). Ода тле гра ни ца ви но гор ја иде до укр шта ња са пру гом Хор гош  – Су бо ти ца, а ода тле на се ве ро за пад пу тем по за пад-
ном обо ду по те са „Жи лин ска зе мља” пра те ћи изо хип су 90, се че ка нал за пад но од Хор го ша (ко ор ди на та: N 46° 09’ 53’’, E 19° 55’ 52’’), на-
ста вља ка гра ни ци и не да ле ко од ње пре ла зи на изо хип су 90 (нај се вер ни ја тач ка  –ко ор ди на та: N 46° 10’ 01’’, E 19° 55’ 34’’) ко јом се вра ћа 
на ју го за пад, из ба цу ју ћи та ко мо чвар не те ре не по те са „Чен геш” за пад но од Хор го ша. Гра ни ца иде том изо хип сом на се ве ро за пад, про ла-
зе ћи се вер но од по те са „Сточ ни па шњак”, „Ста ра шу ма”, „Уну тра шњи са ла ши”, „Фо до ро ви са ла ши” и на се ља Га лам бош, оста вља ју ћи 
их та ко ван ви но гор ја. Гра ни ца се укљу чу је на пут из ме ђу пар це ла ју го и сточ но од на се ља Ири Ја раш, на ко ту 90.3 и иду ћи на ју го за пад, 
из ба цу ју ћи пар це ле по те са „Ве ли ки ја рош”, пре ла зи ас фалт ни пут Бач ки Ви но гра ди  – Ма ле Пи ја це и код ко те 93.2 се укљу чу је на ка нал 
„Ке реш”, се ве ро за пад но од на се ља Ке реш. Гра ни ца иде на ју го за пад тим ка на лом, и на ме сту где ка нал скре ће на југ гра ни ца пре ла зи на 
пут  – ко та 91.9 и њи ме на се вер до ко те 97.4, а ода тле пу тем на за пад из ла зи на изо хип су 100. Гра ни ца да ље иде на ју го за пад том изо хип-
сом и из ла зи на Труд бе нич ки пут (ко ор ди на та: N 46° 05’ 05’’, E 19° 52’ 39’’) и њи ме на ју го и сток до се о ског пу та ко јим у прав цу за па да 
пре ко ко те 98.5 из ла зи на гра ни цу K.O. Ка њи жа и Су бо ти ца, и том гра ни цом, од но сно гра ни цом K.O. Ма ле Пи ја це  – Па лић, Ма ле Пи ја це 
 – Бач ки Ви но гра ди и Хор гош  – Бач ки Ви но гра ди до ла зи до по чет не тач ке ви но гор ја на срп ско-ма ђар ској гра ни ци.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Хор го шко ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Хор гош, Мар то нош и Ма ле Пи ја це.
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Пре по ру че не/до зво ље не сор те и мак си ма ни при но си

Пре по ру че не/до зво ље не сор те за Су бо тич ки ре јон по ви но гор ји ма ко је слу же за про из вод њу ква ли тет ног ви на са ге о граф ским по-
ре клом (ква ли тет но ви но са кон тро ли са ним ге о граф ским по ре клом и ква ли те том  – К.П.К. и вр хун ско ви но са кон тро ли са ним и га ран то-
ва ним ге о граф ским по ре клом и ква ли те том  – К.Г.П.К.) са мак си мал ним до зво ље ним при но си ма (у ки ло гра ми ма) по биљ ци ви но ве ло зе 
и по хек та ру су:

СОР ТЕ ЗА
БЕЛА ВИНА Ри ђич ко Па лић ко Хор го шко

при нос/(kg/биљ ци) при нос/(kg/хек та ру)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Кевидинка (Ружица)    2,5 2,0 7.500 8.000
Езерјо    2,5 2,0 7.500 8.000
Бувије (Радгонска ранина, Bouvier)    2,5 2,0 7.500 8.000
Сремска зеленика    2,5 2,0 7.500 8.000
Меденац бели    2,5 2,0 7.500 8.000
Бакатор бели    2,5 2,0 7.500 8.000
Тамјаника  2,5 2,0 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Неопланта    2,5 2,0 7.500 8.000
Сила    2,5 2,0 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Savagnin Rose (Траминац)    2,5 2,0 7.500 8.000
Muscat Ottonel    2,5 2,0 7.500 8.000
Chardonnay    2,5 2,0 7.500 8.000
Sauvignon Blanc    2,5 2,0 7.500 8.000
Semillon    2,5 2,0 7.500 8.000
Pinot Blanc (Бургундац бели)    2,5 2,0 7.500 8.000
Pinot Gris (Бургундац сиви)    2,5 2,0 7.500 8.000
Riesling Italico (Италијански ризлинг, Грашевина)    2,5 2,0 7.500 8.000
Riesling (Рајнски ризлинг)    2,5 2,0 7.500 8.000
Manzoni  2,5 2,0 7.500 8.000
Veltliner (Велтлинац зелени)    2,5 2,0 7.500 8.000

СОРТЕ ЗА
РОЗЕ ВИНА Риђичко Палићко Хоргошко

принос/(kg/биљци) принос/(kg/хектару)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Portugieser (Португизер)    2,5 2,0 7.500 8.000
Limberger (Франковка)    2,5 2,0 7.500 8.000
Скадарка (Кадарка)    2,5 2,0 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Нема препоручених

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Pinot Noir (Бургундац црни)    2,5 2,0 7.500 8.000
Gamay Noir (Гаме)    2,5 2,0 7.500 8.000
Merlot    2,5 2,0 7.500 8.000
Cabernet Sauvignon    2,5 2,0 7.500 8.000
Cabernet Franc    2,5 2,0 7.500 8.000
Malbec  2,5 2,0 7.500 8.000

СОРТЕ ЗА
ЦРВЕНА ВИНА Риђичко Палићко Хоргошко

принос/(kg/биљци) принос/(kg/хектару)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Portugieser (Португизер)    2,5 2,0 7.500 8.000
Limberger (Франковка)    2,5 2,0 7.500 8.000
Скадарка (Кадарка)    2,5 2,0 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Пробус    2,5 2,0 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Pinot Noir (Бургундац црни)    2,5 2,0 7.500 8.000
Gamay Noir (Гаме)    2,5 2,0 7.500 8.000
Merlot    2,5 2,0 7.500 8.000
Cabernet Sauvignon    2,5 2,0 7.500 8.000
Cabernet Franc    2,5 2,0 7.500 8.000
Malbec  2,5 2,0 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене сорте бојадисери
Alicante Bouschet    2,5 2,0 7.500 8.000
Gamay Teinturier (Гаме бојадисер)    2,5 2,0 7.500 8.000
Жупски бојадисер    2,5 2,0 7.500 8.000
Крајински бојадисер    2,5 2,0 7.500 8.000
  – основна рејонирана сорта (препоручена)    – допунска рејонирана сорта (дозвољена)
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У из у зет но по вољ ним го ди на ма, при нос се мо же уве ћа ти за нај ви ше 0,5 kg по биљ ци ви но ве ло зе.
Дру ге ка рак те ри сти ке ве за не за про из вод њу гро жђа и ви на:

Су бо тич ки ре јон
(Риђичко, Палићко и Хоргошко виногорје)

СОР ТЕ ЗА СТО НУ УПО ТРЕ БУ ГРО ЖЂА  
(ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ/ДО ЗВО ЉЕ НЕ СА МО  
ЗА ВИ НО ГОР ЈА)

Пре по ру че не/до зво ље не аутох то не и ре ги о нал не сор те
 – Chas se las (Ша сла бе ла, Пле мен ка бе ла)  –  Chas se las ros se (Ша сла цр ве на, Пле-

мен ка цр ве на)
 – Ча уш бе ли
 – Друге сорте I и II епозе зрења

Пре по ру че не/до зво ље не до ма ће ство ре не сор те
 – Опу зен ска ра на
 – Би сер ка ра на
 – Де мир ка пи ја
 – Бе о град ска ра на
 – Ко сов ска ра на
 – Грочанка

 – Кар мен
 – Ба нат ски му скат
 – Рад ми ло вач ки му скат
 – Сме де рев ски му скат
 – Ла ста
 – Србија

 – Бе о град ска бе се ме на
 – Друге сорте I и II епозе зрења

Пре по ру че не/до зво ље не ин тер на ци о нал не сор те
 – Pri ma 
 – Ora
 – Early Mu scat
 – Чаб ски би сер
 –  Car di nal 
 –  Ir sai Oli ver
 –  Љана

 – Ma til de
 – Mu scat de Ham bo urg (Му скат хам бург)
 – Per let te (Пер лет)
 – Reine des vignes (Kраљица винограда)

 – Sul ta ni ne blan che (Thomp son se e-
dless, Сул та ни на)
 – Su per ra ni Bol gar (вр ло ра ни 
Афус-али)
 – Друге сорте I и II епохе зрења

ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ/ДО ЗВО ЉЕ НЕ ЛО ЗНЕ ПОД ЛО ГЕ  – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Ko ber 5BB 
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, SO4
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Te le ki 5C
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Te le ki 8B
 – Berlandieri x Riparia, 420 А

 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Ric hter 110
 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Pa ul sen 1103
 – Berlandieri x Rupestris, Ruggeri 140

 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Ric hter 99
 – Chas se las х Ber lan di e ri, 41B
 – Fer cal
 – Друге подлоге

УЗ ГОЈ НИ ОБ ЛИК (НА ЧИН РЕ ЗИД БЕ) КОД  
ВИ НО ГРА ДА НА МЕ ЊЕ НИХ ПРО ИЗ ВОД ЊИ 
ГРО ЖЂА ЗА КВА ЛИ ТЕТ НА ВИ НА  
СА ГЕ О ГРАФ СКИМ ПО РЕ КЛОМ

 – Јед но гу би Ги јов (Гу јо)
 – Дво гу би Ги јов (Гу јо)
 – Кар ло вач ки
 – Роајатска кордуница

 – Ка зе на вље ва кор ду ни ца
 – Са сло бод ним (па да ју ћим) ла ста ри ма
 – Силво кордуница

 – Мо зе ро ва кор ду ни ца
 – Жуп ски 
 – Кра јин ски
 – Дру ги слич ни уз гој ни об ли ци

МИ НИ МАЛ НИ СА ДР ЖАЈ АЛ КО ХО ЛА (% VOL)
(уколико вино није произведено на посебан начин)

Бе ла/Ро зе Цр ве на
9,0 9,5

2.3. РЕ ЈОН ТЕ ЛЕЧ КА/ТЕ ЛЕЧ КА

Про сти ра ње

Ре јон Те леч ка се на ла зи у цен трал ном де лу Бач ке, на те ри то ри ји Те леч ке ко се и Те леч ке ви со рав ни. 

Гра ни це

Гра ни ца ре јо на по чи ње на се ве ру у ко ор ди на ти: N 45° 57’ 04,65’’, E 19° 09’ 29,33’’ К.О. Ста ни шић на ула зу у на се ље Ста ни шић (код 
си ло са) и иде у прав цу ис то ка ка на лом, об у хва та ју ћи на се ље са ис точ не стра не, пре ко глав них ко ор ди на та: N 45° 56’ 56,69’’, E 19° 10’ 
22,50’’; N 45° 56’ 50,40’’, E 19° 10’ 54,14’’, а за тим пу тем из ме ђу ду жи пре ко глав них ко ор ди на та: N 45° 56’ 25,30’’, E 19° 11’ 00,98’’; N 45° 
55’ 34,70’’, E 19° 10’ 34,18’’; N 45° 55’ 33,96’’, E 19° 10’ 08,43’’ на из ла зу из ме ста на ас фалт ном пу ту у бли зи ни гро бља. Гра ни ца иде на 
југ тим пу тем све до по чет ка на се ља Све то зар Ми ле тић (ко ор ди на та: N 45° 51’ 27,91’’, E 19° 11’ 58,30’’), за тим гра ни ца скре ће на ис ток 
по обо ду на се ља пре ко ко ор ди на та: N 45° 51’ 33,10’’, E 19° 12’ 17,81’’; N 45° 51’ 29,28’’, E 19° 12’ 21,81’’; N 45° 51’ 30,79’’, E 19° 12’ 
24,59’’; N 45° 51’ 26,29’’, E 19° 12’ 29,18’’; N 45° 51’ 32,87’’, E 19° 12’ 40,61’’; N 45° 51’ 30,46’’, E 19° 12’ 42,94’’ у ко јој из ла зи на ас фалт ни 
пут; N 45° 51’ 33,69’’, E 19° 12’ 48,04’’ у ко јој из ла зи са ас фалт ног пу та; N 45° 51’ 16,64’’, E 19° 13’ 05,84’’; N 45° 51’ 13,77’’, E 19° 13’ 
00,83’’, а за тим атар ским пу тем по обо ду на се ља, пре ла зи ка нал у ко ор ди на ти: N 45° 50’ 58,91’’, E 19° 13’ 20,77’’ и на ста вља атар ским 
пу тем у прав цу ју го и сто ка до тач ке (ко ор ди на та: N 45° 50’ 30,73’’, E 19° 14’ 00,22’’) где пут се че гра ни цу К.О. Све то зар Ми ле тић  – Чо но-
пља (бли зу ко те 102,1) у по те су „До њи ви но гра ди”, и на да ље крат ко гра ни цом тих К.О., иде до пр ве сле де ће ду жи до ко ор ди на те: N 45° 
50’ 32,47’’, E 19° 14’ 03,13’’ (ко та 102,1) и на ста вља на ју го и сток том ду жи по ред ко те 106,1, об у хва та ју ћи по те се „Ви но гра ди” и „Ча јер” 
до ко ор ди на те: N 45° 49’ 24,44’’, E 19° 15’ 04,04’’ на се вер ном обо ду се ла Чо но пља. За тим гра ни ца об у хва та на се ље Чо но пља са се вер не 
и за пад не стра не пре ко ко ор ди на та: N 45° 49’ 33,03’’, E 19° 15’ 37,11’’ и N 45° 49’ 26,05’’, E 19° 15’ 45,31’’, где из ла зи на ас фалт ни пут и 
њи ме иде ју го за пад но до рас кр сни це, од но сно ко ор ди на те: N 45° 49’ 13,21’’, E 19° 15’ 16,11’’, а за тим на ста вља у прав цу ис то ка по обо ду 
се ла пре ко ко ор ди на та: N 45° 49’ 08,22’’, E 19° 15’ 20,14’’; N 45° 49’ 01,84’’, E 19° 15’ 21,45’’; N 45° 49’ 02,18’’, E 19° 15’ 22,91’’; N 45° 49’ 
0,55’’, E 19° 15’ 24,20’’; N 45° 48’ 47,95’’, E 19° 15’ 27,41’’ (ју го и сточ но од гро бља), а за тим об у хва та на се ље пре ко ко ор ди на та: N 45° 48’ 
46,60’’, E 19° 15’ 32,57’’; N 45° 48’ 39,58’’, E 19° 15’ 37,58’’ до ко ор ди на те: N 45° 48’ 37,43’’, E 19° 15’ 31,12’’ и на ста вља ка ју го за па ду 
пра те ћи дуж све до ме ста где дуж до ла зи на гра ни цу К.О. Чо но пља и Кља ји ће во (ко ор ди на та: N 45° 48’ 00,05’’, E 19° 15’ 54,37’’). Ода тле 
гра ни ца иде гра ни цом ових две ју К.О. до ас фалт ног пу та Чо но пља  – Кља ји ће во, где се у ко ор ди на ти: N 45° 47’ 49,78’’, E 19° 15’ 07,82’’ 
укљу чу је на ас фалт ни пут и иде њи ме у прав цу Кља ји ће ва све до по те са Ви но гра ди где од ко ор ди на те: N 45° 47’ 04,00’’, E 19° 15’ 38,15’’ 
пра ти дуж у прав цу се ве ра до ко ор ди на те: N 45° 47’ 17,59’’, E 19° 15’ 59,40’’ ода кле пра ти дуж у прав цу ју го и сто ка до ко ор ди на те: N 45° 
49’ 06,09’’, E 19° 16’ 09,01’’ и на да ље пра ти пут ка се ве ро и сто ку до ко ор ди на те: N 45° 48’ 08,41’’, E 19° 16’ 20,15’’, за тим у прав цу се ве ро-
и сто ка до мо ста на ка на лу (ко ор ди на та: N 45° 46’ 59,42’’, E 19° 16’ 25,78’’) и иде пу тем уз ка нал у прав цу ју го и сто ка све до ко ор ди на те: 
N 45° 46’ 45,68’’, E 19° 16’ 28,71’’ на ула зу у на се ље Кља ји ће во, где гра ни ца скре ће на се вер, об у хва та ју ћи пр ве две ду жи пре ко ко ор ди-
на та: N 45° 46’ 59,18’’, E 19° 16’ 55,43’’; N 45° 46’ 36,69’’, E 19° 17’ 19,73’’; N 45° 46’ 35,44’’, E 19° 17’ 17,17’’, об у хва та ју ћи јед ну дуж и 
из ла зе ћи на ас фалт ни пут Кља ји ће во  – Те леч ка у ко ор ди на ти: N 45° 46’ 10,49’’, E 19° 17’ 44,59’’. Ода тле гра ни ца иде ас фалт ним пу тем 
пре ма Те леч кој до кра ја дру ге ду жи у К.О. Те леч ка, где од ко ор ди на те: N 45° 46’ 20,65’’, E 19° 19’ 22,52’’ скре ће у прав цу ју го и сто ка, пра-
те ћи гра ни цу ду жи, за тим ула зи у К.О. Си вац до ко ор ди на те: N 45° 44’ 22,14’’, E 19° 21’ 37,74’’, ода кле кре ће на се ве ро и сток пре ко ко ор-
ди на та: N 45° 44’ 27,26’’, E 19° 21’ 46,53’’ и N 45° 44’ 26,88’’, E 19° 21’ 54,06’’, об у хва та по тес „Ви но гра ди” и на ста вља крат ко ју го и сточ-
но до за вр шет ка гра ни це ду жи, од но сно до ко ор ди на те: N 45° 44’ 10,56’’, E 19° 22’ 12,83’’, за тим на ста вља се ве ро и сточ но до ко ор ди на те: 
N 45° 44’ 18,19’’, E 19° 22’ 28,19’’, ода кле скре ће гра ни цом ду жи ју го и сточ но, об у хва та ју ћи не ко ли ко ду жи из над ме ста Си вац све до ко-
ор ди на те: N 45° 41’ 24,13’’, E 19° 25’ 31,97’’ у бли зи ни по те са „Ве ли ки дол”, ода кле иде се ве ро и сточ но об у хва та ју ћи пар це ле на овом 
по те су до ко ор ди на те: N 45° 41’ 34,63’’, E 19° 25’ 43,46’’ , иде ју го и сточ но до ко ор ди на те: N 45° 41’ 26,27’’, E 19° 25’ 58,99’’, на ста вља 
ју го за пад но пре ко ко ор ди на та: N 45° 41’ 20,74’’, E 19° 25’ 52,35’’; N 45° 41’ 17,18’’, E 19° 25’ 58,59’’ до ко ор ди на те: N 45° 41’ 13,22’’, E 
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19° 25’ 54,60’’ и да ље до ко ор ди на те: N 45° 41’ 04,81’’, E 19° 26’ 11,61’’  на гра ни ци К.О. Си вац и Цр вен ка. Ода тле гра ни ца на ста вља ју го-
и сточ но у К.О. Цр вен ка, гра ни цом из ме ђу ду жи пре ко ко ор ди на те: N 45° 40’ 49,96’’, E 19° 26’ 12,85’’ до ас фалт ног пу та, а за тим ма ло ју-
жно од те тач ке кре ће од ко ор ди на те: N 45° 40’ 16,12’’, E 19° 28’ 04,42’’, ју го и сточ но атар ским пу тем до ко ор ди на те: N 45° 40’ 04,35’’, E 
19° 28’ 44,90’’ (ис под је зе ра), оби ла зи је зе ро и од ко ор ди на те: N 45° 40’ 08,13’’, E 19° 28’ 51,41’’ на ста вља ју го и сточ но из ме ђу пар це ла до 
атар ског пу та на ко ор ди на ти: N 45° 40’ 01,36’’, E 19° 29’ 10,15’’, а од ко ор ди на те: N 45° 40’ 00,46’’, E 19° 29’ 09,50’’ иде ли ни јом из ме ђу 
ду жи до ко ор ди на те: N 45° 39’ 39,50’’, E 19° 30’ 06,77’’, ко ја се на ла зи на гра ни ци К.О. Цр вен ка и Ку ла, ма ло из над те ко ор ди на те, од но-
сно од ко ор ди на те: N 45° 39’ 41,44’’, E 19° 30’ 08,17’’ на ста вља иви цом пар це ле у прав цу ју го и сто ка до атар ског пу та, а за тим на ста вља 
иви цом дру ге пар це ле у истом прав цу до из ла ска на сле де ћи пут (ко ор ди на та: N 45° 39’ 06,32’’, E 19° 30’ 45,97’’) и да ље тим пу тем у 
прав цу ју га, па ју го и сто ка све вре ме пра те ћи ко ри то по то ка, а у  ко ор ди на ти: N 45° 38’ 40,70’’, E 19° 31’ 01,93’’ пре ла зи ко ри то, пре се ца 
пут са дру ге стра не ко ри та (ко ор ди на та: N 45° 38’ 39,79’’, E 19° 31’ 06,03’’) и на ста вља иви цом пар це ла у ју го и сточ ном прав цу до сле де-
ћег пу та (ко ор ди на та: N 45° 38’ 34,19’’, E 19° 31’ 20,77’’), а за тим крат ко иде ка прав цу се ве ро и сто ка до ко ор ди на те: N 45° 38’ 36,18’’, E 
19° 31’ 22,24’’ и по но во на ста вља ка ју го и сто ку об у хва та ју ћи че ти ри ду жи до ас фалт ног пу та Цр вен ка  – Ли пар (ко ор ди на та: N 45° 38’ 
20,20’’, E 19° 32’ 05,81’’). Ода тле гра ни ца на ста вља крат ко пу тем до ко ор ди на те: N 45° 38’ 21,07’’, E 19° 32’ 05,98’’ и на ста вља у прав цу 
ју го и сто ка об у хва та ју ћи че ти ри ду жи до ко ор ди на те: N 45° 37’ 59,99’’, E 19° 33’ 02,31’’ (на иви ци ко ри та по то ка), ода кле на ста вља пу тем 
у прав цу ју га до ко ор ди на те: N 45° 37’ 40,67’’, E 19° 33’ 02,10’’) и крат ко пу тем на ста вља на за пад до из ла ска на ас фалт ни пут у ко ор ди-
на ти: N 45° 37’ 42,36’’, E 19° 33’ 21,57’’, и тим пу тем на ста вља у прав цу ју га до ко ор ди на те: N 45° 36’ 57,79’’, E 19° 33’ 22,28’’. Ода тле 
гра ни ца пра ти пут у прав цу ју га до ас фалт ног пу та у ко ор ди на ти: N 45° 36’ 26,72’’, E 19° 33’ 42,82’’, а за тим тим пу тем иде ка се ве ро и-
сто ку до ко те 97,9 (ко ор ди на та: N 45° 36’ 39,80’’, E 19° 33’ 51,28’’ и ода тле иде у прав цу ју го и сто ка, укљу чу ју ћи це лу дуж до гра ни це К.О. 
Ку ла и Вр бас на ка на лу у ко ор ди на ти: N 45° 36’ 27,35’’, E 19° 34’ 27,37’’. Од овог ме ста гра ни ца иде гра ни цом К.О. Вр бас  – Ку ла све до 
иви це ко ри та по то ка (ко ор ди на та: N 45° 37’ 38,71’’, E 19° 35’ 08,05’’), ода кле гра ни ца на ста вља иви цом ко ри та по то ка у прав цу ју га до 
ко ор дин на те: N 45° 36’ 20,29’’, E 19° 36’ 19,81’’ где на ста вља пу тем до рас кр сни ца (ко ор ди на та: N 45° 35’ 57,20’’, E 19° 36’ 22,10’’), за тим 
иде крат ко ка се ве ро и сто ку до ко ор ди на те: N 45° 36’ 02,02’’, E 19° 36’ 27,32’’ и гра ни цом из ме ђу ду жи иде до ко ор ди на те: N 45° 35’ 
36,90’’, E 19° 37’ 11,68’’, ода кле скре ће крат ко на се ве ро и сток об у хва та ју ћи дуж од ко ор ди на те: N 45° 35’ 40,40’’, E 19° 37’ 14,41’’ до ко-
ор ди на те: N 45° 35’ 26,54’’, E 19° 37’ 46,85’’ ко ја се на ла зи на гра ни ци К.О. Вр бас град и Вр бас на же ле знич кој пру зи. Ода тле гра ни ца 
на ста вља пру гом у прав цу се ве ра до ко ор ди на те: N 45° 36’ 03,58’’, E 19° 37’ 56,10’’ ода кле иде из ме ђу пар це ла, од но сно пу та, об у хва та ју-
ћи три ду жи до ко ор ди на те: N 45° 35’ 46.66’’, E 19° 38’ 44, ода кле на ста вља ка ју гу из ме ђу пар це ла до ко ор ди на те: на атар ском пу ту N 45° 
35’ 27,07’’, E 19° 38’ 33,72’’, а ода тле на ста вља у прав цу ју го и сто ка из ме ђу пар це ла об у хва та ју ћи по тес „Ви но гра ди” до ко ор ди на те: N 
45° 34’ 56,15’’, E 19° 39’ 32,67’’, ту гра ни ца скре ће у прав цу се ве ро и сто ка гра ни цом ду жи па ра лел но са пу тем Вр бас  – Фе ке тић све до 
гра ни це К.О. Вр бас  – Фе ке тић. На да ље гра ни ца, бли зу ко те 90,2 цик  – цак из ло мље ном ли ни јом укљу чу је ду жи пре ко ко ор ди на та: N 45° 
37’ 09,18’’, E 19° 40’ 58,65’’; N 45° 37’ 12,13’’, E 19° 41’ 10,67’’; N 45° 37’ 37,68’’, E 19° 40’ 58,21’’; N 45° 37’ 45,70’’, E 19° 41’ 31,18’’; N 
45° 38’ 21,06’’, E 19° 41’ 13,96’’, из ла зи на ко ту 95,5 на рас кр сни ци атар ског пу та са ас фалт ним пу тем Вр бас  – Фе ке тић у ко ор ди на ти: N 
45° 38’ 28,79’’, E 19° 41’ 47,26’’. Ту гра ни ца скре ће у прав цу се ве ро за па да пу тем из ме ђу ду жи до ко ор ди на те: N 45° 39’ 16,47’’, E 19° 41’ 
23,69’’, ода кле на ста вља у прав цу ју го за па да пу тем из ме ђу ду жи до ко ор ди на те: N 45° 39’ 12,54’’, E 19° 41’ 12,39’’ и за тим иде се ве ро за-
пад но до пу та на ула ску у на се ље Фе ке тић (ко ор ди на та: N 45° 39’ 28,60’’, E 19° 41’ 04,22’’) и пре ко ко ор ди на те: N 45° 39’ 29,44’’, E 19° 
41’ 05,70’’ на ста вља у прав цу се ве ро за па да пу тем из ме ђу пар це ла до гра ни ца К.О. Фе ке тић  – Лов ће нац (ко ор ди на те: N 45° 39’ 43,31’’, E 
19° 40’ 50,91’’). На да ље гра ни ца иде гра ни цом К.О. Фе ке тић  – Лов ће нац до ко ор ди на те: N 45° 40’ 12,24’’, E 19° 41’ 23,29’’ (у бли зи ни 
гро бља), а за тим на ста вља у прав цу се ве ро за па да гра ни цом из ме ђу ду жи и из ла зи на пут у бли зи ни ула ска у на се ље Лов ће нац (ко ор ди на-
те: N 45° 40’ 40,16’’, E 19° 40’ 35,60’’) и об у хва та на се ље Лов ће нац пре ко ко ор ди на та: N 45° 40’ 42,64’’, E 19° 40’ 40,06’’; N 45° 40’ 43,07’’, 
E 19° 40’ 37,74’’;  N 45° 40’ 50,92’’, E 19° 40’ 48,60’’; N 45° 41’ 01,04’’, E 19° 40’ 31,52’’ и иде пу тем из ме ђу ду жи у прав цу се ве ро за па да 
све до ас фалт ног пу та Лов ће нац  – Ма ли Иђош (ко ор ди на те: N 45° 41’ 37,21’’, E 19° 41’ 13,57’’). Одав де гра ни ца иде ас фалт ним пу тем у 
прав цу Ма лог Иђо ша све до гра ни це К.О. Лов ће нац  – Ма ли Иђош и овом гра ни цом на ста вља ка ју го за па ду до ко ор ди на те: N 45° 41’ 
28,76’’, E 19° 40’ 29,32’’ и скре ће ка се ве ро за па ду, оби ла зе ћи на се ље Ма ли Иђош пре ко ко ор ди на та: N 45° 41’ 42,35’’, E 19° 40’ 06,54’’; N 
45° 41’ 33,52’’, E 19° 39’ 55,60’’; N 45° 42’ 01,55’’, E 19° 39’ 07,57’’; N 45° 41’ 56,75’’, E 19° 39’ 01,56’’ (где из ла зи на пру гу). Гра ни ца да ље 
иде ка се ве ру пру гом до бли зу ко те 109,6 и у ко ор ди на ти: N 45° 44’ 18,93’’, E 19° 38’ 57,06’’ скре ће пу тем из ме ђу ду жи ка се ве ро за па ду до 
ко ор ди на те: N 45° 44’ 44,23’’, E 19° 38’ 14,42’’, крат ко скре ће у прав цу се ве ро и сто ка до ко ор ди на те: N 45° 44’ 54,24’’, E 19° 38’ 26,60’’, 
ода кле гра ни цом из ме ђу ду жи скре ће у прав цу ју го за па да и до ла зи до гра ни це К.О. Бач ка То по ла  – Ма ли Иђош (ко ор ди на та: N 45° 45’ 
08,98’’, E 19° 38’ 02,28’’), ода тле гра ни ца крат ко иде њо ме ка се ве ро и сто ку до ко ор ди на те: N 45° 45’ 12,12’’, E 19° 38’ 07,46’’, па на ста вља 
у прав цу се ве ра гра ни цом из ме ђу ду жи па ра лел но са ас фалт ним пу тем Ма ли Иђош  – Бач ка То по ла до гра ни це К.О. Бач ка То по ла град  – 
Бач ка То по ла (ко ор ди на та: N 45° 47’ 33,64’’, E 19° 37’ 46,41’’), ода тле гра ни ца на ста вља гра ни цом ових две ју К.О. до ме ста где ас фалт ни 
пут Бач ка То по ла  – Бај ша пре се ца гра ни цу ових К.О., укљу чу ју ћи на тај на чин и ре јон Бач ку То по лу. Овим пу тем гра ни ца на ста вља у 
прав цу ју го и сто ка до ме ста где пут пре се ца гра ни цу К.О. Бај ша  – Бач ка То по ла и иде овом гра ни цом ка ју гу до ко ор ди на те: N 45° 45’ 
22,38’’, E 19° 35’ 14,66’’ (код ко те 97,5) и гра ни цом из ме ђу пар це ла, од но сно пу тем, у прав цу се ве ро за па да све до рас кр сни це ас фалт ног 
и атар ског пу та у ко ор ди на ти: N 45° 46’ 29,13’’, E 19° 34’ 13,72’’ и на ста вља ас фалт ним пу тем пре ма на се љу Бај ша, а за тим оби ла зи на се-
ље пре ко ко ор ди на те: N 45° 46’ 46,58’’, E 19° 34’ 14,24’’ и у ко ор ди на ти: N 45° 47’ 00,51’’, E 19° 34’ 29,49’’ из ла зи на ре ку Кри ва ју и њо ме 
иде у прав цу се ве ра и се ве ро и сто ка укљу чу ју ћи у ре јон на се ље Бај ша, до пр вог мо ста на Кри ва ји на гра ни ци К.О. Бај ша  – Бач ка То по ла, 
а за тим гра ни цом ових оп шти на иде у прав цу се ве ра до ас фалт ног пу та Бач ка То по ла  – Бач ки Со ко лац. Гра ни ца да ље на ста вља овим пу-
тем до ула ска у ме сто Бач ки Со ко лац (ко ор ди на та: N 45° 50’ 56,02’’, E 19° 32’ 48,02’), ода кле иде у прав цу ју го за па да, оби ла зе ћи на се ље 
до ко ор ди на те: N 45° 50’ 39,20’’, E 19° 32’ 22,28’’ и на ста вља се ве ро за пад но, оби ла зе ћи на се ље, до ас фалт ног пу та Бач ки Со ко лац  – Кри-
ва ја (ко ор ди на та: N 45° 50’ 54,89’’, E 19° 32’ 00,55’’). Одав де гра ни ца на ста вља ас фалт ним пу тем, про ла зи кроз на се ље Кри ва ју и до ула-
ска у се ло Гор ња Ро га ти ца, где код гро бља (ко ор ди на та: N 45° 48’ 44,19’’, E 19° 28’ 52,27’’) скре ће у прав цу ју го и сто ка, об у хва та ју ћи на-
се ље пре ко ко ор ди на та: N 45° 48’ 41,82’’, E 19° 28’ 55,42’’; N 45° 48’ 13,70’’, E 19° 28’ 07,77’’ и на рас кр сни ци пу те ва у ко ор ди на ти: N 45° 
47’ 59,50’’, E 19° 27’ 18,65’’ се укљу чу је на ас фалт ни пут Гор ња Ро га ти ца  – Те леч ка у прав цу Те леч ке до ко ор ди на те: N 45° 47’ 47,13’’, E 
19° 25’ 57,81’’ где скре ће крат ко у прав цу ју го и сто ка до ко ор ди на те: N 45° 47’ 37,58’’, E 19° 26’ 04,35’’, а за тим у прав цу ју го за па да до ко-
ор ди на те: N 45° 47’ 28,88’’, E 19° 25’ 49,85’’ и скре ће у прав цу се ве ро за па да где по но во из ла зи на ас фалт ни пут Гор ња Ро га ти ца  – Те леч ка 
у ко ор ди на ти: N 45° 47’ 44,94’’, E 19° 25’ 37,79’’ и овим пу тем иде до ме ста где пут пре се ца гра ни це К.О. На да ље гра ни ца иде у прав цу 
се ве ро и сто ка гра ни цом К.О. Гор ња Ро га ти ца  – Ста ра Мо ра ви ца до ка на ла (ко ор ди на та: N 45° 48’ 26,31’’, E 19° 26’ 24,64’’) и ка на лом у 
прав цу се ве ро и сто ка из ла зи на ас фалт ни пут Те леч ка  – Гор ња Ро га ти ца у ко ор ди на ти: N 45° 47’ 59,25’’, E 19° 27’ 15,58’’ и на ста вља овим 
пу тем до ула ска у на се ље Гор ња Ро га ти ца (ко ор ди на та: N 45° 48’ 08,15’’, E 19° 27’ 34,02’’) и оби ла зи на се ље са се вер не стра не пре ко ко-
ор ди на та: N 45° 48’ 17,37’’, E 19° 27’ 33,31’’; N 45° 48’ 35,30’’, E 19° 38’ 07,59’’; N 45° 48’ 27,03’’, E 19° 28’ 16,94’’ до ко ор ди на те: N 45° 
48’ 47,86’’, E 19° 28’ 51,61’’ на по те су „Ун ци ге ров са лаш” (бли зу гро бља), ода кле на ста вља крат ко ка се ве ро за па ду, об у хва та ју ћи јед ну 
дуж до ко ор ди на те: N 45° 49’ 01,27’’, E 19° 28’ 35,83’’ и у прав цу се ве ро и сто ка до ла зи до ула ска у на се ље Кри ва ја и об у хва та га пре ко ко-
ор ди на та: N 45° 49’ 56,19’’, E 19° 30’ 16,05’’ и N 45° 50’ 08,87’’, E 19° 30’ 02,33’’ до ко ор ди на те: N 45° 50’ 16,58’’, E 19° 30’ 16,61’’, а за тим 
об у хва та пр ву дуж па ра лел но са пу тем Кри ва ја  – Бач ки Со ко лац пре ко ко ор ди на та: N 45° 50’ 20,56’’, E 19° 30’ 12,37’’ и N 45° 51’ 04,64’’, 
E 19° 31’ 25,76’’ и из ла зи на ас фалт ни пут Бач ки Со ко лац  – Ста ра Мо ра ви ца у ко ор ди на ти: N 45° 51’ 19,97’’, E 19° 31’ 39,26’’, на ста вља 
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пу тем до ула ска у на се ље Ста ра Мо ра ви ца и об у хва та на се ља Ста ра Мо ра ви ца и Па чир пре ко ко ор ди на та: N 45° 51’ 58,37’’, E 19° 29’ 
12,03’’; N 45° 51’ 44,44’’, E 19° 29’ 18,52’’; N 45° 51’ 15,17’’, E 19° 27’ 26,07’’; N 45° 51’ 24,42’’, E 19° 27’ 26,10’’; N 45° 51’ 18,44’’, E 19° 
27’ 07,82’’; N 45° 52’ 50,99’’, E 19° 25’ 31,37’’ (на гра ни ци К.О. Ста ра Мо ра ви ца и Па чир); N 45° 55’ 16,83’’, E 19° 24’ 29,59’’; N 45° 55’ 
31,63’’, E 19° 25’ 36,80’’ (на ас фалт ном пу ту Па чир  – Бај мок); N 45° 53’ 39,16’’, E 19° 28’ 25,71’’ (у бли зи ни ко те 114,6); N 45° 52’ 03,86’’, 
E 19° 29’ 09,70’’ (у бли зи ни ас фалт ног пу та Ста ра Мо ра ви ца  – Бач ки Со ко лац) и иде у прав цу ју го и сто ка, па ра лел но са овим пу тем до 
ко ор ди на те: N 45° 50’ 58,84’’, E 19° 33’ 48,38’’ (на ас фалт ном пу ту Бач ки Со ко лац  – Ка ра ђор ђе во). Ода тле гра ни ца на ста вља у прав цу се-
ве ро и сто ка, об у хва та ју ћи пр во јед ну дуж до ко ор ди на те: N 45° 50’ 36,56’’, E 19° 34’ 14,34’’, а за тим об у хва та ју ћи две ду жи, а од ко ор ди-
на те: N 45° 50’ 50,84’’, E 19° 34’ 28,23’’ на гра ни ци К.О. Бач ки Со ко лац  – Ка ра ђор ђе во на ста вља гра ни цом ових К.О. до гра ни це К.О. 
Бач ка То по ла  – Ка ра ђор ђе во и гра ни цом ових К.О. из ла зи на пру гу Бач ка То по ла  – Но ви Жед ник (ко ор ди на та: N 45° 50’ 33,14’’, E 19° 34’ 
11,86’’). Од те тач ке гра ни ца на ста вља крат ко пру гом пре ма Бач кој То по ли до ко ор ди на те: N 45° 50’ 04,65’’, E 19° 39’ 07,79’’, од ко је оби-
ла зи на се ља Бач ка То по ла и Ми ћу но во са ис точ не стра не пре ко ко ор ди на та:  N 45° 50’ 23,20’’, E 19° 40’ 50,96’’; N 45° 49’ 41,11’’, E 19° 
41’ 06,38’’; N 45° 09’ 38,24’’, E 19° 40’ 50,44’’; N 45° 49’ 24,41’’, E 19° 40’ 55,74’’ (на ас фалт ном пу ту ка Бач кој То по ли); N 45° 49’ 17,47’’, 
E 19° 39’ 52,70’’; N 45° 49’ 04,43’’, E 19° 39’ 55,64’’; N 45° 48’ 57,53’’, E 19° 38’ 57,60’’ (у Бач кој То по ли); N 45° 48’ 08,04’’, E 19° 38’ 50,17’’ 
(на пру зи) до ко ор ди на те: N 45° 48’ 03,15’’, E 19° 38’ 02,53’’ на ас фалт ном пу ту Бач ка То по ла  – Ма ли Иђош (на из ла ску из на се ља Бач ка 
То по ла). Ода тле гра ни ца иде овим пу тем у прав цу ју га све до ула ска у на се ље Ма ли Иђош (ко ор ди на та: N 45° 43’ 08,20’’, E 19° 39’ 
38,90’’) и оби ла зи ово на се ље са ис точ не стра не пре ко ко ор ди на та: N 45° 43’ 10,49’’, E 19° 39’ 52,42’’; N 45° 43’ 12,97’’, E 19° 39’ 51,13’’; 
N 45° 43’ 14,26’’, E 19° 39’ 57,72’’; N 45° 43’ 17,28’’, E 19° 40’ 14,74’’; N 45° 42’ 55,15’’, E 19° 40’ 22,98’’; N 45° 42’ 34,69’’, E 19° 40’ 47,80’’ 
и из ла зи на ас фалт ни пут на из ла ску из на се ља у ко ор дин ти: N 45° 42’ 09,69’’, E 19° 40’ 39,48’’ и да ље на ста вља крат ко овим пу тем до 
гра ни ца К.О. Ма ли Иђош  – Лов ће нац. На да ље гра ни ца иде па ра лел но са пу тем об у хва та ју ћи две ду жи пре ко ко ор ди на та: N 45° 41’ 
55,68’’, E 19° 41’ 17,35’’ и N 45° 41’ 30,07’’, E 19° 41’ 24,97’’, а за тим оби ла зи на се ље Лов ће нац ис точ ним обо дом пре ко ко ор ди на та: N 45° 
41’ 16,54’’, E 19° 41’ 21,09’’; N 45° 41’ 20,61’’, E 19° 41’ 42,85’’ (на ре ци Кри ва ји); N 45° 41’ 11,05’’, E 19° 41’ 56,10’’; N 45° 41’ 16,42’’, E 
19° 42’ 10,76’’; N 45° 40’ 53,36’’, E 19° 42’ 36,10’’; N 45° 40’ 41,20’’, E 19° 42’ 37,68’’ (на гра ни ци К.О. Лов ће нац  – Фе ке тић); N 45° 40’ 
10,05’’, E 19° 42’ 44,58’’; N 45° 39’ 41,70’’, E 19° 43’ 11,12’’; N 45° 39’ 31,23’’, E 19° 42’ 30,95’’; N 45° 39’ 27,18’’, E 19° 42’ 36,58’’; N 45° 
39’ 25,31’’, E 19° 42’ 35,06’’ (ас фалт ни пут на из ла зу из на се ља); N 45° 39’ 22,29’’, E 19° 42’ 34,62’’ и из ла зи на рас кр сни цу пу те ва Фе ке-
тић  – Ср бо бран, Фе ке тић  – Вр бас (ко ор ди на та: N 45° 39’ 34,21’’, E 19° 42’ 17,87’’). Одав де гра ни ца на ста вља у прав цу ју га  – ју го за па да 
све до ула ска у на се ље Вр бас (ко ор ди на та: N 45° 34’ 33,84’’, E 19° 39’ 39,08’’), за тим гра ни ца ис точ но об у хва та на се ље Вр бас и по тес 
„Ви но гра ди” пре ко ко ор ди на та: N 45° 34’ 25,67’’, E 19° 40’ 57,08’’; N 45° 34’ 14,58’’, E 19° 41’ 12,37’’; N 45° 33’ 57,30’’, E 19° 41’ 00,91’’ 
(на ас фалт ном пу ту); N 45° 33’ 22,93’’, E 19° 42’ 11,13’’ и спу шта се по обо ду пар це ла уз ка нал Ду нав  – Ти са  – Ду нав иде у прав цу за па да 
до мо ста на ка на лу, пре ла зи мост, а за тим пре ко ко ор ди на та: N 45° 33’ 23,82’’, E 19° 39’ 42,98’’; N 45° 34’ 36,52’’, E 19° 36’ 56,87’’ и N 45° 
35’ 03,91’’, E 19° 37’ 36,57’’ (на пру зи) за о би ла зи на се ље и на ста вља у прав цу се ве ро за па да иви цом пар це ла уз ка нал Ду нав  – Ти са  – Ду-
нав до ула ска у на се ље Ку ла у ко ор ди на ти: N 45° 36’ 20,34’’, E 19° 33’ 12,10’’ и об у хва та ово на се ље са ју жне стра не пре ко глав них ко ор-
ди на та: N 45° 36’ 12,30’’, E 19° 33’ 13,78’’; N 45° 36’ 09,69’’, E 19° 32’ 12,98’’; N 45° 35’ 39,79’’, E 19° 32’ 00,06’’ (на пру зи по ред ко те 
83.8); N 45° 35’ 18,24’’, E 19° 31’ 34,53’’ (ас фалт ни пут Ку ла  – Са ви но Се ло), ода кле на ста вља пру гом до ко ор ди на те: N 45° 36’ 50,09’’, E 
19° 30’ 30,92’’, а за тим до ко ор ди на те: N 45° 37’ 15,34’’, E 19° 30’ 50,52’’ из над ка на ла Ду нав  – Ти са  – Ду нав. Одав де гра ни ца на ста вља у 
прав цу се ве ро за па да пу тем Ку ла  – Цр вен ка до ула ска у на се ље Цр вен ка и оби ла зи на се ље са ју жне стра не пре ко сле де ћих бит них ко ор-
ди на та: N 45° 39’ 06,84’’, E 19° 28’ 12,32’’; N 45° 38’ 51,86’’, E 19° 27’ 34,30’’ (на пру зи); N 45° 39’ 23,75’’, E 19° 26’ 22,34’’; N 45° 39’ 
54,28’’, E 19° 26’ 06,68’’ до ко ор ди на те: N 45° 40’ 02,09’’, E 19° 26’ 14,88’’ ко ја се на ла зи на из ла ску на се ља Цр вен ка на ас фалт ном пу ту 
Цр вен ка  – Си вац. Одав де гра ни ца на ста вља у прав цу се ве ро за па да ас фалт ним пу тем до ула ска у на се ље Си вац (ко ор ди на та: N 45° 41’ 
13,13’’, E 19° 23’ 31,38’’). Ода тле гра ни ца иде по обо ду на се ља Си вац же ле знич ком пру гом, од ко ор ди на те: N 45° 41’ 14,66’’, E 19° 23’ 
17,48’’ до ме ста где се пру га спа ја са ас фалт ним пу тем Си вац  – Кља ји ће во и на ста вља овом пру гом све до ула ска у на се ље Кља ји ће во 
(ко ор ди на та: N 45° 45’ 44,26’’, E 19° 16’ 52,03’’). За тим гра ни ца иде по ју жном обо ду на се ља Кља ји ће во пре ко глав них ко ор ди на та: N 45° 
45’ 32,47’’, E 19° 16’ 31,62’’; N 45° 46’ 04,12’’, E 19° 15’ 41,12’’ и N 45° 46’ 12,49’’, E 19° 15’ 56,26’’, ода кле се по но во укљу чу је на пру гу и 
иде њо ме у прав цу се ве ро за па да до ула ска у се ло Чо но пља (ко ор ди на та: N 45° 47’ 50,65’’, E 19° 14’ 59,96’’). Одав де гра ни ца иде за пад-
ним обо дом на се ља Чо но пља, об у хва та ју ћи га пре ко глав них ко ор ди на та: N 45° 48’ 35,44’’, E 19° 14’ 46,75’’; N 45° 48’ 26,06’’, E 19° 14’ 
12,66’’; N 45° 48’ 29,14’’, E 19° 14’ 09,20’’; N 45° 48’ 34,44’’, E 19° 14’ 19,27’’ (на ас фалт ном пу ту); N 45° 48’ 59,20’’, E 19° 14’ 12,67’’ до 
ко ор ди на те: N 45° 49’ 18,64’’, E 19° 14’ 57,20’’ на из ла зу из на се ља Чо но пља, ода кле на ста вља атар ским пу тем у прав цу се ве ро за па да до 
ула ска у на се ље Све то зар Ми ле тић (ко ор ди на та: N 45° 50’ 44,37’’, E 19° 13’ 02,09’’). Одав де гра ни ца иде са ју го за пад не стра не обо дом 
се ла пре ко глав них ко ор ди на та: N 45° 50’ 35,54’’, E 19° 12’ 47,33’’; N 45° 50’ 21,45’’, E 19° 12’ 10,31’’; N 45° 50’ 51,49’’, E 19° 11’ 16,84’’ 
(на ас фалт ном пу ту); N 45° 51’ 10,28’’, E 19° 12’ 04,62’’; N 45° 51’ 11,10’’, E 19° 11’ 46,36’’ и N 45° 51’ 20,50’’, E 19° 11’ 45’’ (ас фалт ни 
пут), ода кле на ста вља атар ским пу тем ко ји је па ра ле лан са ас фалт ним пу тем Све то зар Ми ле тић  – Ста ни шић об у хва та ју ћи јед ну дуж, све 
до ула ска у на се ље Ста ни шић у ко ор ди на ти: N 45° 55’ 32,96’’, E 19° 09’ 59,83’’. Одав де гра ни ца на ста вља за пад ним обо дом на се ља пре ко 
глав них ко ор ди на та: N 45° 55’ 29,30’’, E 19° 09’ 38,30’’; N 45° 44’ 50,43’’, E 19° 09’ 06,81’’; N 45° 56’ 06,92’’, E 19° 09’ 35,42’’; N 45° 56’ 
54,92’’, E 19° 09’ 23,35’’ до ко ор ди на те: N 45° 57’ 04,65’’, E 19° 09’ 29,33’’, од но сно до по чет не тач ке ре јо на.
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Кар та 2.3.1. Гра ни це ре јо на и ви но гор ја ре јо на Те леч ка
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Об у хва ће не оп шти не

Ре јон Те леч ка об у хва та те ри то ри ју у оп шти на ма Сом бор, Бач ка То по ла, Ма ли Иђош, Ку ла, Вр бас и Ср бо бран.

По вр ши не ре јо на и ви но гор ја

Ре јон Те леч ка за у зи ма по вр ши ну од 18.019,43 ha, где је нај ве ће За пад но те леч ко ви но гор је.

Та бе ла 2.3.1. По вр ши не ре јо на и ви но гор ја ре јо на Те леч ка

Ви но гор ја
Укуп на по вр ши на

ha % (рејон) % (ви но гор је)
За пад но те леч ко
виногорје 9.914,55 55,02 55,03

Цен трал но те леч ко ви но гор је 6.293,30 34,92 34,93
Ис точ но те леч ко ви но гор је 1.809,84 10,04 10,04
Укуп но 18.017,69 99,98 100,00
Ре јон Те леч ка
Укупна површина (ha) 18.019,43

По вр ши не под ви но гра ди ма

На осно ву по љо при вред ног по пи са из 2012. го ди не у ре јо ну Те леч ка има 115,23 ha ви но гра да (око 98,62 ha род них ви но гра да, од но-
сно 85,59%), од че га је 40,07 ha са сто ним сор та ма и 75,16 ha са вин ским сор та ма.

Гра фи кон 2.3.1. По вр ши не под об ра ђи ва ним ви но гра ди ма у оп шти на ма об у хва ће ним ре јо ном Те леч ка
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Кли мат ски фак то ри

У та бе ли 2.3.2. су при ка за не вред но сти не ких би о кли мат ских ин дек са на осно ву по да та ка из ме те о ро ло шке ста ни це у Бач кој То по ли 
(1961 –2010).

Та бе ла 2.3.2. Би о кли мат ски ин дек си за ре јон Те леч ка
Ста ни ца AVG WIN BEDD HI CI DI N0 N35 N15
Бач ка То по ла 17.1 1592.2 1324.9 2118.2 11.3 145.8 4.2 2.8 1.6

Кар та 2.3.2. Вин кле ров ин декс ре јо на Те леч ка
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Зе мљи шни усло ви

Пре о вла ђу ју ћи ти по ви зе мљи шта овог ре јо на су чер но зем, ху мо флу ви сол и се ми глеј, а за сту пље ни су у ма њој ме ри и еуглеј и дру ги 
ти по ви зе мљи шта.

Кар та 2.3.3. Ти по ви зе мљи шта ре јо на Те леч ка

То по граф ски фак то ри

Ге о граф ска ши ри на

Ре јон се про сти ре од 45° 57’ ге о граф ске ши ри не на се ве ру до 45° 33’ ге о граф ске ши ри не на ју гу.

Над мор ска ви си на

Ве ћи део ре јо на се про сти ре на над мор ским ви си на ма од 80 m до 110 m, где се и про сти ру ви но гор ја, од но сно на ла зе ви но гра ди.

Пеј заж

Ре јон те леч ка се на ла зи у ни зиј ском (рав ни чар ском) по ја су где пре о вла ђу ју па нон ско-понт ска шу мо-степ ска под руч ја.
За пад ни део ре јо на се про сти ре дуж Те леч ке ко се, ко ја се из ди же у од но су на рав ни чар ски за пад ни део те ре на. Ис точ ни део је рав-

ни чар ски, са вр ло бла гим те ре ни ма у по је ди ним де ло ви ма и на ла зи се у сли ву ре ке Кри ва је, ко ја пред ста вља нај ду жу ре ку и у це ло сти 
те че кроз Вој во ди ну. На свим овим те ре ни ма до ми ни ра ју ра тар ске кул ту ре.
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За сту пље ност ви но гра да и про из во ђа ча гро жђа

У овом ре јо ну 334 га здин ства поседујe ви но гра де, што чи ни све га око 1,99% од укуп ног бро ја по љо при вред них га здин ста ва овог 
ре јо на. Нај ве ћи број ви но гра да ра на ла зи се у оп шти ни Ма ли Иђош, иако нај ве ћу по вр ши ну под ви но гра ди ма има оп шти на Бач ка То по ла.

Ви но гор ја
Ре јон Те леч ка има сле де ћа ви но гор ја:
2.3.1. За пад но те леч ко ви но гор је/Те леч ка ко са;
2.3.2. Цен трал но те леч ко ви но гор је/Бач ка То по ла;
2.3.3. Ис точ но те леч ко ви но гор је/Ма ли Иђош.

2.3.1.Западнотелечковиногорје/Телечкакоса

Про сти ра ње

За пад но те леч ко ви но гор је је из ду же но ви но гор је на за пад ној стра ни, дуж Те леч ке ко се од Ста ни ши ћа на се ве ру до Вр ба са на ју гу.

Границe

Гра ни ца на се ве ру по чи ње на гра ни ци К.О. Ста ни шић и Ри ђи ца од ка на ла, се ве ро за пад но од на се ља Ста ни шић и иде на ис ток гра-
ни цом тих ка та стар ских оп шти на све до спа ја ња ка на ла са ас фалт ним пу тем ка Бај мо ку, где гра ни ца скре ће на југ се о ским пу тем по 
ис точ ном обо ду на се ља ко ји пра ти изо хип су 100 све до ко те 100.8, ју го и сточ но од на се ља. Од те ко те гра ни ца иде на за пад ли ни јом до 
ас фалт ног пу та ка Ку ли, а да ље на југ ула зи у К.О. Све то зар Ми ле тић. Гра ни ца скре ће на се ве ро и сток тзв. Ма лим пу тем у ду жи ни од 
две ду жи, за тим и на ју го и сток и по но во на се ве ро и сток пр вим пу тем из ме ђу пар це ла и до ла зи до зе мљо рад нич ке за дру ге Све то зар Ми-
ле тић. Гра ни ца за о би ла зи за дру гу са ис точ не стра не и спу шта се на ју го и сток до ас фалт ног пу та ка Бај мо ку и њи ме иде на ју го за пад до 
иви це на се ља. Гра ни ца ту скре ће на ју го и сток обо дом на се ља, се че пру гу и у истом прав цу до ла зи до гра ни це са К.О. Чо но пља. Гра ни ца 
под руч ја крат ко иде гра ни цом К.О. на ју го за пад до ко те 102.5, а ода тле да ље на ју го и сток у ка та стар ској оп шти ни Чо но пља на ста вља да 
одва ја пар це ле по те са „До њи ви но гра ди” од ра тар ских пар це ла ко је оста ју ван под руч ја. Гра ни ца до ла зи до пар це ла за пад но од зе мљо-
рад нич ке за дру ге „Бу дућ ност”. Гра ни ца да ље иде се вер ним, па ис точ ним обо дом за дру ге и из ла зи на ас фалт ни пут ко јим до ла зи до обо да 
на се ља. Ода тле гра ни ца скре ће на југ пу тем по ис точ ном обо ду на се ља и да ље у истом прав цу пу тем из ме ђу пар це ла ко ји кре ће од за дру-
жног ма га ци на на југ. Тим пу тем гра ни ца иде до гра ни це са К.О. Кља ји ће во, за тим крат ко на за пад том гра ни цом и ула зи у К.О.  Кља ји-
ће во пр вим зе мља ним пу тем, пра те ћи изо хип су 100, ис точ но од ас фалт ног пу та ка Ку ли. Гра ни ца тим пу тем до ла зи до по те са „Ви но гра-
ди” и из лом ње ном ли ни јом у прав цу ју го и сто ка до ка на ла се вер но од на се ља, укљу чу ју ћи та ко све пар це ле по ме ну тог по те са. Гра ни ца се 
да ље спу шта у прав цу ју га ка на лом до обо да на се ља, одва ја се од ње га код ко те 102.0 на ула зу у на се ље и да ље на ста вља на југ ис точ ним 
обо дом на се ља. Гра ни ца се че пу те ве ка Ста рој Мо ра ви ци и Те леч кој и на ста вља у истом прав цу пу тем из ме ђу пар це ла ко ји пра ти изо хип-
су 100  – по тес „Јаг ње во”. На из ла зу из тог по те са, гра ни ца скре ће на ис ток и се о ским пу тем из ме ђу пар це ла пре ко ко те 100.3 до ла зи до 
ко те 108.7, што је ујед но и гра ни ца са К.О. Си вац, скре ће на југ до ко те 101.7, а ода тле по но во на ис ток до Те леч ког по то ка, укљу чу ју ћи 
та ко све пар це ле по те са „Ви но гра ди”. Гра ни ца се ода тле спу шта на ју го за пад пу тем по ред по то ка ко ји пра ти изо хип су 100 све до ула за у 
на се ље, скре ће пу тем пре ма ко ти 109.2  – „Ра кин Ђор ђа са лаш”, а од те ко те на ју го и сток пре ма по љо при вред ном ком би на ту „Сом бор”. 
Гра ни ца та ко до ла зи до пу та ко ји из на се ља Си вац во ди ка ком би на ту  – ко та 110.4, а за тим цик  – цак ли ни јом из ме ђу пар це ла на ју го и-
сток пре ко ко та 105.6 и 110.8 крат ко иде Бај шан ским пу тем до ко те 100.6 и да ље на ју го за пад пу тем ко ји пра ти изо хип су 110, укљу чу ју ћи 
та ко све пар це ле по те са „Ча ир”. Гра ни ца да ље иде пу тем из ме ђу пар це ла две ду жи ис точ но од ас фалт ног пу та пре ма Ку ли до ко те 101.2, 
скре ће на се ве ро и сток и пу тем из ме ђу пар це ла пре ма по то ку у по те су „Ве ли ки дол” до ла зи до изо хип се 100. Гра ни ца да ље на ста вља пу-
тем по ред по то ка пра те ћи изо хип су 100 све до Бај шан ског пу та, пре ла зи на дру гу стра ну по то ка и вра ћа се пу тем по ред по то ка, ула зи у 
К.О. Цр вен ка и до ла зи до ула за у на се ље Цр вен ка  – ко та 104.4. Гра ни ца да ље иде ис точ ним обо дом на се ља, укљу чу је по љо при вред но 
га здин ство „Бу дућ ност”, пре ла зи на дру гу стра ну по то ка ко ји до ла зи од Но ве Цр вен ке и на ста вља ју ћи да пра ти изо хип су 100, укљу чу-
је све пар це ле по те са „Ви но гра ди”, ју го и сточ но од на се ља. Гра ни ца та ко до ла зи до по љо при вред ног га здин ства „Рад ник”, ула зи у К.О. 
Ку ла, одва ја се од изо хип се 100 и пре ко ко те 103.4 и Ку љан чи ће вог са ла ша у прав цу се ве ро и сто ка из ла зи на по ток кроз по тес „Раз ва ла”, 
се ве ро и сточ но од на се ља Ку ла. Гра ни ца пре ла зи на дру гу стра ну по то ка и пу тем пре ко ко те 105.1 и од Пре крај че вог са ла ша се спу шта 
пре ма на се љу, пу тем из ме ђу пар це ла ко ји пра ти изо хип су 100 и до ла зи до ула за у на се ље бли зу над во жња ка, на се вер ном ула зу у на се ље. 
Гра ни ца ода тле иде пу тем по ред ка на ла у прав цу ис то ка, се че ас фалт ни пут ка Ли па ру и до ла зи до ас фалт ног пу та ка Лов ћен цу. Ода тле 
гра ни ца скре ће на југ пу тем ко ји пра ти изо хип су 100, про ла зи ис точ но од Но вог на се ља и до ла зи до бли зу ас фалт ног пу та код риб ња ка. 
Ода тле гра ни ца иде на се ве ро и сток пу тем из ме ђу пар це ла, пре ко ко та 97.9, 100.3 и 101.5, што је ујед но и гра ни ца са К.О. Вр бас, и до ла зи 
до изо хип се 100. Гра ни ца скре ће на ју го и сток, ула зи у К.О. Вр бас пу тем по ред ка на ла кроз по тес „Ве ли ке про ва ли је”, ко ји нај пре пра ти 
изо хип су 100, а за тим се спу шта до Ве ли ког ка на ла у истом прав цу. Гра ни ца не до ла зи до са мог ка на ла, већ се у прав цу фа бри ке ше ће ра 
одва ја до ко те 97.1 и пу тем па ра лел ним са ка на лом из ла зи на пру гу Вр бас  – Бач ка То по ла  – ко та 91.6, се ве ро и сточ но од пре вод ни це на 
Ве ли ком ка на лу. Гра ни ца иде пру гом на се ве ро и сток до ас фалт ног пу та, а за тим њи ме пре ко То ма но вог са ла ша до ко те 89.9 где скре ће 
на југ, пу тем из ме ђу пар це ла и про ла зе ћи са се вер не стра не по те са „Ви но гра ди” до ла зи до ко те 87.2 на ас фалт ном пу ту Вр бас  – Бач ка 
То по ла. Гра ни ца да ље за о би ла зи по љо при вред но га здин ство са се вер не стра не, а за тим иде у прав цу ју го и сто ка ка на лом ко ји се ули ва 
у Ве ли ки ка нал код фа бри ке хар ти је, за тим се о ским пу тем ка ре ци Кри ва ји до ко те 86.2, а по том и ма њим ка на лом до ас фалт ног пу та 
Вр бас  – Ср бо бран. Гра ни ца иде тим пу тем све до по то ка ко ји се од по те са „Рав ни це” ули ва у Ве ли ки ка нал, и њи ме до ушћа у Ве ли ки 
ка нал, што је и крај ња ју го и сточ на тач ка под руч ја.

Гра ни ца под руч ја да ље се вра ћа на се ве ро за пад, нај пре оба лом ка на ла Ду нав  – Ти са  – Ду нав, а за тим пре ула ска у Вр бас пре ла зи на 
пру гу и на ста вља за пад ним кра ком све до оглед не ста ни це на ка на лу Ду нав  – Ти са  – Ду нав, из ме ђу Вр ба са и Ку ле. Гра ни ца ту пре ла зи 
пу тем на ка нал, оста вља риб њак на ју жном обо ду на се ља Ку ла и под руч ја ју жно од риб ња ка ван под руч ја, и обо дом на се ља до ла зи до 
пру жног пре ла за у ко ти 83.8. Гра ни ца да ље иде пру гом на се ве ро за пад, за тим на си пом и ас фалт ним пу тем до Цр вен ке. Гра ни ца ис пред 
на се ља пре ла зи на пру гу и њо ме иде до фа бри ке ше ће ра, пре ла зи пре ко мо ста код фа бри ке на дру гу стра ну ка на ла и на из ла зу из на се ља 
из ла зи на ас фалт ни пут ко јим до ла зи до рас кр сни це са пу тем Си вац  – Кру шчић. Гра ни ца иде крат ко тим пу тем до ка на ла, а за тим ка на-
лом до ста ре фа бри ке ше ће ра, а ода тле пру гом све до ме ста ис пред Кља ји ће ва, где се пру га и ас фалт ни пут одва ја ју, пре ла зи на ас фалт ни 
пут и њи ме иде до рас кр сни це са пу тем за Те леч ку. Ода тле гра ни ца иде пу тем до ка на ла за пад но од на се ља, за тим тим ка на лом до ас-
фалт ног пу та ка Сом бо ру, крат ко тим пу тем, а за тим по но во пру гом до же ле знич ке ста ни це Чо но пља. Од ста ни це, гра ни ца на ста вља на 
се вер пу те ви ма по за пад ном обо ду на се ља, до ла зи до рас кр сни це са пу тем пре ма Сом бо ру, а ода тле ас фалт ним пу тем до пру жног пре ла-
за на ула зу у на се ље Све то зар Ми ле тић. Гра ни ца скре ће на за пад пру гом, а за тим и на се вер пу те ви ма по за пад ном обо ду на се ља до ка-
на ла, из о ста вља риб ња ке се ве ро за пад но од на се ља из под руч ја и се о ским пу тем јед ну дуж, за пад но од ас фалт ног пу та до ла зи до гра ни це 
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са К.О. Ста ни шић. Ода тле гра ни ца иде пу тем из ме ђу пар це ла ко ји пра ти изо хип су 100 све до ула за у на се ље Ста ни шић, за тим ју жним, па 
за пад ним обо дом на се ља до ка на ла, за пад но од на се ља и тим ка на лом све до по чет не тач ке под руч ја.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

За пад но те леч ко ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Ста ни шић, Све то зар Ми ле тић, Чо но пља, Кља ји ће во, Те леч ка, 
Си вац, Цр вен ка, Ку ла и Вр бас.

2.3.2.Централнотелечковиногорје/БачкаТопола

Про сти ра ње

Цен трал но те леч ко ви но гор је (ви но гор је Бач ка То по ла) је из ду же но ви но гор је на ис точ ној стра ни Те леч ке ко се од Па чи ра на се ве ру 
до Бај ше на ју гу. 

Границe

Гра ни ца на се ве ру по чи ње у К.О. Па чир од ко те 109.9 на ре ци Кри ва ји, а за тим пу тем из ме ђу пар це ла до ас фалт ног пу та Бај мок  – 
Бач ка То по ла. Гра ни ца ту скре ће на ју го и сток и њи ме иде све до скре та ња за гро бље, а за тим пре ла зи на пут по ис точ ном обо ду на се ља и 
њи ме да ље у истом прав цу у ко ти 112.6 из ла зи на пру гу Су бо ти ца  – Но ви Сад. Гра ни ца иде крат ко пру гом на ју го за пад, до мо ста пре ко 
Кри ва је, а за тим ре ком у ду жи ни од две ду жи (ко ор ди на та: N 45° 53’ 22’’, E 19° 27’ 44’’). Ода тле гра ни ца скре ће на за пад пу тем из ме ђу 
пар це ла и из ла зи по но во на ас фалт ни пут Бај мок  – Бач ка То по ла ко јим до ла зи до на се ља Ста ра Мо ра ви ца. Да ље гра ни ца ви но гор ја иде 
нај пре се вер ним, а за тим и ис точ ним обо дом на се ља по но во до ас фалт ног пу та ка Бач кој То по ли  – ко та 11.7 (крај ња ју го и сточ на тач ка 
на се ља). Ода тле гра ни ца на ста вља у истом прав цу пу тем из ме ђу пар це ла пре ко ко та 112.0 и 108.3, ис точ но од је зе ра Кри ва ја, до ла зи до 
обо да на се ља Кри ва ја. Гра ни ца се ода тле на ста вља ис точ ним обо дом на се ља, се че ас фалт ни пут Гор ња Ро га ти ца  – Бач ки Со ко лац (рас кр-
сни ца  – ко ор ди на та: N 45° 50’ 02’’, E 19° 30’ 59’’), на ста вља на ју го и сток пу тем пре ко ко те 107.4, за тим ис точ но од Вој ни ће вих са ла ша 
све до ко те 108.8, а ода тле на за пад пр вим пу тем из ме ђу пар це ла ју жно од Вој ни ће вих са ла ша и из ла зи на ре ку Кри ва ју. Гра ни ца на ста-
вља на ју го и сток ре ком све до пу та из ме ђу пар це ла две ду жи се вер но од на се ља Бај ша (ко ор ди на та: N 45° 47’ 36’’, E 19° 33’ 42’’) и тим 
пу тем пре ко ко те 103.0, у прав цу се ве ро и сто ка из ла зи на пут се ве ро за пад но од Хор ва то вог са ла ша, ко јим иде на се вер по за пад ном обо ду 
по те са „Ши ро ка до ли на”, пра те ћи изо хип су 100 све до гра ни це К.О. Бај ша и Гор ња Ро га ти ца, за тим том гра ни цом пре ла зи на пут са дру-
ге стра не по то ка ко ји из на се ља То ми слав ци (Оре шко ви ће во) иде ка на се љу Бај ша и њи ме јед ну дуж у прав цу ју го и сто ка (ко ор ди на та: N 
45° 48’ 46’’, E 19° 34’ 44’’). Ода тле гра ни ца скре ће на ис ток и пу тем из ме ђу пар це ла из ла зи на пут (ко ор ди на та: N 45° 49’ 25’’, E 19° 35’ 
49’’) ко јим пре ко ко та 110.4 и 104.1 до ла зи до мо ста пре ко ре ке Кри ва је на до мак се ве ро и сточ ног обо да на се ља Бај ша. Ода тле гра ни ца 
иде на се ве ро и сток ас фалт ним пу тем до за пад ног обо да на се ља Бач ка То по ла, а за тим за пад ним и се вер ним обо дом на се ља све до пре се-
ка са изо хип сом 105 (ко ор ди на та: N 45° 49’ 26’’, E 19° 37’ 44’’). Ода тле гра ни ца иде пу тем на се вер до ко те 106.0, па на ис ток до пу та ко ји 
во ди на по лу о стр во у ју жном де лу аку му ла ци је „Зоб на ти ца”. Да ље гра ни ца на ста вља нај пре оба лом је зе ра до ве тре ња че на ју го и сточ ном 
обо ду је зе ра, а за тим и се о ским пу тем ка Ко чи ће ву. Гра ни ца тим пу тем до ла зи до пру ге Су бо ти ца  – Но ви Сад (ко ор ди на та: N 45° 50’ 37’’, 
E 19° 39’ 18’’), а за тим на југ нај пре пру гом, а за тим и ис точ ним обо дом на се ља Бач ка То по ла све до ас фалт ног пу та за Ње го ше во (ко ор-
ди на та: N 45° 48’ 19’’, E 19° 39’ 04’’), а ода тле на за пад ју жним обо дом на се ља до ас фалт ног пу та ка Но вом Са ду. Гра ни ца ту скре ће тим 
ас фалт ним пу тем на југ све до пре се ка са изо хип сом 100 (ко ор ди на та: N 45° 47’ 36’’, E 19° 38’ 02’’), а за тим на за пад пу тем из ме ђу пар-
це ла уз ле ву оба лу Кри ва је све до ас фалт ног пу та Бач ка То по ла  – Бај ша (ко ор ди на та: N 45° 47’ 20’’, E 19° 35’ 34’’). Гра ни ца да ље иде на 
ју го за пад тим пу тем пре ма на се љу Бај ша, а за тим се одва ја на ју го и сток пр вим пу тем, про ла зе ћи та ко ис точ ним обо дом на се ља, а за тим 
и ју жним обо дом све до Кри ва је, и да ље у истом прав цу пре ма ко ти 108.1. Од те ко те гра ни ца скре ће на се вер пу тем из ме ђу пар це ла, пра-
те ћи изо хип су 100 и из ла зи на ас фалт ни пут Бај ша  – Па но ни ја (ко ор ди на та: N 45° 46’ 29’’, E 19° 34’ 13’’). Ода тле гра ни ца иде на за пад 
пре ма на се љу Па но ни ја све до ко те 104.5, а ода тле пу тем из ме ђу пар це ла у прав цу се ве ро за па да и истим пу тем у прав цу за па да из ла зи на 
пут са ис точ не стра не по те са „Ду бо ка до ли на” и пре ла зи на за пад ну стра ну пу тем ко јим се од Пре ра до ви ће вог са ла ша иде на за пад (ко-
ор ди на та: N 45° 46’ 04’’, E 19° 31’ 01’’) и њи ме до ла зи до ко те 94.0. Ода тле гра ни ца иде пу тем по за пад ној стра ни по те са „Ду бо ка до ли-
на”, а за тим и ка на лом се ве ро за пад но од тог по те са све до Ху са ко вог са ла ша (ко ор ди на та: N 45° 46’ 52’’, E 19° 28’ 23’’). Ода тле гра ни ца 
иде пу тем на се ве ро и сток са се вер не стра не тог ка на ла, а за тим и на се ве ро за пад пу тем пре ко ко те 112.0 и до ла зи до на се ља Ир ми ца ју го-
за пад но од Гор ње Ро га ти це. Гра ни ца да ље про ла зи пу тем за пад но од тог на се ља и ПГ „Кри ва ја”, се че пру гу код же ле знич ког мо ста пре ко 
Кри ва је и у истом прав цу из ла зи на ас фалт ни пут Гор ња Ро га ти ца  – Сом бор. Гра ни ца иде тим пу тем на за пад и ис точ но од ПГ „Кри ва ја” 
 – Упра ва Гра ни чар (ко ор ди на та: N 45° 47’ 45’’, E 19° 26’ 22’’) у пра вој ли ни ји про ла зи ју жним обо дом га здин ства, а за тим и пу тем по за-
пад ном обо ду и по но во из ла зи на ас фалт ни пут и њи ме још јед ну дуж у прав цу за па да. Ода тле гра ни ца иде на се ве ро и сток пу тем из ме ђу 
пар це ла пре ко ко те 113.15, из ла зи по но во на Кри ва ју код Го сти ће вог са ла ша. Ода тле гра ни ца иде пу тем са ис точ не стра не Кри ва је и из-
ла зи по но во на ас фалт ни , за пад но од на се ља Гор ња Ро га ти ца (ко ор ди на та: N 45° 48’ 03’’, E 19° 27’ 21’’), иде њи ме на ис ток до пру жног 
пре ла за и да ље на се вер пру гом, а за тим и се вер ним обо дом на се ља до крај ње се вер не тач ке. Ода тле гра ни ца иде на се вер пу тем из ме ђу 
пра це ла пре ко ко те 111.0 и на кон јед не ду жи скре ће на се ве ро и сток. Тим пу тем из ме ђу пар це ла гра ни ца ви но гор ја до ла зи до за пад ног 
обо да ПГ „Кри ва ја”  – Упра ва По бе да, а за тим на се вер пу тем по за пад ном обо ду по те са „Пи ла ко ва до ли на” и у истом прав цу пу тем из ме-
ђу пар це ла јед ну дуж, за пад но од аку му ла ци је Кри ва ја. Гра ни ца до ла зи до пу та код крај ње ју го за пад не тач ке на се ља  – ко та 110.2, а за тим 
за пад ним обо дом на се ља, се че Сом бор ски пут (ко ор ди на та: N 45° 51’ 55’’, E 19° 27’ 00’’), одва ја се да ље на се вер пу тем из ме ђу пар це ла, 
а за тим по но во за пад ним обо дом на се ља и пру гом до по те са „Ви но гра ди” све до пру жног пре ла за пре ко пу та ко ји во ди по ју жном обо ду 
тог по те са и на кон че ти ри ду жи се одва ја пу тем на се вер и на кон јед не ду жи пу тем ко јим се че пут ка Ма ши ће вом са ла шу (ко ор ди на та: N 
45° 52’ 58’’, E 19° 26’ 01’’), а за тим на се вер пр вим пу тем из ме ђу пар це ла и њи ме до Сом бор ског пу та на за пад ном обо ду на се ља Па чир и 
да ље у истом прав цу Бај ским пу тем ко ји иде уз Кри ва ју. На ме сту где се ре ка одва ја од пу та гра ни ца пре ла зи на ре ку Кри ва ју и њо ме све 
до по чет не тач ке. Из ви но гор ја се из у зи ма цен трал но под руч је у К.О. Гор ња Ро га ти ца и Бај ша, оиви че но гра ни цом ко ја по чи ње од же ле-
знич ке ста ни це Гор ња Ро га ти ца и иде на ис ток ју жним обо дом на се ља, а за тим се код гро бља укљу чу је на ас фалт ни пут пре ма на се љу 
Кри ва ја, иде њи ме, а за тим на рас кр сни ци ис пред на се ља (ко та 110.1) скре ће на југ, та ко ђе ас фалт ним пу тем ка Вој ни ће вим са ла ши ма и 
у истом прав цу пу тем за пад но од по те са „Ве ли ки до”, пре ко ко те 109.3 до ла зи до ко те 93.0 на ка на лу, за пад но од на се ља Бај ша. Да ље гра-
ни ца иде тим ка на лом на ју го за пад, па се ве ро за пад и из ла зи на пр ви пут за пад но од тог ка на ла, од но сно по те са „Ма кан ски до” и тим 
пу тем на ју го и сток до пу та, две ду жи се вер но од ас фалт ног пу та Бај ша  – Па но ни ја. Гра ни ца ту скре ће на ју го за пад тим пу тем и на кон две 
ду жи скре ће на се ве ро за пад и пу тем пре ко Ма ка но вог са ла ша јед ну дуж, ис точ но од ре ке Кри ва је. Гра ни ца за тим скре ће на пут пре ма 
по те су „Ду бо ка до ли на” (ко ор ди на та: N 45° 52’ 58’’, E 19° 26’ 01’’) и из ла зи на пут ко ји во ди по ис точ ном обо ду тог по те са и ре ке Кри ва-
је све до по чет не тач ке уну тра шње гра ни це.
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Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Цен трал но те леч ко ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Па чир, Ста ра Мо ра ви ца, Гор ња Ро га ти ца, Бај ша и Бач ка То по ла.

2.3.3.Источнотелечковиногорје/МалиИђош

Про сти ра ње

Ис точ но те леч ко ви но гор је (ви но гор је Ма ли Иђош) је из ду же но ви но гор је у до њем то ку ре ке Кри ва је. 

Границe

Гра ни ца на се ве ро за па ду по чи ње на гра ни ци К.О. Ма ли Иђош и Бај ша, на ка на лу ко ји се из на се ља Па но ни ја ули ва у ре ку Кри ва-
ју и иде на за пад том гра ни цом К.О. све до ре ке Кри ва је. Кре ће на југ нај пре се вер ним, а за тим ис точ ним и ју жним обо дом по љо при-
вред ног га здин ства и до ла зи до пу та из ме ђу пар це ла јед ну дуж ис точ но од Кри ва је (ко ор ди на та: N 45° 43’ 49’’, E 19° 36’ 51’’). Ода тле 
гра ни ца скре ће на ју го и сток тим пу тем све до же ле знич ког мо ста пре ко Кри ва је, а ода тле пру гом на се вер, и на кон же ле знич ке ста ни це 
Ма ли Иђош скре ће на се ве ро и сток пу тем из ме ђу пар це ла, укљу чу ју ћи јед ну дуж се вер но од на се ља све до ас фалт ног пу та Бач ка То по ла 
 – Ср бо бран. Гра ни ца се да ље вра ћа на југ, нај пре тим пу тем, а за тим и се вер ним и ис точ ним обо дом на се ља и опет се укљу чу је на исти 
ас фалт ни пут на ју жном из ла зу из се ла. Гра ни ца се на ста вља на југ тим ас фалт ним пу тем до мо ста пре ко Кри ва је, а за тим скре ће на се-
вер ре ком и на ме сту где ре ка скре ће на ју го и сток, одва ја се на пут из ме ђу пар це ла у прав цу ис то ка пре ма по љо при вред ном га здин ству 
(ко ор ди на та: N 45° 42’ 07’’, E 19° 41’ 08’’). Гра ни ца иде тим пу тем све до ка на ла ко ји се ули ва у Кри ва ју, а за тим и тим ка на лом на се вер 
све до гра ни це К.О. Лов ће нац и Ма ли Иђош. Гра ни ца иде крат ко том гра ни цом К.О. на се ве ро и сток, а за тим у цик  – цак ли ни ји у прав цу 
ју го и сто ка, нај пре бе де мом уз ка нал, а за тим и пу тем из ме ђу пар це ла на кон јед не ду жи из ла зи на ауто пут Бе о град  – Хор гош. Гра ни ца се 
да ље спу шта на ју го и сток ауто пу тем све до укр шта ња (над во жња ка) са ас фалт ним пу тем ко ји во ди у на се ље Лов ће нац, а за тим њи ме до 
ула за у на се ље. Ода тле гра ни ца иде на ју го и сток, пу тем по ис точ ном обо ду на се ља (ис точ но од гро бља) све до гра ни це К.О. Фе ке тић  – 
К.О. Лов ће нац. Гра ни ца да ље иде на ис ток том гра ни цом све до ауто пу та, а за тим скре ће на југ ауто пу тем до ис кљу че ња за Ср бо бран и 
Фе ке тић. Гра ни ца да ље иде пу тем ка Фе ке ти ћу све до над во жња ка пре ко ауто пу та, а ода тле у прав цу за па да пре ла зи на ре ку Кри ва ју и 
њо ме у прав цу ју га, све до мо ста на ауто пу ту, а ода тле у прав цу за па да, у пр вој ли ни ји пре ла зи на ко ту 93.7 на пу ту Вр бас  – Бач ка То по-
ла. Гра ни ца иде да ље тим пу тем крат ко на се вер и на кон јед не ду жи у ко ти 95.5 пре ла зи на пут из ме ђу пар це ла у прав цу се ве ро за па да и 
пре ко ко те 97.0 из ла зи на пут, на за пад ном обо ду на се ља Фе ке тић (ко ор ди на та: N 45° 39’ 30’’, E 19° 41’ 06’’) и да ље у истом прав цу до 
ко те 98.8. Ту гра ни ца скре ће на се ве ро и сток и до ла зи на се ве ро за пад ни обод на се ља Фе ке тић, на пу ту ка же ле знич кој ста ни ци Лов ће нац. 
Ода тле гра ни ца иде на ис ток гра ни цом К.О. Фе ке тић и К.О. Лов ће нац све до ас фалт ног пу та Вр бас  – Бач ка То по ла, а за тим њи ме на се-
вер све до ула ска у на се ље Лов ће нац. Ода тле гра ни ца иде пу тем нај пре по ју жном, а за тим и за пад ном и се вер ном обо ду на се ља све до 
гро бља, и по но во из ла зи на исти ас фалт ни пут про ла зе ћи пу тем за пад но од мли на (ко ор ди на та: N 45° 41’ 28’’, E 19° 41’ 18’’). Гра ни ца 
да ље иде до гра ни це К.О. Лов ће нац и Ма ли Иђош, а за тим том гра ни цом на ју го за пад све до пу та (ко ор ди на та: N 45° 41’ 29’’, E 19° 40’ 
30’’), ко ји про ла зи за пад но од на се ља и зам ка, а за тим и ци гла не и за пад ним обо дом на се ља у прав цу се ве ра из ла зи на пру жни пре лаз, 
ју жно од же ле знич ке ста ни це Ма ли Иђош. Гра ни ца иде крат ко на за пад тим пу тем до ко те 109.4, а ода тле у цик  – цак ли ни ји у прав цу 
се ве ро за па да пр вим пу тем из ме ђу пар це ла за пад но од Кри ва је пре ко ко те 110.9, Це ку шо вог са ла ша, ко те 109.9 и Ши по шо вог са ла ша све 
до по чет не тач ке ви но гор ја.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Ис точ но те леч ко ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Ма ли Иђош, Лов ће нац и Фе ке тић.

Пре по ру че не/до зво ље не сор те и мак си мал ни при но си

Пре по ру че не/до зво ље не сор те за ре јон Те леч ка по ви но гор ји ма ко је слу же за про из вод њу ква ли тет ног ви на са ге о граф ским по ре-
клом (ква ли тет но ви но са кон тро ли са ним ге о граф ским по ре клом и ква ли те том  – К.П.К. и вр хун ско ви но са кон тро ли са ним и га ран то ва-
ним ге о граф ским по ре клом и ква ли те том  – К.Г.П.К.) са мак си мал ним до зво ље ним при но си ма (у ки ло гра ми ма) по биљ ци ви но ве ло зе и 
по хек та ру су:

СОР ТЕ ЗА
БЕЛА ВИНА За пад но те леч ко Цен трал но те леч ко Ис точ но те леч ко

при нос/(kg/биљ ци) при нос/(kg/хек та ру)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Кевидинка (Ружица)    2,5 2,0 7.500 8.000
Езерјо    2,5 2,0 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Неопланта    2,5 2,0 7.500 8.000
Сила    2,5 2,0 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Savagnin Rose (Траминац)    2,5 2,0 7.500 8.000
Muscat Ottonel    2,5 2,0 7.500 8.000
Chardonnay    2,5 2,0 7.500 8.000
Sauvignon Blanc    2,5 2,0 7.500 8.000
Semillon    2,5 2,0 7.500 8.000
Pinot Blanc (Бургундац бели)    2,5 2,0 7.500 8.000
Pinot Gris (Бургундац сиви)    2,5 2,0 7.500 8.000
Riesling Italico (Италијански ризлинг, 
Грашевина)    2,5 2,0 7.500 8.000

Riesling (Рајнски ризлинг)    2,5 2,0 7.500 8.000
Malvasia  2,5 2,0 7.500 8.000
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СОРТЕ ЗА
РОЗЕ ВИНА Западнотелечко Централнотелечко Источнотелечко

принос/(kg/биљци) принос/(kg/хектару)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Portugieser (Португизер)    2,5 2,0 7.500 8.000
Limberger (Франковка)    2,5 2,0 7.500 8.000
Скадарка (Кадарка)    2,5 2,0 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Нема препоручених - - - - - - -

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Pinot Noir (Бургундац црни)    2,5 2,0 7.500 8.000
Gamay Noir  (Гаме)    2,5 2,0 7.500 8.000
Merlot    2,5 2,0 7.500 8.000

СОРТЕ ЗА
ЦРВЕНА ВИНА Западнотелечко Централнотелечко Источнотелечко

принос/(kg/биљци) принос/(kg/хектару)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Portugieser (Португизер)    2,5 2,0 7.500 8.000
Limberger (Франковка)    2,5 2,0 7.500 8.000
Скадарка (Кадарка)    2,5 2,0 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Пробус    2,5 2,0 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Pinot Noir (Бургундац црни)    2,5 2,0 7.500 8.000
Gamay Noir  (Гаме)    2,5 2,0 7.500 8.000
Merlot    2,5 2,0 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене сорте бојадисери:
Alicante Bouschet    2,5 2,0 7.500 8.000
Gamay Teinturier (Гаме бојадисер)    2,5 2,0 7.500 8.000
Жупски бојадисер    2,5 2,0 7.500 8.000
Крајински бојадисер    2,5 2,0 7.500 8.000
  – основна рејонирана сорта (препоручена)    – допунска рејонирана сорта (дозвољена)

У из у зет но по вољ ним го ди на ма, при нос се мо же уве ћа ти за нај ви ше 0,5 kg по биљ ци ви но ве ло зе.
Дру ге ка рак те ри сти ке ве за не за про из вод њу гро жђа и ви на:

Ре јон Те леч ка
(Западнотелечко, Централнотелечко и Источнотелечко виногорје)

СОР ТЕ ЗА СТО НУ УПО ТРЕ БУ ГРО ЖЂА  
(ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ/ДО ЗВО ЉЕ НЕ СА МО  
ЗА ВИ НО ГОР ЈА)

Пре по ру че не/до зво ље не аутох то не и ре ги о нал не сор те
 – Chas se las (Ша сла бе ла, Пле мен ка бе ла)  –  Chas se las ros se (Ша сла цр ве на, Пле-

мен ка цр ве на)
 – Ча уш бе ли
 – Друге сорте I, II и III епозе зрења

Пре по ру че не/до зво ље не до ма ће ство ре не сор те
 – Опу зен ска ра на
 – Би сер ка ра на
 – Де мир ка пи ја
 – Бе о град ска ра на
 – Ко сов ска ра на
 – Грочанка

 – Кар мен
 – Ба нат ски му скат
 – Рад ми ло вач ки му скат
 – Сме де рев ски му скат
 – Ла ста
 – Србија

 – Бе о град ска бе се ме на
 – Друге сорте I и II епохе зрења

Пре по ру че не/до зво ље не ин тер на ци о нал не сор те
 – Pri ma 
 – Ora
 – Early Mu scat
 – Чаб ски би сер
 –  Car di nal 
 –  Ir sai Oli ver
 –  Љана

 – Ma til de
 – Mu scat de Ham bo urg (Му скат хам бург)
 – Per let te (Пер лет)
 – Reine des vignes (Kраљица винограда)

 – Sul ta ni ne blan che (Thomp son se e-
dless, Сул та ни на)
 – Su per ra ni Bol gar (вр ло ра ни 
Афус-али)
 – Друге сорте I и II епохе зрења

ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ/ДО ЗВО ЉЕ НЕ ЛО ЗНЕ ПОД ЛО ГЕ  – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Ko ber 5BB 
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, SO4
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Te le ki 5C
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Te le ki 8B
 – Berlandieri x Riparia, 420 А

 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Ric hter 110
 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Pa ul sen 1103
 – Berlandieri x Rupestris, Ruggeri 140

 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Ric hter 99
 – Chas se las х Ber lan di e ri,41B
 – Fer cal
 – Друге подлоге

УЗ ГОЈ НИ ОБ ЛИК (НА ЧИН РЕ ЗИД БЕ) КОД  
ВИ НО ГРА ДА НА МЕ ЊЕ НИХ ПРО ИЗ ВОД ЊИ 
ГРО ЖЂА ЗА КВА ЛИ ТЕТ НА ВИ НА  
СА ГЕ О ГРАФ СКИМ ПО РЕ КЛОМ

 – Јед но гу би Ги јов (Гу јо)
 – Дво гу би Ги јов (Гу јо)
 – Кар ло вач ки
 – Роајатска кордуница

 – Ка зе на вље ва кор ду ни ца
 – са сло бод ним (па да ју ћим) ла ста ри ма
 – Силво кордуница

 – Мо зе ро ва кор ду ни ца
 – Жуп ски 
 – Кра јин ски
 – Други слични узгојни облици 

МИ НИ МАЛ НИ СА ДР ЖАЈ АЛ КО ХО ЛА (% VOL)
(уколико вино није произведено на посебан начин)

Бе ла/Ро зе Цр ве на
9,0 9,5

2.4. ПО ТИ СКИ РЕ ЈОН/ТИ СА

Про сти ра ње

По ти ски ре јон об у хва та те ре не (оазе) ис точ не Бач ке и за пад ног Ба на та, не по сред но у бли зи ни ре ке Ти се и про сти ре се на се ве ру од 
Ка њи же до ушћа ре ке Ти се у Ду нав на ју гу. 
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Гра ни це

Гра ни це По ти ског ре јо на су гра ни це ви но гор ја ко ја ула зе у са став ре јо на.

Кар та 2.4.1. Гра ни це ре јо на и ви но гор ја По ти ског ре јо на



266 Број 45 22. мај 2015.

Об у хва ће не оп шти не

По ти ски ре јон об у хва та де ло ве те ри то ри ја оп шти на Ка њи жа, Но ви Кне же вац, Сен та, Чо ка, Ада, Бе чеј, Но ви Бе чеј, Жа баљ, Зре ња-
нин и Ти тел.

По вр ши не ре јо на и ви но гор ја

По ти ски ре јон за у зи ма по вр ши ну од 17.525,41 ha, где је нај ве ће Се вер но по ти ско ви но гор је.

Та бе ла 2.4.1. По вр ши не ре јо на и ви но гор ја По ти ског ре јо на

Ви но гор ја
Укуп на по вр ши на

ha % (рејон) % (ви но гор је)
Се вер но по ти ско ви но гор је 8.672,64 49,49 49,49
Сред ње по ти ско ви но гор је 7.184,47 40,99 40,99
Ју жно по ти ско ви но гор је 1.668,30 9,52 9,52
Укуп но 17.525,41 100,00 100,00
По ти ски ре јон
Укупна површина (ha) 17.525,41

По вр ши не под ви но гра ди ма

На осно ву по љо при вред ног по пи са из 2012. го ди не у По ти ском ре јо ну има 263,3 ha ви но гра да (око 252,96 ha род них ви но гра да, од-
но сно 96,07%), од че га је 69,31 ha са сто ним сор та ма и 193,99 ha са вин ским сор та ма.

Гра фи кон 2.4.1. По вр ши не под об ра ђи ва ним ви но гра ди ма у оп шти на ма об у хва ће ним По ти ским ре јо ном
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Кли мат ски фак то ри

У та бе ли 2.4.2. су при ка за не вред но сти не ких би о кли мат ских ин дек са на осно ву по да та ка из метeоролошких ста ни ца у Бе че ју и 
Сен ти (1961 –2010).

Та бе ла 2.4.2. Би о кли мат ски ин дек си за По ти ски ре јон
Ста ни ца AVG WIN BEDD HI CI DI N0 N35 N15
Бе чеј 17.4 1634.2 1345.1 2167.0 11.2 160.9 4.7 2.6 2.6
Сен та 17.7 1694.8 1367.6 2228.8 11.4 140.9 3.2 5.2 1.7

Кар та 2.4.2. Вин кле ров ин декс По ти ског ре јо на
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Зе мљи шни усло ви

Пре о вла ђу ју ћи ти по ви зе мљи шта овог ре јо на су чер но зем и флу ви сол, а за сту пље ни су у ма њој ме ри и ху мо флу ви сол и се ми глеј, 
као и оста ли ти по ви зе мљи шта.

Кар та 2.4.3. Ти по ви зе мљи шта По ти ског ре јо на

То по граф ски фак то ри

Ге о граф ска ши ри на

Ре јон се про сти ре од 46° 06’ ге о граф ске ши ри не на се ве ру (нај се вер ни ја оаза Се вер но по ти ског ви но гор ја) до 45° 11’ ге о граф ске ши-
ри не на ју гу (нај ју жни ја оаза Ју жно по ти ског ви но гор ја).

Над мор ска ви си на

Ве ћи део ре јо на се про сти ре на над мор ским ви си на ма од 70 m до 100 m, осим у ју жном де лу (Ти тел ски брег) где је над мор ска ви-
си на ма ло ве ћа. 

Оро граф ске ка рак те ри сти ке

Оро граф ске ка рак те ри сти ке ре јо на чи не рав ни чар ски пре де ли Па нон ске ни зи је, а на ју гу ре јо на се на ла зи Ти тел ски брег ду жи не 18 
km чи ја нај ви ша тач ка из но си 128 m.
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Ути цај ве ли ких во де них по вр ши на

Ре јон за у зи ма под руч је дуж ре ке Ти се, ко ја има ути цај на ка рак те ри сти ке овог ре јо на.

Пеј заж

Ре јон се про сти ре у ни зиј ском (рав ни чар ском) по ја су где су за сту пље не пре те жно вла жне и по плав не шу ме хра ста лу жња ка, ја се на, 
јо ве, вр бе, то по ле и др, као и па нон ско-понт ска шу ма-степ ска под руч ја. У ре јо ну су за сту пље не углав ном ра тар ске кул ту ре, а ре ка Ти са, 
са сво јим ру кав ци ма и ка нал Ду нав  – Ти са  – Ду нав да ју та ко ђе пеј за жне ка рак те ри сти ке овом ре јо ну.

За сту пље ност ви но гра да и про из во ђа ча гро жђа

У овом ре јо ну 654 га здин ства по се ду је ви но гра де, што чи ни око 2,84% од укуп ног бро ја по љо при вред них га здин ста ва овог ре јо на. 
Нај ве ћи број ви но гра да ра се на ла зи у оп шти ни Зре ња нин, иако нај ве ћу по вр ши ну под ви но гра ди ма има оп шти на Чо ка.

Ви но гор ја

По ти ски ре јон има сле де ћа ви но гор ја:
2.4.1. Се вер но по ти ско ви но гор је/Гор ња Ти са;
2.4.2. Сред ње по ти ско ви но гор је/Сред ње По ти сје;
2.4.3. Ју жно по ти ско ви но гор је/До ња Ти са.

2.4.1.Севернопотисковиногорје/ГорњаТиса

Про сти ра ње

Се вер но по ти ско ви но гор је об у хва та ви но гра дар ске те ре не у гор њем то ку ре ке Ти се.

Гра ни це

Гра ни це Се вер но по ти ског ви но гор ја су спољ не гра ни це оаза ко је ула зе у са став ви но гор ја (гра ни це оаза са из у зет ком за јед нич ких 
де ло ва гра ни ца). Оазе ко је ула зе у са став ви но гор ја су: Екен да, Ба ња Ка њи жа, Фи лић, Чо ка, Сен та, Ада и Мол.

Оаза Екен да
Оаза Екен да се на ла зи на крај њем се ве ру ви но гор ја са ле ве оба ле Ти се. Оаза об у хва та по тес „Екен да” у К.О. Но ви Кне же вац оиви-

чен са се вер не стра не гра ни цом К.О. Но ви Кне же вац и Срп ски Кр стур, на ис то ку ас фалт ним пу тем Срп ски Кр стур  – Но ви Кне же вац, на 
ју гу и ју го за па ду Мр твом Ти сом и на за па ду ре ком Ти сом.

Оаза Ба ња Ка њи жа
Оаза Ба ња Ка њи жа се на ла зи на се ве ру ви но гор ја са де сне оба ле Ти се. Оаза се на ла зи на те ре ни ма из ме ђу на се ља Ка њи жа и Но ви 

Кне же вац и гра ни ца оазе кре ће од ко те 78.7 на ју жном обо ду на се ља пре ма ба њи и иде на се ве ро и сток пу тем ко ји де ли на се ље од Ба ње 
Ка њи же. За тим гра ни ца скре ће на ју го и сток ас фалт ним пу тем Ка њи жа  – Но ви Кне же вац и до пр ве ве ли ке кри ви не (ко ор ди на та: N 46° 03’ 
07’’, E 20° 04’ 41’’) пре ла зи на бе дем ко јим иде до оба ле Ти се. Гра ни ца скре ће на југ, по кла па ју ћи се крат ко са гра ни цом оазе Чо ка све до 
мо ста на по ме ну том ас фалт ном пу ту, вра ћа се тим пу тем на за пад и на из ла зу из шум ског де ла, пре ла зи на зе мља ни пут из ме ђу пар це ла 
на раз да љи ни од јед не ду жи за пад но од ас фалт ног пу та и пре ко ко те 77.5 до по чет не тач ке на ко ти 78.7.

Оаза Фи лић
Оаза Фи лић об у хва та под руч је на се ља Фи лић (К.О. Но ви Кне же вац) и те ри то ри ју ју жно и ис точ но од тог ме ста до еко но ми је „Ве-

ли ки са ла ши”. Гра ни ца оазе по чи ње на ка на лу код нај за пад ни је тач ке на се ља Фи лић и иде на се ве ро за пад тим ка на лом до са ста ва са ве-
ћим ка на лом, се вер но од на се ља, а за тим тим ве ћим ка на лом на ју го и сток све до ас фалт ног пу та Но ви Кне же вац  – Ба нат ско Аран ђе ло во. 
Њи ме гра ни ца иде на ју го за пад до еко но ми је „Ве ли ки са лаш”, где крат ко скре ће на ис ток, а за тим на ста вља на југ ју жним кра ком ка на ла. 
Да ље гра ни ца иде тим ка на лом до пр вог ра чва ња, где скре ће на за пад и по но во се укљу чу је на ас фалт ни пут Но ви Кне же вац  – Ба нат ско 
Аран ђе ло во. Гра ни ца оазе се по кла па са тим пу тем све до скре та ња за на се ље Фи лић и иде њи ме до нај ју жни је тач ке на се ља, где у прав-
цу се ве ро за па да из ла зи на ка нал за пад но од на се ља (ко ор ди на та: N 46° 02’ 57’’, E 20° 08’ 44’’). Гра ни ца да ље на ста вља тим ка на лом на 
се вер све до по чет не тач ке.

Оаза Чо ка
Оаза Чо ка је нај ве ћа оаза у ре јо ну и за у зи ма цен трал ни део ви но гор ја са ле ве оба ле ре ке Ти се. Гра ни ца оазе по чи ње на се ве ро за па-

ду, на бе де му код ре ке Ти се ис точ но од ко те 80.3 на се ве ро за пад ном обо ду на се ља Но ви Кне же вац и иде ка се ве ру ка на лом, на се вер ном 
обо ду на се ља, за тим пр вим ка на лом нај пре на ис ток, ко јим се че ас фалт ни пут ка Кр сту ру, а за тим на југ и код ко те 80.0, ју го за пад но од 
по те са „Ши ри не” из ла зи на ас фалт ни пут пре ма Ба нат ском Аран ђе ло ву. Гра ни ца на ста вља ка ју гу и иде пру гом Но ви Кне же вац  – Чо-
ка све до ко те 84.0 (пру жни пре лаз) код Мр тве Ти се, се ве ро за пад но од на се ља Чо ка где пре ла зи на ас фалт ни пут пре ма цен тру Чо ке и 
иде њи ме до пред улаз у Но во На се ље. Ода тле гра ни ца иде на ис ток пре ко ко та 83.7 и 82.9 и код ко те 81.6 из ла зи на , се вер но од по те са 
„Илан ђа” и да ље на ста вља на ис ток обо дом те ба ре (ко ор ди на те: N 45° 57’ 00’’, E 20° 11’ 19’’; N 45° 57’ 02’’, E 20° 11’ 45’’), пре ко ко те 
85.8, за тим пре ко ко ор ди на та: N 45° 57’ 23’’, E 20° 12’ 11’’; N 45° 57’ 49’’, E 20° 12’ 27’’ и N 45° 57’ 24’’, E 20° 13’ 06’’, из ла зи код ко те 
82.4  – по тес „Ма цун ка”, на гра ни цу К.О. Чо ка  – Цр на Ба ра. Гра ни ца ви но гор ја да ље иде том гра ни цом, а за тим и гра ни цом К.О. Чо ка  – 
Осто ји ће во све до обо да Ве ли ког ри та, ју го и сточ но од Чо ке. Гра ни ца иде обо дом ри та (ко ор ди на те: N 45° 56’ 03’’, E 20° 11’ 14’’ и N 45° 
56’ 23’’, E 20° 10’ 06’’) све до ас фалт ног пу та Чо ка  – Осто ји ће во (ко ор ди на та: N 45° 55’ 47’’, E 20° 08’ 40’’) и да ље тим пу тем скре ће на 
се ве ро за пад, на ста вља ју ћи ас фалт ним пу тем на за пад од ка то лич ке цр кве, у ју жном де лу на се ља, све до мо ста на Ти си на ула зу у Сен-
ту. Да ље гра ни ца иде на се вер, крат ко се гра ни чи са оазом Сен та и на ста вља на си пом уз ле ву оба лу Ти се, оста вља ју ћи плав не и шум ске 
пре де ле уз ре ку, као и пар це ле у за пад ном де лу по те са „До њи вир” ван оазе. Гра ни ца иде на си пом све до мо ста на ас фалт ном пу ту Но ви 
Кне же вац  – Ка њи жа, где се гра ни чи са оазом Ба ња Ка њи жа и да ље на си пом уз ле ву оба лу Ти се све до по чет не тач ке.

Оаза Сен та
Оаза Сен та је ве ли ка оаза у цен трал ном де лу ви но гор ја са де сне оба ле ре ке Ти се. Гра ни ца оазе по чи ње на ас фалт ном пу ту Сен та  – 

Су бо ти ца, код ме ста где се ра чва пру га, се ве ро и сточ но од на се ља Бач ки Брег и ода тле пре ла зи на се о ски пут по обо ду ка на ла, се вер но од 
по ме ну тог ас фалт ног пу та. Гра ни ца њи ме иде на се ве ро и сток и пре ла зи на пру гу по се ве ро за пад ном обо ду на се ља Сен та ко јом иде до 
ас фалт ног пу та на се вер ном из ла зу из на се ља. Гра ни ца да ље иде на се вер тим пу тем ка Адор ја ну и ју жно од ко те 78.5 у по те су „Ве ли ки 
рит”, на том пу ту (ко ор ди на та: N 45° 57’ 40’’, E 20° 03’ 16’’) скре ће на се ве ро и сток ка на лом ко ји иде се вер но од је зе ра Па на (ста ри ток 
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ре ке Ти се) и код пр вог ле вог ра чва ња ка на ла (ко ор ди на та: N 45° 58’ 22’’, E 20° 04’ 31’’) скре ће на југ и ис ток зе мља ним пу тем до на си па 
уз де сну оба лу Ти се. Гра ни ца ту скре ће на југ на си пом све до мо ста пре ма Чо ки. Гра ни ца оазе крат ко пре ла зи на дру гу оба лу Ти се ка-
ко би се оазе гра ни чи ле, вра ћа се пр вим зе мља ним пу тем ка Ти си, пре ла зи ре ку код сте пе ни шта ко јим се си ла зи на кеј ју жно од мо ста 
(ко ор ди на та: N 45° 55’ 56’’, E 20° 05’ 37’’) и да ље де сном оба лом Ти се све до пу та ко јим се пре ко ске ле иде до Мр тве Ти се на су прот ној 
оба ли. Ода тле гра ни ца иде на се вер пу тем по за пад ном обо ду по те са „Ма кош”, а за тим и ју жним и за пад ним обо дом на се ља Сен та све 
до ас фалт ног пу та Сен та  – Су бо ти ца, код ко те 83.4 ко јим иде на за пад до по чет не тач ке. Део ове оазе је и пар це ла са бро јем 12709 у К.О. 
Сен та у бли зи ни по те са Гор њи Брег.

Оаза Ада
Оаза Ада се на ла зи на ју гу ви но гор ја, на ви но гра дар ским те ре ни ма се вер но од на се ља Ада, на де сној оба ли Ти се. Гра ни ца оазе по-

чи ње на То пол ском пу ту, на нај за пад ни јој тач ки на се ља Ада и иде на се вер пу тем до ко те 82.2, на ас фалт ном пу ту Ада  – Сен та, ода кле 
скре ће на ис ток пу тем из ме ђу пар це ла и ис точ но од ко те 80.0 пре ла зи на пут по за пад ном обо ду по те са „Си гет”(ко ор ди на та: N 45° 49’ 
10’’, E 20° 07’ 26’’) и у прав цу се ве ра до ла зи до ко те 82.0 на на си пу уз де сну оба лу Ти се. Гра ни ца оазе иде на ју го и сток на си пом све до 
пу та ко ји из цен тра на се ља у прав цу ис то ка из ла зи на оба лу Ти се. Гра ни ца на ста вља на југ оба лом Ти се до гра ни це са К.О. Мол. Гра-
ни ца ода тле иде на за пад том гра ни цом К.О., што је ујед но и за јед нич ка гра ни ца са оазом Мол, све до крај ње ју го за пад не тач ке на се ља 
Ма ке до ни ја  – ко та 81.4. Гра ни ца ода тле иде у прав цу се ве ра, из ла зи на пут и у ко ор ди на ти: N 45° 47’ 52’’, E 20° 07’ 03’’, скре ће на за пад 
се о ским пу тем и њи ме из ла зи до То пол ског пу та, од но сно до по чет не тач ке оазе. 

Оаза Мол
Оаза Мол се на ла зи на крај њем ју гу ви но гор ја на ви но гра дар ским те ре ни ма, се вер но и ју жно од на се ља Ада на де сној оба ли Ти се. 

Гра ни ца оазе по чи ње од же ле знич ке ста ни це Мол и иде на се ве ро и сток пру гом и на кон јед не ду жи (ко ор ди на та: N 45° 46’ 04’’, E 20° 07’ 
01’’) скре ће нај пре на ис ток, а за тим на се вер по обо ду на се ља и у истом прав цу ас фалт ним пу тем до гра ни це са К.О. Ада у на се љу Ма ке-
до ни ја. Ода тле гра ни ца оазе иде том гра ни цом на ис ток, што је ујед но и за јед нич ка гра ни ца са оазом Ада, све до оба ле Ти се код мо ста ка 
Но вом Ми ло ше ву. Гра ни ца иде на југ де сном оба лом Ти се све до ка на ла (ко ор ди на та: N 45° 45’ 56’’, E 20° 08’ 40’’), за тим тим ка на лом на 
ју го за пад и на кон три ду жи (ко ор ди на та: N 45° 44’ 43’’, E 20° 08’ 35’’) скре ће на се ве ро за пад пу тем по ју жном обо ду по те са „До њи рит”, 
се че ас фалт ни пут ка Бе че ју (ко ор ди на та: N 45° 45’ 08’’, E 20° 07’ 41’’) и пре ко ко те 79.7 из ла зи на пру гу (ко ор ди на та: N 45° 45’ 24’’, E 20° 
06’ 26’’) ко јом иде на се ве ро и сток до по чет не тач ке.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Се вер но по ти ско ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Но ви Кне же вац, Ка њи жа, Са над, Сен та, Чо ка, Бат ка, Ада и Мол.

2.4.2.Средњепотисковиногорје/СредњеПотисје

Про сти ра ње

Сред ње по ти ско ви но гор је об у хва та ви но гра дар ске те ре не у сред њем то ку ре ке Ти се. 

Гра ни це

Гра ни це Сред ње по ти ског ви но гор ја су спољ не гра ни це оаза ко је ула зе у са став ви но гор ја (гра ни це оаза са из у зет ком за јед нич ких 
де ло ва гра ни ца). Оазе ко је ула зе у са став ви но гор ја су: Но ви Бе чеј, Би сер но остр во, Чу руг  –  Бач ко Гра ди ште и Та раш.

Оаза Но ви Бе чеј
Оаза Но ви Бе чеј се на ла зи у се вер ном де лу ви но гор ја на ви но гра дар ским те ре ни ма  од по те са „Љу то во” до Би сер ног остр ва. Гра-

ни ца оазе Но ви Бе чеј на се ве ро за па ду по чи ње код оба ле Ти се, на крај њем се ве ро за па ду по те са „Љу то во” и иде гра ни цом об ра ди вих по-
вр ши на са шу мар ком из ме ђу по те са „Љу то во” и „Ве ли ки рит” на ис ток и ју го и сток (ко ор ди на те: N 45° 37’ 14’’, E 20° 06’ 29’’ и N 45° 36’ 
54’’, E 20° 06’ 48’’) све до на си па са се вер не стра не на се ља Вра ње во (ко ор ди на та: N 45° 36’ 43’’, E 20° 06’ 57’’). Гра ни ца иде крат ко тим 
на си пом, а за тим скре ће на ис ток и се ве ро и сток иду ћи се вер ним обо дом на се ља Вра ње во и Но ви Бе чеј и до ла зи до ка на ла Ма ли Бе геј 
(ко ор ди на та: N 45° 36’ 37’’, E 20° 07’ 49’’) све до мо ста на се о ском пу ту (ко ор ди на та: N 45° 37’ 22’’, E 20° 09’ 45’’) ко ји во ди ка са ла ши ма 
на се ве ру К.О. Да ље гра ни ца скре ће на ис ток тим пу тем ко јим до ла зи до ас фалт ног пу та Но ви Бе чеј  – Но во Ми ло ше во. Ода тле гра ни ца 
иде крат ко тим пу тем на се вер до тач ке где је пут нај бли жи ка на лу (ко ор ди на та: N 45° 37’ 24’’, E 20° 09’ 53’’). Ода тле гра ни ца скре ће на 
ис ток пу тем из ме ђу пар це ла до ко те 79.4, а ода тле на југ зе мља ним пу тем ко ји иде за пад ним обо дом ба ре Ко по во. Гра ни ца та ко до ла зи 
до ко те 76.9  – се вер но од по те са „Га ра вац”. Ода тле гра ни ца скре ће на за пад и иде пу тем пре ма на се љу Но ви Бе чеј, до ла зи до же ле знич ке 
ста ни це Но ви Бе чеј и из ла зи на пру гу. Ода тле гра ни ца иде на југ пру гом и по сле ве ли ког ка на ла Ду нав  – Ти са  – Ду нав скре ће на ју го и-
сток пр вим ма њим ка на лом, а за тим на се ве ро за пад ас фалт ним пу тем ка Бе че ју, у ко ти 77.0 скре ће на за пад тим ас фалт ним пу тем и не да-
ле ко од бра не (ко ор ди на та: N 45° 34’ 27’’, E 20° 07’ 22’’), ис точ но од ко те 74.5 скре ће на се ве ро за пад пу тем до ка на ла ко јим иде до Ти се. 
У том прав цу гра ни ца оазе пре ла зи на дру гу стра ну Ти се, где се ујед но и до ди ру је са оазом Би сер но остр во, оба лом до ла зи до бра не и 
на зад на ис ток ас фалт ним пу тем пре ма Но вом Бе че ју пре ко бра не на Ти си. Гра ни ца да ље иде на се вер ле вом оба лом Ти се све до по чет не 
тач ке.

Оаза Би сер но остр во
Оаза Би сер но остр во об у хва та под руч је Би сер ног остр ва у сред њем то ку Ти се. Гра ни ца оазе Би сер но остр во по чи ње на крај њем 

се ве ру оазе на бра ни, на ре ци Ти си и иде на југ де сном оба лом Ти се, где се де лом и до ди ру је са оазом Но ви Бе чеј, до пр вог ка на ла (ко ор-
ди на та: N 45° 34’ 11’’, E 20° 06’ 30’’) ко јим у прав цу за па да из ла зи на пут. Гра ни ца иде тим пу тем у прав цу ју го за па да уз на сип уз де сну 
оба лу Ти се све до ко те 80.6, где се су сре ћу тај на сип и на сип уз Мр тву (Ста ру) Ти су. Ода тле гра ни ца иде оба лом Мр тве (Ста ре) Ти се, 
укљу чу ју ћи це ло Би сер но остр во и на нај се вер ни јој тач ки пре ла зи на пут уз на сип по ред Мр тве (Ста ре) Ти се (ко ор ди на та: N 45° 34’ 28’’, 
E 20° 06’ 26’’) све до ас фалт ног пу та, за пад но од бра не и њи ме до по чет не тач ке.

Оаза Чу руг  – Бач ко Гра ди ште
Оаза Чу руг  – Бач ко Гра ди ште се на ла зи на те ре ни ма из ме ђу на се ља Бач ко Гра ди ште и Чу руг до Би сер ног остр ва са де сне оба ле 

ре ке Ти се. Гра ни ца по чи ње на се ве ро за па ду на ко ти 81.8 на пру зи Бач ко Гра ди ште  – Бе чеј, ју го и сточ но од ба ре Или џа и ода тле пу тем 
пре ла зи на оба лу ка на ла и иде њи ме на ис ток, се че ас фалт ни пут ка Бе че ју и до ла зи до ве ли ког риб ња ка, се вер но од Бач ког Гра ди шта. 
Гра ни ца на ста вља на ис ток до оба ле Мр тве Ти се, од но сно до Би сер ног остр ва и том оба лом на југ, спа ја ју ћи се са оазом Би сер но остр во 
код мо ста пре ко Мр тве Ти се, ис точ но од Бач ког Гра ди шта. Гра ни ца на ста вља на југ, а за тим и ис ток оба лом Мр тве Ти се све до ко те 76.4, 
се ве ро и сточ но од на се ља Чу руг. Ода тле гра ни ца иде на ју го и сток пу тем по ис точ ном обо ду на се ља, оста вља ју ћи пар це ле по те са „Рит” 
ван под руч ја и до ла зи до на си па ју го и сточ но од на се ља (ко ор ди на та: N 45° 27’ 55’’, E 20° 04’ 49’’). Ода тле гра ни ца скре ће на за пад до 
ас фалт ног пу та Чу руг  – Жа баљ, тим пу тем крат ко на југ, а за тим на за пад пу тем по ју жном обо ду на се ља код до ма за ста ре. Гра ни ца код 
ко те 81.7 из ла зи на пру гу и њо ме на се ве ро за пад све до по чет не тач ке.
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Оаза Та раш
Оаза Та раш се на ла зи на ју гу ви но гор ја и об у хва та ви но гра дар ске те ре не уз ле ву оба лу ре ке Ти се од Та ра ша на се ве ру до пу та Ара-

дац  – Жа баљ на ју гу. Гра ни ца оазе кре ће на се ве ро за па ду од на си па дуж Ти се, се вер но од по те са „Ста ри ви но гра ди” од чу вар ске ку ће и 
иде на ис ток зе мља ним пу тем, се вер но од на се ља, се че ас фалт ни пут пре ма еко но ми ји и на ста вља на ис ток се вер ним обо дом на се ља све 
до гро бља. Гра ни ца ту скре ће на југ, иду ћи из ме ђу гро бља и на се ља и из ла зи на ас фалт ни пут пре ма Ба ба то ву. Гра ни ца иде на ју го и сток 
тим пу тем, све до ис пред на си па код ко те 80.8, где скре ће на зе мља ни пут ко ји иде на ис ток ју жно од ба ре Чи кош, а за тим скре ће на југ и 
ис ток пу тем из ме ђу пар це ла ко јим из ба цу је по тес „Ле ди не” ван под руч ја. Гра ни ца ода тле скре ће на југ тим пу тем пре ма на се љу, а за тим 
ис пред на се ља пре ла зи на па ра ле лан се о ски пут са ис точ не стра не, на ста вља ју ћи ка ју гу и та ко об у хва та це ло на се ље са ис точ не стра не 
и из ла зи на ас фалт ни пут Та раш  – Еле мир (ко ор ди на та: N 45° 26’ 25’’, E 20° 14’ 29’’). Ода тле гра ни ца иде крат ко на за пад, а за тим пр вим 
зе мља ним пу тем скре ће на југ до ме ста про ла ска га со во да. Ода тле гра ни ца се по кла па са про ла ском га со во да ју жно од се ла све до на си па 
на по те су „План ди ште”. Ода тле, гра ни ца иде ка на лом нај пре у прав цу ју го и сто ка, а за тим и пр вим кра ком на за пад све до се о ског пу та 
уз бе дем ко јим на ста вља у прав цу ју га, оста вља ју ћи по тес „Кер ве тин” ван под руч ја и скре ће ка Ти си код ко те 79.3. Ода тле гра ни ца на-
ста вља на ју го за пад пу тем, обо дом шу мар ка по те са „Јег меч” и пре ла зи на се о ски пут ко јим из ла зи на пут ка Арад цу. Гра ни ца иде њи ме 
све до ас фалт ног пу та Ара дац  – Жа баљ ко јим из ла зи на Ти су и оба лом Ти се све до ма лог на се ља за пад но од по те са „Кер ве тин”, а ода тле 
на ис ток пу тем до на си па. Гра ни ца да ље иде на се ве ро за пад тим на си пом све до си ло са у Ба ба то ву, а за тим и оба лом Ти се све до по те са 
„Бла то”, се ве ро за пад но од Ба ба то ва. Гра ни ца се ода тле одва ја у прав цу ис то ка до на си па и њи ме иде на се ве ро за пад, ис кљу чу ју ћи та ко 
плав не и шу мо ви те те ре не уз Ти су и на си пом до ла зи до по чет не тач ке.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Сред ње по ти ско ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Но ви Бе чеј, Бе чеј, Жа баљ и Зре ња нин.

2.4.3.Јужнопотисковиногорје/ДоњаТиса

Про сти ра ње

Ју жно по ти ско ви но гор је об у хва та ви но гра дар ске те ре не у до њем то ку ре ке Ти се на ју жним и за пад ним об рон ци ма Tителског бре га. 

Гра ни це

Гра ни це Ју жно по ти ског ви но гор ја су спољ не гра ни це оаза ко је ула зе у са став ви но гор ја (гра ни це оаза са из у зет ком за јед нич ких де-
ло ва гра ни ца). Оазе ко је ула зе у са став ви но гор ја су: Мо шо рин, Ви ло во, Лок и Ти тел.

Оаза Мо шо рин
Оаза Мо шо рин се на ла зи на се ве ро за па ду ви но гор ја, на ви но гра дар ским те ре ни ма Ти тел ског бре га, ју го за пад но од на се ља Мо шо-

рин. На се ве ру гра ни ца оазе по чи ње од на си па, се вер но од на се ља ко јим иде на ис ток, се че ас фалт ни пут на ула зу у на се ље, за пад но од 
риб ња ка и иде обо дом Мо шо рин ског бре га на за пад, од но сно ју го за пад из ме ђу на се ља и по чет ка бре га све до гра ни це са К.О. Ви ло во. 
Гра ни ца ода тле скре ће на се вер пу тем пре ко ко те 74.2 из ме ђу пар це ла по те са „Ви но гра ди” и „Ма ли про сјан” до ка на ла, а за тим на ис ток 
и се вер пу тем по ред ка на ла све до по чет не тач ке.

Оаза Ви ло во
Оаза Ви ло во се на ла зи у цен трал ном де лу ви но гор ја на ви но гра дар ским те ре ни ма Ти тел ског бре га се ве ро за пад но и ју го и сточ но 

од на се ља Ви ло во. Гра ни ца оазе по чи ње на се ве ру на ас фалт ном пу ту Ти тел  – Мо шо рин, на гра ни ци К.О. Ви ло во и Мо шо рин на обо ду 
Ти тел ског бре га, пе ње се до ко те 112.0, а за тим изо хип сом 115 у прав цу ју го и сто ка до ла зи до на се ља Ви ло во. Гра ни ца да ље иде на ис ток 
од ко те 102.2, се вер но од на се ља се о ским пу тем, пре ко ко те 111.0 по се вер ном и ис точ ном обо ду по те са „Ви но гра ди”, спу шта се на југ и 
ис точ но од ко те 110.8 на ста вља у прав цу ју го за па да изо хип сом 115, све до гра ни це са К.О. Лок. Гра ни ца се да ље спу шта том гра ни цом 
К.О., што је ујед но и за јед нич ка гра ни ца те две оазе и вра ћа се на за пад ас фалт ним пу тем Ти тел  – Мо шо рин, све до по чет не тач ке на гра-
ни ци са К.О. Мо шо рин.

Оаза Лок
Оаза Лок се на ла зи у цен трал ном де лу ви но гор ја на ви но гра дар ским те ре ни ма Ти тел ског бре га, се ве ро за пад но од на се ља Лок. Гра-

ни ца оазе по чи ње на се ве ру од гра ни це К.О. Лок и Ви ло во код ко те 112.5, иде изо хип сом 115 у прав цу ју го и сто ка и до ла зи до ко те 115.7, 
где се пе ње крат ко у прав цу се ве ра (до ко ор ди на те: N 45° 14’ 08’’, E 20° 11’ 48’’), а за тим и ис то ка се о ским пу тем се вер но од по те са „Ви-
но гра ди” и пу тем пре ко по те са „Гув но” до ла зи до гра ни це са К.О. Ти тел. Гра ни ца се да ље спу шта том гра ни цом К.О., што је ујед но и 
за јед нич ка гра ни ца те две оазе, до ла зи до пу та Ти тел  – Мо шо рин, а за тим скре ће на југ пре ма на се љу Лок. Гра ни ца пре ла зи ка нал и иде 
се вер ним и ис точ ним обо дом на се ља до пру ге. Гра ни ца да ље иде пру гом, а за тим од ко ор ди на те: N 45° 12’ 50’’, E 20° 12’ 02’’, скре ће на 
се вер и иде и за пад ним обо дом на се ља, пре ко ко те 76.2 и по но во пре ко ка на ла ас фалт ним пу тем из на се ља се укљу чу је на ас фалт ни пут 
Ти тел  – Мо шо рин ко јим иде на за пад до по чет не тач ке.

Оаза Ти тел
Оаза Ти тел се на ла зи на ју го и сто ку ви но гор ја на ви но гра дар ским те ре ни ма Ти тел ског бре га, се вер но и за пад но од на се ља Ти тел. 

Гра ни ца оазе по чи ње на за па ду, од гра ни це К.О. Ти тел и Лок код по те са „Гув но” и иде на ис ток изо хип сом 115, све до ко те 123.4, се вер-
но од на се ља Ти тел и од рас кр сни це на нај се вер ни јој тач ки на се ља иде се о ским пу тем у прав цу се ве ро и сто ка ка ци гла ни, про ла зи ко ту 
118.65 из ла зи на пут уз де сну оба лу Ти се. Гра ни ца иде на југ тим пу тем до Кал ва ри је, а за тим пре ла зи на оба лу Ти се ко ор ди на та: N 45° 
12’ 31’’, E 20° 18’ 41’’) и њо ме све до друм ско  – же ле знич ког мо ста ка Пер ле зу. Ода тле, гра ни ца иде на за пад пру гом до си ло са, у за пад-
ном де лу на се ља, а за тим на се вер се о ским пу тем из ла зи на изо хип су 90, се вер но од ас фалт ног пу та Ти тел  – Мо шо рин (ко ор ди на та: N 
45° 12’ 47’’, E 20° 16’ 09’’) и том изо хип сом иде на за пад. Гра ни ца се укљу чу је на по ме ну ти ас фалт ни пут код ко те 87.3, ју жно од Пре ки-
но вог са ла ша и да ље тим пу тем до по чет не тач ке.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Ју жно по ти ско ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Мо шо рин, Ви ло во, Лок и Ти тел.

Пре по ру че не/до зво ље не сор те и мак си мал ни при но си

Пре по ру че не/до зво ље не сор те за По ти ски ре јон по ви но гор ји ма ко је слу же за про из вод њу ква ли тет ног ви на са ге о граф ским 
по ре клом (ква ли тет но ви но са кон тро ли са ним ге о граф ским по ре клом и ква ли те том  – К.П.К.и вр хун ско ви но са кон тро ли са ним и 
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га ран то ва ним ге о граф ским по ре клом и ква ли те том  – К.Г.П.К.) са мак си мал ним до зво ље ним при но си ма (у ки ло гра ми ма) по биљ ци ви но-
ве ло зе и по хек та ру су:

СОР ТЕ ЗА
БЕЛА ВИНА Се вер но по ти ско Сред ње по ти ско Ју жно по ти ско

при нос/(kg/биљ ци) при нос/(kg/хек та ру)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко  4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Мускат крокан  2,5 2,0 7.500 8.000
Сремска Зеленика  2,5 2,0 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Неопланта    2,5 2,0 7.500 8.000
Сила    2,5 2,0 7.500 8.000
Жупљанка    2,5 2,0 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Chasselas (Шасла бела, Племенка бела)    2,5 2,0 7.500 8.000
Savagnin Rose (Траминац)    2,5 2,0 7.500 8.000
Muscat Ottonel    2,5 2,0 7.500 8.000
Chardonnay    2,5 2,0 7.500 8.000
Sauvignon Blanc    2,5 2,0 7.500 8.000
Semillon    2,5 2,0 7.500 8.000
Pinot Blanc (Бургундац бели)    2,5 2,0 7.500 8.000
Pinot Gris (Бургундац сиви)    2,5 2,0 7.500 8.000
Riesling Italico (Италијански ризлинг, Грашевина)    2,5 2,0 7.500 8.000
Riesling (Рајнски ризлинг)    2,5 2,0 7.500 8.000

СОРТЕ ЗА
РОЗЕ ВИНА Севернопотиско Средњепотиско Јужнопотиско

принос/(kg/биљци) принос/(kg/хектару)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко  4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Limberger (Франковка)    2,5 2,0 7.500 8.000
Portugieser (Португизер)    2,5 2,0 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Нема препоручених/дозвољених - - - - - - -

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Pinot Noir (Бургундац црни)    2,5 2,0 7.500 8.000
Gamay Noir (Гаме)    2,5 2,0 7.500 8.000
Merlot    2,5 2,0 7.500 8.000
Cabernet Sauvignon    2,5 2,0 7.500 8.000

СОРТЕ ЗА
ЦРВЕНА ВИНА Севернопотиско Средњепотиско Јужнопотиско

принос/(kg/биљци) принос/(kg/хектару)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко  4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Limberger (Франковка)    2,5 2,0 7.500 8.000
Portugieser (Португизер)    2,5 2,0 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Пробус    2,5 2,0 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Pinot Noir (Бургундац црни)    2,5 2,0 7.500 8.000
Gamay Noir (Гаме)    2,5 2,0 7.500 8.000
Merlot    2,5 2,0 7.500 8.000
Cabernet Sauvignon    2,5 2,0 7.500 8.000
Препоручене/дозвољене сорте бојадисери:
Alicante Bouschet    2,5 2,0 7.500 8.000
Gamay Teinturier (Гаме бојадисер)    2,5 2,0 7.500 8.000
Жупски бојадисер    2,5 2,0 7.500 8.000
Крајински бојадисер    2,5 2,0 7.500 8.000

  – основна рејонирана сорта (препоручена)    – допунска рејонирана сорта (дозвољена)

У из у зет но по вољ ним го ди на ма, при нос се мо же уве ћа ти за нај ви ше 0,5 kg по биљ ци ви но ве ло зе.
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Дру ге ка рак те ри сти ке ве за не за про из вод њу гро жђа и ви на:

По ти ски ре јон
(Севернопотиско, Средњепотиско и Јужнопотиско виногорје)

СОР ТЕ ЗА СТО НУ УПО ТРЕ БУ ГРО ЖЂА (ПРЕ-
ПО РУ ЧЕ НЕ/ДО ЗВО ЉЕ НЕ СА МО ЗА ВИ НО-
ГОР ЈА)

Пре по ру че не/до зво ље не аутох то не и ре ги о нал не сор те
 – Chas se las (Ша сла бе ла, Пле мен ка бе ла)  –  Chas se las ros se (Ша сла цр ве на, Пле-

мен ка цр ве на)
 – Ча уш бе ли
 – Друге сорте I и II епохе зрења

Пре по ру че не/до зво ље не до ма ће ство ре не сор те
 – Опу зен ска ра на
 – Би сер ка ра на
 – Де мир ка пи ја
 – Бе о град ска ра на
 – Ко сов ска ра на
 – Грочанка

 – Кар мен
 – Ба нат ски му скат
 – Рад ми ло вач ки му скат
 – Сме де рев ски му скат
 – Ла ста
 – Србија

 – Бе о град ска бе се ме на
 – Друге сорте I и II епохе зрења

Пре по ру че не/до зво ље не ин тер на ци о нал не сор те
 – Pri ma 
 – Ora
 – Early Mu scat
 – Чаб ски би сер
 –  Car di nal 
 –  Ir sai Oli ver
 –  Љана

 – Ma til de
 – Mu scat de Ham bo urg (Му скат хам бург)
 – Per let te (Пер лет)
 – Reine des vignes (Kраљица винограда)

 – Sul ta ni ne blan che (Thomp son se e-
dless, Сул та ни на)
 – Su per ra ni Bol gar (вр ло ра ни 
Афус-али)
 – Друге сорте I, II и III епохе зрења

ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ/ДО ЗВО ЉЕ НЕ ЛО ЗНЕ ПОД ЛО ГЕ

 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Ko ber 5BB 
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, SO4
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Te le ki 5C
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Te le ki 8B
 – Berlandieri x Riparia, 420 А

 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Ric hter 110
 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Pa ul sen 1103
 – Berlandieri x Rupestris, Ruggeri 140

 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Ric hter 99
 – Chas se las х Ber lan di e ri,41B
 – Fer cal
 – Друге подлоге

УЗ ГОЈ НИ ОБ ЛИК (НА ЧИН РЕ ЗИД БЕ) КОД ВИ-
НО ГРА ДА НА МЕ ЊЕ НИХ ПРО ИЗ ВОД ЊИ ГРО-
ЖЂА ЗА КВА ЛИ ТЕТ НА ВИ НА СА ГЕ О ГРАФ-
СКИМ ПО РЕ КЛОМ

 – Јед но гу би Гиjов (Гу јо)
 – Дво гу би Гиjов (Гу јо)
 – Кар ло вач ки
 – Роајатска кордуница

 – Ка зе на вље ва кор ду ни ца
 – са сло бод ним (па да ју ћим) ла ста ри ма
 – Силво кордуница

 – Мо зе ро ва кор ду ни ца
 – Жуп ски 
 – Кра јин ски
 – Други слични узгојни облици

МИ НИ МАЛ НИ СА ДР ЖАЈ АЛ КО ХО ЛА (% VOL)
(уколико вино није произведено на посебан начин)

Бе ла/Ро зе Цр ве на

9,0 9,5

2.5. БА НАТ СКИ РЕ ЈОН/БА НАТ

Про сти ра ње

Ба нат ски ре јон се про сти ре у Ба на ту, а са сто ји се од оаза ко је су гру пи са не у Ки кинд ско ви но гор је и Сред ње ба нат ско ви но гор је.
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Гра ни це

Гра ни це Ба нат ског ре јо на су исто вре ме но гра ни це оаза ко је са чи ња ва ју два ви но гор ја.

Кар та 2.5.1. Гра ни це ре јо на и ви но гор ја Ба нат ског ре јо на
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Об у хва ће не оп шти не

Ба нат ски ре јон об у хва та де ло ве оп шти на Ки кин да, Зре ња нин и Но ви Бе чеј.

По вр ши не ре јо на и ви но гор ја

Ба нат ски ре јон за у зи ма по вр ши ну од 12.706,07 ha, где је нај ве ће Ки кинд ско ви но гор је.

Та бе ла 2.5.1. По вр ши не ре јо на и ви но гор ја Ба нат ског ре јо на

Ви но гор ја
Укуп на по вр ши на

ha % (рејон) % (ви но гор је)
Ки кинд ско ви но гор је 8.553,91 67,32 67,32
Сред ње ба нат ско ви но гор је 4.152,16 32,68 32,68
Ба нат ски ре јон
Укупна површина (ha) 12.706,07 100,00 100,00

По вр ши не под ви но гра ди ма

На осно ву по љо при вред ног по пи са из 2012. го ди не у Ба нат ском ре јо ну има 97,66 ha ви но гра да (око 90,87 ha род них ви но гра да, oд-
носно 93,05%), од че га је 32,38 ha са сто ним сор та ма и 65,28 ha са вин ским сор та ма.

Гра фи кон 2.5.1. По вр ши не под об ра ђи ва ним ви но гра ди ма у оп шти на ма об у хва ће ним Ба нат ским ре јо ном
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Кли мат ски фак то ри

У та бе ли 2.5.2. су приказанe вред но сти не ких би о кли мат ских ин дек са на осно ву по да та ка из ме те о ро ло шких ста ни ца у Зре ња ни ну 
и Ки кин ди (1961  – 2010).

Та бе ла 2.5.2. Би о кли мат ски ин дек си за Ба нат ски ре јон
Ста ни ца AVG WIN BEDD HI CI DI N0 N35 N15
Зре ња нин 17.4 1632.2 1342.7 2153.8 11.4 152.9 4.2 2.7 2.5
Ки кин да 17.3 1609.8 1333.3 2133.2 11.2 147.7 4.0 2.2 2.2

Кар та 2.5.2. Вин кле ров ин декс Ба нат ског ре јо на
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Зе мљи шни усло ви

Пре о вла ђу ју ћи тип зе мљи шта овог ре јо на је чер но зем. 

Кар та 2.5.3. Ти по ви зе мљи шта Ба нат ског ре јо на

То по граф ски фак то ри

Ге о граф ска ши ри на

Ре јон се про сти ре од 45° 53’ ге о граф ске ши ри не на се ве ру (нај се вер ни ја оаза) до 45° 12’ ге о граф ске ши ри не на ју гу (нај ју жни ја 
оаза).

Над мор ска ви си на

Ве ћи део оаза ко је чи не овај ре јон се про сти ру на над мор ским ви си на ма од 70 m до 80 m и пред ста вља је дан од нај ни жих ре јо на, 
осим ју жног де ла, од но сно Та ми шке те ра се.
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Пеј заж

Овај ре јон при па да рав ни чар ском под руч ју степ ске ве ге та ци је, са углав ном за сту пље ним ра тар ским кул ту ра ма. На пеј заж Та ми шке 
те ра се ути че и ре ка Та миш, као и воћ ња ци и ра тар ске кул ту ре ко је се ов де га је.

За сту пље ност ви но гра да и про из во ђа ча гро жђа

У овом ре јо ну 590 га здин ста ва по се ду је ви но гра де, што чи ни око 6,43% од укуп ног бро ја по љо при вред них га здин ста ва овог ре јо на. 
Нај ве ћи број ви но гра да ра, као и пар це ла под ви но гра ди ма се на ла зи у оп шти ни Ки кин да.            

Ви но гор ја
Ба нат ски ре јон има сле де ћа ви но гор ја:
2.5.1. Ки кинд ско ви но гор је/Ки кин да;
2.5.2. Сред ње ба нат ско ви но гор је/Сред њи Ба нат.

2.5.1.Кикиндсковиногорје/Кикинда

Про сти ра ње

Ки кинд ско ви но гор је се на ла зи на про сто ру од срп ско-ру мун ске гра ни це у К.О. На ко во до бли зу ре ке Ти се у К.О. Но во Ми ло ше во. 

Гра ни це

У окви ру Се вер но ба нат ског ви но гор ја на ла зе се три оазе: Ки кин да, Иђош и Но во Ми ло ше во.
Оаза Ки кин да
Гра ни ца ви но гор ја по ла зи од ко те 79.9 на ка на лу Ду нав  – Ти са  – Ду нав, ју жно од Ве се ли но вог са ла ша и у прав цу се ве ро за па да из-

ла зи на пр ву дуж за пад но од ка на ла. Гра ни ца иде том ду жи у прав цу ју го и сто ка, пре ко ко та 80.5, 79.9, 80.3 и ис точ но од ко те 80.4 скре ће 
се о ским пу тем из ме ђу пар це ла до ас фалт ног пу та Ки кин да  – Иђош, код по љо при вред не за дру ге „Је дин ство”  – Стан ки ћа са лаш. Гра ни ца 
иде тим пу тем пре ма Ки кин ди до мо ста пре ко ка на ла, а за тим се одва ја на се ве ро за пад и иде на си пом уз ка нал. Гра ни ца се одва ја на ис-
ток у ко ор ди на ти: N 45° 50’ 09’’, E 20° 24’ 14’’ и на ста вља ка на лом пре ма по љо при вред ном ком би на ту „Ки кин да”  – Пинц са лаш. Гра ни ца 
иде се вер ним, а за тим и ис точ ним обо дом ком би на та и из ла зи на пут од гра да до ком би на та. Гра ни ца се код ком би на та одва ја на ис ток 
у ко ор ди на ти: N 45° 50’ 51’’, E 20° 26’ 25’’, иде пу тем по ред ка на ла и у пра вој ли ни ји из ла зи на пут Ки кин да  – Мо крин (ко ор ди на та: N 
45° 51’ 12’’, E 20° 27’ 34’’). Гра ни ца скре ће на се вер тим пу тем, а за тим се одва ја на ис ток пр вим зе мља ним пу тем из ме ђу пар це ла пре ма 
по те су „Бре шће”, а за тим у ко ор ди на ти: N 45° 51’ 35’’, E 20° 28’ 15’’ скре ће на југ, пу тем пре ко ко те 83.9, све до се ве ро и сточ ног обо да 
кон ди тор ске ин ду стри је „Ба ни ни”. Гра ни ца ода тле иде у прав цу ис то ка и пу тем по обо ду на се ља из ла зи на пут пре ма др жав ној гра ни-
ци. Гра ни ца иде тим пу тем до пру жног пре ла за, а за тим скре ће крат ко на југ пру гом и одва ја се пр вим пу тем из ме ђу пар це ла на ис ток, 
укљу чу ју ћи у под руч је по тес „Ста ри ви но гра ди”. Гра ни ца иде тим пу тем пре ко ко те 81.7 и код ко те 82.6 одва ја се на ка нал у прав цу се ве-
ро и сто ка. Гра ни ца иде ка на лом пре ко ко та 82.9 и 82.6, одва ја ју ћи пар це ле по те са „Ви но гра ди”, ко је су у под руч ју, од пар це ла по те са „На-
ков ске ли ва де”, се че пут ка еко но ми ји по љо при вред ног ком би на та „Ба нат” и из ла зи на др жав ну гра ни цу. Гра ни ца под руч ја се по кла па 
са др жав ном гра ни цом све до тач ке А77 (ко ор ди на та: N 45° 52’ 09’’, E 20° 34’ 53’’), ода кле скре ће на за пад и ју жно од на се ља из ла зи на 
На ков ски пут. Гра ни ца скре ће на југ пре ма Ба нат ском Ве ли ком Се лу и у ко ор ди на ти: N 45° 51’ 38’’, E 20° 34’ 18’’ скре ће на за пад пу тем 
из ме ђу пар це ла, све до ка на ла ју го за пад но од на се ља. Гра ни ца на ста вља тим ка на лом све до по те са „Па шњак”, ода кле се одва ја на се вер 
ис точ но од ко те 81.0, оста вља ју ћи пар це ле под па шња ци ма ван под руч ја. Гра ни ца из ла зи на ас фалт ни пут Ки кин да  – На ко во и тим пу тем 
иде пре ма Ки кин ди све до пру ге. Гра ни ца да ље скре ће на југ и иде за пад ним кра ком пру ге, об у хва та ју ћи це ло на се ље све до пру жног 
пре ла за на пу ту Зре ња нин  – Ки кин да, ода кле се одва ја на сле пи крак пру ге по ред по љо при вред не за дру ге „Је дин ство” и њи ме до ла зи до 
пу та Ки кин да  – Но во Ми ло ше во. Гра ни ца се одва ја на за пад тим пу тем пре ма Но вом Ми ло ше ву, све до ис пред ко те 80.9, где скре ће на 
ју го и сток пу тем из ме ђу пар це ла и из ла зи на пру гу ко јом иде све до ка на ла Ду нав  – Ти са  – Ду нав. Гра ни ца да ље иде на се вер од ко те 79.4, 
па ка на лом, све до по чет не тач ке код Ве се ли но вог са ла ша.

Оаза Иђош
Гра ни ца оазе Иђош по чи ње на се ве ро за па ду на ас фалт ном пу ту Иђош  – Са јан, ју го за пад но од по те са „Ба ре” и иде на се ве ро и сток 

пу тем из ме ђу пар це ла до Иђо шког риб ња ка, за тим ју жним обо дом риб ња ка до ас фалт ног пу та на се ве ро и сточ ном из ла зу из на се ља. За-
тим гра ни ца скре ће на ју го за пад пу тем из ме ђу пар це ла пре ко ко те 79.7, укљу чу ју ћи пар це ле по те са „Ви ку мак”, а за тим у ко ор ди на ти: N 
44° 49’ 37’’, E 20° 19’ 52’’ скре ће на ис ток, уз ју жни обод по љо при вред не за дру ге „Бо рис Ки дрич”, а за тим и ас фалт ним пу тем пре ма Ки-
кин ди. Гра ни ца за тим скре ће на ју го за пад, у ко ор ди на ти: N 45° 49’ 20’’, E 20° 20’ 45’’ и се вер но од ко те 80.8 скре ће на се ве ро за пад, иду ћи 
пу тем из ме ђу пар це ла до ко ор ди на те: N 45° 49’ 14’’, E 20° 19’ 45’’. Гра ни ца за тим скре ће на ју го за пад и пре ко по те са „Јен дек”, до ла зи до 
ко те 80.4, где се одва ја на се о ски пут по ред на си па и од ко те 78.4 скре ће на за пад. Гра ни ца иде пре ко ко те 76.2 и се о ским пу тем одва ја 
под руч је од па шња ка и до ла зи до на си па ју го за пад но од на се ља. Гра ни ца ту скре ће на се вер, иде на си пом, а за тим у ко ор ди на ти: N 45° 
49’ 39’’, E 20° 18’ 19’’ скре ће на за пад ас фалт ним пу тем пре ма Са ја ну и иде све до по чет не тач ке.

Оаза Но во Ми ло ше во
Гра ни ца оазе по ла зи на за па ду од еко но ми је по љо при вред ног ком би на та „Је зе ро”, ода тле кре ће на се вер пу тем по ред ка на ла, раз-

два ја ју ћи по тес „Го лић” ко ји је у под руч ју од по те са „Во лу веј” ко ји оста је ван ре јо на. Гра ни ца иде на се вер у ду жи ни од пет ду жи и у 
ко ор ди на ти: N 45° 44’ 26’’, E 20° 13’ 21’’ (по тес „Ве ли ки рит”), скре ће на ис ток пре ко ко те 81.85 и Вла је вог са ла ша до ла зи до ко те 79.3 
 – „Ака ча” где скре ће на југ пре ко „То лу ши но вог са ла ша” и ко те 78.7 до по те са „Ру кун да”. Гра ни ца скре ће на се ве ро и сток две ду жи се-
вер но од пу та ка ком би на ту, у ко ор ди на ти: N 45° 42’ 33’’, E 20° 15’ 55’’, за тим се о ским пу тем пре ма еко но ми ји Ака ча, на ста вља пу тем 
пре ко ко те 78.0 ју го и сточ но од пли на ре, ко те 77.0 ис точ но од де по ни је и ко те 78.4  – „Но во на се ље”, оста вља ју ћи та ко све мо чвар не пар-
це ле за пад но од на се ља Но во Ми ло ше во ван под руч ја. Гра ни ца иде ка на лом код Но вог на се ља на ис ток, а за тим гра ни цом К.О. Но во 
Ми ло ше во  – Бо чар и да ље пру гом на југ, све до пру жног пре ла за на ас фалт ном пу ту Но во Ми ло ше во  – Ба ша ид. Ода тле гра ни ца скре ће 
на ис ток тим пу тем све до две ду жи пре ка на ла Ду нав  – Ти са  – Ду нав (Ки кинд ски ка нал), ко ор ди на та: N 45° 42’ 25’’, E 20° 21’ 41’’. Гра-
ни ца ту скре ће на ис ток пу тем из ме ђу пар це ла у ду жи ни од две ду жи и ју жно од Јо ви ћа са ла ша (ко ор ди на та: N 45° 42’ 49’’, E 20° 22’ 53’’) 
скре ће на ју го и сток пу тем из ме ђу пар це ла, пре ла зи Ки кинд ски ка нал и у истом прав цу из ла зи на пут из ме ђу пар це ла јед ну дуж ју жно од 
ка на ла (ко ор ди на та: N 45° 42’ 24’’, E 20° 23’ 19’’). Ода тле гра ни ца иде пу тем на ју го за пад из ме ђу ко та 79.3 и 78.2, укљу чу ју ћи пар це ле 
по те са „Дом буш”, и на кон ко те 79.2 скре ће на ју го и сток пр вим пу тем из ме ђу пар це ла и на кон јед не ду жи по но во на ју го за пад до ас фалт-
ног пу та Но во Ми ло ше во  – Ба ша ид. Гра ни ца се ода тле вра ћа ка на се љу Но во Ми ло ше во, нај пре тим пу тем, а за тим у ко ор ди на ти: N 45° 
41’ 41’’, E 20° 22’ 15’’ скре ће на за пад пу тем из ме ђу пар це ла до ка на ла, за тим ка на лом до ко ор ди на те: N 45° 42’ 04’’, E 20° 21’ 49’’ у ко јој 
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пре ла зи ка нал и у истом прав цу из ла зи на пут из ме ђу пар це ла јед ну дуж ју жно од по ме ну тог ас фалт ног пу та. Гра ни ца оазе да ље иде пре-
ма на се љу тим пу тем из ме ђу пар це ла, пре ко ко те 79.2 и про ла зе ћи ју жно од еко но ми је пред у зе ћа „Вој во ди на” по но во из ла зи на пру гу у 
ко ти 79.3. Гра ни ца иде пру гом на југ, све до же ле знич ке ста ни це Бе о дра (Ми ло ше во по ље), а за тим и ас фалт ним пу тем по ју жном обо ду 
на се ља, крат ко пре ла зи на пут за Но ви Бе чеј у ко ор ди на ти: N 45° 42’ 03’’, E 20° 17’ 30’’, а за тим и на ис ток, пре ко ко те 77.5 и да ље пу тем 
пре ма еко но ми ји по љо при вред ног ком би на та „Је зе ро” до по чет не тач ке.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Ки кинд ско ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Иђош, Ки кин да, На ко во и Но во Ми ло ше во.

2.5.2.Средњебанатсковиногорје/СредњиБанат

Про сти ра ње

Сред ње ба нат ско ви но гор је се на ла зи на про сто ру у ши рој око ли ни Зре ња ни на, у под руч ју пре ма ре ка ма Ти си и на Та ми шу (Та ми-
шка те ра са).

Гра ни це

Сред ње ба нат ско ви но гор је чи не че ти ри оазе: Ру сан да (Ме лен ци/Пе ска ра), Еле мир, Ара дац и Ор ло ват (Ви ша Та ми шка те ра са или 
Ор ло ват ска те ра са).

Oаза Ру сан да (Ме лен ци/Пе ска ра)
Гра ни ца оазе Ру сан да по ла зи од оба ле је зе ра Ру сан да, за пад но од ба ње Ру сан да и ода тле иде на ис ток гра ни цом из ме ђу шу мар ка на 

пе ри фе ри ји ба ње и су сед ног па шња ка пре ма на се љу Ме лен ци (ко ор ди на те: N 45° 31’ 48’’, E 20° 18’ 10’’ и N 45° 31’ 54’’, E 20° 18’ 24’’), 
све до ас фалт ног пу та ко ји во ди ка се ве ро за пад ном из ла зу из на се ља (ко ор ди на та: N 45° 31’ 52’’, E 20° 18’ 37’’). Гра ни ца иде тим пу тем 
на се ве ро и сток, за о би ла зе ћи хи по дром са се вер не стра не, све до ко те 79.9 на ју жном обо ду по те са „Ве ли ки из лаз”, а за тим пу тем из ме ђу 
пар це ла у прав цу ју го за па да све до пу та уз обод је зе ра (ко ор ди на та: N 45° 31’ 48’’, E 20° 17’ 30’’). Ода тле гра ни ца скре ће тим пу тем на 
за пад до пу та из ме ђу пар це ла, ко ји у прав цу се ве ро и сто ка, пре ко ко те 79.7 иде за пад ним обо дом по те са „Ве ли ки из лаз” и њи ме из би ја на 
ас фалт ни пут Ме лен ци  – по тес „Ве ли ки из лаз”, на се вер ном обо ду тог по те са (ко ор ди на та: N 45° 32’ 49’’, E 20° 17’ 25’’). Гра ни ца оазе да-
ље иде на ју го и сток до пр вог пу та из ме ђу пар це ла на се вер, до ко те 78.2, а за тим по но во на ју го и сток пу тем из ме ђу пар це ла па ра лел ним 
са ас фалт ним пу тем до ас фалт ног пу та Ме лен ци  – Ба ша ид код ко те 79.4. Гра ни ца за тим крат ко ас фалт ним пу тем пре ма Ба ша и ду и одва ја 
се на ју го и сток се о ским пу тем пре ко ко та 79.4 и 80.2 по ис точ ном обо ду на се ља. Гра ни ца за тим скре ће на за пад (ко та 80.1) се о ским пу-
тем по ју жном обо ду на се ља из ме ђу по те са „Гроб ни ца” и „Окањ” пре ко ко те 79.9, укљу чу ју ћи та ко у под руч је чи та во на се ље Ме лен ци. 
Гра ни ца код по те са „Окањ” пре ла зи на пру гу ко јом иде у прав цу се ве ро за па да, све до ас фалт ног пу та за Ку ма не, а за тим њи ме на ју го-
за пад до гра ни це К.О. Ме лен ци  – Ку ма не. Гра ни ца да ље иде на се вер гра ни цом тих К.О., пре ла зи пру гу и до ла зи до по те са „Му тља ча” 
(ко ор ди на та: N 45° 30’ 44’’, E 20° 17’ 27’’), ода кле крат ко скре ће на се вер, а за тим се о ским пу тем на се ве ро за пад из ме ђу по те са „Ви но гра-
ди” и „Ма ло се ли ште”, из ба цу ју ћи дру ги по тес из под руч ја и пре ко ко та 78.8 и 79.5 из ла зи на оба лу је зе ра Ру сан да (крај ња се вер на тач ка 
је зе ра  – ко ор ди на та: N 45° 31’ 59’’, E 20° 16’ 14’’). Гра ни ца да ље иде ју жном и ис точ ном оба лом је зе ра (ко ор ди на те: N 45° 31’ 28’’, E 20° 
17’ 41’’; N 45° 31’ 03’’, E 20° 18’ 37’’ и N 45° 31’ 32’’, E 20° 18’ 27’’) све до по чет не тач ке.

Оаза Еле мир
Гра ни ца оазе Еле мир по чи ње на се ве ро за па ду, на ас фалт ном пу ту Еле мир  – Та раш, на нај за пад ни јој тач ки на се ља, и пр во кре ће 

крат ко на се ве ро за пад, за пад ном и се вер ном иви цом су сед не пар це ле са се вер не стра не од по чет не тач ке и да ље на ис ток ли ни јом до се о-
ског пу та ко ји из се ве ро за пад ног де ла на се ља во ди ка ба ри Окањ (ко ор ди на та: N 45° 27’ 01’’, E 20° 16’ 57’’). Гра ни ца иде крат ко на се вер 
тим пу тем, а за тим скре ће на ис ток (ко ор ди на та: N 45° 27’ 07’’, E 20° 16’ 54’’). Гра ни ца код еко но ми је скре ће на југ (ко ор ди на та: N 45° 
27’ 14’’, E 20° 17’ 44’’) и иде ис точ ном стра ном еко но ми је, а за тим се о ским пу тем да ље на ис ток пре ма ко ти 81.0. Ода тле гра ни ца скре ће 
на ју го и сток и иде пр во се о ским, а за тим и ас фалт ним пу тем из ме ђу на се ља и фа бри ке за пре ра ду га са све до пру жног пре ла за  – ко та 
81.2. Ту гра ни ца скре ће на југ и иде пру гом пре ма Зре ња ни ну, све до крај ње ју го и сточ не тач ке на се ља (ко ор ди на та: N 45° 25’ 52’’, E 20° 
18’ 41’’), одва ја се на се о ски пут у прав цу ју га, за тим се че ас фалт ни пут за Зре ња нин у ко ти 80.7. Гра ни ца иде тим се о ским пу тем све до 
ко те 80.1, ју жно од по те са „Ви но гра ди” и на ста вља се о ским пу тем на за пад (нај за пад ни ја ко ор ди на та: N 45° 24’ 49’’, E 20° 17’ 36’’), па 
на се вер, одва ја ју ћи по тес „Ви но гра ди”, ко ји оста је у под руч ју, од по те са „Рор  – ба ра” ко ја оста је ван под руч ја. Гра ни ца иде све до обо да 
на се ља и на ста вља тим се о ским пу тем из ме ђу на се ља и по ме ну тог по те са „Рор  – ба ра”, скре ће на за пад код ко те 82.6 и до ла зи до ко те 
75.4. Од те ко те гра ни ца на ста вља на се ве ро за пад се о ским пу тем, са за пад не стра не на се ља, оста вља ју ћи по тес „Ба ра” и мо чвар ни те рен 
за пад но од на се ља ван ре јо на. Гра ни ца до ла зи до ко те 73.5 где скре ће на се вер и се о ским пу тем до ла зи до по чет не тач ке.

Оаза Ара дац
Гра ни ца оазе Ара дац по чи ње на ас фалт ном пу ту Зре ња нин  – Жа баљ, се вер но од по те са „Ви но гра ди” ко ји се на ла зи се ве ро за пад но 

од на се ља Ара дац (ко ор ди на та: N 45° 23’ 28’’, E 20° 16’ 37’’) и иде на ис ток тим пу тем све до рас кр сни це са ас фалт ним пу тем ко ји во ди 
у на се ље. Ода тле гра ни ца иде на се вер се о ским пу тем све до ко ор ди на те: N 45° 23’ 52’’, E 20° 17’ 52’’, где из ла зи на се о ски пут ко ји во-
ди на ис ток из ме ђу пар це ла (600 m од рас кр сни це), крат ко иде њи ме на се ве ро и сток, а за тим на кон дру ге пар це ле (150 m од скре та ња, 
ко ор ди на та: N 45° 23’ 53’’, E 20° 17’ 57’’) се о ским пу тем из ме ђу пар це ла на ју го и сток. Тим пу тем гра ни ца иде све до дру гог пу та ко ји 
се одва ја на ле во (170 m од скре та ња) пре ма ко ти 82.5, скре ће на ју го и сток и иде тим пу тем до кра ја пар це ле, од но сно до по те са „Жед-
ни ви но гра ди”, а за тим скре ће крат ко на се ве ро и сток пу тем из ме ђу пар це ла, за тим пр вим пу тем из ме ђу пар це ла на ју го и сток, па пр вим 
пу тем из ме ђу пар це ла на се ве ро и сток, па на ју го и сток, за тим опет на пр ви пут на се ве ро и сток до кра ја пар це ле, a за тим скре ће на ју го-
и сток се о ским пу тем ко ји се че ас фалт ни пут Зре ња нин  – Жа баљ, ис точ но од ко те 82.2 (ко ор ди на та: N 45° 23’ 06’’, E 20° 19’ 22’’) из ла зи 
на ас фалт ни пут пре ма Зре ња ни ну. Гра ни ца оазе иде тим пу тем на ис ток, а за тим и пу тем ко ји во ди до се вер не пе тље, за пад но од ула за у 
на се ље Зре ња нин  – ко та 78.2. Ода тле гра ни ца скре ће на југ, пре ко ју жне пе тље и у истом прав цу пре ла зи на зе мља ни пут (ко ор ди на та: N 
45° 22’ 35’’, E 20° 21’ 07’’), об у хва та ју ћи све пар це ле по те са „Ко ноп ни це”. Гра ни ца иде тим пу тем на југ у ду жи ни од две ду жи, а за тим 
крат ко на ис ток до ка на ла, а за тим и на југ још јед ну дуж (ко ор ди на та: N 45° 22’ 13’’, E 20° 21’ 12’’). Ода тле се гра ни ца вра ћа на за пад 
и пу тем из ме ђу пар це ла пре ко ко та 75.7, 76.5 и 76.1 по се вер ном и за пад ном обо ду по те са „Пје ске”, из ла зи на ко ту 72.9 на ка на лу ју го-
и сточ но од на се ља Ара дац. Гра ни ца да ље иде ка на лом на за пад све до крај ње ју го за пад не тач ке на се ља, где се одва ја на се вер се о ским 
пу тем по обо ду на се ља, се че ас фалт ни пут са ис точ ног ула за у на се ље, на ста вља се о ским пу тем одва ја ју ћи по тес „Ви но гра ди” ко ји је у 
под руч ју од по те са „Си гет” ко ји оста је ван и њи ме иде све до пу та за пад но од ко те 73.5 (ко ор ди на та: N 45° 22’ 51’’, E 20° 16’ 24’’). Гра ни-
ца по том скре ће на за пад тим пу тем, раз два ја ју ћи по тес „Ви но гра ди” од ра тар ских пар це ла, а за тим и на се ве ро и сток пу тем ко ји раз два ја 
по тес „Ви но гра ди” од ра тар ских пар це ла по те са „Ле је” и њи ме до ла зи до по чет не тач ке.
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Оаза Ор ло ват (Ви ша Та ми шка те ра са/Ор ло ват ска те ра са)
Гра ни ца оазе Ор ло ват по чи ње на крај њем се ве ру под руч ја код ме ста зва ног Хум ка на пу ту Ор ло ват  – Бо тош, за пад но од се ла То-

ма ше вац и тим пу тем иде се ве ро и сточ но, об у хва та ју ћи по тес „Ви но гра ди” и до ла зи до ула за у на се ље Бо тош. Ода тле гра ни ца об у хва та 
на се ље Бо тош до ко те 85.2, ју жно од на се ља и гра ни ца се укљу чу је на пут из ме ђу пар це ла, па ра ле лан са ас фалт ним пу тем пре ко ко та 
88.6 и 89 и до ла зи до по те са „Ку ти на” и ко те 91.3. Ода тле гра ни ца иде ју го за пад но пре ко ко те 91.3 и 98.1 („Че ви на хум ка”) из ба цу ју ћи 
по тес „Зми њак” до на си па на Та ми шу. Гра ни ца иде на си пом уз Та миш, све до друм ско  – же ле знич ког мо ста на Та ми шу, иде крат ко на 
за пад ас фалт ним пу тем пре ма цен тру на се ља, а за тим се у ко ор ди на ти: N 45° 14’ 58’’, E 20° 35’ 20’’ одва ја на југ уз оба лу Ста рог Та ми ша 
све до ре ке Та миш, и да ље на југ де сном оба лом Та ми ша све до ко ор ди на те N 45° 12’ 43’’, E 20° 34’ 25’’. Одав де гра ни ца скре ће на за пад 
до ко те 79.4 и ко те 80.2 и об у хва та по тес „Чан град” и вра ћа се на зад зе мља ним пу тем до ко ор ди на те N 45° 12’ 46’’, E 20° 34’ 15’’, где се 
укљу чу је на зе мља ни пут и иде се ве ро за пад но до ко те 79.3, а ода тле на се вер до ко те 79.0. Одав де гра ни ца иде ју жним обо дом на се ља 
Ор ло ват зе мља ним пу тем до ко те 78.7, оста вља ју ћи ра тар ске пар це ле по те са „Ба ште” ван под руч ја. Гра ни ца од те ко те иде на за пад из-
ме ђу пар це ла се вер но од по те са „Чу руг” и пре ко ко ор ди на та: N 45° 13’ 31’’, E 20° 32’ 14’’ и N 45° 13’ 27’’, E 20° 31’ 55’’ гра ни ца оазе иде 
на југ, из ме ђу пар це ла за пад но од по те са „Чу руг” и из ла зи на ба ру „Кри ва ја” у ко ти 77.0  – „Во ди ца”. Гра ни ца да ље на ста вља на ју го за пад 
за пад ним обо дом по ме ну те ба ре до ко те 78.0, за тим пу тем на за пад и пре ко ко те 77.0 у прав цу се ве ра из ла зи на пут по за пад ном обо ду 
по те са „Ма ли си гет” (ко ор ди на та: N 45° 13’ 00’’, E 20° 31’ 02’’). Тим пу тем гра ни ца оазе из ла зи на за пад ни обод ба ре „Сла ти на”, ис точ-
но од ко те 89.8  – „Шљу пи на хум ка” и обо дом ба ре до пру ге, а за тим и пру гом ка на се љу Ор ло ват и код ко те 81.7 одва ја се од пру ге и иде 
пу тем из ме ђу пар це ла ко ји раз два ја пар це ле ко је се про сти ру у прав цу ју го и сток  – се ве ро за пад уз за пад ни обод на се ља од пар це ла по те-
са „До ње зе мље”, ко је се про сти ру у прав цу ју го за пад  – се ве ро и сток пре ко ко та 81.9 и 79.2. Гра ни ца по но во из ла зи на пру гу са за пад не 
стра не на се ља и иде њо ме све до укр шта ња са пру гом, ко ја иде се вер но од на се ља. Од укр шта ња гра ни ца иде на се ве ро за пад пру гом све 
до ко те 85.7, а ода тле пу тем из ме ђу пар це ла и прав цу се вро и сто ка у ду жи ни од јед не ду жи и ода тле на ју го и сток до ко те 92.5, на се о ском 
пу ту пре ма Бо то шу и њи ме све до по чет не тач ке оазе.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Сред ње ба нат ско ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Ме лен ци, Срп ски Еле мир, Еле мир, Срп ски Ара дац, Сло вач ки 
Ара дац, Ор ло ват, Бо тош и Фар ка ждин.

Пре по ру че не/до зво ље не сор те и мак си мал ни при но си

Пре по ру че не/до зво ље не сор те за Ба нат ски ре јон по ви но гор ји ма ко је слу же за про из вод њу ква ли тет ног ви на са ге о граф ским по ре-
клом (ква ли тет но ви но са кон тро ли са ним ге о граф ским по ре клом и ква ли те том  – К.П.К. и вр хун ско ви но са кон тро ли са ним и га ран то ва-
ним ге о граф ским по ре клом и ква ли те том  – К.Г.П.К.) са мак си мал ним до зво ље ним при но си ма (у ки ло гра ми ма) по биљ ци ви но ве ло зе и 
по хек та ру су:

СОР ТЕ ЗА
БЕЛА ВИНА

Ки кинд ско 
виногорје

Сред ње ба нат ско 
ви но гор је

при нос(kg/биљ ци) При нос(kg/хек та ру)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Кевидинка (Ружица)   2,5 2,0 7.500 8.000
Мускат крокан  2,5 2,0 7.500 8.000
Сремска Зеленика  2,5 2,0 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Неопланта   2,5 2,0 7.500 8.000
Сила   2,5 2,0 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Savagnin Rose (Траминац)   2,5 2,0 7.500 8.000
Muscat Ottonel   2,5 2,0 7.500 8.000
Chardonnay   2,5 2,0 7.500 8.000
Sauvignon Blanc   2,5 2,0 7.500 8.000
Semillon   2,5 2,0 7.500 8.000
Pinot Blanc (Бургундац бели)   2,5 2,0 7.500 8.000
Pinot Gris (Бургундац сиви)   2,5 2,0 7.500 8.000
Riesling Italico (Италијански ризлинг, Грашевина)   2,5 2,0 7.500 8.000
Riesling (Рајнски ризлинг)   2,5 2,0 7.500 8.000

СОРТЕ ЗА
РОЗЕ ВИНА

Кикиндско 
виногорје

Средњебанатско 
виногорје

принос(kg/биљци) принос (kg/хектару)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Portugieser (Португизер)   2,5 2,0 7.500 8.000
Limberger (Франковка)   2,5 2,0 7.500 8.000
Скадарка (Кадарка)   2,5 2,0 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Нема препоручених/дозвољених - - - - - -

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Pinot Noir (Бургундац црни)   2,5 2,0 7.500 8.000
Gamay Noir (Гаме)   2,5 2,0 7.500 8.000
Merlot   2,5 2,0 7.500 8.000
Cabernet Sauvignon   2,5 2,0 7.500 8.000

СОРТЕ ЗА
ЦРВЕНА ВИНА

Кикиндско 
виногорје

Средњебанатско 
виногорје

принос(kg/биљци) принос (kg/хектару)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
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Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Portugieser (Португизер)   2,5 2,0 7.500 8.000
Limberger (Франковка)   2,5 2,0 7.500 8.000
Скадарка (Кадарка)   2,5 2,0 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Пробус   2,5 2,0 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Pinot Noir (Бургундац црни)   2,5 2,0 7.500 8.000
Gamay Noir (Гаме)   2,5 2,0 7.500 8.000
Merlot   2,5 2,0 7.500 8.000
Cabernet Sauvignon   2,5 2,0 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене сорте бојадисери
Alicante Bouschet   2,5 2,0 7.500 8.000
Gamay Teinturier (Гаме бојадисер)   2,5 2,0 7.500 8.000
Жупски бојадисер   2,5 2,0 7.500 8.000
Крајински бојадисер   2,5 2,0 7.500 8.000
  – основна рејонирана сорта (препоручена)    – допунска рејонирана сорта (дозвољена)

У из у зет но по вољ ним го ди на ма, при нос се мо же уве ћа ти за нај ви ше 0,5 kg по биљ ци ви но ве ло зе.
Дру ге ка рак те ри сти ке ве за не за про из вод њу гро жђа и ви на:

Ба нат ски ре јон
(Кикиндско виногорје и Средњебанатско виногорје)

СОР ТЕ ЗА СТО НУ УПО ТРЕ БУ ГРО ЖЂА (ПРЕ-
ПО РУ ЧЕ НЕ/ДО ЗВО ЉЕ НЕ СА МО ЗА ВИ НО ГОР-
ЈА)

Пре по ру че не/ до зво ље не аутох то не и ре ги о нал не сор те
 – Chas se las (Ша сла бе ла, Пле мен ка бе ла)  –  Chas se las ros se (Ша сла цр ве на, Пле-

мен ка цр ве на)
 – Ча уш бе ли
 – Друге сорте I и II епохе зрења

Пре по ру че не/ до зво ље не до ма ће ство ре не сор те
 – Опу зен ска ра на
 – Би сер ка ра на
 – Де мир ка пи ја
 – Бе о град ска ра на
 – Ко сов ска ра на
 – Грочанка

 – Кар мен
 – Ба нат ски му скат
 – Рад ми ло вач ки му скат
 – Сме де рев ски му скат
 – Ла ста
 – Србија

 – Бе о град ска бе се ме на
 – Друге сорте I и II епохе зрења

Пре по ру че не/до зво ље не ин тер на ци о нал не сор те
 – Pri ma 
 – Ora
 – Early Mu scat
 – Чаб ски би сер
 –  Car di nal 
 –  Irsai Oliver

 – Ља на
 – Ma til de
 – Mu scat de Ham bo urg (Му скат хам бург)
 – Per let te (Пер лет)
 – Reine des vignes (Kраљица винограда)

 – Sul ta ni ne blan che (Thomp son se e-
dless, Сул та ни на)
 – Su per ra ni Bol gar (вр ло ра ни 
Афус-али)
 – Друге сорте Iи IIепохе зрења

ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ/ДО ЗВО ЉЕ НЕ ЛО ЗНЕ ПОД ЛО ГЕ

 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Ko ber 5BB 
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, SO4
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Te le ki 5C
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Te le ki 8B
 – Berlandieri x Riparia, 420 А

 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Ric hter 110
 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Pa ul sen 1103
 – Berlandieri x Rupestris, Ruggeri 140

 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Ric hter 99
 –  Chas se las х Ber lan di e ri, 41B
 – Fer cal
 – Друге подлоге

УЗ ГОЈ НИ ОБ ЛИК (НА ЧИН РЕ ЗИД БЕ) КОД ВИ-
НО ГРА ДА НА МЕ ЊЕ НИХ ПРО ИЗ ВОД ЊИ ГРО-
ЖЂА ЗА КВА ЛИ ТЕТ НА ВИ НА СА ГЕ О ГРАФ-
СКИМ ПО РЕ КЛОМ

 – Јед но гу би Ги јов (Гу јо)
 – Дво гу би Ги јов (Гу јо)

 – Кар ло вач ки  – Дру ги слич ни уз гој ни об ли ци

МИ НИ МАЛ НИ СА ДР ЖАЈ АЛ КО ХО ЛА (% VOL)
(уколико вино није произведено на посебан начин)

Бе ла/Ро зе Цр ве на
9,0 9,5

2.6. ЈУ ЖНО БА НАТ СКИ РЕ ЈОН/ЈУ ЖНИ БА НАТ

Про сти ра ње

Ју жно ба нат ски ре јон се на ла зи у ју го и сточ ном де лу ре ги о на Вој во ди на, на за пад ним об рон ци ма Вр шач ких пла ни на и на про сто ру 
Де ли блат ске пе шча ре.

Гра ни це

Гра ни ца ре јо на по чи ње на срп ско  – ру мун ској гра ни ци у по те су „Кри ва ја”, код ко те 134.3 (ко ор ди на та: N 45° 12’ 32’’, E 21° 25’ 56’’) 
и иде др жав ном гра ни цом све до ме ста где се ре ка Ка раш одва ја од гра ни це, не да ле ко од ме ста Вој во дин ци. Гра ни ца на ста вља на ју го за-
пад ре ком све до зе мља ног пу та, ко ји са ју жног обо да на се ља из ла зи на ре ку Ка раш (ко ор ди на та: N 45° 00’ 31’’, E 21° 20’ 48’’) и ода тле у 
прав цу ју го за па да до ла зи до ас фалт ног пу та Вој во дин ци  – До бри че во, не да ле ко од ју жног обо да на се ља Вој во дин ци, и на ме сту где ре ка 
скре ће на југ (ко ор ди на та: N 45° 12’ 32’’, E 21° 25’ 56’’) на ста вља у истом прав цу на ју го за пад изо хип сом 85 до ас фалт ног пу та Стра жа 
 – Ја се но во, на ју жном ула зу у на се ље Стра жа. Ода тле гра ни ца иде тим ас фалт ним пу тем на ју го и сток до укр шта ња (пру жног пре ла за) са 
пру гом Вр шац  – Бе ла Цр ква, на ста вља пру гом и не по сред но пре же ле знич ке ста ни це Ја се но во скре ће на се ве ро и сток, об у хва та ју ћи по-
тес „До ља ча”, нај пре ка на лом са се вер не стра не по те са, а за тим и пу тем из ме ђу пар це ла пре ко ко та 109.5 и 115.6 са ис точ не стра не по те-
са. Од те ко те гра ни ца иде изо хип сом 115 пре ко по те са „Ле ди не” на ис ток и из ла зи на ас фалт ни пут Че шко Се ло  – Цр ве на Цр ква у по те су 
„Лан ци” (ко ор ди на та: N 44° 56’ 55’’, E 21° 22’ 10’’). Да ље гра ни ца скре ће на се вер, до ла зи тим пу тем до на се ља Че шко Се ло, за о би ла зи 
га за пад ним обо дом на се ља и на ста вља на се ве ро и сток пре ко ко та 107.8 и 105.8  – „Су ва ја” до ка на ла До ли на, пре ла зи га (ко ор ди на та: N 
44° 58’ 38’’, E 21° 23’ 41’’) и у прав цу ис то ка у по те су „Мир ко вач ки по ток” из ла зи на др жав ну гра ни цу. Гра ни ца ре јо на да ље се по кла па 
са др жав ном гра ни цом све до ка ра у ле Ку сић, ју жно од на се ља Ку сић. Ту се гра ни ца одва ја на се вер ас фалт ним пу тем до мо ста, пре ко по-
то ка Ја ру га, а за тим на за пад тим ка на лом до ушћа у ре ку Не ру, а за тим Не ром до ка ра у ле Вра чев Гај. Ода тле гра ни ца ре јо на на ста вља на 
за пад ка на лом до ас фалт ног пу та Вра чев Гај  – Ба нат ска Па лан ка (ко ор ди на та: N 44° 51’ 43’’, E 21° 20’ 59’’) и тим пу тем до зе мља ног пу та 
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из ме ђу ко те 73.3 и Се ла ко вог бре га ко јим иде на југ ис точ но од Ба нат ске Па лан ке. Да ље гра ни ца пре ла зи ас фалт ни пут Ба нат ска Па лан ка 
 – Ста ра Па лан ка, на мо сту пре ко ка на ла  – ко та 71.9 и да ље тим ка на лом на се ве ро за пад, за пад но од Ба нат ске Па лан ке све до ко те 80.5, 
ју жно од по те са „Кри ва ја”. Ода тле гра ни ца иде на зад на ис ток зе мља ним пу тем до обо да на се ља (ко ор ди на та: N 44° 50’ 45’’, E 21° 19’ 
34’’), а за тим на се ве ро за пад пу тем за пад но од по те са „Де во јач ки брег”, из ла зи на ас фалт ни пут Бе ла Цр ква  – Де ли бла то, не да ле ко од 
тзв. Ђа во љег мо ста. Гра ни ца ту скре ће на за пад и иде тим пу тем све до ула за у Де ли блат ску пе шча ру (ко ор ди на та: N 44° 51’ 05’’, E 21° 
17’ 08’’), ода кле у прав цу ју го и сто ка пу тем по обо ду пе шча ре до ла зи до ко те 72.72, а за тим на ју го за пад пу тем пре ко ко та 73.3, 72.9 и 79.3 
до оба ле Ду на ва. Гра ни ца ре јо на да ље иде ле вом оба лом Ду на ва, укљу чу ју ћи ви кенд на се ље у по те су „Сла ти на”, а за тим на за пад ас-
фалт ним пу тем до ис точ ног обо да на се ља Ду бо вац. Ода тле гра ни ца иде на за пад ка на лом Ве ли ки ла па, за тим и ка на лом се вер но од по те-
са „Лен це ро ва гре да”. Тим ка на лом гра ни ца из ла зи на ка нал Mали лап, иде крат ко њи ме, а за тим нај пре ка на лом по за пад ном обо ду, а 
за тим и пу тем по се вер ном обо ду по те са „Га јић” из ла зи на ју жни обод на се ља Гај. Гра ни ца иде крат ко пу тем по ју жном обо ду на се ља и 
из ла зи на ка нал Ве ли ки лап. Да ље гра ни ца на ста вља на за пад, све до пу та пре до ла ска у по тес „Цр вен ка” и тим пу тем из ла зи на ас фат ни 
пут Ко вин  – Бе ла Цр ква и њи ме на ис ток до на се ља Гај. Да ље гра ни ца иде на се вер пу тем Гај  – Де ли бла то, пре ко по те са „Вр њи ше вац” и 
ју го за пад ним обо дом на се ља Де ли бла то (N 44° 49’ 45’’, E 21° 02’ 12’’;  N 44° 49’ 59’’, E 21° 01’ 59’’) (пут за Ба ва ни ште) из ла зи на рит 
Кра ље вац. Гра ни ца да ље иде ис точ ним обо дом ри та, а за тим ас фалт ним пу тем Де ли бла то  – Мра мо рак до ула за у на се ље Мра мо рак, а 
за тим на југ пу тем по обо ду на се ља до изо хип се 95 и њо ме до пу та, ко јим у прав цу се ве ро за па да пре ко ко те 102.98 до ла зи до за пад ног 
обо да на се ља, тим обо дом на се ља пре ко ко те 118.4 до ас фалт ног пу та Мра мо рак  – До ло во (ко ор ди на та: N 45° 53’ 23’’, E 20° 57’ 28’’), за-
тим обо дом на се ља до ас фалт ног пу та (ко ор ди на та: N 44° 53’ 20’’, E 20° 58’ 15’’) и ас фалт ним пу тем ка пе шча ри до пру ге. Гра ни ца скре-
ће на се ве ро за пад пру гом Де ли бла то  – Али бу нар све до же ле знич ке ста ни це Вла ди ми ро вац. Ода тле гра ни ца иде на се ве ро и сток пре ко 
ко та 150.7  – „Но во по ље”, 148.9 и 145.39 и у ко ти 146.0 из ла зи на зе мља ни пут ко ји из Али бу на ра иде пре ко по те са „Ве ли ки дол”, на пу-
шта га код ко те 137.9  – „Ста ро по ље” и пре ко ко те 132.0 на ас фалт ном пу ту Али бу нар  – Вла ди ми ро вац, пу тем из ме ђу пар це ла до ла зи 
по но во до пру ге. Гра ни ца да ље иде на ју го за пад пру гом и на кон јед не ду жи (ко ор ди на та: N 45° 04’ 14’’, E 20° 56’ 09’’) скре ће на се ве ро-
за пад и пре ко ко та 133.1  – ју го за пад но од по те са „Крст до ли на”, 95.1  – „Бу ко ро ва дол” и 121.5  – „По по ва дол”, за тим за пад ним и се вер-
ним обо дом на се ља Ко ло ни ја до ла зи до на се ља Се ле уш (ко ор ди на та: N 45° 08’ 05’’, E 20° 54’ 42’’). Гра ни ца ода тле иде цик  – цак ли ни јом 
у прав цу се ве ра пу тем ис точ но од еко но ми је „Је дин ство” и гро бља, а за тим и зе мља ним пу тем ко ји из на се ља пре ко ко та 99.2 и 99.4 про-
ла зи за пад но од по те са „Сур дук” и „Ви но гра ди”, ју го за пад но од на се ља Илан џа, се че тзв. Илан џан ски пут ко ји иде ка Па ди ни и из ла зи 
на ас фалт ни пут Илан џа  – До бри ца (ко ор ди на та: N 45° 10’ 42’’, E 20° 54’ 33’’). Гра ни ца ту пре ла зи на на сип ко јим иде уз ис точ ни обод 
на се ља Илан џа и на ју жном обо ду на се ља се укљу чу је на ас фалт ни пут Илан џа  – Али бу нар (ко ор ди на та: N 45° 09’ 30’’, E 20° 55’ 20’’), 
тим пу тем на југ до ула за у на се ље Се ле уш, за тим истим на си пом по ис точ ном обо ду на се ља Се ле уш до пру ге. Oдатле гра ни ца иде крат-
ко пру гом до же ле знич ке ста ни це, а за тим на ју го и сток до ко те 83.7, а за тим у прав цу ју га из ла зи на Омла дин ски ка нал (ко ор ди на та: N 
45° 07’ 19’’, E 20° 55’ 44’’) и њи ме на југ до ко те 78.3. Одав де гра ни ца скре ће на за пад пу тем по ју жном обо ду на се ља до ас фалт ног пу та, 
на ју жном из ла зу из на се ља (ко ор ди на та: N 45° 07’ 19’’, E 20° 55’ 44’’), а за тим тим пу тем на југ до зе мља ног пу та, ко јим пре ко ко те 79.5 
иде по се вер ном обо ду на се ља Али бу нар (ко ор ди на та: N 45° 05’ 36’’, E 20° 57’ 22’’), у ко јој скре ће на ју го и сток ис точ ним обо дом на се ља, 
оста вља ју ћи про стор око ПК „Та миш” из ван ре јо на, а укљу чу ју ћи део на се ља Али бу нар на се ве ро и сто ку до ас фалт ног пу та Али бу нар  – 
Ло кве (ко ор ди на та: N 45° 05’ 27’’, E 20° 58’ 46’’), а за тим и ис точ ним обо дом на се ља пре ко ко те 77.6 и ко ор ди на те: N 45° 04’ 24’’, E 20° 
58’ 56’’ до ла зи до пу та из ме ђу пар це ла јед ну дуж се вер но од ас фалт ног пу та Али бу нар  – Ба нат ски Кар ло вац (ко ор ди на те: N 45° 03’ 59’’, 
E 20° 59’ 17’’) и тим пу тем до Рим ског ка на ла (ко ор ди на та: N 45° 03’ 45’’, E 20° 59’ 57’’). Гра ни ца да ље ка на лом иде до по ме ну тог ас-
фалт ног пу та, њи ме крат ко на ју го и сток и у ко ти 85.0 пре ла зи на на сип, се вер но од на се ља Ба нат ски Кар ло вац, про ла зи ко ту 81.7 и у 
прав цу ју га (ко ор ди на та: N 45° 03’ 33’’, E 21° 01’ 09’’) из ла зи на пру гу, ис точ но од же ле знич ке ста ни це. Ода тле гра ни ца ре јо на скре ће на 
ис ток, иде пру гом ка Вр шцу, про ла зи се вер ним обо дом на се ља Ни ко лин ци до ко ор ди на те: N 45° 03’ 33’’, E 21° 04’ 42’’, а за тим пу тем по 
ис точ ном обо ду на се ља пре ко ко те 86.8 (ас фалт ни пут Али бу нар  – Вр шац) и ко ор ди на те: N 45° 02’ 56’’, E 21° 04’ 43’’, да ље ју жним обо-
дом на се ља до ла зи до пу та Ни ко лин ци  – Де ли блат ска пе шча ра (ко ор ди на та: N 45° 02’ 39’’, E 21° 03’ 40’’). Тим пу тем гра ни ца иде на југ 
ка пе шча ри и код ко те 144.6 (ко ор ди на та: N 45° 00’ 44’’, E 21° 03’ 07’’)  – се вер но од по те са „Ни ко ли нач ки ви но гра ди” зе мља ним пу тем 
скре ће пре ко ко те 151.38 на ју го и сток ка по те су „Уљ ман ски ви но гра ди”. Тим пу тем гра ни ца до ла зи до ко те 160.6 и на ста вља пу тем по 
се вер ном обо ду тог по те са пре ко ко та 152.5, 149.9, 150.9, 149.19 и 150.82, а за тим и по те са „Из би шки ви но гра ди” пре ко ко та 155.78, 
158.0 и 163.7, за тим „За га јич ки ви но гра ди”  – ко та 168.8, „Пар чан ски ви но гра ди”  – ко та 168.7 и „Оре шач ки ви но гра ди”  – ко та 160.9 и 
166.9, одва ја ју ћи та ко ре јон од пар це ла по те са „Гор ње ли ва де” и „Угар”. Гра ни ца та ко да ље иде на се ве ро и сток, пу тем пре ко ко те 158.4 и 
из ла зи на ка нал „Рим ски ша нац”, ју го и сточ но од по те са „Ого ра”. Њи ме гра ни ца иде до ко те 139.67 и пу тем на ју го и сток пре ко ко те 
87.06, ју жно од по те са „Ве ли ка То бо ли ца” у прав цу ју го и сто ка из ла зи на ка нал Ду нав  – Ти са  – Ду нав, а за тим њи ме на се ве ро и сток до 
мо ста на ас фалт ном пу ту Пар та  – Стра жа. Гра ни ца ре јо на ода тле иде пре ко мо ста на ка на лу Ду нав  – Ти са  – Ду нав ас фалт ним пу тем до 
ула за у на се ље Стра жа, а од ко ор ди на те: N 44° 58’ 29’’, E 21° 17’ 37’’ зе мља ним пу тем по за пад ном обо ду на се ља Стра жа, се че пут ка Вр-
шцу и од ко ор ди на те: N 44° 58’ 46’’, E 21° 18’ 15’’ на ста вља пу тем из ме ђу пар це ла јед ну дуж за пад но од пу та Стра жа  – Вој во дин ци до 
ко ор ди на те: N 45° 00’ 47’’, E 21° 20’ 10’’ и до ла зи до крај ње ју го за пад не тач ке на се ља Вој во дин ци (ко ор ди на та: N 45° 00’ 49’’, E 21° 20’ 
29’’). Гра ни ца ода тле иде на се вер за пад ним обо дом на се ља, а за тим од ко ор ди на те: N 45° 01’ 03’’, E 21° 20’ 43’’ пу тем из ме ђу пар це ла 
пре ко ко те 109.9, у прав цу Вр шца на кон три ду жи и у ко ор ди на ти: N 45° 01’ 30’’, E 21° 19’ 59’’ скре ће на се ве ро и сток, об у хва та ју ћи пар-
це ле по те са „Гра ди не” и њи ме из ла зи на пут из ме ђу пар це ла, ко јим од Ку шти ља иде ка Ри ти ше ву (ко ор ди на та: N 45° 02’ 04’’, E 21° 20’ 
52’’), ис точ но пре ко по те са „Из лаз”. Гра ни ца на ста вља до ас фалт ног пу та у ко ор ди на ти: N 45° 01’ 54’’, E 21° 21’ 40’’, за тим крат ко на ста-
вља ас фалт ним пу тем и од ко ор ди на те: N 45° 02’ 02’’, E 21° 21’ 50’’ на ста вља зе мља ним пу тем из ме ђу пар це ла јед ну дуж за пад но од по-
ме ну тог ас фалт ног пу та до ко те 136.4  – за пад но од на се ља Ку штиљ, а од ко ор ди на те: N 45° 02’ 15’’, E 21° 22’ 07’’ до ла зи до ас фалт ног 
пу та Ку штиљ  – Вр шац (ко ор ди на та: N 45° 02’ 28’’, E 21° 22’ 43’’). Гра ни ца иде на се ве ро за пад тим пу тем, пре ла зи по ток Гу зај на и до ла зи 
од по то ка Ме сић  – ко та 111, тзв. „Три бу на ра”. Ода тле гра ни ца скре ће на за пад по то ком, пре ла зи ас фалт ни пут Бе ла Цр ква  – Вр шац и по-
то ком до ла зи до же ле знич ке ста ни це Вр шац. Да ље гра ни ца иде пру гом ка Ва ти ну до мо ста пре ко Вр шач ког ка на ла, одва ја се њи ме нај-
пре на се ве ро и сток до ко ор ди на те: N 45° 08’ 00’’, E 21° 17’ 21’’, а за тим се вер но од град ске пла же ис точ ним кра ком ка на ла ко јим гра ни ца 
иде уз се вер ни обод на се ља Вр шац до ко ор ди на те: N 45° 07’ 32’’, E 21° 18’ 25’’. Гра ни ца за тим скре ће на се ве ро и сток, пу тем јед ну дуж 
за пад но од ас фалт ног пу та Вр шац  – Гу ду ри ца пре ко ко те 85.7, оста вља ју ћи пар це ле по те са „Ма ли вр шач ки рит” ван ре јо на све до ко ор-
ди на те: N 45° 08’ 52’’, E 21° 20’ 28’’ и ода тле се укљу чу је на по ме ну ти ас фалт ни пут (ко ор ди на та: N 45° 08’ 44’’, E 21° 20’ 49’’). Гра ни ца 
ре јо на се за тим одва ја од Гу ду рич ког пу та, за пад но од по те са „Мај дан”, пре скре та ња за Ма лу Гу ду ри цу (ко ор ди на та: N 45° 09’ 26’’, E 
21° 22’ 38’’) и у прав цу за па да пре ла зи на пут из ме ђу пар це ла за јед ну дуж. Гра ни ца се по но во укљу чу је на Гу ду рич ки пут на ме сту где 
пут пре се ца ка нал ко ји во ди од по те са „Ја но ва” ка Ма лом рит ском ка на лу (ко ор ди на та: N 45° 10’ 13’’, E 21° 23’ 19’’). Гра ни ца да ље иде 
тим пу тем ка Ве ли ком Сре ди шту, а за тим од ко ор ди на те: N 45° 10’ 38’’, E 21° 23’ 36’’ за пад ним и се вер ним обо дом на се ља до пу та ко ји из 
на се ља во ди ка по те су и ка ра у ли „Ви со ко по ље” и њи ме до ла зи до ко те 107.25  – ис точ но од по те са „Ца ран ски брег”. Ту гра ни ца скре ће 
на се ве ро и сток пу тем из ме ђу пар це ла пре ко по те са „Рам на ја” и „Кру шка” и пре ко ко ор ди на те: N 45° 12’ 45’’, E 21° 25’ 21’’ и ко те 134.3 
до ла зи до по чет не тач ке на гра ни ци.
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Кар та 2.6.1. Гра ни це ре јо на и ви но гор ја Ју жно ба нат ског ре јо на
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Об у хва ће не оп шти не

Ју жно ба нат ски ре јон об у хва та те ри то ри ју у оп шти на ма Вр шац, Бе ла Цр ква, Ко вин и Али бу нар.

По вр ши не ре јо на и ви но гор ја

Ју жно ба нат ски ре јон за у зи ма по вр ши ну од 65.331,69 ha, где је нај ве ће Вр шач ко ви но гор је.

Та бе ла 2.6.1. По вр ши не ре јо на и ви но гор ја Ју жно ба нат ског ре јо на

Ви но гор ја
Укуп на по вр ши на

ha % (рејон) % (ви но гор је)
Вр шач ко ви но гор је 16.962,51 25,96 40,26
Бе ло цр кван ско ви но гор је 11.738,86 17,97 27,87
Ви но гор је Де ли блат ска пе шча ра 13.420,22 20,54 31,86
Укуп но 42.121,59 64,47 100,00
Ју жно ба нат ски ре јон
Укупна површина (ha) 65.331,69

По вр ши не под ви но гра ди ма

На осно ву по љо при вред ног по пи са из 2012. го ди не у Ју жно ба нат ском ре јо ну има 1730,69 ha ви но гра да (око 1703,88 ha род них ви-
но гра да, од но сно 98,45%), од че га је 163,62 ha са сто ним сор та ма и 1567,07 ha са вин ским сор та ма.

Гра фи кон 2.6.1. По вр ши не под об ра ђи ва ним ви но гра ди ма у оп шти на ма об у хва ће ним Ју жно ба нат ским ре јо ном
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Кли мат ски фак то ри

У та бе ли 2.6.2. су при ка за не вред но сти не ких би о кли мат ских ин дек са на осно ву по да та ка из ме те о ро ло шких ста ни ца у Вр шцу и 
Бе лој Цр кви (1961 –2010).

Та бе ла 2.6.2. Би о кли мат ски ин дек си за Ју жно ба нат ски ре јон
Ста ни ца AVG WIN BEDD HI CI DI N0 N35 N15
Вршaц 17.3 1627.2 1335.2 2140.7 11.4 192.6 6.3 2.5 3.3
Бе ла Цр ква 17.4 1635.7 1346.1 2163.5 11.4 199.4 5.4 3.6 1.8

Кар та 2.6.2. Вин кле ров ин декс Ју жно ба нат ског ре јо на
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Зе мљи шни усло ви

Пре о вла ђу ју ћи ти по ви зе мљи шта овог ре јо на су вер ти сол и чер но зем, а у ма њој ме ри су за сту пље ни аре но сол и си ро зем на пе ску, 
као и оста ли ти по ви зе мљи шта.

Кар та 2.6.3. Ти по ви зе мљи шта Ју жно ба нат ског ре јо на

То по граф ски фак то ри

Ге о граф ска ши ри на

Ре јон се про сти ре од 45° 12’ ге о граф ске ши ри не на се ве ру до 44° 44’ ге о граф ске ши ри не на ју гу.

Над мор ска ви си на

Ве ћи део ре јо на се про сти ре на над мор ским ви си на ма од 70 m до 260 m, али се пре де ли где се про сти ру ви но гор ја и где се на ла зе 
ви но гра ди углав ном на ла зе на над мор ским ви си на ма од 90 m до 220 m.
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Оро граф ске ка рак те ри сти ке

Ре јон се на ла зи у пре те жно рав ни чар ском пре де лу, а у се ве ро и сточ ном де лу ре јо на до ми ни ра уз ви ше ње, од но сно Вр шач ке пла ни не 
(641 m), ко је се про сти ру прав цем ис ток  – за пад у ду жи ни од 18 km и обез бе ђу ју по вољ не усло ве за га је ње ви но ве ло зе. 

Ути цај ве ли ких во де них по вр ши на

У овом ре јо ну из ве стан ути цај на ви но ву ло зу мо же има ти са ју жне стра не ре јо на ре ка Ду нав, а ви но гра ди ис под шу мо ви тог Вр шач-
ког бре га, у из ве сној ме ри има ју ма ње го ди шње ко ле ба ње тем пе ра ту ре. 

Пejзаж

Овај ре јон об у хва та ма њи се ве ро и сточ ни бре жуљ ка сто  – брд ски по јас око Вр шач ког бре га, где су пре те жно за сту пље не шу ме хра-
ста це ра и сла ду на, као и ве ћи ни зиј ски по јас где об у хва та па нон ско-понт ска шу мо-степ ска под руч ја у ко ји ма су за сту пље не ра тар ске 
кул ту ре. Пеј за жне ка рак те ри сти ке де ла овог ре јо на (ви но гор је Де ли блат ске пе шча ре) да је Де ли блат ска пе шча ра сво јим спе ци фич ном 
ве ге та ци јом као што су ба гре мо ве шу ме. Та ко ђе, Ка нал Ду нав  – Ти са  – Ду нав про ла зи кроз ре јон, а са ис точ не стра не се на ла зе Бе ло цр-
кван ска је зе ра.

За сту пље ност ви но гра да и про из во ђа ча гро жђа

У овом ре јо ну 786 га здин ста ва по се ду је ви но гра де, што чи ни око 6,5% од укуп ног бро ја по љо при вред них га здин ста ва овог ре јо на. 
Нај ве ћи број ви но гра да ра, као и пар це ла под ви но гра ди ма се на ла зи у оп шти ни Вр шац.

Ви но гор је

Ју жно ба нат ски ре јон има сле де ћа ви но гор ја:
2.6.1. Вр шач ко ви но гор је/Вр шац;
2.6.2. Бе ло цр кван ско ви но гор је/Бе ла Цр ква;
2.6.3. Ви но гор је Де ли блат ске пе шча ре/Де ли блат ска пе шча ра.

2.6.1.Вршачковиногорје/Вршац

Про сти ра ње

Вр шач ко ви но гор је се на ла зи у се вер но и сточ ном де лу ре јо на на об рон ци ма Вр шач ких пла ни на.

Гра ни це

Гра ни ца ви но гор ја по чи ње на срп ско-ру мун ској гра ни ци, у по те су „Кри ва ја”, код ко те 134.3 (ко ор ди на та: N 45° 12’ 32’’, E 21° 25’ 
56’’) и иде др жав ном гра ни цом све до ме ста где се ре ка Ка раш одва ја од гра ни це у К.О. Ку штиљ. Ода тле гра ни ца ви но гор ја иде на ју го за-
пад пу тем, се вер но од ре ке до ко те 86.2, а за тим од ко ор ди на те: N 45° 02’ 23’’, E 21° 23’ 44’’ ис точ ним обо дом на се ља и по но во ре ком до-
ла зи до др жав не гра ни це. Гра ни ца на ста вља на ју го за пад др жав ном гра ни цом све до зе мља ног пу та, ко ји са ју жног обо да на се ља из ла зи 
на ре ку Ка раш (ко ор ди на та: N 45° 00’ 31’’, E 21° 20’ 48’’) и ода тле у прав цу ју го за па да до ла зи до ас фалт ног пу та Вој во дин ци  – До бри че-
во, не да ле ко од ју жног обо да на се ља Вој во дин ци, и на ме сту где ре ка скре ће на југ (ко ор ди на та: N 45° 12’ 32’’, E 21° 25’ 56’’) на ста вља у 
истом прав цу на ју го за пад изо хип сом 85 до ас фалт ног пу та Стра жа  – Ја се но во, на ју жном ула зу у на се ље Стра жа. Ода тле гра ни ца оштро 
скре ће на се ве ро за пад пу тем са дру ге стра не ко се, за пад но од изо хип се 100, пре ко ко та 111.5, 109.7, 109.62, 109.7 и 109.64 и до ла зи до за-
пад ног обо да се ла Вој во дин ци (ко ор ди на та: N 45° 00’ 49’’, E 21° 20’ 29’’). Гра ни ца ода тле иде на се вер за пад ним обо дом на се ља, а за тим 
од ко ор ди на те: N 45° 01’ 03’’, E 21° 20’ 43’’ пу тем из ме ђу пар це ла пре ко ко те 109.9, у прав цу Вр шца на кон три ду жи и у ко ор ди на ти: N 
45° 01’ 30’’, E 21° 19’ 59’’ скре ће на се ве ро и сток, об у хва та ју ћи пар це ле по те са „Гра ди не” и њи ме из ла зи на пут из ме ђу пар це ла ко јим се 
од Ку шти ља иде ка Ри ти ше ву (ко ор ди на та: N 45° 02’ 04’’, E 21° 20’ 52’’), ис точ но пре ко по те са „Из лаз”. Гра ни ца на ста вља до ас фалт ног 
пу та у ко ор ди на ти: N 45° 01’ 54’’, E 21° 21’ 40’’, за тим крат ко на ста вља ас фалт ним пу тем и од ко ор ди на те: N 45° 02’ 02’’, E 21° 21’ 50’’ 
на ста вља зе мља ним пу тем, из ме ђу пар це ла јед ну дуж за пад но од по ме ну тог ас фалт ног пу та до ко те 136.4  – за пад но од на се ља Ку штиљ, 
а од ко ор ди на те: N 45° 02’ 15’’, E 21° 22’ 07’’ до ла зи до ас фалт ног пу та Ку штиљ  – Вр шац (ко ор ди на та: N 45° 02’ 28’’, E 21° 22’ 43’’). 
Гра ни ца иде на се ве ро за пад тим пу тем, пре ла зи по ток Гу зај на и до ла зи до по то ка Ме сић  – ко та 111, тзв. „Три бу на ра”. Ода тле гра ни ца 
скре ће на за пад по то ком, пре ла зи ас фалт ни пут Бе ла Цр ква  – Вр шац и по то ком до ла зи до же ле знич ке ста ни це Вр шац. Да ље гра ни ца иде 
пру гом ка Ва ти ну до мо ста пре ко Вр шач ког ка на ла, одва ја се њи ме нај пре на се ве ро и сток до ко ор ди на те: N 45° 08’ 00’’, E 21° 17’ 21’’, 
а за тим се вер но од град ске пла же, ис точ ним кра ком ка на ла ко јим гра ни ца иде уз се вер ни обод на се ља Вр шац до ко ор ди на те: N 45° 07’ 
32’’, E 21° 18’ 25’’. Гра ни ца за тим скре ће на се ве ро и сток пу тем јед ну дуж за пад но од ас фалт ног пу та Вр шац  – Гу ду ри ца пре ко ко те 85.7, 
оста вља ју ћи пар це ле по те са „Ма ли вр шач ки рит” ван ре јо на све до ко ор ди на те: N 45° 08’ 52’’, E 21° 20’ 28’’ и ода тле се укљу чу је на по-
ме ну ти ас фалт ни пут (ко ор ди на та: N 45° 08’ 44’’, E 21° 20’ 49’’). Гра ни ца ре јо на се за тим одва ја од Гу ду рич ког пу та, за пад но од по те са 
„Мај дан” пре скре та ња за Ма лу Гу ду ри цу (ко ор ди на та: N 45° 09’ 26’’, E 21° 22’ 38’’) и у прав цу за па да пре ла зи на пут из ме ђу пар це ла за 
јед ну дуж. Гра ни ца се по но во укљу чу је на Гу ду руч ки пут, на ме сту где пут пре се ца ка нал ко ји во ди од по те са „Ја но ва” ка Ма лом рит ском 
ка на лу (ко ор ди на та: N 45° 10’ 13’’, E 21° 23’ 19’’). Гра ни ца да ље иде тим пу тем ка Ве ли ком Сре ди шту, а за тим од ко ор ди на те: N 45° 10’ 
38’’, E 21° 23’ 36’’ за пад ним и се вер ним обо дом на се ља до пу та ко ји из на се ља во ди ка по те су и ка ра у ли „Ви со ко по ље” и њи ме до ла зи 
до ко те 107.25  – ис точ но од по те са „Ца ран ски брег”. Ту гра ни ца скре ће на се ве ро и сток пу тем из ме ђу пар це ла пре ко по те са „Рам на ја” и 
„Кру шка” и пре ко ко ор ди на те: N 45° 12’ 45’’, E 21° 25’ 21’’ и ко те 134.3 до ла зи до по чет не тач ке на гра ни ци.

Гра ни ца ви но гор ја не об у хва та шум ски по јас, од но сно вр хо ве и ви ше па ди не Вр шач ког бре га.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Вр шач ко ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Ве ли ко Сре ди ште, Гу ду ри ца, Мар ко вац, Вр шац, Ма ло Сре ди ште, Ме-
сић, Ја блан ка, Со чи ца I, Со чи ца II, Ку штиљ, Вој во дин ци и Стра жа. 
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2.6.2.Белоцрквансковиногорје/БелаЦрква

Про сти ра ње

Бе ло цр кван ско ви но гор је се на ла зи у ју го и сточ ном де лу ре јо на у под руч ју из ме ђу ре ка Ду нав и Ка раш и са сто ји се из два де ла: за-
пад ни  – на пе ско ви тим те ре ни ма у К.О. Ду пља ја уз ка нал Ду нав  – Ти са  – Ду нав и ис точ ни  – у ши рем под руч ју око Бе ле Цр кве.

Гра ни це

Гра ни ца ис точ ног де ла ви но гор ја по чи ње на срп ско  – ру мун ској гра ни ци од ка ра у ле Тан да рек, ју го и сточ но од по те са „Мир ко вач ки 
по ток” и иде др жав ном гра ни цом све до ме ста где се Ја ру га одва ја од ре ке Не ре (ко ор ди на та: N 44° 52’ 22’’, E 21° 29’ 49’’). Ода тле гра-
ни ца у прав цу се ве ро за па да из ла зи на ас фалт ни пут, ис точ но од ме ста Ку сић (ко ор ди на та: N 44° 52’ 22’’, E 21° 29’ 49’’) и тим пу тем на 
за пад до рас кр сни це код гро бља. Ту гра ни ца скре ће пу тем ко јим об у хва та на се ље Ку сић са ју жне стра не уз Ја ру гу до ка на ла Луг, ко јим 
се одва ја на се вер пре ко ко те 92.2  – мост на ас фалт ном пу ту Ку сић  – Бе ла Цр ква, а за тим кра ком ка на ла на ис ток, се вер но од на се ља 
Ку сић до мо ста на ас фалт ном пу ту Ку сић  – Ка лу ђе ре во. Гра ни ца ви но гор ја да ље се на ста вља на се вер ас фалт ним пу тем до пу та Ка лу ђе-
ро во  – Бе ла Цр ква, а за тим на за пад тим пу тем до ко те 89.6, на мо сту пре ко ка на ла ис точ но од Бе ле Цр кве. Гра ни ца ви но гор ја се спу шта 
у прав цу ју го за па да ка на лом по но во на по ток Ја ру гу, а за тим њи ме на за пад, про ла зи ас фалт ни пут од Бе ле Цр кве ка ка ра у ли на Не ри и 
пр вим ка на лом (ко ор ди на та: N 44° 52’ 33’’, E 21° 24’ 53’’), за пад но од тог пу та се вра ћа на се вер до обо да на се ља. Ода тле гра ни ца скре ће 
на за пад и из ла зи на пру гу ис точ но од Глав ног бе ло цр кван ског је зе ра (ко ор ди на та: N 44° 53’ 45’’, E 21° 24’ 44’’), а за тим њо ме крат ко до 
пу та Бе ла Цр ква  – Вра чев Гај и њи ме на ју го за пад до мо ста пре ко ка на ла ис точ но од на се ља Вра чев Гај (ко ор ди на та: N 44° 53’ 00’’, E 21° 
22’ 31’’). Ода тле гра ни ца ви но гор ја иде на се ве ро за пад, пу тем пре ко ко те 77.8 по се ве ро и сточ ном обо ду на се ља и из ла зи на ас фалт ни пут 
Вра чев Гај  – Цр ве на Цр ква. Ода тле гра ни ца иде на се вер до ко те 78.8, одва ја се од пу та и на ста вља ју ћи у истом прав цу за пад ним обо дом 
на се ља до ла зи до ас фалт ног пу та Цр ве на Цр ква  – Ја се но во (ко ор ди на та: N 44° 54’ 03’’, E 21° 21’ 42’’). Гра ни ца иде тим пу тем до ко те 
120.3, а за тим њо ме у прав цу се ве ро и сто ка изо хип сом 120 и пу тем по за пад ном обо ду по те са „До лић” до ко те 124.7, а ода тле у прав цу 
се ве ро и сто ка пу тем по ред из во ра по то ка До лић у ду жи ни од две ду жи до ко те 125.8, а за тим на зад на ју го и сток пу тем из ме ђу пар це ла 
по те са „До лић” и „Шој це” до ас фалт ног пу та Цр ве на Цр ква  – Че шко се ло (ко ор ди на та: N 44° 54’ 44’’, E 21° 22’ 21’’). Гра ни ца иде на се-
вер тим пу тем пре ко ко те 128.2 и 131.5 до гра ни це К.О. Цр ве на Цр ква  – Че шко Се ло, за тим том гра ни цом и ас фалт ним пу тем Че шко Се-
ло  – Бе ла Цр ква. Да ље гра ни ца иде тим пу тем на ју го и сток све до пу та се вер но од еко но ми је Си га (ко ор ди на та: N 44° 55’ 32’’, E 21° 24’ 
51’’), где скре ће на ис ток и иде пу тем све до гра ни це К.О. Бе ла Цр ква  – Кру шчи ца и да ље њо ме на се ве ро и сток све до др жав не гра ни це 
са Ру му ни јом, од но сно до по чет не тач ке гра ни це овог де ла ви но гор ја.

Гра ни ца за пад ног де ла ви но гор ја по чи ње на се ве ру у К.О. Ду пља ја, од ста рог то ке ре ке Ка раш, се вер но од по те са „Ба ра” ко ја се 
на ла зи ју го за пад но од се ла, од ко те 107 на ас фалт ном пу ту Ду пља ја  – Гре бе нац и иде изо хип сом 100, на ју го и сток пот пу но об у хва та ју ћи 
по тес „Град” са се вер не стра не, по но во се че пут и на ста вља све до ко те 101.0  – „Зе ле ни брег” и у истом прав цу пу тем из ме ђу пар це ла 
пре ко ко те 125.4 до ла зи до ко те 151.3  – „Ве ли ка ум ка”. Ту скре ће на ис ток и на кон три ду жи до ла зи до ко те 122.0, ода кле пу тем из ме ђу 
пар це ла у прав цу ју го и сто ка пре ла зи по но во на изо хип су 100 (ко ор ди на та: N 44° 53’ 31’’, E 21° 19’ 24’’). Том изо хип сом у прав цу ју га 
гра ни ца из би ја на ас фалт ни пут Вра чев Гај  – Де ли бла то (ко ор ди на та: N 44° 52’ 09’’, E 21° 19’ 41’’). Гра ни ца ту скре ће крат ко на ис ток 
тим пу тем до (ко ор ди на та: N 44° 52’ 16’’, E 21° 19’ 12’’), а за тим скре ће на ју го и сток пу тем пре ко ко та 93.6 и 81.57, до ла зи до ас фалт ног 
пу та Ба нат ска Па лан ка  – Вра чев Гај, ју жно од Се ла ко вог бре га. Ода тле гра ни ца иде се вер ним обо дом на се ља Ба нат ска Па лан ка (ко ор ди-
на та: N 44° 50’ 55’’, E 21° 19’ 31’’), а за тим на се ве ро за пад пу тем, за пад но од по те са „Де во јач ки брег”, из ла зи на ас фалт ни пут Бе ла Цр ква 
 – Де ли бла то, не да ле ко од тзв. Ђа во љег мо ста. Гра ни ца ви но гор ја да ље се че пут Ко вин  – Бе ла Цр ква и пре ко ко та 105,0, 108,6 код ста рог 
то ка ре ке Ка раш, ко та 104,5, из ла зи на пут (ко ор ди на та: N 44° 52’ 35’’, E 21° 17’ 10’’), ис точ но од пре вод ни це и по те са Ва га не до ла зи до 
тач ке ју жно од ко те 102.2  – „Ма ли пе сак” (ко ор ди на та: N 44° 53’ 18’’, E 21° 16’ 14’’). Ту се гра ни ца спу шта у прав цу ју га пре ма пре вод-
ни ци до изо хип се 90, а за тим том изо хип сом на се ве ро за пад, пре ко по те са „Хат” до ла зи до зе мља ног пу та (ко ор ди на та: N 44° 53’ 24’’, E 
21° 15’ 49’’) и да ље тим пу тем пре ко ко те 75.96 из ла зи на ас фалт ни пут Гре бе нац  – Ду пља ја (ко ор ди на та: N 44° 54’ 16’’, E 21° 14’ 56’’). Ту 
гра ни ца скре ће на се ве ро и сток тим пу тем пре ко ко те 76.4 до ко те 107 и у прав цу се ве ро за па да на изо хип су 100, ко јом до ла зи до по чет не 
тач ке гра ни це ви но гор ја (ко ор ди на та: N 44° 55’ 04’’, E 21° 15’ 48’’).

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Бе ло цр кван ско ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Ду пља ја, Ја се но во, Вра чев Гај I, Цр ве на Цр ква, Бе ла Цр ква, Кру-
шчи ца, Ку сић I, као и ка та стар ске оп шти не Ку сић III, Ка лу ђе ро во I, Ка лу ђе ро во II и Ка лу ђе ро во III.

2.6.3.ВиногорјеДелиблатскепешчаре/Делиблатскапешчара

Про сти ра ње

Ви но гор је Де ли блат ске пе шча ре се про сти ре на под руч ју Де ли блат ске пе шча ре и са сто ји из два де ла: се вер ни  – ма њи део ви но гор ја 
у К.О. Илан џа, Се ле уш, Али бу нар и Ба нат ски Кар ло вац и ју жни, ве ћи део ви но гор ја, ко ји об у хва та про стор Де ли блат ске пе шча ре и ње-
них па ди на, као и че ти ри оазе: Па ди на, Пло чи ца, Ба нат ски Бре сто вац (ма ла оаза) и До ло во (ма ла оаза).

Гра ни це

Гра ни ца ју жног де ла ви но гор ја Де ли блат ска пе шча ра по чи ње од же ле знич ке ста ни це Вла ди ми ро вац и кре ће на се ве ро и сток пре ко 
ко та 150.7  – „Но во по ље”, 148.9 и 145.39 и у ко ти 146.0 из ла зи на зе мља ни пут (ко ор ди на та: N 45° 02’ 45’’, E 20° 56’ 24’’) ко ји из Али бу-
на ра иде пре ко по те са „Ве ли ки дол” ка пе шча ри, крат ко њи ме на југ, а за тим на ју го и сток изо хип сом 140, ко јом из ла зи на зе мља ни пут 
Вла ди ми ро вац  – Ба нат ски Кар ло вац (ко ор ди на та: N 45° 02’ 01’’, E 20° 57’ 06’’) пре ко пе шча ре јед на дуж ју жно од Пан че вач ке ме ђе, пре ко 
ко те 144.6 (ко ор ди на та: N 45° 02’ 06’’, E 20° 57’ 01’’), њи ме на ис ток пре ко ко те 144.6 до укр шта ња са пу тем Ба нат ски Кар ло вац  – Де ли-
блат ска пе шча ра, ко та 127.9 и у ју го и сточ ном прав цу пре ко ко та 135.4, 130.8, а за тим се ве ро и сточ но пре ко ко те 117.45 до ла зи до ме ста 
где изо хип са 110 се че ас фалт ни пут (ко ор ди на та: N 45° 02’ 17’’, E 21° 01’ 59’’) ко ји од ис точ ног из ла за из на се ља Ба нат ски Кар ло вац во ди 
ка пе шча ри (ко ор ди на та: N 45° 02’ 17’’, E 21° 02’ 09’’). Ода тле гра ни ца иде изо хип сом 110 на ис ток, све до ко те 109.84 на пу ту Ни ко лин-
ци  – Де ли блат ска пе шча ра (ко ор ди на та: N 45° 01’ 55’’, E 21° 03’ 53’’). Тим пу тем гра ни ца иде на југ ка пе шча ри и код ко те 144.6, се вер но 
од по те са „Ни ко ли нач ки ви но гра ди” скре ће на ју го и сток ка по те су „Уљ ман ски ви но гра ди”. Тим пу тем гра ни ца до ла зи до ко те 160.6 и 
на ста вља пу тем по се вер ном обо ду тог по те са, а за тим и по те са „Из би шки ви но гра ди”, „За га ји шки ви но гра ди”, „Пар чан ски ви но гра ди” 
и „Оре шач ки ви но гра ди”, одва ја ју ћи та ко ре јон од пар це ла по те са „Гор ње ли ва де” и „Угар”. Гра ни ца та ко до ла зи до ко те 160.9  – се вер но 
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од по те са „Оре шач ки ви но гра ди” и пу тем пре ко ко та 166.95 и 158.4 из ла зи на ка нал „Рим ски ша нац”, ис точ но од по те са „Ого ра”. Њи ме 
гра ни ца иде до ко те 139.67 и пу тем ју жно од по те са „Ве ли ка то бо ли ца” пре ко ко те 87.06. Ода тле гра ни ца скре ће на ју го за пад пу тем из-
ме ђу пар це ла, за пад но од по те са Лун ка пре ко ко та 79.30, 76.0 и ас фалт ним пу тем до се вер ног обо да на се ља Гре бе нац (ко ор ди на та: N 44° 
54’ 27’’, E 21° 14’ 21’’)  и ода тле у прав цу ју го и сто ка из ла зи на ре ку Ка раш све до мо ста на ас фалт ном пу ту Гре бе нац  – Ду пља ја, ис точ-
ном обо ду и на ста вља ре ком Ка раш све до ко ор ди на те: N 44° 54’ 00’’, E 21° 14’ 35’’. Да ље гра ни ца иде на ју го и сток тим ка на лом до мо-
ста на пу ту Ду пља ја  – Гре бе нац, иде њи ме до мо ста пре ко ре ке Ка раш, а ода тле ју го и сточ ним обо дом на се ља Гре бе нац све до ас фалт ног 
пу та Гре бе нац  – Ду бо вац, на из ла зу из на се ља, ко та 94.3. Гра ни ца да ље иде тим пу тем, укљу чу ју ћи и на се ље Кај та со во од ко ор ди на те: 
N 44° 52’ 35’’, E 21° 15’ 39’’, за тим крат ко се ве ро и сточ ним обо дом на се ља Кај та со во до ко ор ди на те: N 44° 52’ 30’’, E 21° 15’ 35’’, где се 
по но во укљу чу је на исти ас фалт ни пут до рас кр сни це ас фалт них пу те ва за Бе лу Цр кву и Ко вин. Гра ни ца ту скре ће на за пад и иде пу тем 
ка Ко ви ну све до ула за у Де ли блат ску пе шча ру (ко ор ди на та: N 44° 51’ 05’’, E 21° 17’ 08’’), ода кле у прав цу ју го и сто ка пу тем по обо ду 
пе шча ре до ла зи до ко те 72.72, а за тим на ју го за пад пу тем пре ко ко та 73.3, 72.9 и 79.3 до оба ле Ду на ва. Гра ни ца ре јо на да ље иде ле вом 
оба лом Ду на ва, укљу чу ју ћи ви кенд на се ље у по те су „Сла ти на”, а за тим на за пад ас фалт ним пу тем до ис точ ног обо да на се ља Ду бо вац. 
Ода тле гра ни ца иде на за пад ка на лом Ве ли ки ла па, за тим и ка на лом се вер но од по те са „Лен це ро ва гре да”. Тим ка на лом гра ни ца из ла-
зи на ка нал Mали лап, иде крат ко њи ме, а за тим нај пре ка на лом по за пад ном обо ду, а по том и пу тем по се вер ном обо ду по те са „Га јић”, 
из ла зи на ју жни обод на се ља Гај. Гра ни ца иде крат ко пу тем по ју жном обо ду на се ља и из ла зи на ка нал Ве ли ки Лап (ко ор ди на та: N 44° 
47’ 28’’, E 21° 03’ 27’’). Да ље гра ни ца на ста вља на за пад, све до пу та пре до ла ска у по тес „Цр вен ка” и тим пу тем из ла зи на ас фалт ни пут 
Ко вин  – Бе ла Цр ква (ко ор ди на та: N 44° 47’ 20’’, E 21° 02’ 29’’)  и тим пу тем на ис ток до на се ља Гај. Да ље гра ни ца иде на се вер пу тем 
Гај  – Де ли бла то, пре ко по те са „Вр њи ше вац” све до се ве ро за пад ног обо да на се ља (ко ор ди на та: N 44° 47’ 52’’, E 21° 03’ 19’’) иде ње го вим 
се вер ним, па ис точ ним обо дом и по но во из ла зи на исти ас фалт ни пут. Гра ни ца иде тим пу тем све до тач ке за пад но од по те са „Ма ли пре-
сек” (ко ор ди на та: N 44° 48’ 04’’, E 21° 08’ 06’’), а ода тле ка на лом пре ко ко та 83.8 и 84.7, из ба цу ју ћи по тес „Ма јур” из ви но гор ја, из ла зи 
на пут ка Де ли бла ту, ју жно од ви кенд-на се ља Ве ли ка Вре ла. Гра ни ца иде на за пад ка на лом уз тај пут, а за тим истим ка на лом скре ће са 
тог пу та на ју го за пад, из ме ђу по те са „Ма ла вре ла” (у ви но гор ју) и „Об ро лонт” и „Вр њи ше вац” (ко ор ди на та: N 44° 49’ 09’’, E 21° 03’ 28’’) 
(ван ви но гор ја). Гра ни ца ода тле скре ће на се вер и зе мља ним пу тем пре ко ко те 100.5, пу тем из ме ђу пар це ла се че по ме ну ти пут Де ли бла-
то  – Ве ли ка вре ла у ко ти 110.35 и да ље на ста вља обо дом по те са „Ма ла вре ла”, пу тем се вер но од изо хип се 110. Гра ни ца да ље иде тим 
пу тем на ис ток, пре ко ко те 118.4 до ко ор ди на те: N 45° 53’ 23’’, E 20° 57’ 28’’ и у прав цу се ве ро и сто ка из ла зи на обод пе шча ре, се вер но од 
ви кенд  – на се ља Ве ли ка вре ла. Да ље гра ни ца иде на се ве ро за пад пу тем по обо ду пе шча ре, пре ко ко та 126.72 и 129.6, се че ас фалт ни пут 
Де ли бла то  – Вр шац (ко ор ди на та: N 44° 51’ 49’’, E 21° 03’ 55’’), на ста вља да ље и ис точ но од по те са „Тур ски бу нар” (ис точ но од на се ља 
Мра мо рак  – ко ор ди на та: N 44° 53’ 32’’, E 21° 00’ 35’’) из ла зи на пру гу Ко вин  – Вр шац и пру гом све до же ле знич ке ста ни це Вла ди ми ро-
вац, од но сно по чет не тач ке.

Овај део ви но гор ја не об у хва та спе ци јал ни ре зер ват при ро де „Де ли блат ска пе шча ра” ко ји се на ла зи у уну тра шњо сти ви но гор ја.
Гра ни ца се вер ног де ла ви но гор ја Де ли блат ска пе шча ра по чи ње од ас фалт ног пу та Илан џа  – До бри ца (ко ор ди на та: N 45° 10’ 42’’, E 

20° 54’ 33’’). Гра ни ца ту пре ла зи на на сип ко јим иде уз ис точ ни обод на се ља Илан џа и на ју жном обо ду на се ља се укљу чу је на ас фалт ни 
пут Илан џа  – Али бу нар (ко ор ди на та: N 45° 09’ 30’’, E 20° 55’ 20’’), тим пу тем на југ до ула за у на се ље Се ле уш, за тим истим на си пом по 
ис точ ном обо ду на се ља Се ле уш до пру ге. Oдатле гра ни ца иде крат ко пру гом до же ле знич ке ста ни це, а за тим на ју го и сток до ко те 83.7, 
а за тим у прав цу ју га из ла зи на Омла дин ски ка нал (ко ор ди на та: N 45° 07’ 19’’, E 20° 55’ 44’’) и њи ме на југ до ко те 78.3. Одав де гра ни ца 
скре ће на за пад, пу тем по ју жном обо ду на се ља до ас фалт ног пу та на ју жном из ла зу из на се ља (ко ор ди на та: N 45° 07’ 19’’, E 20° 55’ 44’’), 
а за тим тим пу тем на југ до зе мља ног пу та ко јим пре ко ко те 79.5 иде по се вер ном обо ду на се ља Али бу нар (ко ор ди на та: N 45° 05’ 36’’, E 
20° 57’ 22’’) у ко јој скре ће на ју го и сток ис точ ним обо дом на се ља, оста вља ју ћи про стор око ПК „Та миш” из ван ре јо на, а укљу чу ју ћи део 
на се ља Али бу нар на се ве ро и сто ку до ас фалт ног пу та (Али бу нар  – Ло кве, ко ор ди на та: N 45° 05’ 27’’, E 20° 58’ 46’’), а за тим и ис точ ним 
обо дом на се ља пре ко ко те 77.6 и ко ор ди на те: N 45° 04’ 24’’, E 20° 58’ 56’’ до ла зи до пу та из ме ђу пар це ла, јед ну дуж се вер но од ас фалт ног 
пу та Али бу нар  – Ба нат ски Кар ло вац (ко ор ди на та: N 45° 03’ 59’’, E 20° 59’ 17’’) и тим пу тем до Рим ског ка на ла (ко ор ди на та: N 45° 03’ 
45’’, E 20° 59’ 57’’), да ље ка на лом иде до по ме ну тог ас фалт ног пу та, њи ме крат ко на ју го и сток и у ко ти 85.0 пре ла зи на на сип, се вер но 
од на се ља Ба нат ски Кар ло вац, про ла зи ко ту 81.7 и у прав цу ју га (ко ор ди на та: N 45° 03’ 33’’, E 21° 01’ 09’’) из ла зи на пру гу, ис точ но од 
же ле знич ке ста ни це. Ту гра ни ца скре ће на се ве ро и сток пру гом све до же ле знич ке ста ни це Али бу нар, а ода тле у прав цу се ве ра пу тем по 
за пад ном обо ду по те са „Ши цар ни це” све до зе мља ног пу та ко ји у прав цу се ве ро за па да пре ко ко те 108.2 во ди ка тзв. Во лов ском пу ту ка 
Вла ди ми ров цу (ко ор ди на та: N 45° 04’ 58’’, E 20° 56’ 53’’). Гра ни ца ода тле иде тим зе мља ним пу тем до ко те 133.1  – ју го за пад но од по те-
са „Крст до ли на”. Ода тле гра ни ца на ста вља пу тем пре ко ко та 95.1  – „Бу ко ро ва дол” и 121.5  – „По по ва дол”, за тим за пад ним и се вер ним 
обо дом на се ља Ко ло ни ја до ла зи до на се ља Се ле уш (ко ор ди на та: N 45° 08’ 05’’, E 20° 54’ 42’’). Гра ни ца ода тле иде „цик-цак ли ни јом” у 
прав цу се ве ра пу тем ис точ но од еко но ми је „Је дин ство” и гро бља, а за тим и зе мља ним пу тем ко ји из на се ља пре ко ко те 99.2 и 99.4 про ла-
зи за пад но од по те са „Сур дук” и „Ви но гра ди”, ју го за пад но од на се ља Илан џа све до по чет не тач ке.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Ви но гор је Де ли блат ске пе шча ре об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Илан џа, Се ле уш, Вла ди ми ро вац, Али бу нар, Ба нат ски Кар-
ло вац, Мра мо рак, Ни ко лин ци, Уљ ма, Из би ште, Гре бе нац, Оре шац, Де ли бла то, Ду бо вац, Кај та со во, Ба нат ски Бре сто вац, Де ли блат ски 
Пе сак, До ло во и Шу ша ра.

Оаза Па ди на
Гра ни ца оазе Па ди на кре ће на се ве ро за па ду од ко те 114.93 на гра ни ци К.О. Па ди на и Ко ва чи ца и у прав цу се ве ро и сто ка зе мља ним 

пу тем из ме ђу пар це ла до ко ор ди на те: N 45° 07’ 45’’, E 20° 42’ 29’’, а за тим у прав цу ју го и сто ка пу тем из ме ђу пар це ла пре ко ко та 113.0, 
117.34 и 120.70 до ла зи на гра ни цу са К.О. Са мош, где скре ће на ју го и сток пу тем из ме ђу пар це ла, укљу чу ју ћи све пар це ле по те са „Ви-
но гра ди”, све до ас фалт ног пу та Па ди на  – Са мош (ко ор ди на та: N 45° 08’ 12’’, E 20° 44’ 14’’), а да ље на ју го за пад све до рас кр сни це са 
До брич ким пу тем. Ода тле гра ни ца скре ће на југ се о ским пу тем ка се ве ро и сточ ном обо ду на се ља, скре ће на ис ток (ко ор ди на та: N 45° 
07’ 45’’, E 20° 44’ 12’’), па на југ обо дом на се ља, а за тим опет на ис ток се о ским пу тем до ко те 113.4, ис точ но од на се ља. Ода тле гра ни ца 
кре ће на ју го за пад зе мља ним пу тем пре ко ко те 120.7, у ду жи ни од се дам ду жи (ко ор ди на та: N 45° 06’ 03’’, E 20° 44’ 37’’). Ода тле гра ни-
ца скре ће на се ве ро за пад пу тем из ме ђу пар це ла до ју жног обо да на се ља, крат ко пре ла зи на пут пре ма еко но ми ји, ју жно од се ла, а за тим 
на ста вља пу тем по ју го за пад ном обо ду на се ља, се че Јар ко вач ки пут на из ла зу из на се ља и до ла зи до ас фалт ног пу та пре ма Ко ва чи ци 
(ко ор ди на та: N 45° 07’ 06’’, E 20° 42’ 39’’). Гра ни ца крат ко иде пре ма на се љу, а за тим по сле јед не ду жи се одва ја на се ве ро за пад се о ским 
пу тем из ме ђу пар це ла све до ко те 114.93 где је и по чет на тач ка гра ни це оазе.

Оаза Пло чи ца
Гра ни ца оазе Пло чи ца кре ће на се ве ро за па ду, на гра ни ци К.О. Пло чи ца и Ба нат ски Бре сто вац на по то ку По ња ви ца, за пад но од 

по те са „Ба шти не”, крат ко ка на лом, а за тим од ко те 77.9 кре ће, нај пре на ју го и сток пу тем до ко те 79.2, а ода тле на ис ток пу тем из ме ђу 
пар це ла пре ко ко те 78.02 до ла зи до ко те 77.3. Ту гра ни ца скре ће на се вер, а на кон три ду жи на ис ток, се че ас фалт ни пут Пло чи ца  – Ко-
вин (ко ор ди на та: N 44° 44’ 04’’, E 20° 53’ 20’’) и пре ла зи на зе мља ни пут ис точ но од ас фалт ног пу та. Тим пу тем гра ни ца оазе иде на југ, 
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про ла зи из ме ђу на се ља и по то ка По ња ви ца пре ко ко те 78.8 и истим пу тем (нај ју жни ја ко ор ди на та: N 44° 42’ 48’’, E 20° 53’ 02’’) из ла зи 
на по ток, код крај ње ју го за пад не тач ке на се ља, ју жно од ко те 71.04. Гра ни ца ода тле иде тим по то ком на се ве ро за пад све до по чет не тач ке 
оазе.

Оаза Ба нат ски Бре сто вац
Гра ни ца ове ма ле оазе иде од гра ни це ка та стар ских оп шти на Ба нат ски Бре сто вац и Омо љи ца (ко ја је ван оазе) у ко ор ди на ти: N 44° 

40’ 45’’, E 20° 46’ 05’’ и иде пре ма ис то ку крат ко пољ ским пу тем, а за тим ка на лом до пу та Ба нат ски Бре сто вац  – ви кенд на се ље „Ја бу ков 
цвет” (ко ор ди на та: N 44° 40’ 31’’, E 20° 47’ 23’’) и на ста вља ка на лом до ме ста спа ја ња ка на ла са ју жним ка на лом (ко ор ди на та: N 44° 40’ 
14’’, E 20° 47’ 37’’). Од тог ме ста, гра ни ца оазе иде ка за па ду ка на лом до гра ни це К.О. Ба нат ски Бре сто вац  – Омо љи ца и ода тле иде ка 
се ве ру гра ни цом К.О. Ба нат ски Бре сто вац  – Омо љи ца до по чет не тач ке оазе.

Оаза До ло во
Oaзa Дoлoвo je мaлa oaзa кoja oбухвaтa нaсeљe Дoлoвo и слeдeћe кaтaстaрскe пaрцeлe у КO Дoлoвo: 
14233/2 и 10514/1, 10514/2, 10621, 10622; 278, 358/2, 520/1, 588, 589, 626, 781, 1380, 1399, 1582, 1793; 1090, 1091, 1092, 1092/2, 

1092/4, 1093/1, 1093/2  и  993, 994, 999, 1000, 1058; 3256.

Пре по ру че не/до зво ље не сор те и мак си мал ни при но си

Пре по ру че не/до зво ље не сор те за Ју жно ба нат ски ре јон по ви но гор ји ма ко је слу же за про из вод њу ква ли тет ног ви на са ге о граф ским 
по ре клом (ква ли тет но ви но са кон тро ли са ним ге о граф ским по ре клом и ква ли те том  – К.П.К. и вр хун ско ви но са кон тро ли са ним и га ран-
то ва ним ге о граф ским по ре клом и ква ли те том  – К.Г.П.К.) са мак си мал ним до зво ље ним при но си ма (у ки ло гра ми ма) по биљ ци ви но ве 
ло зе и по хек та ру су:

СОР ТЕ ЗА
БЕЛА ВИНА Вр шач ко Бе ло цр кван ско Де ли блат ска 

пе шча ра

при нос/(kg/биљ ци) при нос/(kg/хек та ру)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Rkatziteli (Ркацители)    2,5 2,0 7.500 8.000
Furmint  2,5 2,0 7.500 8.000
Креаца    2,5 2,0 7.500 8.000
Тамјаника  2,5 2,0 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Неопланта    2,5 2,0 7.500 8.000
Сила    2,5 2,0 7.500 8.000
Жупљанка    2,5 2,0 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Chasselas (Шасла бела, Племенка бела)    2,5 2,0 7.500 8.000
Бувије (Радгонска ранина, Bouvier)    2,5 2,0 7.500 8.000
Savagnin Rose (Траминац)    2,5 2,0 7.500 8.000
Muscat Ottonel    2,5 2,0 7.500 8.000
Sylvaner (Силванац, Силванац зелени)    2,5 2,0 7.500 8.000
Chardonnay    2,5 2,0 7.500 8.000
Sauvignon Blanc    2,5 2,0 7.500 8.000
Semillon    2,5 2,0 7.500 8.000
Pinot Blanc (Бургундац бели)    2,5 2,0 7.500 8.000
Pinot Gris (Бургундац сиви)    2,5 2,0 7.500 8.000
Riesling Italico (Италијански ризлинг, Грашевина)    2,5 2,0 7.500 8.000
Riesling (Рајнски ризлинг)    2,5 2,0 7.500 8.000

СОРТЕ ЗА
РОЗЕ ВИНА Вршачко Белоцркванско Делиблатска 

пешчара

принос/(kg/биљци) принос/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Limberger (Франковка)    2,5 2,0 7.500 8.000
Portugieser (Португизер)    2,5 2,0 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Нема препоручених  –  –  –  –  –  –  –

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Pinot Noir (Бургундац црни)    2,5 2,0 7.500 8.000
Gamay Noir (Гаме)    2,5 2,0 7.500 8.000
Merlot    2,5 2,0 7.500 8.000
Cabernet Sauvignon    2,5 2,0 7.500 8.000
Cabernet Franc    2,5 2,0 7.500 8.000
Muscat  de Hambourg (Мускат Хамбург)    2,5 2,0 7.500 8.000
Rebo  2,5 2,0 7.500 8.000

СОРТЕ ЗА
ЦРВЕНА ВИНА Вршачко Белоцркванско Делиблатска 

пешчара

принос/(kg/биљци) принос/хектар
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Limberger (Франковка)    2,5 2,0 7.500 8.000
Portugieser (Португизер)    2,5 2,0 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Пробус    2,5 2,0 7.500 8.000
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Препоручене/дозвољене интернационалне сорте

Pinot Noir (Бургундац црни)    2,5 2,0 7.500 8.000
Gamay Noir (Гаме)    2,5 2,0 7.500 8.000
Merlot    2,5 2,0 7.500 8.000
Cabernet Sauvignon    2,5 2,0 7.500 8.000
Cabernet Franc    2,5 2,0 7.500 8.000
Rebo  2,5 2,0 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене сорте бојадисери
Alicante Bouschet    2,5 2,0 7.500 8.000
Gamay Teinturier (Гаме бојадисер)    2,5 2,0 7.500 8.000
Жупски бојадисер    2,5 2,0 7.500 8.000
Крајински бојадисер    2,5 2,0 7.500 8.000

  – основна рејонирана сорта (препоручена)    – допунска рејонирана сорта (дозвољена)

У из у зет но по вољ ним го ди на ма, при нос се мо же уве ћа ти за нај ви ше 0,5 kg по биљ ци ви но ве ло зе.
Дру ге ка рак те ри сти ке ве за не за про из вод њу гро жђа и ви на:

Ју жно ба нат ски ре јон
(Вршачко, Белоцркванско виногорје и виногорје Делиблатске пешчаре)

СОР ТЕ ЗА СТО НУ УПО ТРЕ БУ ГРО ЖЂА  
(ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ/ДО ЗВО ЉЕ НЕ СА МО  
ЗА ВИ НО ГОР ЈА)

Пре по ру че не/до зво ље не аутох то не и ре ги о нал не сор те
 – Chas se las (Ша сла бе ла, Пле мен ка бе ла)  –  Chas se las ros se (Ша сла цр ве на, Пле-

мен ка цр ве на)
 – Ча уш бе ли
 – Цр ве ни дре нак (Ра за кли ја)
 – Друге сорте Iи IIепохе зрења

Пре по ру че не/до зво ље не до ма ће ство ре не сор те
 – Опу зен ска ра на
 – Би сер ка ра на
 – Де мир ка пи ја
 – Бе о град ска ра на
 – Ко сов ска ра на
 – Грочанка

 – Кар мен
 – Ба нат ски му скат
 – Рад ми ло вач ки му скат
 – Сме де рев ски му скат
 – Ла ста
 – Србија

 – Бе о град ска бе се ме на
 – Друге сорте Iи II епохе зрења

Пре по ру че не/до зво ље не ин тер на ци о нал не сор те
 – Pri ma 
 – Ora
 – Early Mu scat
 – Чаб ски би сер
 – Car di nal 
 – Ir sai Oli ver
 – Љана

 – Ma til de
 – Mu scat de Ham bo urg (Му скат хам бург)
 – Per let te (Пер лет)
 – Reine des vignes (Kраљица винограда)

 – Sul ta ni ne blan che (Thomp son se e-
dless, Сул та ни на)
 – Su per ra ni Bol gar (вр ло ра ни 
Афус-али)
 – Друге сорте I и II епохе зрења

ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ/ДО ЗВО ЉЕ НЕ ЛО ЗНЕ ПОД ЛО ГЕ

 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Ko ber 5BB 
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, SO4
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Te le ki 5C
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Te le ki 8B
 – Berlandieri x Riparia, 420 А

 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Ric hter 110
 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Pa ul sen 1103
 – Berlandieri x Rupestris, Ruggeri 140

 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Ric hter 99
 – Chas se las х Ber lan di e ri, 41B
 – Fer cal
 – Друге подлоге

УЗ ГОЈ НИ ОБ ЛИК (НА ЧИН РЕ ЗИД БЕ) КОД ВИ-
НО ГРА ДА НА МЕ ЊЕ НИХ ПРО ИЗ ВОД ЊИ ГРО-
ЖЂА ЗА КВА ЛИ ТЕТ НА ВИ НА СА ГЕ О ГРАФ-
СКИМ ПО РЕ КЛОМ

 – Јед но гу би Гиjов (Гу јо)
 – Дво гу би Ги јов (Гу јо)
 – Кар ло вач ки
 – Роајатска кордуница

 – Ка зе на вље ва кор ду ни ца
 – Сил во кор ду ни ца
 – Мозерова кордуница

 – Жуп ски 
 – Кра јин ски
 – Дру ги уз гој ни об ли ци

МИ НИ МАЛ НИ СА ДР ЖАЈ АЛ КО ХО ЛА (% VOL)
(уколико вино није произведено на посебан начин)

Бе ла/Ро зе Цр ве на
9,0 9,5   

2.7. БАЧ КИ РЕ ЈОН/БАЧ КА

Про сти ра ње

Бач ки ре јон се про сти ре у Бач кој и са сто ји од три оазе: Те ме рин, Бач ки Мо но штор и Ка ра ву ко во.

Гра ни це

Гра ни це Бач ког ре јо на су за пра во гра ни це оаза ко је са чи ња ва ју овај ре јон.

Оаза Те ме рин

Оаза Те ме рин об у хва та ви но гра дар ске те ре не из ме ђу на се ља Те ме рин и ка на ла Је грич ка на де лу К.О. Те ме рин. Гра ни ца оазе Те-
ме рин по чи ње на се ве ру, на ас фалт ном пу ту Те ме рин  – На даљ, у ко ти 79.2, на рас кр сни ци са пу тем ко ји во ди ка Фе хи ро вом са ла шу, и 
ода тле иде на ју го и сток ка на лом и на кон јед не ду жи скре ће на ју го за пад, пу тем из ме ђу пар це ла све до ко те 81.1 на Чу ру шком пу ту. Ту 
гра ни ца скре ће на ју го и сток тим пу тем све до фар ме сви ња (ко ор ди на та: N 45° 26’ 02’’, E 19° 55’ 57’’), а за тим пу тем из ме ђу пар це ла на 
ју го за пад, све до пу та, јед ну дуж се вер но од ка на ла (ко ор ди на та: N 45° 25’ 49’’, E 19° 55’ 52’’). Гра ни ца ода тле иде на за пад, па ра лел но са 
ка на лом, и код ко жар ског ком би на та (ко ор ди на та: N 45° 26’ 07’’, E 19° 54’ 25’’), скре ће на југ, пре ла зи тај ка нал и на ста вља ис точ ним обо-
дом на се ља (ко ор ди на те: N 45° 25’ 51’’, E 19° 54’ 27’’ и N 45° 25’ 24’’, E 19° 54’ 14’’). Гра ни ца та ко до ла зи до се вер ног кра ка ка на ла Ма ла 
ба ра, иде крат ко њи ме до мо ста, на пу ту ко ји се на ста вља на ули цу До жа Ђер ђа, а за тим у прав цу ју го и сто ка се о ским пу тем до ју жног 
кра ка ка на ла, на ме сту где се одва ја ка нал ко ји иде у прав цу ју га ка Рим ском шан цу. Гра ни ца иде крат ко тим ма њим ка на лом на југ, а за-
тим пре ла зи на пр ви пут, па ра ле лан са ка на лом Ма ла ба ра и њи ме на ис ток у ду жи ни од две ду жи (ко ор ди на те: N 45° 25’ 17’’, E 19° 55’ 
00’’). Ода тле гра ни ца иде пу тем из ме ђу пар це ла на ју го за пад и из ла зи на ас фалт ни пут Те ме рин  – Жа баљ. Гра ни ца иде крат ко на за пад 
тим пу тем пре ма на се љу, а за тим на кон јед не ду жи се одва ја на пут из ме ђу на се ља и ба ре, ис точ но од на се ља. Гра ни ца да ље скре ће ка 
обо ду на се ља се вер но од ци гла не, а за тим иде на југ ис точ ним обо дом на се ља Те ме рин, крат ко пру гом, а за тим пре ко ко те 82.3 ис точ ним 
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и ју жним обо дом на се ља До ња Ко ло ни ја и из ла зи на пру гу Но ви Сад  – Жа баљ, код еко но ми је Илан џа. Гра ни ца да ље иде на се вер пру гом 
и пре до ла ска до же ле знич ке ста ни це Те ме рин, одва ја се на за пад пу тем по се вер ном обо ду фа бри ке ку глич них ле жа ја. Гра ни ца иде крат-
ко тим пу тем, а за тим у ко ор ди на ти: N 45° 23’ 56’’, E 19° 52’ 21’’ скре ће на се вер и пу тем из ме ђу пар це ла, пре ко ко те 78.3 иде све до обо да 
на се ља (ко ор ди на та: N 45° 24’ 27’’, E 19° 52 35’’) скре ће на за пад до ко ор ди на те: N 45° 24’ 31’’, E 19° 52’ 18’’, а за тим пре ла зи ка нал и од 
ко ор ди на те: N 45° 24’ 36’’, E 19° 52’ 20’’ иде на за пад пу тем, а за тим на се вер, пу тем из ме ђу пар це ла јед ну дуж за пад но од на се ља Те ме-
рин до ко те 79.0, од но сно до ис пред мо ста на ас фалт ном пу ту Те ме рин  – Си риг, пре ко ка на ла за пад но од на се ља (ко ор ди на та: N 45° 25’ 
14’’, E 19° 52’ 14’’). Гра ни ца ту скре ће на за пад, па ра лел но са ас фалт ним пу тем, укљу чу ју ћи на се ље уз тај пут и код ко те 79.9 из ла зи на 
по ме ну ти ас фалт ни пут. Гра ни ца се ода тле вра ћа на ис ток тим пу тем, пре ла зи ка нал пре ко по ме ну тог мо ста и на кон јед не ду жи у ко ти 
80.30, ис точ но од мо ста, скре ће на пут из ме ђу пар це ла ко јим у прав цу се ве ра из ла зи на ка нал. Гра ни ца иде тим ка на лом на се ве ро и сток 
и код ко ор ди на те: N 45° 25’ 16’’, E 19° 53’ 02’’ скре ће у прав цу се ве ра и из ла зи на се вер ни крак ка на ла Ма ла ба ра (ко ор ди на та: N 45° 25’ 
28’’, E 19° 53’ 10’’). Ода тле гра ни ца на ста вља у истом прав цу до ко ор ди на те: N 45° 25’ 37’’, E 19° 53’ 14’’ где из ла зи на пут, за пад но од 
ас фалт ног пу та Те ме рин  – На даљ, на ста вља тим пу тем на се вер и до ла зи до Фе хи ро вог са ла ша не да ле ко од ка на ла Је грич ка. Ода тле гра-
ни ца скре ће на ју го и сток пра вом ли ни јом, све до по чет не тач ке оазе на ас фалт ном пу ту Те ме рин  – На даљ.

Оаза Бач ки Мо но штор (Пи сак)

Гра ни ца ове оазе по чи ње на се ве ро за па ду на ве ли ком ка на лу у ко ти 84.8 и иде на се ве ро и сток до зе мља ног пу та, ју жно од желeз-
ничке ста ни це Са лаш и тим пу тем иде на југ до ко ор ди на те: N 45° 46’ 59’’, E 19° 01’ 48’’, а ода тле на ју го и сток пу тем ко ји пра ти изо хип су 
80, за пад но од ка на ла, до ко ор ди на те: N 45° 46’ 22’’, E 19° 02’ 04’ у по те су „Ру ња вац”. Ту гра ни ца крат ко скре ће на за пад пре ма ко ти 86.5 
до ко ор ди на те: N 45° 46’ 19’’, E 19° 01’ 33’’ и ода тле у прав цу ју га до зе мља ног пу та ко ји ју жно од по те са „Ру ње ва ц” иде ка Са вер бор но-
вом са ла шу. Гра ни ца да ље иде крат ко на за пад до пу та из прав ца по те са „Бу џак Ан ђе лош” (ко ор ди на та: N 45° 45’ 53’’, E 19° 01’ 52’’), а 
за тим на се ве ро за пад пу тем, све до ко ор ди на те: N 45° 46’ 18’’, E 19° 01’ 23’’ на зе мља ном пу ту, ко ји од мо чвар них те ре на ју жно од по те са 
„Лу го мир” во ди ка по те су „Ру ња вац”. Гра ни ца иде крат ко на ис ток и на кон јед не ду жи по но во скре ће на се ве ро за пад зе мља ним пу тем ка 
Ер ви но вом са ла шу до ко ор ди на те: N 45° 46’ 39’’, E 19° 00’ 40’’ и ода тле у прав цу се ве ра пре ко ко те 85.3 до ла зи до по чет не тач ке. 

Оаза Ка ра ву ко во

Гра ни ца ове оазе по чи ње од ко те 83.9, на гра ни ци K.O. Ка ра ву ко во –Бо го је во, да ље иде на ис ток пу тем ко ји одва ја по тес „Пе шча ни 
бре жу љак” од па шња ка по те са „Ли ва де” све до гра ни це K.O. Ка ра ву ко во  – Срп ски Ми ле тић, а за тим и том гра ни цом на ју го и сток све до 
пру ге. Гра ни ца скре ће пру гом на југ све до пу та по се вер ном обо ду по те са „Гор ња шу ма”, тим пу тем на за пад по обо ду шу ме, пре ко ко те 
85.2, а за тим и на се ве ро за пад пу тем по обо ду по те са „Пе шча ни бре жу љак” пре ко ко ор ди на та: N 45° 31’ 53’’, E 19° 11’ 20’’ и N 45° 32’ 
10’’ E 19° 11’ 07’’ све до по чет не тач ке оазе.

Кар та 2.7.1. Гра ни це ре јо на и ви но гор ја Бач ког ре јо на (оаза)
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Об у хва ће не оп шти не

Бач ки ре јон об у хва та ма ле де ло ве оп шти на Те ме рин, Сом бор и Оџа ци.

По вр ши не ре јо на и ви но гор ја

Бач ки ре јон за у зи ма по вр ши ну од 1.985,41 ha.

Tабела 2.7.1. По вр ши на Бач ког ре јо на (оаза)
Бач ки ре јон
Укупна површина оаза (ha)

Укуп на по вр ши на (ha)
1.985,41

По вр ши не под ви но гра ди ма

На осно ву по љо при вред ног по пи са из 2012. го ди не у Бач ком ре јо ну има 22,53 ha ви но гра да (око 20,11 ha род них ви но гра да, од но-
сно 89,26%), од че га је 9,69 ha са сто ним сор та ма и 12,84 ha са вин ским сор та ма. 

Гра фи кон 2.7.1. По вр ши не под об ра ђи ва ним ви но гра ди ма у оп шти на ма об у хва ће ним Бач ким ре јо ном
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Кли мат ски фак то ри

У та бе ли 2.7.2. су при ка за не вред но сти не ких би о кли мат ских ин дек са на осно ву по да та ка из ме те о ро ло шке ста ни це у Сом бо ру 
(1961 –2010).

Та бе ла 2.7.2. Би о кли мат ски ин дек си за Бач ки ре јон
Ста ни ца AVG WIN BEDD HI CI DI N0 N35 N15
Сом бор 17.0 1549.2 1307.9 2102.8 10.4 169.2 5.4 2.5 2.7

Кар та 2.7.2. Вин кле ров ин декс Бач ког ре јо на
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Зе мљи шни усло ви

Пре о вла ђу ју ћи тип зе мљи шта овог ре јо на је чер но зем, а у ве о ма ма њој ме ри су за сту пље на и дру га зе мљи шта.

Кар та 2.7.3. Ти по ви зе мљи шта

То по граф ски фак то ри

Ге о граф ска ши ри на

Ре јон се про сти ре од 45° 47’ ге о граф ске ши ри не на се ве ру (нај се вер ни ја оаза) до 45° 22’ ге о граф ске ши ри не на ју гу (нај ју жни ја 
оаза).

Над мор ска ви си на

Ве ћи део ре јо на, од но сно оаза ко је чи не ре јон се про сти ру на над мор ској ви си ни од око 80 m.

Пejзаж

Ово је ти пи чан рав ни чар ски ре јон, а оазе овог ре јо на се на ла зе по ред ма њих ка на ла си сте ма Ду нав  – Ти са  – Ду нав. Под руч је при па-
да степ ској ве ге та ци ји, а за сту пље не су углав ном ра тар ске кул ту ре.
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За сту пље ност ви но гра да и про из во ђа ча гро жђа

У овом ре јо ну 76 га здин ста ва поседујe ви но гра де, што чи ни све га око 1,3% од укуп ног бро ја по љо при вред них га здин ста ва oвог ре-
јо на. Нај ве ћи број ви но гра да ра на ла зи се у оп шти ни Оџа ци, иако нај ве ћу по вр ши ну под ви но гра ди ма има оп шти на Те ме рин.

Пре по ру че не/до зво ље не сор те и мак си мал ни при но си

Пре по ру че не/до зво ље не сор те за оазе Бач ког ре јо на ко је слу же за про из вод њу ква ли тет ног ви на са ге о граф ским по ре клом (ква ли-
тет но ви но са кон тро ли са ним ге о граф ским по ре клом и ква ли те том  – К.П.К. и вр хун ско ви но са кон тро ли са ним и га ран то ва ним ге о граф-
ским по ре клом и ква ли те том  – К.Г.П.К.) са мак си мал ним до зво ље ним при но си ма (у ки ло гра ми ма) по биљ ци ви но ве ло зе и по хек та ру су:

СОР ТЕ ЗА
БЕЛА ВИНА Оазе Бач ког ре јо на

при нос/(kg/биљ ци) при нос/(kg/хек та ру)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко  4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко  4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Кевидинка (Ружица)  2,5 2,0 7.500 8.000
Препоручене/дозвољене домаће створене сорте

Неопланта  2,5 2,0 7.500 8.000
Сила  2,5 2,0 7.500 8.000
Жупљанка  2,5 2,0 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Chasselas (Шасла бела, Племенка бела)  2,5 2,0 7.500 8.000
Savagnin Rose (Траминац)  2,5 2,0 7.500 8.000
Muscat Ottonel  2,5 2,0 7.500 8.000
Chardonnay  2,5 2,0 7.500 8.000
Sauvignon Blanc  2,5 2,0 7.500 8.000
Semillon  2,5 2,0 7.500 8.000
Pinot Blanc (Бургундац бели)  2,5 2,0 7.500 8.000
Pinot Gris (Бургундац сиви)  2,5 2,0 7.500 8.000
Riesling Italico (Италијански ризлинг, Грашевина)  2,5 2,0 7.500 8.000
Riesling (Рајнски ризлинг)  2,5 2,0 7.500 8.000

СОРТЕ ЗА
РОЗЕ ВИНА Оазе Бачког рејона

принос/(kg/биљци) принос/(kg/хектару)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко  4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко  4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Limberger (Франковка)  2,5 2,0 7.500 8.000
Portugieser (Португизер)  2,5 2,0 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Нема препоручених - - - - -

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Pinot Noir (Бургундац црни)  2,5 2,0 7.500 8.000
Gamay Noir (Гаме)  2,5 2,0 7.500 8.000
Merlot  2,5 2,0 7.500 8.000

СОРТЕ ЗА
ЦРВЕНА ВИНА Оазе Бачког рејона

принос/(kg/биљци) принос/(kg/хектару)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко  4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко  4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Limberger (Франковка)  2,5 2,0 7.500 8.000
Portugieser (Португизер)  2,5 2,0 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Пробус  2,5 2,0 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Pinot Noir (Бургундац црни)  2,5 2,0 7.500 8.000
Gamay Noir (Гаме)  2,5 2,0 7.500 8.000
Merlot  2,5 2,0 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене сорте бојадисери
Alicante Bouschet  2,5 2,0 7.500 8.000
Gamay Teinturier (Гаме бојадисер)  2,5 2,0 7.500 8.000
Жупски бојадисер  2,5 2,0 7.500 8.000
Крајински бојадисер  2,5 2,0 7.500 8.000
  – основна рејонирана сорта (препоручена)    – допунска рејонирана сорта (дозвољена)

У из у зет но по вољ ним го ди на ма, при нос се мо же уве ћа ти за нај ви ше 0,5 kg по биљ ци ви но ве ло зе.
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Дру ге ка рак те ри сти ке ве за не за про из вод њу гро жђа и ви на:

Оазе Бач ког ре јо на

СОР ТЕ ЗА СТО НУ УПО ТРЕ БУ ГРО ЖЂА  
(ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ/ДО ЗВО ЉЕ НЕ СА МО  
ЗА ВИ НО ГОР ЈА)

Пре по ру че не/до зво ље не аутох то не и ре ги о нал не сор те
 – Chas se las (Ша сла бе ла, Пле мен ка бе ла)  –  Chas se las ros se (Ша сла цр ве на, Пле-

мен ка цр ве на)
 – Ча уш бе ли
 – Цр ве ни дре нак (Ра за кли ја)
 – Друге сорте Iи II епохе зрења

Пре по ру че не/до зво ље не до ма ће ство ре не сор те
 – Опу зен ска ра на
 – Би сер ка ра на
 – Де мир ка пи ја
 – Бе о град ска ра на
 – Ко сов ска ра на
 – Грочанка

 – Кар мен
 – Ба нат ски му скат
 – Рад ми ло вач ки му скат
 – Сме де рев ски му скат
 – Ла ста
 – Србија

 – Бе о град ска бе се ме на
 – Друге сорте I и II епохе зрења

Пре по ру че не/до зво ље не ин тер на ци о нал не сор те
 – Pri ma 
 – Ora
 – Early Mu scat
 – Чаб ски би сер
 –  Car di nal 
 –  Ir sai Oli ver
 –  Љана

 – Ma til de
 – Mu scat de Ham bo urg (Му скат хам бург)
 – Per let te (Пер лет)
 – Re i ne des vig nes (Kраљица ви но гра да)
 – Sultanine blanche (Thompson seedless, 
Султанина)

 – Su per ra ni Bol gar (вр ло ра ни 
Афус-али)
 – Друге сорте I и II епохе зрења

ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ/ДО ЗВО ЉЕ НЕ ЛО ЗНЕ ПОД ЛО ГЕ

 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Ko ber 5BB 
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, SO4
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Te le ki 5C
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Te le ki 8B
 – Berlandieri x Riparia, 420 А

 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Ric hter 110
 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Pa ul sen 1103
 – Berlandieri x Rupestris, Ruggeri 140

 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Ric hter 99
 – Chas se las X  Ber lan di e ri, 41B
 – Fer cal
 – Друге подлоге

УЗ ГОЈ НИ ОБ ЛИК (НА ЧИН РЕ ЗИД БЕ) КОД  
ВИ НО ГРА ДА НА МЕ ЊЕ НИХ ПРО ИЗ ВОД ЊИ 
ГРО ЖЂА ЗА КВА ЛИ ТЕТ НА ВИ НА  
СА ГЕ О ГРАФ СКИМ ПО РЕ КЛОМ

 – Јед но гу би Гиjов (Гу јо)
 – Дво гу би Ги јов (Гу јо)

 – Кар ло вач ки
 – Други слични узгојни облици

МИ НИ МАЛ НИ СА ДР ЖАЈ АЛ КО ХО ЛА (% VOL)
(уколико вино није произведено на посебан начин)

Бе ла/Ро зе Цр ве на

9,0 9,5

3.РЕЈОНИИВИНОГОРЈАВИНОГРАДАРСКОГРЕГИОНАКОСОВОИМЕТОХИЈА

3.1. СЕ ВЕР НО МЕ ТО ХИЈ СКИ РЕ ЈОН/СЕ ВЕР НА МЕ ТО ХИ ЈА

Про сти ра ње

Се вер но ме то хиј ски ре јон се про сти ре на те ре ни ма у се ве ро за пад ном де лу Ме то хи је од под нож ја пла ни не Мо кре Го ре на се ве ру, до 
ре ке Пећ ке Би стри це на ју гу.
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Гра ни це

Се вер но ме то хиј ски ре јон се про сти ре на те ре ни ма у се ве ро за пад ном де лу Ко со ва и Ме то хи је од Мо кре Го ре на се ве ру до Пећ ке Би-
стри це на ју гу. Гра ни ца ре јо на по чи ње од из во ра ре ке Бе ли Дрим и иде изо хип сом 700 на ис ток, за тим ре ком Ку јав чом до ушћа у ис точ ку 
ре ку, а за тим и њо ме до ушћа у Бе ли Дрим. Гра ни ца ре јо на да ље иде Бе лим Дри мом на југ до ушћа Пећ ке Би стри це, а за тим на се ве ро-
и сток Пећ ком Би стри цом до тро ме ђе К.О. Пећ  – Ћу шка  – Бре жа ник. Гра ни ца да ље об у хва та К.О. Пећ, гра ни цом К.О. Пећ  – Бре жа ник и 
Пећ  – Бе ло По ље до изо хип се 600, а за тим том изо хип сом до из над Пећ ке па три јар ши је, пре ла зи са дру ге стра не Пећ ке Би стри це и да ље 
на ста вља на се вер изо хип сом 600 до по чет не тач ке.

Кар та 3.1.1. Гра ни це ре јо на и ви но гор ја Ју жно ме то хиј ског ре јо на

Об у хва ће не оп шти не

Се вер но ме то хиј ски ре јон об у хва та те ри то ри ју оп шти на Ис ток, Пећ и Кли на.

По вр ши не ре јо на и ви но гор ја

Се вер но ме то хиј ски ре јон за у зи ма по вр ши ну од 41.009,09 ha, где је нај ве ће Ис точ ко ви но гор је.

Та бе ла 3.1.1. По вр ши не ре јо на и ви но гор ја Се вер но ме то хиј ског ре јо на

Ви но гор ја
Укуп на по вр ши на

ha % (рејон) % (ви но гор је)
Пећ ко ви но гор је 16.748,53 40,84 40,86
Ис точ ко ви но гор је 24.236,83 59,10 59,14
Укуп но 40.985,36 99,94 100,00
Се вер но ме то хиј ски ре јон
Укупна површина (ha) 41.009,09
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Кли мат ски фак то ри

У та бе ли 3.1.2. су при ка за не вред но сти не ких би о кли мат ских ин дек са на осно ву по да та ка из ме те о ро ло шке ста ни це у Пе ћи (1961 –2010).

Та бе ла 3.1.2. Би о кли мат ски ин дек си за Се вер но ме то хиј ски ре јон
Ста ни ца AVG WIN BEDD HI CI DI N0 N35 N15
Пећ 16.7 1485.1 1274.2 1942.2 11.6 177.7 2.1 0.7 0.9

Кар та 3.1.2. Вин кле ров ин декс Се вер но ме то хиј ског ре јо на
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Зе мљи шни усло ви

Пре о вла ђу ју ћи тип зе мљи шта овог ре јо на је флу ви сол, за тим ху мо флу ви сол и се ми глеј, као и ко лу ви јум, а за сту пље ни су у ма њој 
ме ри и дис трич ни кам би сол и ме сти мич но ран кер, ренд зи на, си ро зем и ли то сол на кар бо нат ним суп стра ти ма, псе у до глеј, вер ти сол и 
оста ла зе мљи шта.

Кар та 3.1.3. Ти по ви зе мљи шта Се вер но ме то хиј ског ре јо на
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То по граф ски фак то ри

Ге о граф ска ши ри на

Ре јон се про сти ре од 42° 49’ ге о граф ске ши ри не на се ве ру до 42° 34’ ге о граф ске ши ри не на ју гу ре јо на.

Над мор ска ви си на

Ве ћи део ре јо на се про сти ре на над мор ским ви си на ма од 380 m до 600 m, а пре де ли где се про сти ру ви но гор ја и где се на ла зе ви но-
гра ди се углав ном на ла зе на ви си на ма до 500 m, по што ви но гор ја за у зи ма ју чи тав ре јон. Над мор ска ви си на ре јо на се по сте пе но сма њу је 
иду ћи са се ве ра и се ве ро за па да ка ју гу и ју го и сто ку ре јо на.

Кар та 3.1.4. Над мор ска ви си на Се вер но ме то хиј ског ре јо на
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На гиб те ре на

Овај ре јон се углав ном ка рак те ри ше уме ре но-стр мим до бла гим на ги би ма те ре на на ко ји ма се на ла зе ви но гра ди.

Кар та 3.1.5. На гиб те ре на Се вер но ме то хиј ског ре јо на
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Екс по зи ци ја те ре на

Ре јон се ка рак те ри ше раз ли чи тим екс по зи ци ја ма те ре на, али се ви но гра ди углав ном на ла зе на ју жним, ју го и сточ ним и ис точ ним 
екс по зи ци ја ма.

Кар та 3.1.6. Екс по зи ци ја те ре на Се вер но ме то хиј ског ре јо на

Оро граф ске ка рак те ри сти ке

Oрографске, од но сно ре љеф не ка рак те ри сти ке овог ре јо на чи не са ју го и сточ не стра не ре јо на Греб нич ка пла ни на (733 m), а са се-
ве ро за пад не стра не пла ни на Жљеб (2.365 m), ко ја пред ста вља део лан ца ма си ва Про кле ти ја. Са се вер не стра не оро гра фи ју са чи ња ва ју 
за вр ше ци Пећ ког Под го ра, од но сно на ла зи се Су ва пла ни на (1810 m) ко ја при па да гру пи Кар пат ско-бал кан ских пла ни на. Вен ци и па ди не 
ових пла ни на као и бр до ви ти те ре ни ко ји су за сту пље ни ви ше у се вер ном и се ве ро за пад ном де лу ре јо на, оро граф ски ка рак те ри шу овај 
ре јон. Ју жни и ју го и сточ ни део ре јо на је ви ше бла го бр до вит и са рав ни јим те ре ни ма.

Пеј заж

Овај ре јон за у зи ма крај ње па ди не, од но сно пре де ле ко ји при па да ју бре жуљ ка стом по ја су пре те жно са шу ма ма хра ста це ра, сла ду на 
и др., пре де ле брд ског суб ме ди те ран ског по ја са где су за сту пље не шу ме тер мо фил них хра сто ва, цр ног и бе лог гра ба, пи то мог ке сте на и 
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др., као и пре де ле рав ни чар ског суб ме ди те ран ског по ја са са ра зним тер мо фил ним и хи дро тер мо фил ним биљ ним за јед ни ца ма. Од реч них 
то ко ва нај ве ћа је ре ка Бе ли Дрим ко ја из ви ре ис под пла ни не Жљеб и про ти че прав цем се ве ро за пад –ју го и сток дуж чи та вог ре јо на. Од 
ма њих реч них то ко ва ов де се на ла зе Ис точ ка ре ка, Ку јав ча и Пећ ка Би стри ца. У рав ни јем де лу ре јо на пеј за жне ка рак те ри сти ке да ју ра-
тар ске кул ту ре и гу ста и че ста на се ља, а у да љи ни се ви де го ре по ме ну те пла ни не.

Ви но гор ја

Се вер но ме то хиј ски ре јон има сле де ћа ви но гор ја:
3.1.1. Пећ ко ви но гор је/Пећ;
3.1.2. Ис точ ко ви но гор је/Ис ток.

3.1.1.Пећковиногорје/Пећ

Про сти ра ње

Пећ ко ви но гор је се про сти ре од Пе ћи и од ре ке Пећ ка Би стри ца на за па ду, до ре ке Бе ли Дрим на ис то ку.

Границe

Гра ни ца Пећ ког ви но гор ја по чи ње од из во ра Бе лог Дри ма и иде низ вод но ре ком Бе ли Дрим, за тим уз вод но ре ком Пећ ком Би стри-
цом, све до тро ме ђе К.О. Пећ  – Ћу шка  – Бре жа ник. Гра ни ца да ље об у хва та К.О. Пећ гра ни цом К.О. Пећ  – Бре жа ник и Пећ  – Бе ло По ље 
до изо хип се 600, а за тим том изо хип сом до из над Пећ ке Па три јар ши је, пре ла зи са дру ге стра не Пећ ке Би стри це и да ље на ста вља на се-
вер изо хип сом 600 до по чет не тач ке.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Пећ ко ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Но во Се ло, Бре сто вик, Цр ни Врх, Пећ, Бла га је, Пла вља не, Ље ша не, Клин-
чи на, Гор њи Пе трич, Ја бла ни ца, Но во Се ло  – Зај мо во и Гра ба ни ца, као и ка та стар ске оп шти не Ду бо во, Озрим, Си га, Ви то ми ри ца, Ру хот, 
Тр сте ник, Ступ, Бу ди сав ци, На глав ци, Ве ли ко Кру ше во, Ја го да, Тре бо вић, На кло, Љу то гла ва, Ла бља не, Свр ке, Ћу шка, За хаћ, Ро му не, 
Гла ви чи ца, До њи Пе трич, Но во се ло  – Де ич и Дре но вац.

3.1.2.Источковиногорје/Исток

Про сти ра ње

Ис точ ко ви но гор је се про сти ре на ју жним па ди на ма пла ни не Мо кра Го ра пре ма Ме то хиј ској рав ни ци, од ме ста Цр ко лез на ис то ку, 
до ме ста Ра до вац на за па ду, од но сно до ре ке Бе ли Дрим.

Границe

Ис точ ко ви но гор је по чи ње од из во ра ре ке Бе ли Дрим и иде низ вод но ре ком, све до ко те 385, од но сно ушћа Ис точ ке ре ке у Бе ли 
Дрим. Ово је ујед но ју жна гра ни ца ви но гор ја. За тим гра ни ца скре ће у прав цу се ве ра Ис точ ком ре ком и ре ком Ку јав чом, све до изо хип се 
700 у К.О. Су во Гр ло. Да ље гра ни ца на се ве ру иде изо хип сом 700 све до из во ра Бе лог Дри ма, од но сно до по чет не тач ке ви но гор ја.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Ис точ ко ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Ве ли ка Ја бла ни ца, Ма ла Ја бла ни ца, Ка ли ча не, Сту де ни ца, Вре ло, Љу бо-
жда, Црн че, Ис ток, Си на је, Мој стир, Су ши ца, Жа ко во, Ук ча , Цр ко лез, Су во Гр ло, Ра да вац, Ма ло Ду бо во, Осо ја не, Ка ши ца, Ша љи но ви-
ца, Ру ди це и Бер ко во, као и ка та стар ске оп шти не Ор но Бр до, Љу бо во, При го да, Лу го во, Му же ви не, Дра го ље вац, Ду бра ва, Бе ло По ље, 
Кр њи на, Бе гов Лу ка вац, Ко вра ге, Ве рић, То ман це, Су ви Лу ка вац, Ту чеп, Ба њи ца, Ба ња, Цр ни Луг, До бру ша, Пре ка ле, Ђу ра ко вац, Жач, 
Ста ро дво ра не и Тр бу хо вац.

Пре по ру че не/до зво ље не сор те и мак си мал ни при но си

Пре по ру че не/до зво ље не сор те за Се вер но ме то хиј ски ре јон по ви но гор ји ма ко је слу же за про из вод њу ква ли тет ног ви на са ге о граф-
ским по ре клом (ква ли тет но ви но са кон тро ли са ним ге о граф ским по ре клом и ква ли те том  – К.П.К. и вр хун ско ви но са кон тро ли са ним и 
га ран то ва ним ге о граф ским по ре клом и ква ли те том  – К.Г.П.К.) са мак си мал ним до зво ље ним при но си ма (у ки ло гра ми ма) по биљ ци ви но-
ве ло зе и по хек та ру су:

СОР ТЕ ЗА
БЕЛА ВИНА

Ис точ ко
виногорје

Пећ ко
виногорје

при нос/(kg/биљ ци) при нос/(kg/хек та ру)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Тамјаника   2,5 2,0 7.500 8.000
Смедеревка   2,5 2,0 7.500 8.000
Rkatziteli (Ркацители)   2,5 2,0 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Неопланта   2,5 2,0 7.500 8.000
Сила   2,5 2,0 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Savagnin Rose (Траминац)   2,5 2,0 7.500 8.000
Muscat Ottonel   2,5 2,0 7.500 8.000
Chardonnay   2,5 2,0 7.500 8.000
Sauvignon Blanc   2,5 2,0 7.500 8.000
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Semillon   2,5 2,0 7.500 8.000
Pinot Blanc (Бургундац бели)   2,5 2,0 7.500 8.000
Pinot Gris (Бургундац сиви)   2,5 2,0 7.500 8.000
Riesling Italico (Италијански ризлинг, Грашевина)   2,5 2,0 7.500 8.000
Riesling (Рајнски ризлинг)   2,5 2,0 7.500 8.000

СОРТЕ ЗА
РОЗЕ ВИНА

Источко
виногорје

Пећко
виногорје

принос/(kg/биљци) принос/(kg/хектару)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Portugieser (Португизер)   2,5 2,0 7.500 8.000
Limberger (Франковка)   2,5 2,0 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Нема препоручених/дозвољених сорти - - - - - -

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Pinot Noir (Бургундац црни)   2,5 2,0 7.500 8.000
Gamay Noir (Гаме)   2,5 2,0 7.500 8.000
Merlot   2,5 2,0 7.500 8.000
Cabernet Sauvignon   2,5 2,0 7.500 8.000
Cabernet Franc   2,5 2,0 7.500 8.000

СОРТЕ ЗА
ЦРВЕНА ВИНА

Источко
виногорје

Пећко
виногорје

принос/(kg/биљци) принос/(kg/хектару)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Portugieser (Португизер)   2,5 2,0 7.500 8.000
Limberger (Франковка)   2,5 2,0 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Неготинка   2,5 2,0 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Pinot Noir (Бургундац црни)   2,5 2,0 7.500 8.000
Gamay Noir (Гаме)   2,5 2,0 7.500 8.000
Merlot   2,5 2,0 7.500 8.000
Cabernet Sauvignon   2,5 2,0 7.500 8.000
Cabernet Franc  

Препоручене/дозвољене сорте бојадисери
Alicante Bouschet   2,5 2,0 7.500 8.000
Gamay Teinturier (Гаме бојадисер)   2,5 2,0 7.500 8.000
Зачинак (Неготинско црно)   2,5 2,0 7.500 8.000
Жупски бојадисер   2,5 2,0 7.500 8.000
Крајински бојадисер   2,5 2,0 7.500 8.000

  – основна рејонирана сорта (препоручена)    – допунска рејонирана сорта (дозвољена)

У из у зет но по вољ ним го ди на ма, при нос се мо же уве ћа ти за нај ви ше 0,5 kg по биљ ци ви но ве ло зе.
Дру ге ка рак те ри сти ке ве за не за про из вод њу гро жђа и ви на:

Се вер но ме то хиј ски ре јон
(Источко и Пећко виногорје)

СОР ТЕ ЗА СТО НУ УПО ТРЕ БУ ГРО ЖЂА  
(ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ/ДО ЗВО ЉЕ НЕ СА МО  
ЗА ВИ НО ГОР ЈА)

Пре по ру че не/до зво ље не аутох то не и ре ги о нал не сор те
 – Chas se las (Ша сла бе ла, Пле мен ка бе ла)  –  Chas se las ros se (Ша сла цр ве на, Пле-

мен ка цр ве на)
 – Ча уш бе ли
 – Друге сорте

Пре по ру че не/до зво ље не до ма ће ство ре не сор те
 – Опу зен ска ра на
 – Би сер ка ра на
 – Де мир ка пи ја
 – Бе о град ска ра на
 – Ко сов ска ра на
 – Грочанка

 – Кар мен
 – Ба нат ски му скат
 – Рад ми ло вач ки му скат
 – Сме де рев ски му скат
 – Ла ста
 – Србија

 – Бе о град ска бе се ме на
 – Друге сорте

Пре по ру че не/до зво ље не ин тер на ци о нал не сор те
 – Pri ma 
 – Ora
 – Early Mu scat
 – Чаб ски би сер
 –  Car di nal 
 –  Ir sai Oli ver
 –  Ља на
 –  Ma til de
 – Mu scat de Ham bo urg (Му скат хам бург)
 – Per let te (Пер лет)
 – Reine des vignes (Kраљица винограда)

 – Sul ta ni ne blan che (Thomp son se e dless, 
Сул та ни на)
 – Su per ra ni Bol gar (вр ло ра ни Афус-али)
 – Exal ta 
 – Mu scat Pre co ce de Sa u mur
 – Dan las 
 – Ali na
 – An ge la
 – Asta ni skij
 – Fanny
 – Ge org
 – Lival 

 – Na deg da Azos
 – Mu scat Ro se St Val li er
 – Mic he le Pa li e ri
 – Vic to ria
 – Kat ha ri na
 – Dat ti er de Bouyro ut (Афус-али, 
Ре ги на)
 – Moldоva
 – Друге сорте

ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ/ДО ЗВО ЉЕ НЕ ЛО ЗНЕ ПОД ЛО ГЕ

 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Ko ber 5BB 
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, SO4
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Te le ki 5C
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Te le ki 8B
 – Berlandieri x Riparia, 420 А

 –  Ber lan di e ri x Ru pe stris, Ric hter 110
 –  Ber lan di e ri x Ru pe stris, Pa ul sen 1103
 – Berlandieri x Rupestris, Ruggeri 140

 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Ric hter 99
 – Chas se las х Ber lan di e ri, 41B
 – Fer cal
 – Друге подлоге
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УЗ ГОЈ НИ ОБ ЛИК (НА ЧИН РЕ ЗИД БЕ) КОД  
ВИ НО ГРА ДА НА МЕ ЊЕ НИХ ПРО ИЗ ВОД ЊИ 
ГРО ЖЂА ЗА КВА ЛИ ТЕТ НА ВИ НА  
СА ГЕ О ГРАФ СКИМ ПО РЕ КЛОМ

 – Јед но гу би Ги јов (Гу јо)
 – Дво гу би Ги јов (Гу јо)
 – Кар ло вач ки
 – Роајатска кордуница

 – Аси ме трич на кор ду ни ца
 – Казeневљева кор ду ни ца
 – Са сло бод ним (па да ју ћим) ла ста ри ма

 – Сил во кор ду ни ца
 – Мо зе ро ва кор ду ни ца
 – Жуп ски 
 – Кра јин ски
 – Други слични узгојни облици

МИ НИ МАЛ НИ СА ДР ЖАЈ АЛ КО ХО ЛА (% VOL)
(уколико вино није произведено на посебан начин)

Бе ла/Ро зе Цр ве на
9,5 10,0

3.2. ЈУ ЖНО МЕ ТО ХИЈ СКИ РЕ ЈОН/ЈУ ЖНА МЕ ТО ХИ ЈА

Про сти ра ње

Ју жно ме то хиј ски ре јон се про сти ре на те ре ни ма у ју го за пад ном де лу Ко со ва и Ме то хи је, од но сно на про сто ри ма Ју жне Ме то хи је.

Границe

Гра ни ца ре јо на по чи ње на се ве ро за па ду, од ушћа Ко знич ке ре ке у ре ку Бе ли Дрим, из над се ла Kрамовики иде на ју го и сток, из над 
ата ра се ла Кра мо вик и Пет ко вић, за тим пре ко по те са „По ток” и да ље на ис ток, об у хва та ју ћи ата ре се ла Са но вац, Дре но вац, про ла зи из-
над Ора хов ца и да ље у истом прав цу пу тем Су ва Ре ка  – Ора хо вац, об у хва та ју ћи ата ре се ла Ве ли ка Хо ча, Зо чи ште и Оп те ру ша. Да ље гра-
ни ца иде пре ко се ла До бро де ља не, Сту де ни ча не, Се ме ти ште, Ко стр це, Ни шор, где гра ни ца из би ја на тро ме ђу К.О. Ни шор, Па га ру ша и 
Кра во се ри ја. Ту гра ни ца иде у прав цу се ве ро за па да гра ни цом К.О. Па га ру ша  – До бро де ља не, Па га ру ша  – Са мо дра жа, Па га ру ша  – Ми ла-
но вић, Јан чи ште  – Ми ла но вић, пре ко се ла Ми ла но вић до гра ни це К.О. Ми ла но вић и Ора хо вац, а за тим Осто зуб и Ора хо вац, Цр но вра на 
 – Ора хо вац, Тур јак  – Ора хо вац, Тур јак  – По но рац, Тур јак  – Бу бље, До ма нек  – Бу бље, До ма нек  – Бо бо вац, Вла шки Дре но вац  – Бо ба вац, 
Вла шки Дре но вац  – Врм ни ца, Ско ро шник  – Врм ни ца, Ско ро шник  – Ба лин це, Ско ро шник  – Ор ла те, Тр пе за  – Ор ла те, Тр пе за  – Ве ри ша, 
Тр пе за  – Не ков це, Тр пе за  – Ди вља ка, Ла дро вац  – Ди вља ка, Ла дро вац  – Клеч ка, Се ник  – Клеч ка, Ла дро вић  – Клеч ка, Ла дро вић  – Ја вор, 
Гун цат  – Ја вор, Гун цат  – Лу жни ца, Гун цат  – Бла це и Ту ми чи на  – Бла це све до ко те 700, а да ље пре ко се ла Бла це, Ду ље, Чај драк, Вр-
шев це, Сла пу ша не, Ста ра Ву чи на, Мо вља не, Гор ња Кру ши ца, Па паз, Бу да ко во, Вра нић, По по вља не и Дво ра не из би ја на гра ни цу на ци-
о нал ног пар ка Шар  – пла ни на на ас фалт ном пу ту Дво ран  – Му шу ти ште. Гра ни ца ре јо на да ље пра ти гра ни цу на ци о нал ног пар ка Шар 
 – пла ни на у прав цу ју га, све до ас фалт ног пу та При зрен  – Ма на стир Све тих Ар хан ге ла, из ба цу ју ћи још је ди но шум ски ком плекс из ме ђу 
на се ља Љу би да и гра ни це са К.О. Скро би ште, Дој ни це и Грн ча ре. Ода тле гра ни ца иде гра ни цом К.О. При зрен  – Ја бла ни ца, Ле ско вац  – 
Ја бла ни ца, Ле ско вац  – Ку стен дил, Љу би ће во  – Ку стен дил и Љу би ће во  – Лез и у прав цу ју га до ла зи до ис точ ног обо да на се ља Љу би ће во. 
Од се ла Љу би ће ва гра ни ца иде се ве ро за пад но и за пад но до се ла Жу ра и пре ко ко та 549 и 445 из би ја на ре ку Бе ли Дрим, на ме сту где по-
чи ње Врб нич ко је зе ро. Гра ни ца да ље иде уз вод но ре ком Бе ли Дрим до ко те 323  – ушће ре ке Ере ник у Бе ли Дрим и да ље уз вод но ре ком 
Ере ник до мо ста, на пу ту Ђа ко ви ца  – Ко ре ни ца, а по том гра ни цом К.О. Ја хоц  – Ори зе, Ја хоц  – Ко дра Ху тит, Осек Хи ља  – Ко дра Ху тит, 
Осек Хи ља  – Ра цај, Ски вја не  – Ра цај, Ски вја не  – Ере мет, Ски вја не  – Ду јак, Ски вја не  – Гор ње Но во Се ло, До ње Но во Се ло  – Гор ње Но во 
Се ло, Ја нош  – Гор ње Но во Се ло, Ја нош  – Па ља бар да, Ја нош  – Ра до њић, Ждре ло  – Ра до њић, Ко дра ли ја  – Ра до њић, Ко дра ли ја  – Гр гоч, 
Цр мља не  – Гр гоч, Цр мља не  – Кра ља не, и Цр мља не  – Кра мо вик до по чет не тач ке. 
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Кар та 3.2.1. Гра ни це ре јо на и ви но гор ја Ју жно ме то хиј ског ре јо на

Об у хва ће не оп шти не

Ју жно ме то хиј ски ре јон об у хва та те ри то ри ју у оп шти на ма Ђа ко ви ца, Ора хо вац, При зрен и Су ва Ре ка.

По вр ши не ре јо на и ви но гор ја

Ју жно ме то хиј ски ре јон за у зи ма по вр ши ну од 92.110,99 ha, где је нај ве ће Ора хо вач ко ви но гор је.

Та бе ла 3.2.1. По вр ши не ре јо на и ви но гор ја Ју жно ме то хиј ског ре јо на

Ви но гор ја
Укуп на по вр ши на

ha % (рејон) % (ви но гор је)
Ђа ко вач ко ви но гор је 14.857,83 16,13 16,13
Ора хо вач ко ви но гор је 20.557,33 22,32 22,32
При зрен ско ви но гор је 20.020,02 21,73 21,73
Су во реч ко ви но гор је 16.301,92 17,70 17,70
Ма ли шев ско ви но гор је 20.373,88 22,12 22,12
Укуп но 92.110,99 100,00 100,00
Ју жно ме то хиј ски ре јон
Укупна површина (ha) 92.110,99
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Кли мат ски фак то ри

У та бе ли 3.2.2. су приказанe вред но сти не ких би о кли мат ских ин дек са на осно ву по да та ка из метeоролошке ста ни це у При зре ну 
(1961 –2010).

Та бе ла 3.2.2. Би о кли мат ски ин дек си за Ју жно ме то хиј ски ре јон
Ста ни ца AVG WIN BEDD HI CI DI N0 N35 N15
При зрен 18.2 1789.6 1417.2 2251.3 12.7 155.0 1.4 4.7 1.0

Кар та 3.2.2. Вин кле ров ин декс Ју жно ме то хиј ског ре јо на
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Зе мљи шни усло ви

Пре о вла ђу ју ћи ти по ви зе мљи шта овог ре јо на су вер ти сол, флу ви сол, ху мо флу ви сол и се ми глеј, ран кер, си ро зем, ли то сол на шкриљ-
ци ма и гнај су, а у ма њој ме ри су за сту пље на и оста ла зе мљи шта.

Кар та 3.2.3. Ти по ви зе мљи шта Ју жно ме то хиј ског ре јо на
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То по граф ски фак то ри

Ге о граф ска ши ри на

Ре јон се про сти ре од 42° 31’ ге о граф ске ши ри не на се ве ру до 42° 09’ ге о граф ске ши ри не на ју гу ре јо на.

Над мор ска ви си на

Ве ћи део ре јо на се про сти ре на над мор ским ви си на ма од 300 m до 800 m, али се ви но гра ди углав ном на ла зе на ни жим над мор ским 
ви си на ма. Над мор ска ви си на се по сте пе но сма њу је иду ћи од се ве ро и сто ка пре ма ју го за па ду ре јо на.

Кар та 3.2.4. Над мор ска ви си на Ју жно ме то хиј ског ре јо на
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На гиб те ре на

Овај ре јон се углав ном ка рак те ри ше уме ре но-стр мим до бла гим на ги би ма те ре на на ко ји ма се на ла зе ви но гра ди.

Кар та 3.2.5. На гиб те ре на Ју жно ме то хиј ског ре јо на
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Екс по зи ци ја те ре на

Ре јон се ка рак те ри ше раз ли чи тим екс по зи ци ја ма те ре на.

Кар та 3.2.6. Екс по зи ци ја те ре на Ју жно ме то хиј ског ре јо на

Оро граф ске ка рак те ри сти ке

Oрографске, од но сно ре љеф не ка рак те ри сти ке овог ре јо на чи не са се вер не стра не ре јо на Греб нич ка пла ни на (733 m), са се ве ро и-
сточ не стра не пла ни на Дре ни ца (1025 m) и Цр но ље ва (1177 m), са ју го и сточ не стра не пла ни не Жар (1694 m) и Ошљак (2212 m), док се 
на ју жној стра ни на ла зи пла ни на Ко рит ник (2393 m). Вен ци и па ди не ових пла ни на, ко је при па да ју Ди нар ским пла ни на ма, ис пре се ца ни 
ко ри ти ма ре ка, оро граф ски ка рак те ри шу овај ре јон. Ју го за пад ни део је ви ше бла го бр до вит и са рав ни јим те ре ни ма.
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Пеј заж

Ре јон об у хва та пре де ле бре жуљ ка стог по ја са, пре те жно са шу ма ма хра ста це ра и сла ду на, брд ски ни жи пот по јас пре те жно гор ске 
бу ко ве шу ме, за тим брд ски суб ме ди те ран ски по јас са шу ма ма тер мо фил них хра сто ва, цр ног и бе лог гра ба, пи то мог ке сте на и др., као и 
рав ни чар ски суб ме ди те ран ски по јас са ра зним тер мо фил ним и хи дро тер мо фил ним биљ ним за јед ни ца ма. У овом ре јо ну нај ве ћа ре ка је 
Бе ли Дрим, а на ла зи се и ве ћи број не што ма њих реч них то ко ва, а то су При зрен ска Би стри ца, Ере ник, То плу га и Ми ру ша. На ју го за па ду 
ре јо на на ла зи се Врб ни шко је зе ро, а на се ве ро за па ду ре јо на Ра до њић ко је зе ро. Са ју го и сточ не стра не на ла зи се Дув ска кли су ра. Пеј за-
жне ка рак те ри сти ке да ју пре де ли са ра тар ским кул ту ра ма и број ним на се љи ма, бре жуљ ка сти те ре ни са ви но гра ди ма (око Ве ли ке Хо че), 
а у да љи ни се ви де пла ни не.

Ви но гор ја

Ју жно ме то хиј ски ре јон има сле де ћа ви но гор ја:
3.2.1. Ђа ко вач ко ви но гор је/Ђа ко ви ца;
3.2.2. Ора хо вач ко ви но гор је/Ора хо вац;
3.2.3. При зрен ско ви но гор је/При зрен;
3.2.4. Су во реч ко ви но гор је/Су ва Ре ка;
3.2.5. Ма ли шев ско ви но гор је/Ма ли ше во.

3.2.1.Ђаковачковиногорје/Ђаковица

Про сти ра ње

Ђа ко вач ко ви но гор је се про сти ре у цен трал ном де лу Ме то хи је, од Ђа ко ви це на за па ду до Бе лог Дри ма на ис то ку.

Границe

Гра ни ца ви но гор ја по чи ње од се ла Kрамовик, од ушћа Цр мљан ског по то ка у Бе ли Дрим и иде низ вод но ре ком Бе ли Дрим до ко те 
323  – ушће ре ке Ере ник у Бе ли Дрим и да ље уз вод но ре ком Ере ник до мо ста на пу ту Ђа ко ви ца  – Ко ре ни ца, а по том гра ни цом К.О. Ја-
хоц  – Ори зе, Ја хоц  – Ко дра Ху тит, Осек Хи ља  – Ко дра Ху тит, Осек Хи ља  – Ра цај, Ски вја не  – Ра цај, Ски вја не  – Ере мет, Ски вја не  – Ду јак, 
Ски вја не  – Гор ње Но во Се ло, До ње Но во Се ло  – Гор ње Но во Се ло, Ја нош  – Гор ње Но во Се ло, Ја нош  – Па ља бар да, Ја нош  – Ра до њић, 
Ждре ло  – Ра до њић, Ко дра ли ја  – Ра до њић, Ко дра ли ја  – Гр гоч, Цр мља не  – Гр гоч, Цр мља не  – Кра ља не, и Цр мља не  – Кра мо вик до по чет не 
тач ке.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Ђа ко вач ко ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Цр мља не, Ме ћа, До бли ба ре, Бар до сан, Мар му ле, Са ди ка гин зид, Ђа-
ко ви ца  – ван ва рош и Ђа ко ви ца  – ва рош, као и ка та стар ске оп шти не Ски вја не, До ње Но во Се ло, Ја нош, Ждре ло, Ко дра ли ја  – Бец ка, Ја-
хоц, Осек Хи ља, Ски вја не, Осек Па ша, Тра ка нић, Ће рим, Бец и Вра нић.

3.2.2.Ораховачковиногорје/Ораховац

Про сти ра ње

Ора хо вач ко ви но гор је се про сти ре у цен трал ном де лу Ме то хи је од Бе лог Дри ма до Ора хов ца.
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Гра ни ца овог ви но гор ја кре ће на се ве ро за па ду од ушћа Ко знич ке ре ке у ре ку Бе ли Дрим, из над се ла Kрамовик, гра ни ца да ље иде 
ју жно ре ком Бе ли Дрим, об у хва та ју ћи ата ре се ла Чи флак, До бри Дол, Да ња не, Рат ко вац, Ра до сте и Ге ђе, све до тро ме ђе К.О. Ма ла Кру-
ша, Ве ли ка Кру ша и Зјум. Да ље гра ни ца иде на ис ток гра ни цом оп шти на Ора хо вац и При зрен све до тро ме ђе К.О. Ре ти мље, Оп те ру ша 
и Ма му ша, а да ље гра ни цом К.О. Оп те ру ша и Са мо дра жа и из би ја на пут Су ва Ре ка  – Ора хо вац. Одав де гра ни ца иде на се ве ро за пад тим 
пу тем, об у хва та ју ћи ата ре се ла Оп те ру ша, Зо чи ште, Ве ли ка Хо ча и да ље из над Ора хов ца, об у хва та ју ћи ата ре се ла Дре но вац, Са но вац, 
пре ко по те са „По ток” скре ће на за пад, про ла зе ћи из над ата ра се ла Пет ко вић и Кра мо вик, до ушћа Ко знич ке ре ке у ре ку Бе ли Дрим, од-
но сно до по чет не тач ке.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Ора хо вач ко ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Кра мо вик, Пет ко вић, Ко зник, Пу сто Се ло, Са но вац, Дре но вац, Ора-
хо вац, Ве ли ка Хо ча, Зо чи ште, Оп те ру ша, Зр зе, Ге џа, Ра до сте, Рат ко вац, Бар до сан, Мар му ле, До бли ба ре, Ме ћа и Цр мља не, као и ка та-
стар ске оп шти не Ре ти мље, Ма ла Хо ча, Но га вац, Ве ли ка Кру ша, Ро го во II, По лу жа, Бра то тин, Вра њак, На шпа ле, Гор ње По то ча не, До ње 
По то ча не, Стоп нић, Бе ла Цр ква, Бр ња ча, Це ли на и Бре сто вац.

3.2.3.Призренсковиногорје/Призрен

Про сти ра ње

При зрен ско ви но гор је се про сти ре на крај њем ју гу Ме то хи је до па ди на Шар пла ни не.

Границe

Гра ни ца ви но гор ја кре ће од тро ме ђе оп шти на При зрен, Ора хо вац и Су ва Ре ка, од но сно тро ме ђе Оп те ру ша, Не пре би ште и Ма му ша 
и иде на ју го и сток гра ни цом оп шти на При зрен и Су ва Ре ка, све до дуж гра ни це из ме ђу Ко ри ша и Греј ков це. Гра ни ца овог ви но гор ја да-
ље пра ти гра ни цу на ци о нал ног пар ка Шар  – пла ни на у прав цу ју га све до ас фалт ног пу та При зрен  – Ма на стир Све тих Ар хан ге ла. Ода-
тле гра ни ца иде гра ни цом При зрен  – Ја бла ни ца, Ле ско вац  – Ја бла ни ца, Ле ско вац  – Ку стен дил, Љу би ће во  – Ку стен дил и Љу би ће во  – Лез  
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и у прав цу ју га до ла зи до ис точ ног обо да на се ља Љу би ће во. Од се ла Љу би ће ва гра ни ца иде се ве ро за пад но и за пад но до се ла Жу ра и пре-
ко ко та 549 и 445 из би ја на ре ку Бе ли Дрим. Гра ни ца да ље иде уз вод но ре ком Бе ли Дрим, до тро ме ђе Ма ла Кру ша, Ве ли ка Кру ша и Зјум, 
а да ље на се вер гра ни цом оп шти на При зрен и Ора хо вац све до по чет не тач ке, од но сно тро ме ђе оп шти на При зрен, Ора хо вац и Су ва Ре ка.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

При зрен ско ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Љу то глав, Ко ри ша, Љу би жда, Грн ча ре, При зрен, Љу би че во, Хо ча За-
град ска, Би лу ша, Жур, Врб ни ца, Ко ба ња, На шец, Ту пец, Лан до ви ца, Пи ра не, Кра јик, Зјум Хас и Ма ла Кру ша, као и ка та стар ске оп шти не 
Ма ла Кру ша, Ран ду бра ва, Зо јић, Ме две це, Ма му ша, Но ва ке, Ца пар це, Ле ско вац, До ња Ср би ца, Смач, Тре пе тин ца, Ве ле жа, Шпи на ди ја, 
Пе тро во се ло, Ду ша но во, Ат ма ђа, Вла шња и По сли ште.

3.2.4.Суворечковиногорје/СуваРека

Про сти ра ње

Су во реч ко ви но гор је се про сти ре у ју го и сточ ном де лу Ме то хи је.

Границe

Гра ни ца овог ви но гор ја кре ће од тро ме ђе оп шти на Су ва Ре ка, При зрен, Ора хо вац, од но сно тро ме ђе К.О. Не пре би ште, Оп те ру ша и 
Ма му ша, а да ље гра ни цом из ме ђу оп шти на Су ва Ре ка и Ора хо вац, од но сно гра ни цом из ме ђу К.О. Са мо дра жа и Оп те ру ше, до ко те 591. 
Да ље гра ни ца иде пре ко се ла До бро де ља не, Сту де ни ча не, Се ме ти ште, Ко стр це, Ни шор, где гра ни ца из би ја на тро ме ђу К.О. Ни шор, Па-
га ру ша и Кра во се ри ја. Гра ни ца да ље иде на се ве ро и сток гра ни цом К.О. Ни шор  – Кра во се ри ја, Ни шор  – Ту ми чи на, да ље гра ни цом К.О. 
Бла це  – Ту ми чи на до ко те 700, а да ље пре ко се ла Бла це, Ду ље, Чај драк, Вр шев це, Сла пу ша не, Ста ра Ву чи на, Мо вља не, Гор ња Кру ши ца, 
Па паз, Бу да ко во, Вра нић, По по вља не, Дво ра не, Му шу ти ште, Се ло гра жде, Греј ков це где из ла зи на гра ни цу оп шти на Су ва Ре ка и При-
зрен, и да ље том гра ни цом до по чет не тач ке гра ни це ви но гор ја, од но сно тро ме ђе оп шти на Су ва Ре ка, При зрен и Ора хо вац.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Су во реч ко ви но гор је об у хва та де ло ве ка та стар ских оп шти на Ни шор, Бла це, Ду ље, Ча и драк, Вр шев це, Су ва Ре ка, Сла пу жа не, Ре ча-
не, Ста ра Ву чи на, Мо вља не, Гор ња Кру ши ца, Бу да ко во, Вра нић, По по вља не, Дво ра не, Са вро во, Ду бра ва, Ђи нов це, Ге љан це, До бро де-
ља не, Сту ден ча не, Се ме ти ште и Ко стр це, као и ка та стар ске оп шти не Ле ша не, Тр ње, Не пре би ште, Са мо ра џа, Пе ћа не, Ра шта не, Со пи на, 
Бу кош I и До ња Кру ши ца.

3.2.5.Малишевсковиногорје/Малишево

Про сти ра ње

Ма ли шев ско ви но гор је се про сти ре у ис точ ном де лу Ме то хи је, на про сто ру око ме ста Ма ли ше ва.
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Гра ни ца овог ви но гор ја кре ће на за па ду од тро ме ђе К.О. До ма нек, Бу бје и Ки је во, иде на ис ток гра ни цом К.О. До ма нек и Ки је во, а 
за тим гра ни цом сле де ћих оп шти на: До ма нек  – Бо бо вац, Вла шки Дре но вац  – Бо ба вац, Вла шки Дре но вац  – Врм ни ца, Ско ро шник  – Врм-
ни ца, Ско ро шник  – Ба лин це, Ско ро шник  – Ор ла те, Тр пе за  – Ор ла те, Тр пе за  – Ве ри ша, Тр пе за  – Не ков це, Тр пе за  – Ди вља ка, Ла дро вац  – 
Ди вља ка, Ла дро вац  – Клеч ка, Се ник  – Клеч ка, Ла дро вић  – Клеч ка, Ла дро вић  – Ја вор, Гун цат  – Ја вор, Гун цат  – Лу жни ца, Гун цат  – Бла це, 
Ту ми чи на  – Бла це, Ту ми чи на  – Ни шор, Кра во се ри ја  – Ни шор, Па га ру ша  – Ни шор, Па га ру ша  – До бро де ља не, Па га ру ша  – Са мо дра жа, 
Па га ру ша  – Ми ла но вић, Јан чи ште  – Ми ла но вић, пре ко се ла Ми ла но вић до гра ни це К.О. Ми ла но вић и Ора хо вац, а за тим Осто зуб и Ора-
хо вац, Цр но вра на  – Ора хо вац, Тур јак  – Ора хо вац, Тур јак  – По но рац, Тур јак  – Бу бље, До ма нек  – Бу бље,  све до по чет не тач ке.

Об у хва ће не ка та стар ске оп шти не

Ма ли шев ско ви но гор је об у хва та ка та стар ске оп шти не До ма нек, Вла шки Дре но вац, Ско ро шник, Тр пе за, Ла дро вац, Се ник, Ла дро-
вић, Гун цат, Ту ми чи на, Кра во се ри ја, Па га ру ша, Ја не чи ште, Ми ла но вић, Осто зуб, Цр но вра на, Тур јак, Ма ђа ре, Јо вић, Љу би жда, Ми ру ша, 
Ма ли ше во, Мо ра ли ја, Го рић, Ба ња, Бе ла ни ца, Цр ни Луг и Ми ру ша.

Пре по ру че не/до зво ље не сор те и мак си мал ни при но си

Пре по ру че не/до зво ље не сор те за Ју жно ме то хиј ски ре јон по ви но гор ји ма ко је слу же за про из вод њу ква ли тет ног ви на са ге о граф-
ским по ре клом (ква ли тет но ви но са кон тро ли са ним ге о граф ским по ре клом иква ли те том  – К.П.К. и вр хун ско ви но са кон тро ли са ним и 
га ран то ва ним ге о граф ским по ре клом и ква ли те том  – К.Г.П.К.) са мак си мал ним до зво ље ним при но си ма (у ки ло гра ми ма) по биљ ци ви но-
ве ло зе и по хек та ру су:

СОР ТЕ ЗА
БЕЛА ВИНА

Ђа ко-
вич ко

Ора хо-
вач ко

При-
зрен ско

Су во-
реч ко

Ма ли-
шев ско

при нос/(kg/биљ ци) при нос/(kg/хек та ру)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Пловдина (Сланкаменка)      2,5 2 7.500 8.000
Тамјаника      2,5 2 7.500 8.000
Смедеревка    2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Жупљанка      2,5 2 7.500 8.000
Неопланта      2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Savagnin Rose (Траминац)      2,5 2 7.500 8.000
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Muscat Ottonel      2,5 2 7.500 8.000
Chardonnay      2,5 2 7.500 8.000
Sauvignon Blanc      2,5 2 7.500 8.000
Pinot Blanc (Бургундац бели)      2,5 2 7.500 8.000
Pinot Gris (Бургундац сиви)      2,5 2 7.500 8.000
Riesling (Рајнски ризлинг)      2,5 2 7.500 8.000
Riesling Italico (Италијански ризлинг, Грашевина)      2,5 2 7.500 8.000

СОРТЕ ЗА
РОЗЕ ВИНА

Ђа ко-
вич ко

Ора хо-
вач ко

При-
зрен ско

Су во-
реч ко

Ма ли-
шев ско

при нос/(kg/биљ ци) при нос/(kg/хек та ру)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Limberger (Франковка)      2,5 2 7.500 8.000
Вранац      2,5 2 7.500 8.000
Прокупац (Рскавац)      2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Неготинка      2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Pinot Noir (Бургундац црни)      2,5 2 7.500 8.000
Gamay Noir (Гаме)      2,5 2 7.500 8.000
Merlot      2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Sauvignon      2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Franc      2,5 2 7.500 8.000
Muscat de Hambourg (Mускат хамбург)      2,5 2 7.500 8.000

СОРТЕ ЗА
ЦРВЕНА ВИНА

Ђа ко-
вич ко

Ора хо-
вач ко

При-
зрен ско

Су во-
реч ко

Ма ли-
шев ско

при нос/(kg/биљ ци) при нос/(kg/хек та ру)
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
3000 –4000 

биљака/хектару
преко 4000 

биљака/хектару
Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте

Portugieser (Португизер)      2,5 2 7.500 8.000
Limberger (Франковка)      2,5 2 7.500 8.000
Вранац      2,5 2 7.500 8.000
Прокупац (Рскавац)      2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
Неготинка      2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
Pinot Noir (Бургундац црни)      2,5 2 7.500 8.000
Gamay Noir (Гаме)      2,5 2 7.500 8.000
Merlot      2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Sauvignon      2,5 2 7.500 8.000
Cabernet Franc      2,5 2 7.500 8.000

Препоручене/дозвољене сорте бојадисери
Alicante Bouschet      2,5 2 7.500 8.000
Gamay Teinturier (Гаме бојадисер)      2,5 2 7.500 8.000
Зачинак (Неготинско црно)      2,5 2 7.500 8.000
Жупски бојадисер      2,5 2 7.500 8.000
Крајински бојадисер      2,5 2 7.500 8.000
  – основна рејонирана сорта (препоручена)    – допунска рејонирана сорта (дозвољена)

У из у зет но по вољ ним го ди на ма, при нос се мо же уве ћа ти за нај ви ше 0,5 kg по биљ ци ви но ве ло зе.
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Дру ге ка рак те ри сти ке ве за не за про из вод њу гро жђа и ви на:
Ју жно ме то хиј ски ре јон

(Ђаковачко, Ораховачко, Призренско, Суворечко и Малишевско виногорје)
СОР ТЕ ЗА СТО НУ УПО ТРЕ БУ ГРО ЖЂА (ПРЕ-
ПО РУ ЧЕ НЕ/ДО ЗВО ЉЕ НЕ СА МО ЗА ВИ НО ГОР-
ЈА)

Пре по ру че не/до зво ље не аутох то не и ре ги о нал не сор те
 – Chas se las (Ша сла бе ла, Пле мен ка бе ла)  –  Chas se las ros se (Ша сла цр ве на, Пле-

мен ка цр ве на)
 – Ча уш бе ли
 – Цр ве ни дре нак (Ра за кли ја)
 – Друге сорте

Пре по ру че не/до зво ље не до ма ће ство ре не сор те
 – Опу зен ска ра на
 – Би сер ка ра на
 – Де мир ка пи ја
 – Бе о град ска ра на
 – Ко сов ска ра на
 – Грочанка

 – Кар мен
 – Ба нат ски му скат
 – Рад ми ло вач ки му скат
 – Сме де рев ски му скат
 – Ла ста
 – Србија

 – Бе о град ска бе се ме на
 – Не го тин ски ру бин
 – Ка ва дар ски дре нак
 – Ан ти го на
 – По вар дар ска по зна
 – Друге сорте

Пре по ру че не/до зво ље не ин тер на ци о нал не сор те
 – Pri ma 
 – Ora
 – Early Mu scat
 – Чаб ски би сер
 – Car di nal 
 – Ir sai Oli ver
 – Ља на
 – Ma til de
 – Mu scat de Ham bo urg (Му скат хам бург)
 – Per let te (Пер лет)
 – Reine des vignes (Kраљица винограда)

 – Sul ta ni ne blan che (Thomp son se e dless, 
Сул та ни на)
 – Su per ra ni Bol gar (вр ло ра ни Афус-али)
 – Exal ta 
 – Mu scat Pre co ce de Sa u mur
 – Dan las 
 – Ali na
 – An ge la
 – Asta ni skij
 – Fanny
 – Ge org
 – Lival 

 – Na deg da Azos
 – Mu scat Ro se St Val li er
 – Mic he le Pa li e ri
 – Vic to ria
 – Kat ha ri na
 – Dat ti er de Bouyro ut (Афус-али, Ре-
ги на)
 – Moldоva
 – Alp hon se La vallée
 – Ita lia (Му скат ита ли ја)
 – Mu scat d’Ale xan drie (Алек сан-
дриј ски му скат
 – Друге сорте

ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ/ДО ЗВО ЉЕ НЕ ЛО ЗНЕ ПОД ЛО ГЕ  – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Ko ber 5BB 
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, SO4
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Te le ki 5C
 – Ber lan di e ri x Ri pa ria, Te le ki 8B
 – Berlandieri x Riparia, 420 А

 –  Ber lan di e ri x Ru pe stris, Ric hter 110
 –  Ber lan di e ri x Ru pe stris, Pa ul sen 1103
 – Berlandieri x Rupestris, Ruggeri 140

 – Ber lan di e ri x Ru pe stris, Ric hter 99
 – Chas se las х Ber lan di e ri, 41B
 – Fer cal
 – Друге подлоге

УЗ ГОЈ НИ ОБ ЛИК (НА ЧИН РЕ ЗИД БЕ) КОД ВИ-
НО ГРА ДА НА МЕ ЊЕ НИХ ПРО ИЗ ВОД ЊИ ГРО-
ЖЂА ЗА КВА ЛИ ТЕТ НА ВИ НА СА ГЕ О ГРАФ-
СКИМ ПО РЕ КЛОМ

 – Јед но гу би Ги јов (Гу јо) 
 – Дво гу би Ги јов (Гу јо)
 – Кар ло вач ки
 – Роајатска кордуница

 – Аси ме трич на кор ду ни ца
 – Ка зе на вље ва кор ду ни ца
 – са сло бод ним (па да ју ћим) ла ста ри ма

 – Сил во кор ду ни ца 
 – Мо зе ро ва кор ду ни ца
 – Жуп ски 
 – Кра јин ски
 – Други слични узгојни облици

МИ НИ МАЛ НИ СА ДР ЖАЈ АЛ КО ХО ЛА (% VOL)
(уколико вино није произведено на посебан начин)

Бе ла/Ро зе Цр ве на
10,0 10,5




