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1. ИСПИТИВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА (ПЕСТИЦИДА) 

 

1.1. Испитивања физичких и хемијских особина средстава за заштиту биља (пестицида) у 

промету преко државне границе (по налогу фитосанитарне инспекције) 
 

Ред. 

бр. 
Врста испитивања 

Цена у дин. 

(без ПДВ-а) 

1. Испитивања физичких и хемијских особина формулисаних препарата 14.400,00 

2. Испитивања техничких концентрата 9.150,00 

 

1.2. Испитивања физичких и хемијских особина средстава за заштиту биља (пестицида) по 

захтеву других корисника услуга 

 

Ред. 

бр. 
Врста испитивања 

Цена у дин. 

(без ПДВ-а) 

1. Испитивања физичких и хемијских особина формулисаних препарата 
22.500,00 

2. 

 

Испитивања техничких концентрата или активне материје у формулисаном 

препарату 15.750,00 

 

 

2. ИСПИТИВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА (ЂУБРИВА) 

 

2.1.Испитивања физичких и хемијских особина средстава за исхрану биља (ђубрива) у промету 

преко државне границе (по налогу фитосанитарне инспекције) 

 

Ред. 

бр. 
Врста испитивања 

Цена у дин. 

(без ПДВ-а) 

1. Испитивања физичких и хемијских особина трокомпонентних ђубрива 12.450,00 

2. Испитивања физичких и хемијских особина двокомпонентних ђубрива 11.400,00 

3. Испитивања физичких и хемијских особина једнокомпонентних ђубрива 10.350,00 

4. 

 

Испитивање секундарних елемената или микроелемената у 

ђубривима 

1.050,00 
(по једном секундарном 

елементу или 

микроелементу) 

 

Цене испитивања наведене у тачки 1, 2. и 3. подразумевају по једно испитивање за сваки макро 

нутријент (азот, фосфор и калијум). Свака додатна анализа, у смислу садржаја амонијачног, 

нитратног и карбамидног азота, као и фосфора и калијума растворљивог у различитим 

растварачима се додатно наплаћује по 1050,00 динара. 

 

Остале услуге испитивања физичких и хемијских особина средстава за заштиту биља (пестицида) 

и средстава за исхрану биља (ђубрива) које нису наведене у овом Ценовнику, калкулисаће се 

конкретно код сваког захтева наручиоца,односно понуде Института, зависно од укупних  

трошкова испитивања. Цене наведене у овом Ценовнику дате су без ПДВ-а (порез на додату 

вредност). ПДВ пада на терет наручиоца посла и биће обрачунат приликом испостављања 

предрачуна/рачуна. 

 


