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1. УВОД 

 

 

 Просторни оквир рада је територија општине Неготин на којој се током година 

пољопривреда позиционирала као једна од водећих привредних делатности, са значајним 

уделом у укупном оствареном дохотку. С обзиром на то да пољопривреда представља 

основни извор прихода руралног становништва, њен значај огледа се и кроз улогу коју 

има у очувању и ревитализовању сеоских насеља. 

 Предмет истраживања у овом раду јесу облици деловања субјеката у 

пољопривреди, у циљу постизања одрживости на нивоу општине Неготин. При томе, 

дефиниција правца развоја пољопривреде претпоставља добро познавање свих оних 

фактора од којих развој пољопривреде зависи. Циљ овог рада јесте да прикаже тренутно 

стање пољопривреде и пољопривредне производње на територији општине Неготин и 

проблеме са којима се ова општина сусреће, као и утицај који пољопривреда има на 

одрживи развој. 

 Из евиденција о пољопривредним газдинствима и путем посматраних чињеница 

прикупљени су подаци од општине Неготин у сарадњи са локалним канцеларијама за 

економски развој. За приказивање релевантних података коришћени су табеларни 

прегледи и графички прикази. 

 Ослањајући се на предмет и циљ истраживања, рад је распоређен у седам делова са 

поднасловима. У првом делу рада образложени су географски положај, величина и 

границе територије општине Неготин. У другом делу дате су физичко-географске, а у 

трећем делу друштвено-географске карактеристике. Међузависност пољопривреде 

заузима значајно место у оквиру четвртог поглавља са нагласком на структуру земљишног 

фонда, док је у петом делу рада указано на производне одлике пољопривреде. Шесто 

поглавље анализира приступ аграрном и руралном развоју пољопривреде на локалном 

нивоу. Седмо поглавље указује на будуће правце и перспективе одрживог развоја, као и на 

активност општине Неготин у овом процесу. 
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2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ВЕЛИЧИНА И ГРАНИЦЕ 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

 

 Општина Неготин налази се у Источној Србији и припада њеној северној субрегији 

Балканској Србији. У административном смислу припада Борском округу. На северу се 

граничи са општином Кладово, на северозападу и западу са општином Мајданпек, на 

југозападу са општином Бор, а на југу са општином Зајечар. На југоистоку и истоку 

граничи се са Бугарском на дужини од 41 km, а на североистоку са Румунијом на дужини 

35,5 km. Граница са Румунијом пружа се дуж тока међународне реке Дунав 

(www.wikipedia.com). 

 Територија општине простире се у равници 

окруженој планинама Мироч, Црни Врх и Дели Јован, 

са једне и рекама Дунавом и Тимоком са друге стране. 

На површини од 1089 km² налази се 39 насеља, једно 

градско и 38 сеоских. Неготин представља урбани, 

гравитациони, економски, историјски и 

административни центар општине
1
.  

 Општина Неготин део је Неготинске Крајине 

која захвата, највећим делом, благо заталасано и 

брежуљкасто земљиште између Дунава, доњег дела 

Великог Tимока и планинског подножја Дели Јована. 

У ширем смислу, Неготинском Крајином се означава 

простор дуж најисточнијих падина Великог Гребена, 

приближно до Брзе Паланке. У географском 

координатном систему Неготин се налази на 44ᵒ 13ʹ 

40ʺ северне географске ширине и 22ᵒ 46ʹ 13ʺ источне 

географске дужине. Од екватора је удаљен 4899 km и 

налази се 43 m изнад нивоа мора (Манојловић, 1986). 

 Крајина је добила име по главном насељу и стога што је представљала гранични 

крај старе српске државе. То је најнижи континентални крај Србије, с обзиром да се ушће 

                                                        

1
 Предлог програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 

општине Неготин за 2017 годину 

Слика 1. Географски положај 

општине Неготин 

(Извор: www.wikipedia.org) 

http://www.wikipedia.com/
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Тимока у Дунав налази на 28 m апсолутне висине (Марковић, 1966). Представља западни 

део Влашко-понтијског басена, што потврђују добро очувани неогени седименти. Према 

југу она је повезана са Зајечарском, Књажевачком и Сврљишком котлином у долини 

Тимока (Родић и Павловић, 1994). 

 

 

3. ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

 Физичко-географска обележја у овом раду посматрана су са аспекта њиховог 

утицаја на обим и структуру пољопривредне производње општине Неготин. Они 

представљају природне услове који су значајни за све гране пољопривредне производње, а 

нарочито за биљну производњу која највише зависи од природних фактора. Физичко-

географска обележја представљена су геолошком грађом, рељефом, климатским, 

хидрографским и педолошким карактеристикама, као и вегетационим покривачем. 

 

3.1. ГЕОЛОШКА ГРАЂА 

 

 Простор општине Неготин део је Влашко-понтијског басена и одликује се скоро 

истим геолошким саставом. У њој су кристаласти шкриљци архајске старости, јурски 

кречњаци, затим тријаске и квартарне наслаге. Местимично избијају габро и еруптивне 

стене. Од Дунава до Метриша су најчешће кристаласти шкриљци, Дели Јован је састављен 

од вулканске масе, а око Вратне и Штубика углавном су јурски кречњаци. У неготинској 

равници преовлађују наслаге из квартарне периоде: шљунак, песак и лес (Станковић, 

1992). 

 У литолошком погледу, овај део Србије изграђен је од многобројних представника 

сва три генетска типа стена – магматских, седиментних и метаморфних. Ове стене су 

ретко где доступне на самој површини. Прекривене су тањим или дебљим педолошким 

слојем, па се тако могу понегде запазити у усецима, јаругама и речним долинама 

(Манојловић, 1986). 

 Магматски комплекс стена чине оне, које су настале хлађењем и консолидацијом 

усијано-теставе масе, температуре 1000-1400 °С. Највеће распрострањење има габро – 

стена тамно зелене до црне боје и зрнасте структуре. Ове стене могу се наћи у околини 
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села Сиколе и Поповица. Већу површину гранита срећемо јужно и северозападно од села 

Плавне и она захвата површину од 10 km² (Манојловић, 1986). 

 Седиментни комплекс представљен је стенама и седиментима великог 

хоризонталног простирања. Највећи део територије општине Неготин изграђен је од овог 

типа стена. Једна група стена настала је акумулацијом чврстих честица, а друга 

кристализацијом из раствора. Пешчари, глинци и лапорци јављају се источно од села 

Сикола, Поповице, између Плавне и Штубика и западно од Уровице. Седименти 

представљени песком, песковитом глином и глином срећу се у виду јединственог 

покривача источно од села Шаркамен, Штубик, Јабуковац и Уровица. Истражним 

бушењем 12 km северно од Прахова утврђено је постојање седиментних стена – силурских 

и девонских, које су представљене пешчарима, доломитима и глинцима. То значи да је 

дуго времена на овом простору постојало море у коме се вршила седиментација 

еродованог материјала са тадашњег копна на западу. Нешто већа површина кречњака 

среће се у околини села Вратна. Познате Вратњанске капије, Мокрањске стене и Мироч 

изграђени су од веома чистих кречњака (Манојловић, 1986). 

 Метаморфне стене представљене су најчешће гнајсом и шкриљцима. Гнајс чини 

узвишења источно од села Јабуковца, изнад села Малајнице, села Трњана и западно од 

села Брестовца (Манојловић, 1986). 

 

3.2. РЕЉЕФ 

 

 Данашњи рељеф на територији општине Неготин настао је под утицајем 

тектонских сила, језерске абразије, речне, крашке и еолске ерозије. Главне црте рељефа 

ова област је добила после тектонских покрета у терцијару. Касније, после повлачења 

језерске воде која је испуњавала цео Тимочки басен, усечен је низ тераса и површи 

абразионог и речног порекла. У морфолошком погледу могу се издвојити две различите 

зоне: ниска зона – која обухвата простор око Дунава и Тимока и виша зона – коју 

сачињавају површи и узвишења које се са њих дижу (Лутовац, 1959). 

 Неготинска низија захвата простор омеђен Тимоком, Дунавом до Кусјака и 

правцем село Душановац – Милошево – Бадњевско – Буковско и Балејско брдо. У тим 

оквирима неготинска депресија има површину од 135 km². Сматра се да је до образовања 

поменуте равни дошло услед померања тока Дунава и пресецања меандра северно од села 

Србова. Између села Душановца и Михајловца развијена је серија дунавских речних 
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тераса од 70-80 m, 35 m и 10-15 m релативне висине. После просецања дунавског меандра, 

у рељефу је настала лучна фосилна долина, дужине 23 km, са просечном ширином 1-2 km 

(Манојловић, 1986). 

 Дуго времена током геоморфолошке еволуције, већи део овог простора налазио се 

под водом Влашког мора. Оно је у потпуности прекривало пространу територију општине 

Неготин. Данас се о њему може говорити на основу седиментних и фосилних остатака. 

Повлачењем обалске линије Влашког мора према истоку, почело је сукцесивно усецање 

речних долина по његовом некадашњем дну. Највећа, најдужа и сигурно најзначајнија 

речна долина је долина Дунава. У близини Неготина, на долинским странама Замне, 

запажају се и висеће суве долине. Њихова морфолошка еволуција, односно усецање 

престало је услед понирања воде кроз пукотине у кречњаку. Понирућа вода креће се кроз 

бројне прслине и пукотине, проширује их и на тај начин ствара подземне крашке облике – 

јаме и пећине. У овом делу Србије број пећина вишеструко надмашује број јама. Дудићева 

пећина, налази се у клисури Замне, између села Плавне и села Штубик и дугачка је 1458 m 

(Манојловић, 1986). 

 Као посебна особеност овог дела Србије истичу се Вратњанске прерасти. Прерасти 

су природни камени мостови, у виду лучних камених сводова, који представљају остатке 

некадашњих пећина, настали урушавањем пећинских таваница. У Србији нема краја који 

на тако малом растојању, у оквиру једне речне долине, има чак три природна камена 

моста. Око 200 m узводно од села Вратна налази се Мала прераст која је висока 34 m и 

широка 33 m. Велика прераст налази се свега 100 m узводније од Мале прерасти и висока 

је 26 m а широка 33 m. Сува прераст налази 3 km узводно од манастирских прерасти са 

висином од 20 m и ширином од 15 m. Због појаве понора, 50 m узводно од ње, у коме се 

током лета губи читав речни ток Вратне, ова прераст је и добила поменути назив 

(Манојловић, 1986). 
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Слика 2. Прераст Вратне 

(Фото: Иван Александровић) 

 Десетак километара јужно од Неготина, у близини села Мокрање, Сиколска река 

крчећи пут до Тимока створила је водопад и испод њега мало језеро. Ово место носи назив 

Мокрањске стене (www.toon.org.rs). Геолошку грађу Мокрањских стена сачињавају 

карбонатне стене и шкриљци, док су око њих речни наноси (www.mokranje.iz.rs). 

 

Слика 3. Мокрањске стене 

(Фото: Иван Александровић) 

 

У мањој мери заступљени су и еолски облици рељефа – Неготинска и Радујевчка 

пешчара. Неготинска пешчара налази се 4 km источно од Неготина у оквиру кобишничког 

http://www.toon.org.rs/
http://www.mokranje.iz.rs/
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платоа. Радујевачка пешчара се у виду уског песковитог појаса пружа од Прахова до 

Радујевца. Пешчане дине, висине 5 m, срећу се у околини села Радујевца и Кобишнице. На 

кобишничком платоу, дине су високе и до 15 m. Стварање дина и међудинских утолеглица 

вршено је кошавом и северозападним ветром - „Горњаком”. Данас је живи песак 

умртвљен пошумљавањем багремовом културом и виновом лозом (Манојловић, 1986). 

 

3.3. КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

 Клима је један од комплекснијих природних фактора географске средине, саставни 

део атмосфере и елеменат животне средине. Поједини елементи климе утичу на развој 

биљног и животињског света, на услове коришћења природних добара и на квалитет 

животне средине. Постоји више десетина дефиниција климе. Према дефиницији коју је 

дао Алисовљев 1952. године, клима представља закониту наизменичност метеоролошких 

процеса, одређена комплексом физичко-географских услова, која се испољава у 

многогодишњем режиму времена, осматраном у датом месту (Ивановић и Јањић, 2005). 

 Територија општине Неготин припада делу карпатске Србије, која лежи у 

граничној климатској зони између степскоконтиненталне климе Панонске низије, 

умереноконтиненталне климе јужног обода Панонског басена и праве континенталне 

климе Влашко-понтијског басена. Сем комбинације наведених клима, на планинама се 

истичу одлике субпланинске климе. Клима Неготинске крајине је континентална, о чему 

сведочи вегетација дакијских стена, а у котлинама се преплићу својства 

умереноконтиненталне климе (Марковић, 1966). 

 На размештај биљне производње највећи значај имају термичке прилике, сунчева 

радијација и режим влаге. За анализу климатских елемената на подручју града Неготина 

користиће се званични подаци Републичког хидрометеоролошког завода Србије.  

Посматрани период је десетогодишњи, од 2008. до 2017. године. 

 

3.3.1. Температура ваздуха 

 

 Температура ваздуха је важан агроклиматски елемент. Значајан је чинилац у 

биљној производњи јер одређује ареал гајења неке биљне врсте, брзину и интензитет 

физиолошких процеса у биљци, динамику раста и развитка, као и висину и квалитет 

приноса. Повећана температура и повећана атмосферска влажност доводе до смањења 
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отпорности биљаке на разне изазиваче болести клица – патогене. За пољопривредне 

културе од посебног је значаја ефекат високе температуре на транспорт растворених 

органских материја. Смањени траснпорт од корена до плода значајно умањује принос и 

квалитет (www.ekobiolog.info). 

 Екстремно високе температуре повећавају транспирацију и отежавају нормално 

снабдевање водом. Оне могу довести до пуцања плодова или његовог потпуног 

исушивања. Са становишта развоја биљне производње, посебан значај имају ниске 

температуре, јер оне проузрокују промрзавање воћака, житарица и других аграрних 

култура. Посебно су штетни касни пролећни мразеви када се већина пољопривредних 

култура налази у најосетљивијим фазама вегетативног развића (www.ekobiolog.info). 

 Температурни режим као мера топлотних услова, на подручју Србије је 

првенствено условљена Сунчевом радијациом, географским положајем и рељефом. 

Такође, у зависности од рељефа и експозиције падина, свуда на подручју наше земље 

сусрећемо одлике локалне климе. 

Табела 1. Средње месечне температуре ваздуха (°С) у Неготину за период 2008-2017. 

годинa 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

t (ᵒС) -0,2 1,9 6,8 11,2 15,2 18,9 22,8 20,2 15,8 9,9 6,1 1,9 10,7 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод 

 

 У посматраном периоду у Неготину, најниже просечне температуре забележене су 

у јануару (-0,2°С), а највише у јулу (20,6°С). Средња годишња температура у истом 

периоду износила је 7,1°С. У тридесетогодишњем периоду од 1931. до 1960. године 

просечна годишња температура износила је 11,1°С. Најниже просечне температуре 

забележене су у јануару (-0,2°С), док су највише температуре забележене у јулу (22,8°С) 

(Манојловић, 1986). .  
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График 1. Средње месечне температуре ваздуха (ᵒС) у Неготину за период 2008-2017. 

годинa 

 

3.3.2. Релативна влажност ваздуха 

 

 Релативна влажност ваздуха је веома значајан биоклиматски елемент, јер поред 

тога што код људи изазива различите физиолошке осећаје, она заједно са температуром 

ваздуха и ветром битно утиче на пољопривреду и њену производњу (Дукић, 1998). Као 

што смо већ рекли, повећана атмосферска влажност доводи до смањења отпорности 

биљаке на разне болести. Такође, услед недостатка влаге у ваздуху долази до појаве суша 

које негативно утичу на пољопривреду и пољопривредну производњу.  

Табела 2. Средње месечне вредности влажности ваздуха у Неготину за период 2008-2017. 

годинa 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

% 67 65,1 55,6 54,1 54,6 51,9 48,1 48,6 54,1 63,6 67,4 65,8 52,4 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод 

 

 Релативна влажност ваздуха се одликује малим колебањима у току године. 

Највиша месечна вредност влажности ваздуха у Неготину у наведеном периоду 

забележена је у новембру и износила је 67,4%, а најнижа у јулу, 48,1%. Средња годишња 

вредност је износила 52,4%. 
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График 2. Средње месечне вредности влажности ваздуха у Неготину за период 2008-

2017. годинa 

 

3.3.3. Ветрови 

 

 Кретање ваздушних маса и њихове карактеристике имају велики значај и утицај на 

формирање временских прилика у неком месту. Положај парцеле са израженим јачим 

ветром је неповољан за гајење воћа јер ветар спречава нормалну оплодњу, с обзиром на то 

да исушује жиг тучка и омета лет пчела. Велике штете изазива и јак ветар непосредно 

пред бербу, јер изазива опадање плодова. Такође, ветар на голим површинама, поготово на 

обрађеним и уситњеним земљиштима може у одређеним околностима узроковати еолску 

ерозију, која смањује плодност, јер односи најплоднији део земљишта. Са друге стране, 

корисно је дејство благих ветрова, јер он повољно утиче на опрашивање плодова 

(www.agromedia.rs). Ради практичног значаја, за општину Неготин је од важности 

сагледавање честина праваца дувања ветрова. 
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График 3. Честина ветрова из одређених праваца у Неготину за период 2008-2017 година 

 

 Најчешћи ветрови на територији општине Неготин су западни и источни ветрови. С 

обзиром на то да западни ветрови прелазе преко Хомољских планина, у овај крај редовно 

доспева као хладан, доносећи изненадне и обимне падавине. Одликује се знатном јачином, 

услед обрушавања низ планинске падине Великог Гребена и Дели Јована. Овај ветар 

ствара високе сметове, поледицу на путу и омета саобраћај (Манојловић, 1986). 

Западни и северозападни ветар, који локално становништво означава као „горњак”, 

су најзначајнији ветрови у летњем периоду године. Кошава је, такође, чест зимски ветар у 

североисточној Србији. То је увек хладан ветар, не толико јак као горњак, али који 

узрокује вишедневно падање ситног снега (Манојловић, 1986). 

 

3.3.4. Облачност и инсолација 

 

 Облачност је важан климатки елеменат, јер има пресудан утицај на инсолацију и 

количину падавина. Сагласно географској ширини, у овај део Србије влажне ваздушне 

масе продиру са запада. Због тога се знатна количина падавина излучи у западним, 

нарочито планинским крајевима Србије. То је основни узрок смањивању облачности у 

Србији од запада ка истоку. На основу тога, може се рећи да Источна Србија спада у 

делове Србије са најмањом просечном годишњом облачношћу. 
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Табела 3. Средње месечне вредности облачности у Неготину за период 2008-2017. година 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

 6,9 6,6 5,2 5 4,8 3,7 2,6 2,2 4 5,4 6,4 5,7 4,9 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод 

 

 Највећа облачност забележена у јануару 6,9 десетина, док је најмања била у августу 

2,2 десетине. Средња годишња облачност у Неготину у наведеном периоду износила је 4,9 

десетина. Облачност по годишњим добима је највећа зими, а најмања лети. Већа 

облачност зими смањује дневно колебање температуре што повољно утиче на озиме 

усеве, као и на расад у пластеницима и вишегодишње културе. 

 

График 4. Средње месечне вредности облачности у Неготину за период 2008-2017. 

година 

 

Сва енергија коју атмосфера и Земљина површина примају од Сунца назива се 

инсолација или сунчево зрачење. Трајање Сунчевог сјаја мери се помоћу инструмената 

који се називају хелиографи (Дукић, 1998). Инсолација је за Неготинску крајину од 

нарочитог значаја за виноградарство. 

Табела 4. Средње месечне вредности Сунчеве светлости у Неготину за период 2008-2017. 

година 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Сати 69,5 87,4 162 210,7 256,5 293,7 342,4 332,1 217,3 141,9 80,3 80,4 2274 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод 
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 Најдуже трајање Сунчевог сјаја је у летњим, а најкраће у јесењим и зимским 

месецима. Најосунчанији је јули са 342,4 часова, док је јануар месец са најмање сунчаних 

сати 69,5. Веома је важно што је осунчаност велика у септембру (217,3 часова), јер то 

повољно утиче на сазревање многих повртарских и воћарских култура као и винове лозе 

(www.ekobiolog.info). Према двадесетогодишњем посматрању трајања Сунчевог сјаја за 

период 1951-1970. година, годишње трајање Сунчевог сјаја трајало је 2095,2 часова што је 

за 179 часова мање у односу на период 2008-2017. година. 

 

3.3.5. Падавине 

 

 Падавине су климатски елемент који има велики утицај на пољопривредну 

производњу. Недовољна количина падавина у вегетационом периоду може се негативно 

одразити на усеве, због чега се јавља потреба за наводњавањем. Са друге стране, 

превелика количина падавина може узроковати поплаве које често угрожавају 

пољопривредне површине (www.ekobiolog.info). 

 На западу територије, планински венац Мироч – Велики Гребен – Дели Јован 

добија годишње просечно 950-700 mm, док се према истоку њихова висина смањује и 

испод 600 mm. С обзиром на то да влажне ваздушне масе, односно падавине, у овај део 

Србије продиру са запада, могло би се претпоставити да западне падине поменутог 

планинског венца добијају нешто већу количину падавина од источних. 

Табела 5. Средње месечне количине падавина у Неготину за период 2008-2017. Година 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Падавине 51,2 67,2 56,4 46,2 62,7 58,8 53,8 33,8 72,7 75,6 54,6 68,9 58,5 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод 

 

 Просечна годишња количина падавина измерена у метеоролошкој станици у 

Неготину за период 2008-2017. година је 58,5 mm. Највише падавина излучи се у октобру 

(75,6 mm), а најмање у августу (33,8 mm). 
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График 5. Средње месечне количине падавина у Неготину за период 2008-2017. Година 

 

3.3. ХИДРОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

 Општина Неготин је богата изворима, потоцима и речицама које се уливају у Дунав 

и Тимок. Изворишта већине потока и речица су на Мирочу и Дели Јовану, а најдужи 

речни токови су Замна, Јасеничка, Сиколска и Слатинска река. Оне примају воду из 

многих потока који имају разне називе. За све водене токове у општини Неготин 

карактеристичан је колебљив водостај. Због брзог отапања снега и богатих јесењих киша 

вода брзо надолази изливајући се изван корита, наносећи штету плодном земљишту 

(Станковић, 1992). 

 Од површинских вода на територији општине Неготин најзначајнији је Дунав, који 

је источна граница општине и река којој гравитирају све остале воде. Он, свакако, има и 

највећи значај. Кроз територију општине Неготин тече на дужини од 33 km, представља 

значајан пловни пут. Поред тога, има и велики енергетски значај јер је на њему 1984. 

године изграђена „ХЕ Ђердап 2” укупне снаге 270 MW. Најпоузданији подаци о водостају 

и протицају Дунава, добијени су на основу стодвадесетпетогодишњег осматрања у 

Оршави. Највећи средњемесечни протицај настаје у априлу, а најмањи у октобру. 

Просечни годишњи протицај износи 5520 m³/s (Манојловић, 1986). 

 Тимок после Дунава представља највећи речни ток у Источној Србији. У 

зависности од нивоа Дунава, његово ушће се налази на 28-37 m надморске висине. Велики 

Тимок настаје спајањем Белог и Црног Тимока у зајечарском басену, на 115 m надморске 

51.2 

67.2 

56.4 

46.2 

62.7 
58.8 

53.8 

33.8 

72.7 
75.6 

54.6 

68.9 

58.8 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Падавине  



15 
 

висине. Од села Брусника Тимок тече кроз алувијалну раван широку 300-1000 m. Код села 

Вељкова улази у пространу алувијалну раван Дунава и по њој тече до ушћа у Дунав, као 

погранична река на дужини од 15,5 km. На том сектору речно корито му је широко 20-25 

m. Просечни годишњи протицај Тимока на ушћу у Дунав износи 35,8 m³/s, најмањи је у 

августу и сптембру, а највиши у априлу. Од ушћа Борске или Црне реке, Тимок припада 

ванкласној води. Узрок томе су отпадне воде из борског рудника, које Црном реком 

доспевају у Тимок (Манојловић, 1986). 

 

Слика 4. Река Вратна 

(Фото: Иван Александровић) 

 Вратна, Замна и Јасеничка река дренирају источне падине Великог Гребена и Дели 

Јована. Знатно мањих површина су сливови Сиколске и Чубарске реке у јужном делу 

Источне Србије. Ови сливови одликују се готово једнаким физичко-географским 

условима отицаја. При томе, с обзиром на висину рељефа, слив Замне добија највише, а 

слив Јасеничке реке најмање падавина. Почетком пролећа, у марту, долази до отапања 

снега на Дели Јовану и Великом Гребену, уз релативно велику количину падавина. Услед 

тога, на токовима Вратне, Замне и Јасеничке реке јавља се тада највећи средњемесечни 

протицај, већи од 3 m³/s. Минимални протицаји су у августу и септембру 140-210 l/s 

(Манојловић, 1986). 
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3.4. ПЕДОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

 Слично другим крајевима и у Источној Србији матични супстрат се јавља као 

важан чинилац генезе земљишта. Педолошки покривач представља неопходан услов 

биљне производње и опстанка самоникле вегетације, а посредно и живих бића. Његова 

најбитнија особина је плодност. Код обрадивих површина плодност земљишта је резултат 

педолошких својстава, других природних услова и антропогене активности. Од плодности 

дикректно зависи начин коришћења земљишта, просторни размештај и структура биљне 

производње (Манојловић, 1986). 

 Сироземи или генетски неразвијена земљишта, представљају тла у почетном 

стадијуму развоја. Овај тип земљишта развијен је западно од села Уровице и на Краку 

Вакарлуј – северно од овог села. Општа одлика овог земљишта је мала количина хумуса 

јер се налази на нагибима и није у довољној мери заштићена вегетацијом (Манојловић, 

1986). 

 Пескуше се срећу у околини Неготина и села Радујевца. Највеће површине овог тла 

налазе се на Кобишничком платоу. Укупна количина песка у пескушама износи 67-80%, а 

хумуса око 1,5% (Манојловић, 1986). 

 Алувијални наноси налазе се на дну речних долина многих токова, а нарочито уз 

ток Тимока и у Неготинској низији. Услед засипања алувијалне равни Тимока пиритном 

јаловином, ово углавном плодно тле, са нагомилавањем пирита постаје неупотребљиво за 

пољопривреду (Манојловић, 1986). Алувијална земљишта у пољопривредном 

искоришћавању служе готово искључиво за ратарску и повртарску производњу и врло су 

плодна. Веома су погодна за наводњавање па се таквим коришћењем могу постићи високи 

приноси гајених култура (Станојевић, 1970). 

 Чернозем је развијен на лесним наслагама. Запажен је у околини Прахова и 

Радујевца. У површинском делу, ово земљиште садржи 52-74% песка, што га чини јако 

пропустљивим и процедним, што доводи до испирања хумуса и калцијум карбоната 

(Манојловић, 1986). 

 Смоница се јавља између доњег дела тока Вратне и Замне, као и у простору између 

села Мале Каменице, Видровца, Самариновца и Прахова. При исушивању, на овом тлу се 

појављују карактеристичне дубоке, вертикалне пукотине (Манојловић, 1986). 
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 Ритске црнице највећу површину захватају у Неготинској низији. Овај тип 

земљишта образован је у условима велике влажности. Уз овај тип земљишта, често се 

јављају ливадска и барска земљишта (Манојловић, 1986). 

 Гајњаче су настале трансформацијом чернозема и смонице. У околини Неготина 

ово земљиште прекрива праховско-радујевачку раван, односно речну терасу Дунава на 35 

m релативне висине (Манојловић, 1986). 

 Најквалитетнија земљишта су представљена алувијалним тлом, нарочито дуж 

Дунава, затим ритским црницама и ливадским земљиштем. Она се налазе на равном 

терену, не угрожавају их ерозија и поплаве, а могу се наводњавати. Нешто слабијег 

квалитета је смоница, гајњача и тањи алувијум. Она су погодна за гајење разноврсних 

култура (Манојловић, 1986). 

 

3.5. ВЕГЕТАЦИОНИ ПОКРИВАЧ 

 

 На територији општине Неготин, у зависности од надморске висине, геолошког 

састава, рељефа, климе и типа тла, постоји више флористичких целина. Најнижи део 

Источне Србије, који је изложен климатском утицају Влашке низије карактерише се 

шумом сладуна. То је шума условљена климом и типом тла и сиромашног је састава. 

Брдска буква у овом појасу је веома ретка и налази се само у најдубљим деловима долина, 

као на пример испод манастира Буково. Само у прибрежиштима (рефугијумима) су се 

сачувале ретке, реликтне и ендемореликтне врсте биљака. Међу њима највећи значај имају 

клисуре Замне и Вратне (Манојловић, 1986). 

 Клисуре Замне и Вратне одликују се инверзијом вегетације. Идући од виших 

делова долина, које су изложеније утицају континенталне климе и са тањим педолошким 

слојем, ка нижим, смењују се: шибљак јоргована, шума цера и грабића, затим шума цера и 

граба. На дну падина, налази се заједница граба, а на дну долина је заједница букве 

(Манојловић, 1986). 
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4. ДРУШТВЕНО-ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

 

 Поред природних, на структуру и обим пољопривредне производње утичу и 

друштвени фактори. Један од фактора који има највећи утицај на пољопривреду је 

структура пољопривредног становништва. Становништво као основна претпоставка 

привредног развоја је анализирано са циљем да се утврди да ли постоји адекватан људски 

потенцијал за диверзификацију руралне економије. Такође, у овом раду, поред 

становништва посвећена је пажња примени агротехничких мера у пољопривредној 

производњи, који имају огроман утицај на ову привредну активност. 

 

4.1. ОПШТЕ ОДЛИКЕ СТАНОВНИШТВА 

 

 Према попису из 2011. године на територији општине Неготин живело је 37056 

становника. Густина насељености је износила 34 ст/km², што општину Неготин сврстава у 

ретко насељено подручје. Полна структура обухвата поделу на мушки и женски део 

становништва, док је старосна структура његова подела на старосне категорије. У полној 

структури мушкарци учествују са 17826, а жене са 19230 становника. У старосној 

структури становништва, на основу податка пописа, испољена је тенденција старења 

становништва и може се рећи да је ова структруа неповољна. Тренд старења 

становништва је израженији у сеоском подручју у односу на градско, учешће младог 

становништва се смањује, а расте учешће становништва старијег од 60 година, а анализе 

промена у старосној структури указују да ће се овај тренд наставити, што ће се негативно 

одразити и на пољопривреду и одрживи развој општине. Према подацима из 2011. године, 

просечна старост становника општине Неготин износи 47,4 године. Статистика показује 

да је у периоду 1981-2011. годинe, забележен пад броја становника у општини Неготин за 

26917 становника
2
. 

 

 

 

 

                                                        

2
 Предлог програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 

општине Неготин за 2017 годину 



19 
 

Табела 6. Упоредни преглед броја становника у Неготину за период 1981-2011. година 

Општина Неготин 

Број становника Пораст или пад ст. 

1981 1991 2002 2011 Укупно 

63 973 59 559 43 418 37 056 -26 917 

Извор: Републички завод за статистику 

 

 Општину Неготин карактерише негативан природни прираштај што се односи и на 

цео Борски округ али и на Републику Србију. У 2011. години у Неготину је негативни 

природни прираштај још израженији него што је то случај на нивоу округа и Републике.  

Депопулација у општини условљена је опадањем фертилитета и наталитета, али се јасно 

може уочити и ефекат емиграције. С обзиром на то да су сеоске средине већ захваћене 

смањењем наталитета и фертилитета, резултат ових удружених појава је опадање броја 

становника у овим насељима. Масовно је исељавање становништва из села у град и то 

углавном оног млађег. Према типу насеља око 45% укупног броја становништва живи у 

једином градском насељу у општини – Неготину, док је око 55% становника настањено у 

руралним насељима
3
. 

Табела 7. Природни прираштај у Неготину за 2011. годину 

 Општина Неготин Округ Бор Република Србија 

Умрли 843 2213 102 935 

Умрли на 1000 ст. 22,2 17,2 14,2 

Природни прираштај -594 -1277 -37 337 

Пр. прираштај на 1000 ст. -15,6 -9,9 -5,2 

Извор: Републички завод за статистику 

 

 Према националној или етничкој структури, по попису из 2011. године, већину 

становништва чине Срби 29461, затим Власи 3382, Роми 441, Румуни 274, Македонци 73, 

Бугари 61, Црногорци 50 становника и други. 
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Табела 8. Етничка структура у Неготину за 2011. годину 

Општина 

Неготин 
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37 056 29 461 3382 441 274 73 61 50 >999 

Извор: Републички завод за статистику 

 

4.1.1. Пољопривредно становништво 

 

 Укупна запосленост у свим областима делатности, према подацима из 2011. године 

на подручју општине Неготин била је 5953 лица. Од тога 4558 лица у друштвеном, а 1395 

лица у приватном сектору. Ако у укупну запосленост укључимо и индивидуалне 

пољопривреднике који сами плаћају доприносе за пензијско-инвалидско осигурање, онда 

је у 2011. години било запослено 8355 лица. Неки стручњаци сматрају да је овај број и 

већи, јер постоје домаћинства која нису регистрована
4
. 

 Број индивидуалних пољопривредника који уплаћују доприносе за пензијско и 

инвалидско осигурање по подацима достављеним од Фонда ПИО о осигураним 

пољопривредницима је 2402 за општину Неготин. Ако посматрамо по секторима 

делатности у пољопривреди и шумарству запослено је 75 лица, што чини 1,3% у 

структури запослених. Запослених у делатности рибарства није било
4
. 

Табела 9. Становништво које се бави пољопривредом и шумарством према подацима за 

2011. годину 

Година 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 и више 

Бр. запослених 206 429 633 768 1191 1185 

м/ж 155 51 291 138 413 220 459 309 759 432 674 511 

Извор: Републички завод за статистику 

 

 Од укупно 37056 становника на територији општине Неготин, њих 4412 бави се 

пољопривредом и шумарством. Посматрано према старосним групама, промене старосне 

структуре становништва имају неповољан утицај на потенцијал пољопривредне радне 

снаге. Учешће деце од 0 до 14 година која представљају будућу радну снагу и младих од 

                                                        

4
 Предлог програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 

општине Неготин за 2017 годину 
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15 до 29 година који представљају потенцијалну млађу радну снагу је мање у односу на 

удео старијег становништва са 65 и више година. Може се закључити да се 

пољопривредом и шумарством највише баве људи између 55 и 64 година и становништво 

са 65 и више година. Удео млађе популације се смањује, а повећава се проценат старијег 

становништва. Ово негативно утиче на одрживи развој општине Неготин, јер се старо 

становништво ипак не може сматрати носиоцем будућег развоја пољопривреде и села 

(Богданов и Бабовић, 2014). Забрињава и податак о смањењу броја домаћинстава који 

приход остварују искључиво од пољопривреде, јер би она требала да буду носиоци развоја 

пољопривреде и руралног развоја
5
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

5 Стратегија одрживог развоја општине Неготин за период 2012-2021. године 
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5. ПОЉОПРИВРЕДА 

 

 

 Пољопривреда је привредна делатност која је настала из тежње да се задовоље 

основне човекове потребе, односно потребе за храном и самоодржањем. Може се 

дефинисати као област у којој се производе, дорађују или прерађују примарни производи 

биљног и животињског порекла ради задовољавања одређених потреба људи. Основни 

задатак пољопривреде је производња довољне количине хране и сировина органског 

порекла за постојеће становништво у свету (Жакић и Стојановић, 2008). 

 Основне производне снаге у пољопривреди сачињавају: земљиште са 

одговарајућом климом, радна снага, живи и мртви инвентар. Поред тога, са економско-

организационог становишта, производне снаге сачињавају пољопривредна газдинства и 

разне пољопривредне установе и организације за унапређење пољопривреде (Стевановић, 

2008). 

 

5.1. СТРУКТУРА ЗЕМЉИШНОГ ФОНДА 

 

 Укупан расположиви земљишни фонд, а посебно земљиште намењено 

пољопривредној производњи представља основни услов за живот и опстанак људи. 

Расположивост овог природног извора за поједине намене, као и његова локација и 

квалитет имају велики значај за међусобно комбиновање са осталим факторима 

производње и условљавају степен примене технике и технологије. Земљиште, као 

лимитирани природни ресурс, који се одликује необновљивошћу, незамењив је фактор 

производње у пољопривреди (Ђурић и Његован, 2016). 

 Општина Неготин је богата плодним пољопривредним земљиштем. Под 

пољопривредним површинама је око 65% укупне територије општине, у чијој структури 

доминирају оранице, пашњаци и површине под виноградима и воћњацима. 

Пољопривредне површине захватају 70461 ha, од чега су 62165 ha обрадиве површине. 

Пољопривредно земљиште у државној својини износи 8290 ha
6
. 

 У сетвеној структури најзаступљенија су стрна жита, пре свега пшеница, јечам, 

овас и тритикале, затим крмно биље, кукуруз и сунцокрет. На близу 800 ha узгаја се воће и 

                                                        

6 Стратегија руралног развоја општине Неготин 2013-2018. 
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поврће. Све више се примењује пластенички начин гајења поврћа. Пашњаци и ливаде 

заузимају око 7500 ha
7
. 

 На територији општине Неготин регистровано је 4700 пољопривредних 

газдинстава. Укупна површина коришћеног пољопривредног земљишта износи 30726 ha. 

Највише пољопривредног земљишта захватају парцеле између 5 и 10 ha, док земљишта 

мања од 1 ha захватају најмање пространства. 

Табела 10. Газдинства према величини коришћеног пољопривредног земљишта у 

Неготину у 2012. години 

Величина поседа ha Пољ. газдинстава 

≤1 ha 429 716 

> 1 - ≤ 2 ha 1165 790 

> 2 - ≤ 5 ha 4950 1497 

> 5 ≤ 10 ha 7414 1051 

> 10 ≤ 20 ha 5367 429 

> 20 ≤ 30 ha 2017 89 

> 30 ≤ 50 ha 1674 46 

> 50 ≤ 100 ha 1876 29 

> 100 ha 5474 11 

Укупно 30 726 4658 

Извор: Пољопривредни попис 2012 (www.popispoljoprivrede.stat.rs) 

 

 Проблем је уситњеност поседа, на целој површини има око 459000 катастарских 

парцела. Пољопривредно земљиште у државној својини даје се у закуп на основу урађеног 

Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта. Истим 

програмом предвиђено је давање у закуп физичком, односно правном лицу за период који 

не може бити краћи од једне године, нити дужи од 40 година
8
. 

 

 

 

 

                                                        

7 Стратегија одрживог развоја општине Неготин за период 2012-2021. 

8 Стратегија руралног развоја општине Неготин 2013-2018. 
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Табела 11. Коришћено пољопривредно земљиште по категоријама у Неготину у 2012. 

години 

ПГ 
КПЗ 

ha 

Окућница 
Оранице и 

баште 

Ливаде и 

пашњаци 
Воћњаци Виногради Остало 

ПГ ha ПГ ha ПГ ha ПГ ha ПГ ha ПГ ha 

4568 
30 
726 

2758 145 4327 21905 2372 7404 1538 465 2159 798 6 9 

Извор: Пољопривредни попис 2012 (www.popispoljoprivrede.stat.rs) 

 

5.1.1. Оранице и баште 

 

 Оранице и баште учествују са 21905 ha у структури укупног коришћеног 

пољопривредног земљишта. На њима се највише узгајају жита, индустријско биље, крмно 

биље, поврће и друго.  

Табела 12. Површине под ораницама и баштама (ha) у Неготину у 2012. години 

ПГ Укупно Жита Махунарке 
Инд. 

биље 

Крмно 

биље 
Поврће Кромпир Остало 

4327 21 905 14 625 54 4004 2332 286 89 516 

 Извор: Пољопривредни попис 2012 (www.popispoljoprivrede.stat.rs) 

Укупна површина на којој се гаје житарице као што су пшеница, раж, јечам, овас, кукуруз 

и остало износи 14625 ha. Површина на којој се гаје житарице у Неготину износи 1391,12 

ha, док је најмања површина у Рогљеву, 24,98 ha (www.popispoljoprivrede.stat.rs). 

 Махунарке се узгајају на површини од 54 ha, док се кромпир узгаја на површини од 

89 ha. На територији општине Неготин махунарке се највише узгајају у Поповици на 8,87 

ha, а најмање у Вратни 0,18 ha. Кромпир се највише узгаја у Карбулову на површини од 

12,28 ha, а најмање у Дупљану 0,24 ha (www.popispoljoprivrede.stat.rs). 

 Индустријско биље на територији општине Неготин узгаја се на површини од 4004 

ha. Од тога на уљану тикву отпада 11,84 ha, сунцокрет 3983,21 ha, на соју 0,6 ha, на остало 

биље за уље 1,15 ha, на лековито биље 4,07 ha и на остало индустријско биље 2,82 ha. 

Уљана тиква највише се производи у Александровцу 4,27 ha, док се сунцокрет највише 

узгаја у Неготину, на површини од 925 ha (www.popispoljoprivrede.stat.rs). 

 Укупна површина на којој се узгаја крмно биље у општини Неготин износи 2332 

ha. Од тога, највише се узгаја луцерка на површини од 1052,23 ha, а најмање се узгаја 

сточна репа на површини од свега 0,52 ha. Луцерка се највише узгаја у Плавни, на 

површини од 148,13 ha, док се детелина највише узгаја у Јабуковцу, 45,27 ha 

(www.popispoljoprivrede.stat.rs). 
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 Површина на којој се узгајају поврће, бостан и јагоде износи 286 ha, од тога 4,85 ha 

је под пластеницима и стакленицима, а на отвореном је 281,56 ha. Највише се узгајају 

купус и кељ на 25 ha, затим црни лук на 17 ha и парадајз на 16 ha, а најмање карфиол на 

0,11 ha. Купуса и црног лука највише има у Видровцу, док се парадајз највише узгаја у 

Карбулову. Бостан се највише узгаја у Речкој на 89,48 ha, а најмање у Душановцу на свега 

0,03 ha. Јагода се највише има у Брестовцу, на површини од 1,99 ha 

(www.popispoljoprivrede.stat.rs). 

 

5.1.2. Воћњаци 

 

 Према попису пољопривреде из 2012. године, под воћним засадима је око 470 ha, 

док је просечна површина под воћем по газдинству 0,31 ha, што је испод просека у 

Србији. Само 43,74% или 206 ha засада су интензивни засади, односно у њима се 

примењују агротехничке мере, док је 265 ha екстензивно. Као и за остале пољопривредне 

културе подручје општине Неготин има идеалне услове за развој воћарства. Број 

домаћинстава у општини Неготин која имају воћњаке је 1538. Укупна површина под 

воћњацима је 471 ha. Највећа површина под воћњацима је у Карбулову 83,5 ha, а најмања 

у Србову 1,2 ha. 

 Површина под екстензивним воћем износи 265,4 ha. Највише су заступљене шљиве 

и то 98,2 ha, а најмање бадеми 0,2 ha. Јабука са површином од 45,1 ha и шљива са 

површином од 16,1 ha се највише узгајају у Карбулову. Послењих година све више се 

узгаја и лешник. Највише лешника гаји се у Неготину, на површини од 11 ha  

(www.popispoljoprivrede.stat.rs). 

 

5.1.3. Виногради 

 

 Климатски услови на територији општине Неготин су веома повољни за 

виноградарску производњу. Виногради су у општини Неготин засађени на око 800 ha. Од 

укупно 4700 пољопривредних газдинстава, њих 2159 је регистровано као газдинства која 

имају винограде. Просечна површина под виноградом по газдинству је 0,37 ha, што је за 

35% изнад просека у Србији. На територији општине Неготин, винске сорте највише се 

гаје у атару села Речка на површини од 79,27 ha. За потребе јела, грожђе се највише узгаја 

у Видровцу на површини од 50,42 ha. Највише сорта са географским пореклом гаји се у 
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Михајловцу, Рајцу, Рогљеву и Неготину. Стоне сорте обухватају 83 ha или 10,4% од 

укупних површина под виновом лозом (www.popispoljoprivrede.stat.rs). 

 

5.1.4. Шуме и шумско земљиште 

 

 Око једне трећине површине неготинске општине покривено је шумом. Од укупне 

површине под шумама, на 4807 ha газдују „Србијашуме” преко Шумске управе Неготин, 

док су 22446 ha шуме у приватном власништву (укупно око 38% територије општине 

Неготин). Постоји тренд повећања површине под шумама због депопулације села и 

напуштања пољопривредне производње. 

 Површине под шумама су углавном концентрисане у западним и северозападним 

брдским деловима територије општине. Без обзира на то да ли је функција шума 

производна или заштитна, може се рећи да постоји велика разноликост (буква, храст, граб, 

јасен, врба и топола) у погледу врста дрвећа на овој територији.  

Табела 13. Пошумљене површине и посечена запремина дрвета у Неготину у 2011. години 

Пошумљено, ha Обрасла 

шумска 

површина 

укупно, ha 

Посечена дрвна маса 

У шуми Изван шуме Укупно, m³ Техничко дрво, % 

Лићарима Четинарима Лишћарима Четинарима Лишћара Четинара Лишћара Четинара 

8,32 - - - 27253,61 13758 407 23 86 

Извор: Републички завод за статистику 

 

Површина под шумама у општини износи 27253,61 ha. Посечена дрвна маса, према 

статистици за 2011. годину износи: 13758 m³ лишћара и 407 m³ четинара
9
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

9 Стратегија руралног развоја општине Неготин 2013-2018 
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6. ПРОИЗВОДНЕ ОДЛИКЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

 

 

 Према конфигурацији терена на територији општине Неготин разликују се две 

области: брдско-планинска и равничарска. У структури нагиба терена преовлађују благи 

нагиби (до 5% и од 5 до 10%), што се позитивно одражава на повољности за 

пољопривредну производњу јер је мала деградација земљишта ерозивним процесима. С 

обзиром на то да је смоница најзаступљенији и најпродуктивнији тип земљишта, општина 

Неготин представља територију веома погодну за пољопривреду. Најплоднији део је 

Неготинска низија која заузима површину од око 26000 ha, налази се на надморској 

висини од 37 m, има услове за све пољопривредне културе, а самим тим има услове и за 

наводњавање због близине Дунава и мањих водотока
10

. 

 

6.1. РАТАРСКА ПРОИЗВОДЊА 

 

 Плодно земљиште и климатски улови на територији општине Неготин омогућавају 

добре приносе у ратарској производњи, код стрних жита, уљаних и крмних култура. 

Просечни приноси код житарица се крећу од 3 до 5 t/ha, код уљаних култура око 3 t/ha. 

Неке од препоручених мера у ратарској производњи су: интензивирање ратарске 

производње, подизање нивоа сетвене структуре са садашњих 50% на 80% у наредних 5 

година, помоћ развоја органске ратарске производње у брдским пределима, формирање 

удружења пољопривредних произвођача. У повртарској производњи то су: форсирање 

пластеничке производње, повећање површина које имају цену на тржишту, брендирање 

производа из овога краја, формирање удружења пољопривредника и друго
10. 

 У следећим табелама дати су подаци о производњи појединих ратарских култура, 

пре свега житарица, индустријског, сточног и крмног биља. Подаци се односе на 2011. 

годину, с обзиром да новијих података, за сада, нема. 

 

 

 

                                                        

10
 Предлог програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 

општине Неготин за 2017. годину 
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Табела 14. Производња пшенице и кукуруза у Неготину у 2011. години 

Пшеница Кукуруз 

Производња, t Просечан принос, kg Производња, t Просечан принос, kg 

Укупно 

Привредна 

друштва и 

задруге 

Породична 

газдинства 

Привредна 

друштва и 

задруге 

Породична 

газдинства 
Укупно 

Привредна 

друштва и 

задруге 

Породична 

газдинства 

Привредна 

друштва и 

задруге 

Породична 

газдинства 

33055 50 33005 3846 3574 26652 27 26625 3000 3936 

Извор: Републички завод за статистику 

 Може се закључити да је укупна производност пшенице за 2011. годину износила 

33055 t, од чега је производња у породичним газдинствима била 33005 t, док је просечан 

принос у породичним газдинствима износио 3574 kg. Што се тиче кукуруза, укупна 

производња износила је 26652 t, од чега у породичним газдинствима 26625 t, док је 

просечан принос у породичним газдинствима износио 3936 kg. 

Табела 15. Производња индустријског и повртног биља у Неготину у 2011. години 

Шећерна репа Сунцокрет Пасуљ Кромпир 

Принос Принос Принос Принос 

Укупно, 

t 

По хетару, 

kg 

Укупно, 

t 

По хетару, 

kg 

Укупно, 

t 

По хетару, 

kg 

Укупно, 

t 

По хетару, 

kg 

- - 9671 2239 879 930 4475 5636 

Извор: Републички завод за статистику 

 Од производње индустријског биља највећу производност има сунцокрет са укупно 

9671 t, док просечан принос по хектару износи 2239 kg. Од повртног биља највећу 

производност има кромпир са укупно 4475 t, док је просечан принос по хектару 5636 kg.  

Табела 16. Производња крмног биља у Неготину у 2011. години 

Детелина Луцерка Ливаде Пашњаци 

Принос Принос Принос Принос 

Укупно, 

t 

По хетару, 

kg 

Укупно, 

t 

По хетару, 

kg 

Укупно, 

t 

По хетару, 

kg 

Укупно, 

t 

По хетару, 

kg 

3942 2227 4074 2638 35650 1977 9094 955 

Извор: Републички завод за статистику 

Може се закључити да је највећа производња сена са ливада који износи 35650 t, 

затим следи производња сена са пашњака са укупно 9094 t, производња луцерке са 4074 t 

и детелине са 3942 t. Највећи принос по хектару има луцерка са 2638 kg, а најмањи принос 

по хектару имају пашњаци са 955 kg. 
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6.2. ВОЋАРСКА И ВИНОГРАДАРСКА ПРОИЗВОДЊА 

 

 На територији општине Неготин површине под воћним засадима се процењују на 

око 470 ha под различитим воћним врстама према попису пољопривреде из 2012. године. 

Oд воћних врста најзаступљеније су јабука, шљива, крушка, бресква и вишња. 

Заступљеност воћних врста у општини показује карактеристику рејонизације, у брдском, 

северном делу општине доминира шљива, у централном делу општине доминира 

производња и узгој превасходно јабуке, крушке и брескве
11

.  

 У сортименту јабуке доминира ајдаред, сорта чије се гајење постепено напушта у 

развијеним воћарским земљама. Савремене сорте јабучастог воћа су мало заступљене и 

првенствено их има у појединим, скоро подигнутим засадима 
11.

 

 Површине под виноградима се процењују на око 800 ha. Виноградарство је 

најзаступљеније у јужном делу општине – села Рајачког виногорја, затим у селу Чубра и 

Михајловац. Захваљујући подстицајним средствима, последњих година виноградарство 

постепено ожвиљава и долази до благог повећања површина и производње. Узгој грожђа 

је организован на велики број мањих виноградара, од којих се многи још нису 

регистровали по актуелном Закону о вину – по овом закону морају се регистровати као 

предузетници или правна лица и да испуне разне друге захтеве, да би могли да производе 

вино за тржиште
11

.  

 Од винских сорти доминирају: каберне совињон, мерло, рајнски ризлинг, шардоне, 

италијански ризлинг и гаме. Поменуте сорте су најзаступљеније, а гаје се још: прокупац, 

црни бургундац, тамјаника црна, вранац и друго
11.

 

                                                        

11 Пољопривредна производња у општини Неготин – подаци добијени од ПССС 
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Слика 5. Поглед на некадашњи виноград „Крајина Вино” у Братујевцу 

(Извор: www.google.com) 

 Најпогодније површине у Крајини за гајење винове лозе налазе се у долини Тимока 

и његовог залеђа, као и на терасастим деловима око Дунава. У Крајини постоје јаки 

виноградарски центри који су смештени баш око Тимока, а то су – Браћевац, Тамнич, 

Црномасница, Александровац, Рајац, Рогљево, Смедовац, Вељково, а нешто даље Речка и 

Карбулово (Благојевић, 2003). 

Табела 17. Производња воћа и грожђа у Неготину у 2011. години 

Јабуке Шљиве Виногради 

Број 

родних 

стабала 

Принос Број 

родних 

стабала 

Принос Број 

родних 

чокота 

Принос 

Укупан, t По једном 

стаблу, kg 

Укупан, t По једном 

стаблу, kg 

Укупан, t По једном 

чокоту, kg 

53006 1866 35,2 84290 1542 18,3 16188 30026 1,9 

Извор: Републички завод за статистику 

 

 Највећи принос има виноград са укупно 30026 t, затим следи јабука са 1866 t и 

шљива са 1452 t. Просечан принос винограда по једном чокоту је 1,9 kg, јабуке 35,2 kg и 

шљиве 18,3 kg по једном стаблу. 

 Према информацијама добијеним од Удружења купинара годишња производња 

износи око 100 t, од чега највише чачанска бестрна са 90%, осталих 10% су сорте торнфри, 

лох нес и блек сатен. Информације добијене од Удружења воћара Карбулово показују да 

је тренутни принос њиховог удружења око 1000 t, а да се у наредне 2-3 године очекује 

http://www.google.com/
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принос од око 1500 t. Од сорти највише се узгаја ајдаред 60%, затим златни делишес 20% 

и остале сорте 20%. Што се тиче шљива тренутни род је око 200 t, док је вишња родила 

око 10 t. 

 

6.3. СТОЧАРСКА ПРОИЗВОДЊА 

 

 Сточарство најинтензивније користи пољопривредно земљиште, како у виду 

пашњака, тако и за производњу сточне хране. Поред меса, сточарство производи и млеко и 

млечне производе, јаја, вуну и органско ђубриво као незамењив додатак за биљну 

производњу. Сточни фонд у општини Неготин је доста осиромашен задњих година, када је 

дошло до значајног смањења броја говеда и остале стоке. Може се извести закључак да 

сточарство, као грана пољопривреде, задњих петнаестак година више није доминантна. 

Сточарство је у општини Неготин највише заступљено у брдско-планинском делу, док у 

селима поред Дунава и Тимока стоке готово и да нема. У општини Неготин бележи се 

сталан пад сточног фонда у целини. Овом паду допринеле су велике осцилације у цени 

стоке, цени млека и цени хране, смањење тржишта као и пропадање прерадних 

капацитета
12

. 

 Садашњи положај сточарске производње у општини Неготин могао би се 

побољшати улагањем у прерађивачке капацитете, као што су мини млекаре, месаре и 

једна регионална кланица већег капацитета, и то са производним сертификатима и 

сертификатима за извоз, и на тај начин искористила би се могућност повлашћеног извоза 

телећег меса од 6000 t у Европску унију. Треба искористити и повољности извоза у Руску 

федерацију. Такође извоз говеђег, овчијег и козијег меса у земље Исламске вероисповести 

уз ХАЛАЛ сертификат. Наравно, све то није могуће уколико се прво не створе повољни 

услови у смислу улагања у нове модерне стаје или преправку већ постојећих, поправком 

расног састава, односно куповином квалитетних, уматичених јуница, оваца, коза и 

назимица
12

. 

 Низом предавања и едукацијама указати на предности прављења силаже и сенаже 

као основу модерног сточарења, а опет доста јефтинијег, такође, увођењем модернијих 

система муже и обраде млека, подићи квалитет млека на виши ниво. Такође, уводити 

постепено систем органске сточарске производње, јер услови за то су идеални, и то 

нарочито у систему крава-теле. Ветеринарска станица и ветеринарске амбуланте врше 

                                                        

12 Пољопривредна производња у општини Неготин – подаци добијени од ПССС 
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услужна вештачка осемењавања говеда и свиња. У области прераде сточарских производа 

на територији општине раде једна млекара и две кланице
12.

 

 

6.3.1. Говедарство 

 

 Говедарство је најважнија грана сточарства која обухвата узгој крава, бикова, 

волова, бивола. Говедарство даје важне производе попут меса, млека, коже, длаке и др. 

Најповољнији услови за за развој ове гране су првенствено простране ливаде и пашњаци. 

Укупан број говеда на територији општине Неготин за 2012. годину износио је 4719 грла, 

од чега је највише било говеда у тову. 

Табела 18. Број говеда на територији општине Неготин у 2011. години 

Укупно говеда 
Од тога 

Стеоне јунице Бикови за приплод Волови Говеда у тову 

4719 171 17 0 963 

Извор: Републички завод за статистику 

 

6.3.2. Свињарство 

 

 Свињарство је грана сточарства која се бави узгојем свиња ради добијања меса, 

масти, коже и друго. Најчешће је заступљено у областима интензивне пољопривреде, у 

приградским зонама и у близини центара прехрамбене индустрије. Укупан број свиња на 

територији општине Неготин према попису из 2012. године износио је 12368 грла. 

Највише је било товних свиња масе 110 и више килограма. 

Табела 19. Број свиња на територији општине Неготин у 2011. години 

Укупно 

свиња 

Од 

тога: 

свиње 

у тову 

Свиње 
Товне свиње масе 50 и 

више kg 
Приплодне свиње масе 50 и више kg 

Прасад 

масе до 

20 kg 

Свиње 

масе до 

50 kg 

50-79 

kg 

80-109 

kg 

110 и 

више 

kg 

Мушка 

назимад 

Женска 

назимад 

Од тога: 

супрасне 

назимице 

Крмаче Нерастови 

12368 3919 3705 1696 1134 1788 2664 108 308 120 881 84 

Извор: Републички завод за статистику 

 

6.3.3. Овчарство 

 

 Овчарство је грана сточарства која се бави узгојем оваца и коза ради добијања 

меса, млека и вуне. Према Пољопривредном попису из 2012. године на целокупној 
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територији општине Неготин узгајано је укупно 10242 оваца, од чега су чак 8337 била 

женска приплодна грла и 2168 коза, од којих су 1968, такође, била женска приплодна грла. 

Табела 20. Број оваца и коза на територији општине Неготин у 2011. години 

Овце 

Јагњад и шиљежад Женска приплодна грла Овнови Остала грла Укупно 

1043 8337 568 294 10242 

Козе 

Јарад Женска приплодна грла Јарци Остала грла Укупно 

285 1698 126 59 2168 

Извор: Пољопривредни попис 2012 (www.popispoljoprivrede.stat.rs) 

 

6.3.4. Живинарство 

 

 Живинарство је грана сточарства која се бави узгојем ситне живине са циљем 

добијања меса, перја и јаја. У оквиру живинарства узгајају се: кокошке, петлови, гуске, 

патке, лабудови, фазани итд. Од живине највише се узгајају кокошке носиље и бројлери. 

Од осталих врста живине највише се узгајају патке 1495, а најмање морке 509 комада. 

Табела 21. Број живине на територији општине Неготин у 2011. години 

Живина 

Бројлери Кокошке 

носиље 

Остали подмлатак 

врсте кокошки и 

петлови 

Ћурке Патке Гуске Морке Остале птице 

гајене на 

газдинству 

Укупно 

9955 38559 23110 1263 1495 552 509 178 75621 

Извор: Пољопривредни попис 2012 (www.popispoljoprivrede.stat.rs) 

 

6.3.5. Пчеларство 

 

 Пчеларство је грана сточарства које подразумева гајење и искоришћавање 

медоносне пчеле у кошницама. Задњих неколико година на територији целе Србије па и у 

општини Неготин дошло је до експанзије пчеларске производње, где тренутно има око 

130 чланова удружења пчелара, док на територији целе Србије око 8000 чланова. 

Повећање броја пчелара се објашњава добром ценом меда, који је изузетно квалитетан и 

цењен у Западној Европи, као и то да 90% српског меда заврши у Европској Унији. 

Укупан број кошница на територији општине Неготин износи 12328 и има тенденцију 

даљег раста. 
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Табела 22. Број кошница на територији општине Неготин у 2011. години 

Укупан број 

кошница 

Кошнице са покретним 

саћем 

Кошнице са непокретним 

саћем 

12328 12051 277 

Извор: Пољопривредни попис 2012 (www.popispoljoprivrede.stat.rs) 

 

6.4. АГРОТЕХНИЧКЕ МЕРЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ 

 

 Основне агротехничке мере на којима је заснована конвенционална пољопривреда 

су: промене или промена природног окружења уклањањем дрвећа и освајањем нових 

површина, интензивна обрада земљишта, инсталирање система за наводњавање, примена 

минералних ђубрива, примена пестицида у заштити биља од корова, болести и штеточина, 

и данас све више, генетичка манипулација гајеним биљкама (Ковачевић, 2010). Масовна 

примена агротехничких мера у Неготину отпочела је након Другог светског рата, када 

долази до интензивније употребе трактора, вештачких ђубрива, пестицида и хебрицида, 

што је омогућило веће приносе
13

.  

 На територији општине Неготин по попису пољопривреде из 2012. године 

евидентирано је: 5225 трактора, 356 комбајна и 2931 фреза, на 4700 пописаних газинстава. 

Пољопривредна газдинства располажу у просеку са 1,11 трактора. Пољопривредна 

механизација је стара. Из тог разлога општина Неготин из аграрног буџета 

субвенционише куповину нове пољопривредне механизације за обраду земље и за 

прераду у винарству. У последњих неколико година све више пољопривредника се бави 

повртарством, подижу пластенике, да би произвели ране производе. Опремљеност 

објеката за смештај стоке је врло неуједначен и зависи од степена специјализације и 

величине стада. Мали број пољопривредних газдинстава су током последње деценије 

имала значајне инвестиције у унапређење стандарда, изградњу и проширење постојећих 

капацитета. Опремљеност пољопривредних газдинстава објектима за складиштење 

репроматеријала и финализацију пољопривредних производа је ниска. Углавном се 

користе постојеће „економске зграде“ и помоћни објекти на газдинству. Према 

                                                        

13
 Предлог програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 

општине Неготин за 2017. годину 
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резултатима Пољопривредног пописа из 2012. године на територији општине Неготин 

постоје 22 хладњаче, 6 сушара, 352 пластеника
14

. 

 У општини Неготин пројектом је предвиђено наводњавање око 13950 ha. Тренутно 

је реализован пилот пројекат „Хидросистем за наводњавање Неготинске низије” 

коришћењем постојеће пумпне станице „ИХП Прахово”. Овај систем обухвата површину 

од 1100 ha. До сада је изграђена главна цревна мрежа од 14 km и секундарна цревна мрежа 

у дужини од 5630 m. Тренутно је тиме могуће наводњавати површину од око 550 ha
14.

 

Табела 23. Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава за заштиту биља у 

Неготину у 2011. години 

Минерална ђубрива Чврсти стајњак Течни стајњак и осока 
Средства за заштиту 

биља 

ПГ 

Употребљено 

на 

површини, ha 

ПГ 

Употребљено 

на 

површини, ha 

ПГ 

Употребљено 

на 

површини, ha 

ПГ 

Третирана 

површина, 

ha 

4051 18964 1858 1621 19 29 3658 15200 

Извор: Републички завод за статистику 

 

 Значајну улогу у развијености пољопривреде има и примена хемијских средстава. 

Значај хемизације се огледа у обезбеђењу квалитетне исхране биљака, заснована је на 

употреби минералних ђубрива и обезбеђивању заштите биљака од болести и штеточина. 

Примена агрохемикалија, као што су инсектициди, фунгициди, лекови и пестициди, 

значајно доприноси остваривању већих приноса и квалитетнијих производа. Међутим, 

прекомерена и неадекватна употреба агрохемикалија може бити опасна како за биљке и 

животиње, тако и за човека (Ђурић, 2015). За повећање пољопривредне производње на 

територији општине Неготин највише се употребљава минерално ђубриво и то на 

површини од 18964 ha. Најмању употребу има течни стајњак, који се користи на свега 29 

ha обрадиве површине. 

 

6.5. ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ И УДРУЖЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНИКА 

 

 На територији општине Неготин регистровано је 6 земљорадничких задруга, од 

чега су две активно функционалне и водеће: „Уљарица Нова ДОО” Неготин и 

Пољопривредна задруга „Прахово”. Оне окупљају индивидуалне пољопривредне 

                                                        

14
 Предлог програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 

општине Неготин за 2017. годину 
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произвођаче ради обезбеђивања репроматеријала, откупа и пласмана пољопривредних 

производа. У општини су регистрована и 7 удружења пољопривредника. Удружење 

винара Неготинске крајине основано је 2005. године и чине га водећи винари Неготинске 

крајине. Удружење се бави унапређењем виноградарства и винарства и увело је нови 

модел географског порекла „Вина Неготинске Крајине”
15

. 

 Удружење воћара „Воћар-Карбулово” из Карбулова окупља тридесетак чланова, а 

већина воћара је из села Карбулова. Чланови овог удружења углавном производе јабуке, 

брескве, крушке и шљиве. Превасходни задатак удружења воћара у наредном периоду је 

повећање обима производње и подизање савремених засада густе садње
15

. 

 Удружење пчелара „Хајдук Вељко” Неготин промовише пчеларење као важну 

привредну грану, делатност од великог значаја за очување животне средине, делатност 

која промовише здравље и важност пчелињих производа у људској исхрани. Мисија 

удружења је и помоћ пчеларима почетницима. Значајан искорак ка том циљу је и успешна 

реализација пројекта „Дунавска кућа меда” суфинансираног од стране ЕУ и Аустријске 

развојне агенције АДА, захваљујући којем је друштво добило реновиране просторије у 

којима је смештен и Регионални тренинг центар. Удружење броји преко 100 чланова
15

. 

 Удружење одгајивача домаћих животиња „Хајдук Вељко” Неготин функционише 

на територији Општине Неготин. Главни циљеви овог удружења су повећање сточног 

фонда и побољшање квалитета приплодног материјала на овој територији као и 

унапређење пласмана сточарских производа
15

. 

 Удружење купинара источне Србије је младо удружење које је за врло кратко 

време окупило произвођаче купина и успоставило контакт са другим удружењима 

купинара и малинара у Србији. У циљу уједињења наступа купинара и заједничких 

активности које би водиле бољој цени купине и већој стабилности на тржишту, удружење 

је 2016. године приступило асоцијацији удружења произвођача малина и другог јагодастог 

воћа „Малинари Србије”. Удружење броји око 30 чланова. 

 Остала регистрована удружења су удружење лековитог биља „Тимијан плус” 

Неготин и Центар за органску производњу Неготин који има за циљ едукацију и 

промоцију органске производње
15

. 

 

 

                                                        

15 Подаци добијени из Пољопривредне саветодавне и стручне службе у Неготину (ПССС) 



37 
 

6.6. ТРАНСФЕР ЗНАЊА И ИНФОРМАЦИЈА 

 

 Пољопривредна школа „Рајко Боснић” Буково постоји и ради више од 120 година. 

Поред образовног рада, бави се и сточарством, воћарством и виноградарством. Уједно је и 

произвођач сорте грожђа Црна тамјаника и чувеног вина од Црне тамјанике. У оквиру ове 

школе 2012. године формиран је „Центар за органску производњу Неготин” са циљем 

промоције саме идеје органске производње са нагласком на органско винаградарствo, и 

промовисања региона Неготинске крајине као идеалног амбијента за такав облик 

производње, као и промовисање Пољопривредне школе Буково као носиоца целокупне 

идеје
16

. 

 Одељење Факултета еколошке пољопривреде отворено је 2013. године. Ради у 

простору Пољопривредне школе у Букову, образује инжињере за производњу у области 

здравствено безбедне хране уз примену еколошких принципа и знања базираним на новим 

технологијама која обухватају управљање, коришћење и очување природних ресурса уз 

економску добит, као и побољшање и унапређење социјалне структуре руралних 

средина
16

. 

 Пољопривредна саветодавна и стручна служба Неготин има саветодавну улогу у 

пољопривреди, организује едукације пољопривредних произвођача, врши анализе 

земљишта, прaћeњe и извeштaвaњe o сeзoнским пoљoприврeдним рaдoвимa, из oблaсти 

зaштитe биљa - извeштajнo прoгнoзнa службa и рeгистрoвaњe прoмeтa пeстицидa, пружа 

стручну помоћ при формирању и раду удружења пољопривредника, издaје стручне 

публикaциjе и користи све друге видoве jaвнoг инфoрмисaњa пољопривредних 

произвођача
16

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

16 Подаци добијени из ПССС  
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7. МОГУЋНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

 

 Један од основнх предуслова за успешну производњу већих количина 

пољопривредних производа за тржиште јесте ефикасан облик организације великог броја 

ситних произвођача. Пољопривредне задруге представљају незамењив облик удруживања 

већег броја ситних пољопривредних произвођача, који доминирају на територији општине 

Неготин у производњи већих количина пољопривредних производа намењених тржишту и 

прерађивачким капацитетима. Код многих пољопривредника постоји жеља за оваквим 

видом удруживања, али имајући у виду да се многи пољопривредници ипак не одлучују за 

ово (материјална ситуација, неповерење и слично) неопходно је у почетној фази 

обезбедити стручну и материјалну потпору за формирање и материјално-кадровско 

оспособљавање нових асоцијација пољопривредника. Финансирање спровести по 

конкурсу, у одређеном износу, по тачно одређеним критеријумима којима би се 

предвидели услови доделе и намена средстава, бизнис план, обавезе формиране задруге у 

одређеном року (на пример у року не мањем од 5 и не већем од 10 година) које би уколико 

не буду испуњене, условиле повраћај средстава са каматом. То би имало за циљ да се 

спречи злоупотреба средстава и да само озбиљни произвођачи са дугорочним планом 

конкуришу. Конкретно, конкурсом се предвиди да се у текућој години субвенционише 

формирање воћарске задруге, предвиде се средства које се додељују за одређену намену – 

на пример опрема, механизација, хладњача и слично. Наредне године се субвенционише 

формирање повртарске задруге, под специфичним утврђеним условима за ову врсту 

производње, итд. Тиме се постиже да у року од неколико година имамо неколико 

функционалних задруга које ће упошљавати већи број пољопривредника
17

. 

 Производња поврћа, јагодастог воћа, као и јабучастог и коштичавог воћа требала 

би се ослонити на расхладно-складишне капацитете и прерадне капацитете. Потребно је 

плански осмислити изградњу одговарајућих индустријских расхладних капацитета, јер се 

само тако може рачунати на бржи и стабилнији развој пољопривреде, а посебно 

производње воћа и поврћа
17

.  

 Подстицање производње одомаћених и аутохтоних сората (Црна тамјаника, 

Багрина и Зачинак) додељивањем повраћаја од 100% од цене лозног калема за 

                                                        

17
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одговарајуће површине и до средстава у складу са могућностима општине, како би се 

одржао бренд ових сорти. Ово је мера коју треба вршити сваке године до достизања 

значајније површине под овим сортама. 

 У свету је присутна тенденција маркетинга сорти и вина који су специфични или 

карактеристични за дотичну област. То је могући значајан потенцијал општине Неготин, 

јер не може се много крајева похвалити таквим карактеристикама. Треба радити на 

стварању бренда крајинских вина која би добила одређену препознатљиву ознаку, на 

пример „Неготинско вино”, „Крајинско вино” или слично и ту ознаку би могла носити 

само врхунска вина од локалних произвођача из општине Неготин, уз строгу контролу 

агротехничких мера у винограду и крајњег квалитета вина. То би се могло урадити 

пројектом у сарадњи са удружењем винара
18

. 

 Што се тиче органске производње, локална самоуправа може подстаћи развој ове 

производње кроз помоћ око трошкова сертификовања органског производа у почетним 

годинама, а касније кроз популаризацију органских производа и маркетинг на домаћем 

тржишту. Произвођачима који имају сертификоване производе може се обезбедити на 

зеленој пијаци део који би посебно био намењен продаји оваквих производа. 

 Најрационалнији начин развоја пољопривреде јесте довођење инвеститора и 

изградња прерађивачких капацитета који би осигурали пласман и самим тим подстакли 

произвођаче на интензивирање производње. Реално гледано то је и најтеже, обзиром да 

истом тежи и свака општина у Републици Србији. Пружањем погодности за потенцијалне 

инвеститоре тежити ка томе, али док се то не реализује задржати неки вид 

субвенционисања пољопривредне производње. Финансије усмерити на подстицање 

ефикасније производње
18.

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

18 Пољопривредна производња у општини Неготин – подаци добијени из ПССС 
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8. УТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА ОДРЖИВИ 

РАЗВОЈ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

 

 „Свака генерација мора да реши своје задатке и не сме да их остави следећим 

генерацијама – ово је основна замисао одрживог развоја и она указује на глобалну 

перспективу”
19

. 

 Концепт одрживог развоја, експлоатишући расположиве ресурсе не угрожава 

опстанак и будућност надолазећих генерација. У први план истиче потребу задовољења 

руралне запослености и подизање квалитета живота у руралним срединама (Стојановић и 

Манић, 2009). 

 Пољопривреда представља традиционално најзаступљенију активност руралне 

економије која доприноси укупуном и одрживом развоју руралног простора, под условом 

да се датим ресурсима адекватно управља, у супротном, неадекватно управљање 

ресурсима доводи до деградације и угрожава развој руралне економије у виду 

депопулације руралних подручја, неконтролисане сече шума, загађења земљишта и воде. 

Развој одрживе пољопривреде повећава продуктивност, а смањује негативне ефекте на 

природне и људске ресурсе. Пољопривредна производња подразумева ангажованост 

природних, људских, произведених, финансијских и локалних ресурса који се помоћу 

политике и институција трансформишу не само у храну као опипљиви производ, већ и у 

запосленост, добробит локалне заједнице, здраво окружење и друго. Одржива 

пољопривредна производња доприноси јачању позитивних ефеката и могућности да 

сопственим активностима допринесу остваривању потреба будућих генерација 

(Стојановић и Манић, 2009). 

 Што се тиче општине Неготин, основне карактеристике пољопривредне 

производње произилазе из неповољне структуре пољопривредних газдинстава. 

Уситњеност поседа, мали број грла стоке на породичним фармама, неадекватни 

производни и смештајни објекти, слаба примена савремених технологија производње и 

увођење новог сортимента су карактеристике пољопривреде општине Неготин. Тренутно, 

постоји општи недостатак количина пољопривредних производа одговарајућег квалитета, 

посебно меса, воћа и поврћа и других производа који би се користили првенствено за 

покривање локалних и регионалних потреба. Један од веома битних узрока недовољне 

                                                        

19 Герхард Шредер, „Перспективе за Немачку – наша стратегија одрживог развоја” 
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конкурентности јесте ниска продуктивност која произилази и из недовољне техничке и 

технолошке опремљености газдинстава. Постојећа механизација је застарела. 

Пољопривредна газдинства, због неповољног економског и социјалног стања, нису у 

могућности да сама обезбеде довољно средстава за модернизацију производње. Структура 

и обим пољопривредне производње у општини Неготин нису задовољавајући и 

недовољно се користе могућности које пружају повољни агроклиматски услови за узгој 

раних сорти. Све ово неповољно утиче на пољопривредну производњу општине 

Неготин
20

. 

 Проблеми наслеђени из претходног периода, као и нови изазови, проблеми и 

пропусти у процесу транзиције, учини ли су да пољопривреда већ дужи низ година 

остварује знатно спорији раст производње у односу на могућности. Међу многобројним 

узроцима који су утицали на овакво кретање обима пољопривредне производње можемо 

издвојити: деаграризацију сеоских подручја, која представља озбиљан проблем 

пољопривредног и друштвеног развоја, смањење удела пољопривредног становништва у 

укупном, смањивање површина у власништву пољопривредних предузећа и 

земљорадничких задруга, а пре свега, недовољно улагање, односно недовољан обим 

инвестиција који би утицали на продуктивност и обим производње (Пејановић, 2009). 

 На основу изнетих чињеница, може се рећи да пољопривреда тренутно нема 

великог утицаја на одрживи развој општине Неготин, иако за то има велике могућности. 

Ово јесте питање над којим општина Неготин мора да се замисли, с обзиром на резултате 

Пописа пољопривреде из 2012. године који говоре да је пољопривреда битан сегмент 

развоја и да јој треба посветити велику пажњу. 

 Адекватном кредитном политиком и модернизацијом постојећих објеката, 

повећањем расног сточног фонда, куповином модерне опреме и савремене механизације, 

заснивање нових производних засада и улагањем у складишне и прерадне капацитете на 

пољопривредним газдинствима могуће је побољшати економске аспекте деловања и 

знатно боље испуњавати захтеве одржавања природних ресурса, заштите и добробити 

животиња и безбедности хране
20.

 

 

 

 

                                                        

20
 Предлог програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 

општине Неготин за 2018. годину 



42 
 

9. ЗАКЉУЧАК 

 

 

 Повољан положај и пространа низија омогућили су добру основу за развој 

пољопривреде. Пољопривреда је за општину Неготин била и остала једна од основних и 

најважнијих делатности. Економски недовољно развијена, ова област зависи од 

пољопривредне производње што потврђује и чињеница да има већи удео пољопривредног 

становништва у односу на друго становништво. 

 Очигледно је да општина Неготин има велику перспективу у пољопривредној 

производњи. Довољно топлоте и доста светлости у вегетационом периоду показују да у 

сетвеној структури може доћи до повећања површина под виноградима, воћем и поврћем, 

чиме би ова територија постала још већи произвођач ових пољопривредних производа. 

Низија има довољно површинских токова који се могу користити у пољопривреди за 

наводњавање у току сушнијих периода године. На пољопривреду, поред природних утичу 

и друштвени фактори. Ту се посебно издвајају демографске карактеристике. 

Анализирајући становништво општине Неготин јасно се уочава депопулациони тренд 

како у селима, тако и у граду. Овај тренд одражава се и на пољопривредно становништво, 

где је процес старења ове популације доста изражен, што се негативно одражава на 

пољопривреду. 

 Посматрајући структуру пољопривредног земљишта, јасно је да ова област има 

повољне услове за развој пољопривредене производње. Плодне оранице и баште су 

најраспрострањеније у укупним пољопривредним површинама. Најраспрострањеније 

културе су пшеница и кукуруз, од индустријског биља највише се узгаја сунцокрет, а од 

крмног биља луцерка. Неготински крај је нарочито познат по виноградарству које у овом 

крају има дугу традицију. Сточарство је најчешће екстензивно и бележи сталан пад, иако 

постоје услови за развој поготово у брдским пределима. 

 Иако пољопривредна производња у општини Неготин, као једна од примарних 

делатности има оптималне услове за развој и напредак, она није у довољној мери 

искористила постојеће потенцијале. С обзиром на то да је пољопривредна производња 

протеклих неколико година у константном паду може се рећи да пољопривреда полако 

губи утицај на одрживи развој општине Неготин. 

 Зато је потребно да се интензивирањем и побољшањем квалитета пољопривредне 

производње подстакне развој села, како би се створили услови за останак младих у 
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сеоским подручјима. Неопходно је уложити сва расположива средства, знање и стручност 

у креирање дугорочног плана и стратегије који би помогли да општина Неготин искористи 

све своје природне и друштвене ресурсе у циљу развоја пољопривреде. 
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