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На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије''  број 129/2007 и 83/2014), члана 21. и 37. Статута  Града Ниша (''Службени лист
Града Ниша'' број 88/08),

Скупштина Града Ниша, на седници од _________ 2015.године, донела је  

П  Л  А  Н

РЕЈОНИЗАЦИЈE ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

1. УВОД 
Пољопривредне површине на подручју Ниша представљају природни ресурс од стратешке
важности  за  економски развој  овог  подручја.  Међутим,  за  планирање одрживог  развоја
пољопривреде  и  рационалног  коришћења  земљишних  ресурса  често  недостају
правовремене и поуздане информације.

Иако је  данас изузетно  важно пољопривредном земљишту доделити оптималну намену,
како  би  се  могло  интензивно  искоришћавати  као  и  заштити  од  могућег  загађења,  на
подручју  Града  Ниша  недостају  управо  информације  о  погодности  пољопривредног
земљишта  односно  о  распрострањености  агроеколошких  регија  за  поједине  гране
пољопривредне  производње  које  би  уважавале  поред осталог  и  најновија  истраживања
везана  за  загађење  пољопривредног  земљишта.  Ширењем  извора  загађења  животне
средине, земљиште као један од основних природних ресурса је врло угрожено посебно на
подручју урбане и индустријализоване средине као што је Град Ниш. Стога се оправдано
поставља  питање  стања  загађења  пољопривредног  земљишта  за  коришћење  у
пољопривреди. Поред тога, подаци о погодности пољопривредног земљишта неопходни за
вођење  локалне  аграрне  политике   и  наменског  кредитирања/субвенционисања  текође
недостају.  С  обзиром  на  Закон  о  подстицајима  у  пољопривреди  и  руралном  развоју,
неопходно  је  усмеравати  подстицаје  за  конвенционалну  пољопривреду  на  начин  да  се
уважавају предности и недостаци појединог подручја у односу на захтеве пољопривредних
култура за које се траже подстицаји.

Земљишни фонд Града Ниша који обухвата 36.996 ха пољопривредног земљишта, од којег
је  31.921  ха  у  приватном  власништву,  има  озбиљне  предиспозиције  да  буде  генератор
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економског  развоја.  При  томе  се  као  један  од  основних  предуслова  за  даљи  развој
пољопривреде  наметнула  потреба  за  разграничењем  простора  односно  рејонизацијом
пољопривредне  производње  с  обзиром  на  различитост  агроеколошких  и  производних
прилика и утврђени степен загађења земљишта. Тиме ће створити основни предуслови за
стимулисање оних производних програма у пољопривреди који су усмерени на поједини
рејон складно погодности земљишних ресура и степену евентуалне загађености земљишта.

 

2. ЦИЉ ИЗРАДЕ ДОКУМЕНТА

Циљ  израде  овог  документа  је  извршити  рејонизацију  пољопривредне  производње  на
основу  процене  погодности  пољопривредног  земљишта  за  ратарство,  повртарство,
воћарство, виноградарство, пашњаке као и за производњу у заштићеним подручијима. У
сврху остварења наведеног циља формулисани су следећи задаци:

 Приказати  основне  карактеристике  простора  са  рељефним  и  климатским
специфичностима;

 Приказати садашњи начин коришћења земљишта;
 Приказати основне значајности земљишта;
 Приказати садашње производне карактеристике пољопривредне производње;
 Приказати обележја тржишне, прометне и комуналне инфраструктуре;
 Извршити процену садашње  погодности  пољопривредног  земљишта  за  одређену

грану пољопривредне производње;
 Извршити рејонизацију пољопривредне производње.

3. МЕТОДЕ РАДА 

За  потребе  реализације  овог  документа,  коришћени  су  постојећи  подаци  званичних
докумената  најновијег  датума.  Процена  вишенаменске  погодности  земљишта  за
коришћење  у  пољопривреди  извршена  је  узимајући  у  обзир  значај  земљишта,  климе,
рељефа, степена загађена пољопривредног земљишта и економски аспект пољопривредне
производње  у  односу  на  захтеве  пољопривредних  култура  у  конвенционалној
пољопривредној производњи. 
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4. ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

4.1 Диспозиција
Ниш је  по  величини  трећи  град  у  Србији  са  260.000  становника1 (3,6% становништва
Србије  и  65% становништва  Нишавског  округа)  настањених  у  71  приградско и  сеоско
насеље на 73 катастарске општине и пет градских општина. Административни је центар
Нишавског округа  и регионални центар југоисточне Србије.  Површина града је 597 км2

(око 0,7% површине Србије и 21,8% површине Нишавског округа). 

Налази се на раскрсници балканских и европских путева. Кроз територију града пролазе
аутопут  и  железничка пруга  који  повезују  север  и  југ  Србије.  Из Ниша се  одваја  крак
аутопута  и  железничке  пруге  који  води  ка  источној  Србији  и  граници  са  Републиком
Бугарском.  Важни регионални путеви и  железничке пруге  воде из Ниша ка Копаонику,
Новом Пазару и  Црној  Гори,  Косову и  Метохији,  Зајечару и  Неготинској  крајини.  Два
важна правца европске транспортне мреже:  Коридор X (Салзбург  - Љубљана - Загреб -
Београд – Ниш - Скопје - Велес – Солун) и Коридор VII (пловни пут Дунавом који повезује
Немачку са Црним Морем)  директно или индиректно повезују Ниш са ширим, европским
окружењем.  У  северној  зони  града  смештен  је  међународни  аеродром  са  одличним
техничким  и  метеоролошким  условима  за  обављање  путничког  и  робног  ваздушног
саобраћаја.  

Ниш је један од шест функционалних макрорегионалних центара Србије. Осим општина
које припадају Нишавском округу (Алексинац, Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина, Ражањ и
Сврљиг),  Нишу гравитирају и читава јужна (Топлички, Јабланички и Пчињски округ) и
источна Србија (Зајечарски, Борски, Пиротски округ), тј., регион у коме живи око милион
становника. По европској номенклатури град Ниш припада категорији NUTS3.  Територија
Ниша  налази  се  на  доминантној  Моравској  развојној  осовини  Србије,  подручја  које
представља прворазредну зону интензивног развоја Ниш спада међу развијене општине
Србије.  Он  је  индустријски  и  туристички  центар  од  националног  значаја  и  један  од
највећих здравствених, образовних и културних центара у Србији.

4.2. Геологија и геоморфологија
Град Ниш се налази у југоисточном делу Србије у средишту Нишке котлине и на ушћу реке
Нишаве у Јужну Мораву између огранка Сврљишких планина, Суве планине и Јастрепца.
Рељеф  овог  подручја  карактерише  комбинација  брдско-планиснског  на  северу  и  југу  и
равничарског карактера у централном делу подручја. 

Геолошке-морфолошка разноврсност је једна од основних карактеристика подручија Ниша.
На  северу  и  истоку  преовлађујућу  масу  стена  чине  мезозојски  кречњаци.  На  југу
(Селичевица) и на западу преовлађују метаморфне стене. Подручје је правцем северозапад-
југоисток пресечено балканско-родопском тектонском дислокацијом. На Нишавском  и у

1 Извор: Попис становништва, домаћинства и становања у Србији 2011.године
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непосредној близини Јелашничког и Кутинског раседа настала је Нишка Бања. Поједини
елементи  рељефа  представљају  природне  лепоте  и  реткости  овог  краја.  Релевантни
потенцијали  за  села  Нишког  подручја  су:  термални  извори  Нишке  Бање,  Сићевачка
клисура, Јелашничка клисура, планина Селичевица, кањон у Селичевици, извор лековите
воде  „Бањица“  у  близини  Островице,  Лалиначка  слатина,  Бојанине  воде,  Плпче,
Каменички Вис, Бања Топило и др. 

4.3. Климатске карактеристике  
Ниш има умерено континенталну климу (топла лета и умерено хладне зиме).  Просечна
вредност падавина је 577,79мм (највише у октобру, 67,8мм, а најмање у фебруару, 35,5мм).
У периоду 1993-2002. просечна количина падавина је била 565,1мм (годишњи распон од
386мм до 662мм) а  просечна годишња температура  12,080C (распон од 11,0 до 13,10C).
Честина ветра је 81-105 дана/год. 

Средња годишња влажност ваздуха у Нишу је 70,4%, највећа у јануару (80,0%) а најмања у
августу (61,9%). Средња годишња облачност ширег подручја града је 5,7% покривености
неба  облацима,  највећа  облачност  је  зими,  а  најмања  током  лета. Према  вредностима
годишњих честина, правца ветрова и тишина (1991 – 2005) може се закључити да највећу
учестаност јављања на ширем подручју града Ниша имају тишине (S) које су заступљене
са 29,7%. Најчешћи су ветрови северозападног правца (NW) са 11,2% који се најчешће
јавља у  лето (24,2%) а  најмање  у  јесен  (14,8%),  док  најмању учестаност  јављања има
југоисточни ветар (SЕ) са  1,5%. Највећа средња брзина ветра јавља се из северозападног
правца  NW (3,1м/сец) а најмања из јужног (S) и западјугозападног правца (WSW) (1,4 и
1,5м/сец).

Ружа ветрова Ниша 1991/2005
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Слика 1: Ружа ветрова, Извор: Оператовни план Одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II 
реда за 2014.годину, Град Ниш, Управа за пољопривреду и развој села

 N
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W W
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W NW

NN
W C

Год.
учестан
ост (%)

1,6 1,6 2,9 11,2 7,5 3,5 1,5 1,5 2,6 2,2 2,0 2,9 1,5 5,9 11,2 8,8 29,7

Ср.
брзина
ветра
(м/сец)

1,7 2,3 2,7 2,6 2,2 1,8 1,6 2,3 2,8 2,2 2,0 1,4 1,5 2,0 3,1 2,7  

Табела 1:  Расподела ветрова и тишина, Извор: Оператовни план  Одбране од поплава на територији Града
Ниша за воде II реда за 2014.годину, Град Ниш, Управа за пољопривреду и развој села

4.4. Земљиште

4.4.1. Педолошке карактеристике
Педолошки слој (производни) за подручје територије Ниша има следећи однос2: 

 алувијум и чернозем (148,24 km2 – 24,8%)  су земљишта са високим подземним

водама и одговарајућим другим едафским факторима која имају највећи потенцијал
за раст и негу биљака,  као и највеће могућности за узгој  најширег избора врста.
Алувијална земљишта немају уједначена производна својства.  Она у великој мери
зависе од састава наноса,  физичких и хемијских особина,  хидрографских фактора
итд.  На  највећем  делу простора  са  мање-више нормалним условима  производне
карактеристике имају  високо квалитетна  својства,  јер  су то  углавном растресита
земљишта,  а раван рељеф омогућује потпуну примену механизације и веома лако
наводњавање.

 смоницe (128,64 km2 – 21,6%)  се на подручју Града Ниша јављају као карбонатне

смонице,  хормалне  и  у  процесу огњачавања,  затим  ародиране  и  преталожене.  У
оваквој  структурној  ситуацији  земљишта  се  карактеришу  средњом  или  нешто
бољом  потенцијалнон  плодношћу  која  се  објашњава  дубоким  и  акумулативним
хоризонтом и богатством у погледу укупне количине биогених елемената

 гајницe (87,3 km2 – 14,6%) су земљишта средњих производних могућности. Њихова

природна плодност доста варира како у зависности од садржаја хумуса тако и од
степена ерадираноати,  рељефа,  експозиције механичког садржаја итд.  У просеку и
уопште овај тип земљишта на простору Града Ниша се може закључити да спада у

2 Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину- Просторни план административног подручја
Града Ниша 2021
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групу  средњих  квалитетних  вредности  са  добрим  могућностима  за  примену
агротехничких мера.

 црвеницe  и  подзоли (141,89  km2 –  23,8%).  Црвеница  је  глиновито-песковито  и

скоро неутрално земљиште које садржи доста  оксида гвожђа због чега је црвене
боје.  Садржи  мало  хумуса,  а  погодна  је  за  узгајање  дувана,  винове  лозе,  воћа,
маслина и других култура. У вишим, влажнијим крајевима, црвеница се деградира и
прелази у подзоле и гајњнице.  Подзоли се јављају у вишим надморским висинама
где  има  доста  падавина.  Гајење  пољопривредних  култура  могуће  је  уз  примену
агротехничких мера и обилног ђубрења.  Ови положаји су хладними влажнији са
индикаторима  за  такве  еколошке  услове.  Земљишта  су  јако  песковита  са
сиромашним  хумусом  и  веома  су  богата  крупним  скелетом,  имају  велику
водопропустљивост због чега је испирање интензивно,  а водни режим ноповољан.
Производна вредност на овим сиромашним земљиштима је веома мала,  па су ове
површине скоро увек под шумским покривачем.

 скелетна и скелетоидна земљишта (90,71 km2 – 15,2%) су површине покривене

песком,  шљунком,  каменом и  стенама,  односно  са  геолошком подлогом (70-80%
површине).  Постанак оваквих земљишта  се  може везати  за антропогене  утицаје,
после чега је дошло до деградације и ерозије па и избијања геолошке подлоге на
површину. Од вегетације су присутне  ксерефитне врсте на местимичним смеђим
земљишима. Плодност ових површина је незнатна и данас се користе као пашњаци.

4.5. Природни потенцијали и ресурси
За  подручје  Ниша  карактеристична  је  разнолокост  природних  потенцијала  као  што  су
пољопривредно земљиште, шуме, воде и природне реткости и вредности. Воде (подземне,
надземне, крашке, јувенилне) су прворазредни потенцијал, али недостају воде акумулације
свих  врста:  језера,  вештачка  језера,  базени  за  купање.  Недостатак  водних  акумулација
представља озбиљну препреку развоју овог подручја, утолико пре што су речне воде овог
подручја  прилично  загађене  и  мутне.  Најважније  природне  вредности  су:  Церјанска
пећина,  пећине  и  јаме  у  реону  Сићева,  Миљковачки  кањон,  кањон  у  Селичевици,
Регионални  парк  природе  Сићевачка  клисура  и  резерват  природе  Јелашничка  клисура,
врела  у  Сићеву  и  Горњој  Студени,  Срећково  врело  код  села  Каменица,  Прозорац  у
Јелашничкој клисури и денудациони облици у Јелашници.

Значајно за развој овог подручја то што су ове природне лепоте концентрисане у ободу
Нишавске котлине, гравитационо постављене око Нишке Бање и у зони Сићевачке клисуре
а  повољно  лоциране  у  односу  на  Ниш  (у  радијусу  од  10  до  25км)  и  у  близини
међународних транзитних путева.
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4.5.1. Воде

4.5.1.1. Површински токови
Хидрографска мрежа је значајно развијена.  Издвајају се два већа тока:  Јужна Морава и
Нишава. Подручје карактерише и велики број потока, речица и бујица (Габровачка река,
Кутинска  река,  Јелашничка  река,  Островичка  река,  Суводолска  река,  Малчанска  река,
Матејевачка река, Бреничка река, Хумска река, Велепољска река, Влашка река, Рујничка
река, Топоничка река) са сталним и повременим речним токовима. Одликује се најчешће
дубоко усеченим долинама и нагибима различитог степена. 

Јужна Морава има одлике типично равничарске реке са бројним меандрима и спруддовима,
релативно сиромашне водом. Тече својим природним коритом у дужини од око 21.780м на
административном подручју Града Ниша. Хидролошки режим Јужне Мораве дефинисан је
протицајем малих и великих вода, који мерени на водомерној станици Корвин Град, имају
протицај  Qмин 4,48м3/сек,  Qср  56,88м3/сек  и  Qмакс 1905м3/сек.  Јужна  Морава  припада  III
стварној  класи  квалитета  водотока.  Максимални  протицаји  Јужне  Мораве  јављају  се  у
марту као последица отапања снега, а минимални у августу због малих количина падавина
у току лета и великог испаравања услед високих температура.

Река Нишава својим доњим током протиче кроз подручје града Ниша у дужини од 39.795м.
На овом подручју Нишава прима са десне стране Малчанску Требињску, Матејевачку и
Рујничку реку, а са леве Островичку, Студену, јелашничку, Кутинску и Габровачку реку.
Хидролошке карактеристике Нишаве  дефинисане  су протицајем  малих  и  великих  вода,
који  мерени  на  водомерној  станици  Бела  Паланка  имају  протицај  Qмин 3,39м3/сек,  Qср

24,33м3/сек  и  Qмакс 495м3/сек.  Нишава  припада  II/III  стварној  класи  квалитета  водотока
(профил Ниш).

4.5.1.2. Подземне воде
На основу хидрогеолошке слике терена  издвојена  су следећа  подручја  подземних  вода:
комплекси миоценских наслага и локална подручја са пукотинским типом издани у оквиру
палеозојских шкриљаца, (издашност извора и водни капацитет ових стенских комплекса је
мали сем у миоценим шљунковима). Ово су стенски комплекси у којима је најзначајније
површинско отицање, затим подручја са карстно-пукотинским типом издани (најповољније
зоне  подземних  вода  у  смислу  издашности,  простор  изворишта  "Mediana"  заузет  за
водоснабдевање  становништва),  и  шира  зона  алувијалних  заравни  уз  Јужну  Мораву  и
Нишаву заједно са уским приобалним појасевима уз њихове притоке. Остали простори, на
којима се јављају потенцијалне подземне воде, представљају подручја са уским локалним
значајем.Укупан  број  извора  у  Нишу није  до  сада  утврђен.  Највише  их  има  у  долини
Островичке реке од којих су формирани Врело Поток, Ковачевац и Блатни Поток, затим 14
извора и чесми у долини Реке, десне притоке Студене (Воденички камен, Петков кладенац,
Смрданац и др.), као и бројни извори у изворишним деловима Гркиње и Габровачке реке,
чија се издашност креће и преко 10л/с.
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Највећи значај  за снабдевање подручја водом има Студенско врело. Настаје од 12 јаких
извора који су сакупљени од 3 врела и каптирани за Нишки водовод. Издашност врела
осцилира од 413 до 240л/с са средњом вредношћу од 327л/с, док се температура воде креће
од 10,50С до 12,30С. У фунцкији је врело изнад железничке станице Св. Петка са 3 јака
извора и неколико слабијих, издашности од 70 до 100л/с, и врело у Кнез Селу издашности
од  20  до  40л/с,  каптирано  за  потребе  сеоских  чесми.  Посебно  богатсво  представљају
термоминерални  извори  Нишке  Бање  (3  извора:  „Главно  врело“  издашности  35-80л/с,
температуре  39-240С,  „Сува  бања“  издашности  36-550л/с,  температуре  37,4-11,80С,
„Школска чесма“ издашности 2,5-8,6 л/с и температуре до 220С.3

Загађивање подземних вода одвија се најчешће на неколико начина: спирањем опасних и
штетних материја са саобраћајних површина, отицањем из неуређених и дивљих депонија
отпада формираних у већини случајева одмах поред водотока или у непосредној близини
насеља,  испуштањем  отпадних  вода  из  домаћинстава  и  мањих  индустријских  погона  у
водопропусне  уређаје  за  пријем  ових  вода  или  њиховим  разливањем  по  терену  или
испуштањем  директно  у  водоток  и  инфилтрацијом  загађених  површинских  вода  у
подземље у приобаљу река и потока што се неповољно одражава на живи свет у самом
току и биодиверзитет у непосредној близини водотока.

4.5.1.3. Квалитет вода 
На профилима хидролошких станица на рекама Јужна Морава, Нишава, карактеристични
параметри квалитета воде углавном прелазе нормиране вредности (у односу на прописану
IIа и IIб класу), и најчешће су у III класи, али се често категоришу „ван класе” (разлог је
неадекватан третман отпадних вода и испуштање разних загађивача)4. У принципу БПК
нивои  су  близу  или  изнад  граничних  вредности.  Нивои  укупног  сувог  остатка  су  у
границама,  али  се  значајно разликују. Нивои суспендованих  материја  су променљиви и
повремено  прелазе  граничне  вредности.  Киселост  (pH)  и  нивои  нитрата  и  фосфора
генерално нису алармантни. Употреба пестицида и ђубрива у пољопривредним областима
је ограничена,  због (лоше) економске ситуације  пољопривредних произвођача.  Појачана
активност може довести до повећане употребе пестицида, уз негативан утицај на квалитет
подземних вода. Квалитет подземних вода је углавном задовољавајући.

4.5.2. Шуме
Административно  подручје  Града  Ниша,  обухвата  простор  са  изразитим  висинским
разликама које су условиле хоризонтално и вертикално распростирање различитих биљних
заједница.  Степен  покривености  обраслом  шумском  вегетациом  је  око  26%  од  укупне
територије Административног подручја Града Ниша.

3 Просторни план административног подручја Града Ниша 2021, 
4 "Студија о подземним и надземним водама погодним за наводњавање на подручју града Ниша" (Институт за
водопривреду „Јарослав Черни“, Београд, 2004. године)
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Према  подацима  Републичког  завода  за  статистику  Србије  укупно  обрасла  шумска
површина на територији Града Ниша 2008. годину износи 11.760 ha.

површина, у ha површина, у ha површина, у ha

 2005 2008  2005 2008  2005 2008

Територија под шумом - укупно
Територија под шумом у 
државној својини

Територија под шумом у 
приватној својини

РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА 1984513 1971489

РЕПУБЛИКА
СРБИЈА - 942877

РЕПУБЛИКА
СРБИЈА - 1028612

Град Ниш 5304 11760 Град Ниш - 1555 Град Ниш - 10205

Нишка Бања 4300 4300 Нишка Бања - 351 Нишка Бања - 3949

Ниш - Пантелеј 678 2766
Ниш - 
Пантелеј - 678

Ниш - 
Пантелеј - 2088

Ниш - Црвени 
крст 326 2975

Ниш - Црвени
крст - 326

Ниш - Црвени
крст - 2649

Ниш - Палилула 0 1719
Ниш - 
Палилула - 200

Ниш - 
Палилула - 1519

Ниш - Медиана 0 0
Ниш - 
Медиана - 0

Ниш - 
Медиана - 0

Табела 2: Територија под шумама, Републички завод за статистику, база података 2014

Административно  подручје  Града  Ниша,  убраја  се  у  пределе  са  врло  добро  очуваном
животном средином, односно:

1. Одликујe се изванредним природним лепотама, разноврсношћу предела, природним
специфичностима, рељефним особеностима карактеристичним за крашке пределе;
Сићевачка  и  Јелашничка  клисура  представљају  оазе  лепоте  и  атрактивности  у
непосредној близини насеља и градова.

2. Преовлађујући природни услови, утицали су да се на овом простору (посебно на
Сувој  планини)  налазе  значајнији  комплекси  букових  шума,  док  у  нижим
пределима,  ближе граду и насељеним местима,  у промењеним микроклиматским
условима, јављају се мешовите шуме лишћара, понегде толико богате примешаним
врстама,  да  њихов укупан  број  у  неким састојинама достиже и преко петнестак
врста.

3. По ободу комплекса мезофилних букових шума (углавном у државном власништву),
на  нижим  висинама  и  ближе  насељеним  местима,  присутан  је  комплекс
ксеромезофилних  китњаково-грабових,  а  још  ниже  појас  ксеро-термофилних
сладуново-церових типова шума.

4. За  комплекс  букових  шума  може  се  рећи  да  се  ради  о  негованим,  очуваним,
углавном  производним,  добро  обраслим  и  склопљеним  шумама,  а  за  комплекс
китњаково-грабових и сладуново-церових типова шума да у потпуности остварују
више основне него производне функције.

На основу затеченог стања државних шума на Административном подручју Града Ниша,
уопште  гледано,  је  задовољавајуће.  Климатски  услови,  падавине,  просечна  годишња
температура  и само станиште,  одговарају врстама које се  на њему налазе.  У државним
шумама  високе  шуме  су  заступљене  са  54,48  хектара  или  1,26%,  изданачке  шуме  са
1.513,72 хектара,  или 35,13%, вештачки подигнуте  састојине са 344 хектара,  или 7,98%,
шикаре са 620,7 хектара, или 14,4%, шибљаци са 1.776,22 хектара, или 41,22%. Очуваних
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састојина  има  1.154,19  ha  или  26,78%,  разређених  196,95  ha  или  4,57%,  девастираних
састојина 365,59 ha или 8,48%. Изданачке састојине су у таквом стању да се лако могу
превести  у  високи  узгојни  облик.  На  административном  подручју  Града  Ниша  у
власништву државе  преовладавају  мешовите  састојине  са  1.302,79 ha  или  66%,  док  на
чисте  одлази  671,19  ha  или  34%.  Стање  по  врстама  дрвећа  је  такво  да  преовладавају
лишћарске врсте са 193.011 ha или 94,29%, док на четинаре одлази 11.690 ha или 5,71%.
Стање  култура  је  задовољавајуће.  У  културама  се  мере  неге  нису  уредно  спроводиле.
Отвореност путевима није на задовољавајућем нивоу. Поједине путне правце је потребно
реконструисати.  Услови  за  пласман  дрвета  су  повољни.  Постоји  одређено  увећање
површина под шумама као последица природног пошумљавања необраслог земљишта што
је константовано на великом броју ситних површина. 

Што се тиче запремине државних шума на Административном подручју Града Ниша, она
се увећала за 124.944,4m3, док се запремински прираст увећао за 1.924,91m3 или 0,44m3 по
хектару.

У зависности  од надморске  висине,  у  коју  је  укључен  климатогени  фактор,  запажа  се
извесна зоналност распореда шума. Топле долине Јужне Морае, Нишае и Кутинске реке
насељене  су  шумама  врбе  и  тополе.  У  брдско  -  планинској  зони  распрострањене  су
храстове  шуме.  У  средње  планинском  региону  знатно  су  заступљене  букове  шуме.
Лишћарско - четинарске шуме (на Сувој планини) се налазе у нижим и средњим деловима
планинског појаса. Смрчеве шуме (на Сувој планини) заузимају највише делове подручја.
Посебну значајну категорију чине борове и смрчеве културе. Храстове шуме се простиру
од 200-1000м. надморске висине и настањују падине речних долина и јужне експозиције
виших  планина.  У  храстовом  висинском  појасу  најзаступљеније  шумске  културе  су:
багрем, црни бор сађени претежно на деградраним теренима ради заштите земљишта од
ерозије. Културе топола су мање присутне, а подизане су на теренима са вишим нивоом
подземних  вода.  У  реону  планинске  букве  где  еколошки  услови  стништа  одговарају
вредним четинарима, у виду језгара, уношени су: смрча , црни и бели бор.

Вегетација  овог  подручја  одликује  се  не  само  разноликошћу  биљних  рста,  него  и
бројношћу фитоценоза, као последица одређених еколошких прилика и историјског развоја
флоре и фауне овог краја.

Услед  прекомерног  искоришћавања,  аутохтоне  шуме  су  се  задржале  само  на  мањим
површинама.  Као  основни  типови  према  ''Општим  и  посебним  основама  газдовања
шумама''  на  Административној  територији  Града  Ниша,  највише  су  заступљене  форме
следећих шумских заједница: 1. Шуме сладуна и цера, (Quercetum conferta-ceris serbicum),
2. Шуме граба , (Querc - carpinetum), 3. Шуме китњака и цера, (Quercetum petraeae-ceris), 4.
Шуме храста китњака, (Quercetum montanum serbicum), 5. Шуме букве и граба, 6. Брдска
букова шума,  (Fagetum submontanum) и планинска букова шума (Fagetum montanum),  7.
Вештачки подигнуте састојине четинара, 8. Шикаре и 9. Шибљаци.

4.5.3. Биљни и животињски свет
У оквиру овог  подручја  налазе  се  кањони и клисуре  који се  одликују  веома богатом и
разноврсном  флором,  што  је  условљено  посебним  геоморфолошким,  геолошким  и
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климатским чиниоцима.  На основу доступних  података  на  подручју  Сићевачке клисуре
констатовано  је  1.138  врста  у  оквиру  441  рода  и  96  фамилија  виших  биљака  (осим
Bryophyta). Флора5 Сићевачке клисуре са својих 1.138 врста чини 34,8% од укупног броја
врста  забележених  у  Србији.  Најбогатије  врстама  су  породице:  Asteraceae  (131),
Brassicaceae  (73),  Poaceae  (65),  Lamiaceae  (63),  Caryophylacae  (59),  Apiaceae  (58) врста и
др. Најбогатија је врстама фамилија Asteraceae и одликује се великим бројем ендемичних
таксона.  Оригиналност  флоре  Сићевачке  клисуре  огледа  се  пре  свега  кроз  присуство
енедмичних представника,  нарочито оних које одликују изразито мали ареали.  У флори
доминирају  врсте  медитеранско-субмедитеранског  распрострањења.  Изразито  присуство
ових врста објашњава се постојањем великих површина под термофилним камењарима и
шибљацима.  Сићевачка  клисура  представља  и  најсеверније  налазиште  жалфије  (Salvia
officinalis).  Јелашничка  клисура  се  такође  одликује  присуством  ендемичних  и
субендемичних биљних врста. Међу флором реликтног и ендемичног карактера најважније
су две сестринске врсте  Ramonda serbica  Pančić  и  Ramonda nathaliae  Pančić  & Petrović
(Скардскопиндско-мезијски ендемити) и  Parietaria serbica  Pančić,  као мезијски ендемит.
Локалитет Радовански камен у овој клисури као и локалитет Облик у Сићевачкој клисури
су до сада једине заједничке тачке преклапања ареала обе врсте рамонде.

Сићевачка и Јелашничка клисура, са по 20-40 ендемита на 10 km2, представљају значајне
регионе  ендемизма  у  Србији.  Подручје  Сићевачке  и  Јелашничке  клисуре,  као  и  Суве
планине, одликује и присуство посебно значајних врста птица и сисара са аспекта заштите
у  Европи.  Главне  опасности  и  проблеми  заштите  животињских  врста  огледају  се  у
деградацији или уништавању станишта на делу подручја у близини насеља (каменоломи-
постојећи,  мрежа  путева,  разни  објекти),  лов,  криволов,  замке,  примена  пестицида,
депоније и друго одлагање отпада, узнемиравање.

На  територији  административног  подручја  Града  Ниша  заступљене  све  три  категорије
медицинских  биљака  према  класификацији  Светске  здравствене  организације  (Женева,
1978); то су : 

1) Биљке које се непосредно користе за лечење; 
2)  биљке које се користе за добијање галенских препарата; 
3) Биљке  које  служе  као  сировина  за  припремање  сировина  за  прерађивачку

индустрију за добијање чистих састојака који се користе као леко и или компонента
за производњу лекова.

Од свих  лековитих  биљака издвајају се  две  које  се  могу претворити  у  локални  бренд:
жалфија (Salvia  officinalis)  и  ртањски  чај (Satureja  kitaibelii).  Њих  има  у  релативно
довољним  количинама  на  кречњачким  теренима  Сврљишких  планина,  Суве  планине  и
огранака  Калафата.  Жалфија  је  најпопуларнија  медицинска  биљка  још  од  антике.  По
популарности  за  жалфијом  не  заостаје  ни  ртањски  чај  (чубар).  Такође  је  довољно
биохемијски и таксономски истражен у лабораторијама Катедре за хемију ПМФ. Он се за
кратко време реално може подићи у ранг нишког бренда.

5 Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину-Просторни план административног подручја 
Града Ниша 2021
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Шумске  заједнице  у  којима  се  може  практиковати  сезонско  прикупљање  гљива  су  на
разним надморским висинама, разним геолошким подлогама, разним домаћинима (врста
дрвета),  разним  стаништима  (над  земљом  и  под  земљом),  јављају  се  на  свим
експозицијама.  Број  одређених  врста  ближи се  цифри сто,  пореклом из  више десетине
родова. 

Стање  зеленила  у  насељима  није  на  задовољавајућем  нивоу,  веома  је  мала  површина
зеленила  по  становнику  у  градском  подручју.  Недовољна  је  брига  о  ревитализацији
постојећих парковских површина, блоковског зеленила, скверова,....

Процену  стања  разноврсности  животињских  врста  тешко  је  извршити  јер  не  постоје
одговарајући  подаци.  Генофонд  и  фенофонд  иако  је  богат,  местимично  је  угрожен  и
осиромашен директним уништавањем појединих биљних и животињских врста, посебно у
рубним  подручјима-ближе  насељеним  местима.  Обиље  различитих  микроклиматских
услова,  врло разнолика ентомофауна  и други  моменти  омогућавају  опстанак  одређеном
броју животињских врста. Заступљене су срна (Carpeolus carpeolus), вукови, лисице, дивље
свиње (Sus scrofa), текуница (Citellus citellus), жутотрби мукач - Bombina variegata (Carl von
Linné.  1758.),  белоушка  -  Natrix  tessellata  (Laurenti,  1768),  ветрушка  (Falco  vespertinus),
гачац (Corvus frugilegus), шева (Alauda arvensis), слепо куче (Spalax leucodon), зец (Lepus
europaeus),  миш (Mus musculus),  шакал -  Canis aureus  (Linnaeus, 1758),  шумска корњача
(Eurotestudo  hermanni),  велики  зелембаћ  (Lacerta  viridis),  поскок  Vipera ammodytes
(Linnaeus,  1758),  смук  -  Zamenis  longissima  или  Elaphe  longissima  (Laurenti,  1768),
кратконоги  гуштер  (Ablepharus  kitaibelii),  медитеранска сеница  (Parus lugubris),  шарени
детлић  (Dendrocopus syriacus),  гугутка  (Streptopelia decacto),  краткопрсти кобац  (Accipiter
brevipes),  пух  (Glis  glis),  јеж  (Erinaceus  europaes),  јазавац  (Meles  meles),  шумски  миш
(Apodemus flavicolis), славуј - Luscinia megarhynchos (Brehm, 1831), смрдиварана (Coracias
garrulus),  пупавац  (Upupa epops),  ћук  (Otus scops),  шумска шева  (Lullula arborea),  кртица
Talpa europaea (Linnaeus, 1758), крастава жаба (Bufo bufo),  шарка (Vipera berus),  веверица
(Sciurus vulgaris), водена волухарица (Arvicola terrestris). и др.

4.6. Заштићена подручја
На  територији  Града  Ниша  заштићена  су  следећа  подручја:  Сићевачка  клисура-Парк
природе („Сл. Гласник“ РС бр. 16/2000) са флором од 1138 врста и режимом заштите II и III
степена, Јелашничка клисура-Специјални резерват природе („Сл. Гласник“. РС бр. 9/95) са
режимом заштите II степена, Сува планина-природно добро од општег интереса (подручје
у поступку за заштиту), Споменик природе „Лалиначка слатина“ (подручје у поступку за
заштиту),  Церјанска  пећина-Споменик  природе  са  режимом  заштите  II  степена  („Сл.
Гласник“  РС  бр.  5/98),  Каменички  Вис-Парк  шума  (Акт  СО  Ниш  бр.01-267/90-II-4  из
1990.године) и десет заштићених стабала-Споменика природе („Сл. Лист града Ниша“ бр.
11/2003, 28/2003, 97/2005).

У међународне листе од значаја за заштиту природе уписана су следећа подручја (Уредба о
националној еколошкој мрежи-„Службени гласник РС“, бр.102/2010):
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 ПП Сићевачка клисура, СРП Јелашничка клисура и Сува планина уписани у Листу

међународно  значајних  орнитолошких  подручја  (IBA),  Листу  међународно
значајних биљних подручја (IPA)  и Листу подручја одабраних за дневне лептире
(PBA);

 ПП Сићевачка клисура и Сува планина укључене су у EMERALD мрежу, као дела

Европске еколошке мреже за очување дивље флоре и фауне и њихових станишта;
 Водоток  и  обалски  појас  Јужне  Мораве  уписан  је  у  Листу  еколошких  коридора

међународног значаја.

4.6.1. Сићевачка клисура - Парк природе6

Уредбом  Владе  Републике  Србије  (Сл.  гл.  РС  бр.16  /2000.)  Сићевачка  клисура  је
проглашена Парком природе. Парк природе Сићевачка клисура захвата делове територија
општина Нишка Бања и Бела Паланка. Парк природе Сићевачка клисура је предео изузетне
биолошке  разноврсности  и  станиште  или  боравиште  великог  броја  ендемичних,
ендемореликтних,  реликтних  и  ретких  врста  биљака  и  животиња  и  предео  изражених
обележја природне  лепоте.  Градиштански  кањоњ је  најатрактивнији део парка природе.
Велики  број  пећина,  јама,  поткапина,  литица  и  других  геоморфолошких  облика  чине
Сићевачку  клисуру  веома  занимљивом.  Упркос  бројним  утицајима  човека  на  подручју
клисуре  регистровано  је  присуство  већег  броја  значајних  врста  биљака  (Српска  и
Наталијина рамондија,  жалфија,  жутилица,  дивљи јоргован,  мечја леска,  острија,  драча,
руј,  маклен  и  тд.  Интересантан  хидролошки  феномен  су  и  термални  извори.  Посебну
вредност представљају бројни споменици културе,  нарочито манастири Св.Богородица и
Св.  Петка.  Манастир  Св.  Богородица  категорисан  је  као  споменик  културе  од  великог
значаја. Укупна површина парка природе је 7746,0 ха. На подручју парка установљен је
режим заштите III степена на већем делу подручја површине 6555 ха. и режим заштите II
степена  на  локалитетима  Градиштански  кањон  и  Вис  -  Кусача  површине  1199  ха.
Површина којом газдују Ј.П. "СрбијаШуме" износи 697,10 ха.

4.6.2. Јелашничка клисура - Специјални резерват природе
Уредбом  Владе  Републике  Србије  (Сл.  гл.  РС  9/95)  проглашен  је  Специјални  резерват
природе - Јелашничка клисура. Резерват се налази у Г.Ј. "Селичевица - Коритник" у 11.
одељењу,  на  територији  општине  Нишка  Бања.  Посебна  вредност  овог  резервата  је
присуство ретких и угрожених биљних врста, нарочито две сестринске врсте јединог рода
ове фамилије Српске и Наталијине рамондије (Ramonda serbica и Ramonda nathaliae)  на
Балкану, као и 39 мезијских, 20 балканских и 6 илирских ендема и субендема и очување
посебне  природне  вредности  коју  чини  клисура  Јелашничке  реке  са  разноврсном
морфологијом. На целој површини резервата од 115,72 ха установљен је режим заштите II
степена. Површина којом газдују Ј.П. СрбијаШуме је 57,28ха

6 Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину- Просторни план административног подручја
Града Ниша 2021-ЈП Завод за урбанизам Ниш
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4.6.3. Сува планина- Специјални резерват природе
"Сува  планина"-природно  добро  од  општег  интереса-подручје  у  поступку  за  заштиту
Решењем о предходној  заштити подручја Суве планине као природног добра од општег
интереса установљени су режими првог, другог и трећег степена заштите (Сл. гл. РС, бр
110/2003).  У  заводу  за  заштиту  природе  у  току  је  израда  новог  предлога  о  заштити
специјалног резервата природе - Сува Планина. Подручје под заштитом обухвата простор
следећих катастарских општина на подручју Града Ниша: општина Нишка Бања - КО Доња
Студена и КО Горња Студена; 

4.6.4. Парк шума „Каменички вис“
Парк  Шума-  на  "Каменичком  вису"  Актом  заштите  (број.  01-267/90-II-4  из  1990  год.)
тадашња Скупштина општине Ниш прогласила је природно добро "Студене водице" као
Парк Шума.  Парк шума се налази у Г.Ј. "Каменички Вис I" у одељењу 26. на северним
падинама Туристичког рекреативног комплекса ''Каменички вис'', на територији општине
Пантелеј – Град Ниш. Површина парк шуме је већим делом под високом шумом букве
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5. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
Земљишни фонд Града Ниша обухвата 36.996 ха пољопривредног земљишта, од којег је
31.921 ха у приватном власништву. Доминирају II, III, IV и V бонитетна класа земљишта.
Просечни земљишни посед је око 3 ха, а учешће ораничног у просечном поседу је око 2 ха
по домаћинству. Присутне су мале и расцепкане парцеле. Град Ниш је спровео комасацију
на око 8.000ха, за 5839ха је урађен програм комасације и очекује се почетак спровођења од
2015.године.

     Регион
         Област
         Град – 
oпштина

ПГ,
укупн

о

 

Расположиво земљиште

ПГ ha

пољопривредно земљиште друго земљиште 

коришћено некоришћено шумско остало земљиште

ПГ ha ПГ ha ПГ ha ПГ ha

од тога:
под

рибњацим
а

П
Г

ha

РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА

 631 552  630 742 5346597 621 445 3437423 153976 424 054  37804 1023036 607670 462084 670 7667,6

Град Ниш  8 367  8 360 26 644  8 252  13063  3 436 3 296 3 840  2 770  8 055  7 516   8
 3,
3

Медијана   270   270  8 312   260   261   92 1 240   80   33   231  6 778   1
 0,
0

Нишка Бања  1 107  1 105  2 436  1 087  1 200   581 452   799   711  1 075   73   2
 0,
4

Палилула  2 371  2 370  4 604  2 333  3 703   719 324   403   369  2 286   207   2
 2,
5

Пантелеј  1 727  1 724  3 921  1 713  2 541  1 117 650  1050   615  1 650   115 - -

Црвени крст  2 892  2 891  7 372  2 859  5 358   927 631 1 508  1 041  2 813   342   3
 0,
4

Табела 3: Расположиво земљиште пољопривредних газдинстава, Извор: Попис пољопривреде, 2012 година

Расположиво земљиште пољопривредних газдинстава је 26.644 ха, од којег је коришћено
пољопривредно  земљиште  на  13.063 ха што је  49,02%.  Некоришћеног  пољопривредног
земљишта  је  12,37%  од  расположивог  земљишта  пољопривредних  газдинстава.  Ова
искоришћеност спада у IV категорију од V и заостаје за другим градовима и општинама у
Србији. У структури пољопривредног земљишта издвајају се следеће групе: група изразито
ратарског типа земљишта,  коју чине хидрогене црнице и њима сродна земљишта;  група
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добрих  пољопривредних  земљишта,  коју  чине  смонице,  гајњаче  и  црвенице  на  једрим
кречњацима и неогеним седиментима и група делимично пољопривредних земљишта, где
преовлађују алувијална, подзолоста, ливадска и мочварна земљишта, као и делувијум. 

     Регион
         Област 
Град – oпштина

ПГ
КПЗ,
укупн
о, ha

Окућница
Оранице и

баште

Ливаде и
пашњаци

 

Стални засади 

воћњаци виногради расадници остало

ПГ ha ПГ ha ПГ ha ПГ ha ПГ ha ПГ ha ПГ ha

РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА

 621
445

3 437
423

 331
145

 23
727

 519
446

2 513
154

 266
813

713 
242

 295
203

 163
310

 80
341

 22
150

1 
187

 1 
327

 1
139

 
51
2

Град Ниш 8 252 13063  3543   179 7 180  9 831 2 319 1184 3 890 1 058 4104   801   7   7   12 2

Медијана   260   261   122   8   162   105   55
  6
8

  143   50   129   31   1   0   1
 
0

Нишка Бања 1 087  1 200   518   21   761   533   436 321   632   150   706   175   2   0   3
 
0

Палилула 2 333  3 703 1 079   63 2 067  3 101   507 237   757   195   689   99   1   7   4
 
1

Пантелеј 1 713  2 541   487   21  1442  1 556   619 236 1 140   407 1241   321   1   0 - -

Црвени крст 2 859  5 358  1337   67 2 748  4 537   702 321 1 218   257 1339   175   2   1   4 1

Табела 4: Коришћено пољопривредно земљиште газдинства по категоријама, Извор: Попис пољопривреде, 
2012 година

Структура коришћења пољопривредног земљишта по категоријама производње је: оранице
и баште 75,26%, воћњаци 8,1%, виногради 6,13%, ливаде и пашњаци 9,06. Ова 
структура даје показатеље које производње треба унапредити и где повећати 
коришћење пољопривредног земљишта газдинства. 

5.1. Државно пољопривредно земљиште
Велика  површина  земљишта  у  овој  регији  званично  је  у  својини  РС.  Тим  земљиштем
управљају локална самоуправе.

Локална
самоуправа

Државно пољопривредно
земљиште за давање у

закуп, хa

Државно
пољопривредно

земљиште 
дато у закуп, ха

Државно пољопривредно
земљиште дато на

коришћење без наканаде, ха

Ниш 765, 4455 122 140,7896

Табела 5: Коришћење државног земљишта, Извор: Управа за пољопривреду и развој села града Ниша, 2013

Код  многих  парцела  пољопривредног  земљишта,  присутан  је  проблем  нерешених
имовинских односа. Већи део државног земљишта припада категорији ливада и пашњака,
али  значајна  површина  припада  категорији  обрадивог  земљишта.   Пољопривредно
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земљиште дато у закуп обично се користи за производњу ратарског и крмног биља, али и за
воћарску и повртарску производњу. Државно земљиште је значајан ресурс који се данас не
користи правилно. То земљиште је потенцијални извор прихода за локалну самоуправу, али
се може користити и као важан инструмент за подршку локалним пољопривредницима у
повећању и специјализацији производње.

5.2. Цена земљишта
У Нишу тржиште земљишта није активно. Цене земљишта значајно варирају и зависе од
више фактора, попут локације, квалитета, стања и сл. Уобичајена цена је 4.000–6.000 евра
по хектару, али у неким случајевима може бити и виша или нижа. Ливаде и пашњаци су
најјефтинији и цена тог земљишта је обично ниска. Цена обрадивог земљишта је виша и
значајно се повећава ако је парцела велика, ако се налази у близини реке (због могућност
наводњавања) или у близини села. У тим случајевима, цена земљишта може да буде и виша
од 10.000 евра/ха.

Давање земљишта у закуп је честа појава. Уобичајена цена закупа је 30–100 ЕУР/ха/год.
Већина  великих  газдинстава  узима  земљиште  у  закуп.  Најчешће  сточари  закупљују
земљиште  ради  испаше  и/или  гајења  усева.  Цена  закупа  је  обично  ниска,  а  у  неким
случајевима  се  плаћа  компензацијом у  виду  услужног  коришћења  механизације.  Закуп
обрадивог земљишта је присутан, али није уобичајен. Закуп обрадивог земљишта је скуп, а
закупци морају да плаћају у готовом.

5.3. Стање пољопривредног земљишта

5.3.1. Стање загађености пољопривредног земљишта
У  оквиру  пројекта  које  је  финансирало  Министарство  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде,  а  реализовао  се  у сарадњи са  Пољoпривредним факултетом из  Земуна  -
Катедром  за  пестициде  и  Катедром  за  агрохемију  и  физиологију  биљака,  Институт  за
земљиште у Београду извршено је испитивање квалитета земљишта југоисточне Србије.
Обухваћено  је  испитивање  700  узорака  земљишта  узетих  по  грид  систему,  који
репрезентују површину од око 700 000 ха. На сваком локалитету узет је композитни узорак
који  представља  просечан  узорак  земљишта  са  дубине  од  0-30  цм.  Ha  овом  подручју
формирани  су  разноврсни  типови  земљишта,  форме  и  варијетети,  у  зависности  од
различитих рељефских и климатских услова, вегетације и веома сложене геолошке грађе
овог терена.

На испитиваном подручју дела територије југоисточне Србије, у оквиру кога се налази и
административно  подручје  града Ниша присутан  је  низ  индустријских  објеката  који  су
потенцијални  загађивачи  земљишта  и  припадају:  машинској  и  метало  прерађивачкој
индустрији,  производњи  пластичних  маса,  гуме,  азбеста,  текстилној  индусгрији  и
дуванској  индусгрији.  Осим ових загађивача,  на пољопривредним газдинствима постоје
услови за загађење земљишта путем интензивне и неконтролисане примене агрохемијских
средстава. 
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5.3.2.  Основна хемијска својства
У  оквиру  основних  параметара  плодности  земљишта  анализиране  су  вредности
супституционе киселости, садржај карбоната, хумуса и лакоприступачних форми фосфора
и калијума.

Супституциона киселост у испитиваним узорцима земљишта се креће у широком опсегу од
2.80-7.55,  при  чему  су  у  границама  административног  подручја  града  Ниша  највише
заступљени  узорци  са  слабо  киселом  (рН  5.5-6.5)  и  неутралном и  алкалном реакцијом
(рН>6.5). Реакција земљишта је условљена садржајем карбоната и њиховом активношћу.
Карбонатна земљишта која су присутна у појединим узорцима административног подручја
града Ниша садрже прко 5% СаС03 и у њима може доћи до проблема у погледу исхране
биљака  приступачним  микроелементима  и  фосфором. Поред  реакције  земљишта  на
плодност утиче и садржај хумуса који се креће од 0.1-12.72 %, при чему мали број узорака
има испод 3% хумуса, док је највећи део добро снабдевен органском материјом. Око 49%
од укупног броја узорака има више од 5% хумуса и то су најчешће планинска земљишта. 

Ниске  вредности  фосфора  су  нађене  најчешће  у  земљишта  под  шумама,  ливадама,
пашњацима и неким воћњацима.  Са  друге стране на појединим локалитетима се уочава
повећана акумулација приступачног фосфора (преко 40mg/100g). То су углавном обрадива
алувијална земљишта и смонице дуж токова Јужне Мораве и Нишаве, која се интензивно,
неадекватно ђубре минералним ђубривима.

Обезбеђеност калијумом је ниска само у  8%  узорака  (<12 mg/100g),  док је највећи број
узорака добро снабдевен овим макрохранивом.

5.3.3. Бројност и ензиматска активност микроорганизама
Микроорганизми  чине  значајну  везу  између  биљака  и  земљишта,  јер  учествују  у  свим
процесима  синтезе  и  разградње  органске  материје  у  земљишту. Укупан  број
микроорганизама у испитиваним земљиштима варира од  0.67-63.33  х  106 gr"1  апсолутно
сувог  земљишта.  При  томе  се  види  да  у  највећем  броју  земљишта  (73%)  укупан  број
микроорганизама на прелази 20 х 106 gr"1 апсолутно сувог земљишта. Бројност ове групе
микроорганизама,  као и број амонификатора показују зависност са садржајем и саставом
органске материје,  као и од реакције земљишта.  Уопштено гледајући,  кисела земљишта,
слабо обезбеђена хумусом и биљним асимилативима сиромашна су аеробним бактеријама.
У јако киселим срединама  Azotobacter  и нитрификатори потпуно одсуствују.  Због велике
осетљивости  на  услове  средине  бројност  Azotobacter-a  и  амонификатора  имају  највећу
просторну  варијабилност,  тако  да  су  поуздан  индикатор  плодности  и  биогености
земљишта.

5.3.4. Садржај опасних и штетних материја
Концентрације  опасних  материја  (As,  Cd,  Cr,  Hg,  Ni,  Pb,  F)  и  потенцијално  штетних
елемената (укупан Cu и Zn и приступачан В) у земљишту варирају у широким границама.
На овом делу територије потенцијално токсичне концентрације се ређе јављају и то код Cd
у 1.9% узорака од укупног броја, код Cr, Cu, Ni и Pb у око 1% узорака, док садржај Zn и Hg
ни у једном случају не прелази граничне вредности.
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Садржај укупног бакра варира од 0.1 до 410 mg/kg (средња вредност 18.1 mg/kg). У мањем
делу узорака јављају се и ниске концентрације бакра (у 1.7% узорака испод 3 mg/kg; у 8.4%
узорака до 7 mg/kg). Високе вредности које могу бити неповољне за биљке и остале делове
животне  средине  јављају  се  самоу  1  %  узорака.  То су  поједини  узорци  углавном  под
виноградима где се примењују заштитни препарати на бази Cu.

Високи  садржаји  укупног  Ni  су  нађени  у  малом  броју  узорака.  У  1.1  %  узорака
концентрације су > 50 mg/kg, а у 0.3 % преко 100 mg/kg. На то утиче геолошки састав
терена, где доминирају кречњаци, киселе магматске и метаморфне стене, сиромашне Ni и
другим тешким металима.

Концентрације Cd су у границама од 0.6 до 295.5 mg/kg (просек 27.8 mg/kg). Потенцијално
токсичне  концентрације  (изнад  100  mg/kg)  јављају  се  само  у  1%  узорака.  Садржај
кадмијума у земљишту испитиваног подручја у само 1.9 % узорака премашује ниво од 3
mg/kg, док се у 8.4 % узорака креће од 2-3mg/kg. Повећане концентрације Cd се јављају
најчешће на рендзинама, више у источном делу испитиваног подручја. Сматра се да поред
геохемијског  порекла  (Cd  се  налази  често  у  земљиштима  богатим  рудом  Zn),  високи
садржаји могу бити последица антропогеног загађивања.

Олово се јавља у малом броју узорака (0.9%) у концентрацијама преко МДК. Повећани
садржаји олова су забележени нарочито поред ауто-пута, на деоници од Ражња до Ниша.

Садржај живе ни у једном узорку не прелази концентрацију од 2 mg/kg, која може изазвати
штетне ефекте на околну средину која је у контакту са земљиштем.

Концентрација  цинка  ни  у  једном  узорку  на  прелази  МДК.  Ови  резултати  су  слични
претходним, јер се цинк ретко јавља као полутант. С`друге стране, има доста узорака са
релативно  ниским  садржајем  Zn  (у  5.4  %  узорака  садржај  испод  10  mg/kg).  Многа
истраживања показују да се на песковитим, карбонатним, али и јако киселим земљиштима
Zn јавља у дефициту за исхрану биљака, што би накнадним испитивањима приступачних
облика микроелемената требало истражити.

Повећане концентрације арсена се обично јављају у земљишту, седиментованим чврстим
честицама  и  отпадним  водама  у  околини  рударско-енергетских  погона.  Потенцијално
загађење  арсеном  (узорак  са  садржајем  изнад  50mg/kg)  је  присутно  у  границама
админисративног подручја града Ниша једино у катастарској општини Каменица.

Садржај укупног флуора варира у земљиштима у широком распону од 0.1 до 1990.2 mg/kg.
Око 55% узорака има садржај F до 300 mg/kg, 42% узорака од 300-700 mg/kg, а око 3%
узорака  преко  700  mg/kg.  Садржај  овог  елемента  у  великој  мери  зависи  од
гранулометријског  састава  земљишта,  па  је  тешко  дефинисати  максимално  дозвољене
концентрације.

Концентрације  приступачног  облика бора су у  распону од 0.01  до 5.09  (просечно  5.09
mg/kg).  Око 25% узорака има ниске вредности (<0.5mg/kg),  док је највећи број  узорака
земљишта средње снабдевен овим елементом (61%). Дефицит бора се јавља у различитим
типовима земљишта. У киселим земљиштима, лакшег механичког састава, недостатак бора
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је повезан са повећаним испирањем овог елемента,  а на неким неутралним и алкалним
земљиштима, као последица смањене растворљивости. 

Резултати  показују  да  земљиште  највећег  дела  испитиваног  подручја  није  загађено
наведеним  потенцијалним  полутантима.  У  око  5  %  узорака  садржај  једног  или  више
полутаната је изнад МДК, које могу изазвати непосредно или посредно негативно дејство.
Мали  број  узорака  у  којима  је  констатовано  загађивање  последица  је  превасходно
геолошког састава терена, пошто знатан део заузимају стене природно богате појединим
тешким металима.

5.3.5.  Остаци пестицида у земљишту
Налази добијени за 18 циљаних супстанци остатака већег броја једињења у земљишту су у
већини узорка земљишта ниски. Може се сматрати да пет супстанци (р-НСН, диелдрин,
хлордан,  алахлор  и  диазинон)  нису  детектоване,  док  је  могуће  присуство  неке  од
преосталих 13 супстанци детектовано у одређеном броју узорака, али у количинама које су
најчешће  испод  границе  квантитативног  мерења.  Са  великом  поузданошћу  може  се
сматрати да је нађени садржај ових једињења довољно мали да не представља ризик за
екосистем.

Повећани садржај DDT-a (изражен као збир метаболита), атразина и НСН/линдана (такође
изражено преко збира), који је констатован у одређеном броју узорака, могао би да буде
резултат  њихове раније  примене,  што би требало  потврдити  накнадним испитивањима.
Није  запажено  да  је  овај  повећан  садржај  атразина  и/или  симазина  у  корелацији  са
наведеним  подацима  о  начину  коришћења  земљишта.  У  изузетно  малом  делу  узорака
(мање од 0.5 %) нађени ниво садржаја атразина би могао да буде опасан за најосетљивије
културе. Један од основних узрока загађивања земљишта на административном подручју
Града Ниша је неодговарајућа примена вештачких ђубрива и пестицида.

5.4. Заштита пољопривредног земљишта од процеса ерозије и наноса проноса 
Заштита пољопривредног земљишта I до IV категорије од површинских и подзмених вода
и процеса  ерозије и наноса  проноса је дефинисан  као приоритет у погледу коришћења
ресурса у Просторном плану административног подручја града Нипа 2021.

Што се  тиче вода првог  реда,  на  Јужној  Морави су обављени регулациони радови код
Мрамора,  у  зони  ауто  пута,  а  на  Нишави  на  деоницама  од ушћа  у  Јужну  Мораву до
железничког моста код Поповца, од моста  код Поповца до железничког моста на прузи
Београд -  Ниш, од железничког моста  на прузи  Београд -  Ниш до моста  Младости,  од
моста  Младости  до  ушћа  Габровачке  реке  и  од  ушћа  Габровачке  реке  до  границе
територије Града Ниша. Изграђени објекти одбране од поплаве и изведени радови у кориту
не испуњавају у довољној мери захтеве сигурности и заштите, нарочито због местимичног
дисконтинуитета  одбрамбених насипа,  појаве џепова и ширих небрањених подручја.  На
појединим  деоницама  корито  Нишаве  је  измењено  формирањем  дивљих  депонија,
образовањем  спрудова  под  утицајем  природе  и  људског  фактора,  као  и  брзим  и
неконтролисаним растом вегетације.
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Процеси ерозије јављају се најчешће као екцесивна, врло јака, јака, средње јака, средња,
слаба површинска, врло слаба и као акумулација наноса у алувијалним равнима.

Одбрану од поплава на водотоцима II реда спроводи локална самоуправа, према одредби из
члана 55. став 5. Закона о водама, (‘’Службени гласник РС’’ бр. 30/2010, 93/12). Планови за
одбрану  од  поплава  на  територији  јединице  локалне  самоуправе  имају  интегрални
карактер, обухватају целокупно подручје, које може бити угрожено не само од бујичних
водотока без заштитних система, већ и од уређених водотока, са изграђеним заштитним
водопривредним  објектима.  Тиме  је  обезбеђена  могућност  организовања  интегралне
одбране од штетног дејства вода на подручју целе територије. На територији града Ниша,
по чл. 55 (став 5) Закона о водама (‘’Сл. Гласник’’ бр. 30/2010), одбрана од поплава града
Ниша за воде  II реда, предвиђена је за следеће водотокове: Габровачка река, узводно од
жел.пруге  ,  Суводолски  поток,  Кованлучки  поток,  Јелашничка  река,  (река  Студена),
Куновичка  река,  Малчанска  река,  Кнезселски  поток  (Суводолски),  Матејевачка  река  са
Бреничком  реком,  Рујничка  река  (након  спајања  Рујничког  и  Хумског  потока),  Хумски
поток, Рујнички поток, Мраморски поток.

Ослобођена  природа  нам  показује  сваке  године  да  независно  од  заштитних  мера  које
предузмемо да би смањили ризике, ми увек завршавамо као страна која је увек изненађена
од  различитих  ситуација.  Током  поплавних  таласа   у  2014.години  добар  део  део
пољопривредне производње је био под великим утицајем пост-поплавног ефекта.  Многе
њиве, баште, повртарски усеви су били поплављени услед великих киша и изливања река.
Поплавни  талас  у  појединим  подручјима  је  нанео  огромну  штету  појединим
пољопривредним културама, било директно или индиректно. 

Сваки  поплавни  талас  наноси  или  таложи  одређену  количину  муља,  шута,  песка  на
плодном земљишту. Са друге стране узрокује ерозију пољопривредног земљишта, односно
губитак храњивих састојака из земљишта (смањује плодност) која омогућује добар принос.
Уколико је поплавни талас захватио баште или њиве са повртарском производњом, такође
постоји велика могућност да се у наведеном таласу налазе бактерије различитог порекла,
остаци пестицида, чак и тешки метали или разне хемикалије у мањем или већем обиму.
Све ово утиче на здравствено безбедну производњу поврћа које лако усваја многе наведене
материје и као такво постаје опасно по здравље човека уколико се користи у исхрани.

Из тог разлога затечену пољопривредну производњу у поплављеним областима треба прво
стручно прегледати и констатовати величину нанете штете. Уколико су поједине врсте биле
пред  бербом  а  поплавни  талас  их  је  захватио,  такве  културе  највероватније  нису  за
употребу и треба их адекватно склонити или уништити. Највећи део гајених повртарских
врста  код  нас  се  употребљава  као  храна  у  свежем  облику  одмах  по  убирању  (спанаћ,
блитва, ротквица, салата, купус, краставац, парадајз, паприка, тиквице, першун), због чега
морамо бити изузетно  пажљиви и савесни у целој  производњи.  На тржиште  сме да се
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пласира  једино  здравствено  безбедно  поврће.  Сваки  произвођач  и  прерађивач  поврћа
требало би да контролише и декларише сваки свој производ, како би крајњи потрошач био
што сигурнији током било које куповине.

После повлачења поплавног таласа пољопривредне културе на њиви су подложне већем
нападу  болести  и  штеточина.  Из  здравствено  безбедних  разлога  добро  је  консултовати
пољопривредне стручњаке шта и како даље радити или реаговати. Без обзира на величину
поплавног таласа, баште и њиве не треба оставити непосејане или несређене до пролећа
наредне  године.  После  уклањања  физичких  нечистоћа  са  парцеле,  било  би  пожељно
извршити агрохемијску анализу земљишта на присуство основних хранивих елемената (N,
P, K), као и на присуство пестицида или тешких метала. Важно је у почетку добити реалну
слику стања баште или њиве где планирамо наредну пољопривредну производњу.

Обрада њива и башта може да почне само када је земљиште до дубине обраде оптималне
влажности,  да  би  се  избегло  даље  уништавање  структуре  земљишта.  Ово  је  најбоље
урадити  груберима-разривачима,  пошто  они  најмање  доводе  до  нарушавања  структуре
земљишта (не стварају плужни ђон,  не избацују грудве и не нарушавају структуру тла,
минимално повећавају фракцију прашине која доводи до замуљавања површинског слоја
земљишта  услед  велике  количине  падавина,  односно  стварања  дебеле  покорице  након
просушивања,  омогућавају  мулч  обраду-остављају  евентуалне  жетвене  остатке  на
површини  земљишта,  који  служе  као  заштита  земљишту  и  храна  микроорганизмима).
Евентуално у недостатку грубера у обзир долази обрада плуговима и лаким култиваторима-
сетвоспремачима до 15-20 цм дубине. Никако не користити тањираче, фрезе, ротодрљаче,
пошто оне на плављеним земљиштима доводе до даљег драстичног кварења земљишта.7 

Парцелу  или  башту  коју  ревитализујемо  за  наредну  производњу  можемо  посејати  и
културом за зеленишно ђубрење, те у јесен га дубоко заорати ради обогаћивања органске
материје  у земљишту. Органску материју у земљишту пожељно је  повећати  и  стајским
ђубрењем или уношењем згорелог  стајњака у  количини 50-100 т/ха.  Стајњак  ће уједно
активирати и микробијалну флору земљишта.

Ипак,  без  обзира  на  степен  оштећења  и  врсту контаминације,  санација  земљишта  или
рекултивација може да траје и дужи период, те обавезно треба консултовати стручњаке за
дату област да бисмо што успешније и ефикасније урадили наведени посао.

5.5. Нерационално заузимање најквалитетнијег пољопривредног земљишта изградњом
Специфичан  облик  угрожавања  пољопривредног  земљишта  представља  „бесправна“  изградња

објеката  и нерационално  заузимање  најквалитетнијег  пољопривредног  земљишта  изградњом.

Регистровано је око 29000 бесправно изграђених објеката на подручју Плана (према броју поднетих

захтева за  легализацију у два рока:  2003.  и 2009.  године). Генерални план Ниша 2010-2025  је

сагледао развој сеоских и приградских подручја, као и укупан квалитет живота на сесоком подручју

7 Институт за ратарство и повртарство Нови Сад, 2014
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по ободу ГП-а којем треба омогућити плански прострони развој, у циљу обезбеђивања квалитетне

основе  за  све  активности  безане  за  изгградњу  објеката,  коришћење  простора,  саобраћајно

повезивање  и комунално опремање. Утврђивањем граница грађевинског реона насељених места

дефинисан  је  простор  за  развој  сеоских  насеља  и  створени  су  услови  за  спречавање

неконтролисаног смањења површине пољопривредног земљишта.

6. ПРОИЗВОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

У овом поглављу сажето су приказана обележја пољопривредне производње на територији
Града  Ниша  за  раздобље  до  2014.године.  Уз  овај  кратак  приказ,  за  потребе  израде
рејонизације  прикупљен  је  велики  број  података  о  пољопривредним  газдинствима  на
подручију Ниша.

6.1. Биљна производња 
У структури вредности пољопривредне производње биљна производња има доминантно
учешће, које у вишегодишњем просеку износи око 67%. У структури биљне производње
највише  је  заступљена  ратарско-повртарска  производња,  која  чини  више  од  половине
вредности пољопривредне производње (просечно 56% у периоду 2008–2012. године).

Како је већ наведено, према резултатима пописа пољопривреде РС из 2012. године, укупна
површина  пописаног  пољопривредног  земљишта  на  територији  Града  Ниша  је  26.644
хектара,  од  чега  је  13.063ха  коришћено  пољопривредно  земљиште  пољопривредних
газдинстава. По категорији пољопривредно земљиште је под ораницама и баштама на 9.831
хектара, са најзаступљенијом производњом житарица на 8.091 хектара (пшеница на 3.889
ха; кукуруз на 3.785 хектара), под производњом крмног биља на површни од 1.236 хектара
(детелина  641  хектара),  под  ливадама  и  пашњацима  је  1.184  хектара,  воћњаци  су  на
површини од 1.085 хектара (шљива на 413 хектара и вишња на 269 хектара)  и виногради
на 801 хектар.

Структура коришћења пољопривредног земљишта по категоријама производње је: оранице
и баште 75,26%, воћњаци 8,1%, виногради 6,13%, ливаде и пашњаци 9,06%. Ова структура
даје  показатеље  које  производње  треба  унапредити  и  где  повећати  коришћење
пољопривредног земљишта газдинства.

Поврће се  узгаја  на  око  9%  од  укупних  површина  ораница.  У  производњи  поврћа
најзаступљенији су кромпир (41%), купус и кељ (15%), диње и лубенице (10%), парадајз
(9%), паприка (8%) и лук (6%). Највећи део површина под поврћем је у власништву малих
пољопривредних газдинстава. Њихова производња је намењена потрошњи у свежем стању,
домаћинству  и  индустријској  преради.  Код  великих  газдинства  највише  је  заступљен
грашак  (30%),  паприка  (9%)  и  пасуљ  (7%).  Производња  је  намењена  првенствено
индустријској преради.
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Према Попису пољопривреде из 2012.године,  површине  под воћем у Нишу износе  око
1.058 ха.  Преовлађује производња коштичавог воћа пре свега вишње и шљиве,  а затим
кајсије брескве, трешње а од јабучастог воћа преовлађује јабука док је производња осталих
воћних култура значајно мања.

Према Попису пољопривреде из 2012.године, виногради се налазе на 801ха. Према новој
реонизацији виноградарских подручија, територија Града Ниша се налази у склопу Нишког
рејона.  Нишки рејон8 обухвата  виноградарске терене  који се  налазе  у широкој  котлини
доњег слива реке Нишаве и доњих сливова река Јужне Мораве и Моравице. 

6.2. Сточарска производња 
Град Ниш располаже значајним природним ресурсима, капацитетима и потенцијалима за
развој  сточарства.  Њих  чини  повољан  педолошки  састав  за  ратарску  производњу,
расположивост  водних  ресурса  за  наводњавање,  близина  тржишта,  постојање  стручних
институција и фондова. 

Углавном у свим ГО повољни услови за гајење крупне  стоке су у долинама,  а  брдско-
планински предели погодни су за развој овчарства и козарства. Остали видови производње
(свињарство,  живинарство,  тов јунади)  заступљени су у мањем обиму. Због негативних
промена у пољопривреди и сточарству које су се десиле у протеклом периоду (пад куповне
моћи, смањење домаћег и губитак иностраног тржишта, и сл.),  породична газдинствима
остала  су  релативно  неразвијена,  тржишно  недовољно  усмерена,  са  традиционалним
технологијама, тако да она данас имају више социјални него економски значај. Савремени
робни произвођачи се јављају у малом броју и њихов развој је доста успорен.

Сточни  фонд  Града  Ниша  тренутно  чини  2.870  говеда,  5.591  оваца,  3.784  коза,  15.292
свиња  125.101  кокоши,  2.964  остале  живине,  89  коња  и  6383  кошница.  Сточарска
производња се наслања на производњу пшенице, кукуруза, луцерке, детелине и испаше на
ливадама и пашњацима.  Сточарска производња у односу на пратећу производњу сточне
хране је самодовољна само у погледу кабасте хране (луцерка, детелина), док је у погледу
потрошње  житарица  у  добром  делу  зависна  од  производње  у  другим  крајевима.
Неискоришћени  потенцијал  за  развој  овчарства  и  козарства  лежи  у  великом  делу  због
некоришћења пашњачких површина у вишим пределима. Сточарство уназад пар година се
постепено опоравља, модернизује и повећева квалитет. Виши степен раста је присутан у
млекарском сточарењу у односу на друге видове производње. 
    Регион   
          Област  
          Град –
општина

ПГ
AH

1-2 грла
3-9 10-19

ПГ говеда ПГ говеда ПГ говеда

РЕПУБЛИКА
СРБИЈА

177 252 88 457 134 321 70 977 330 513 12 121 157 655

Град Ниш 1 193  881 1 242 289 1 206  18  238
Медијана  5  4  7  1  4 - -

8 Рејонизација виноградарских подручја, МПЗЖС, http://www.mpzzs.gov.rs/upload/Vinarstvo%20i
%20Vinogradarstvo/Rejonizacija/1%206%20%20Ni%C5%A1ki%20rejon.pdf 
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Нишка Бања  107  88  120  17  70  2  22
Палилула  323  236  332  84  358  1  16
Пантелеј  183  136  181  44  194  2  35
Црвени крст  575  417  602  143  580  13  165

    Регион   
          Област 
          Град –
општина

ПГ
AH

20-29 30-49 50-99
100 грла и више

ПГ говеда ПГ говеда ПГ говеда ПГ говеда

РЕПУБЛИКА
СРБИЈА

177 252 2 914 68 543 1 701 62 757  810 52 848 272 101 465

Град Ниш 1 193  2  55  2  79  1  50 - -
Медијана  5 - - - - - - - -
Нишка Бања  107 - - - - - - - -
Палилула  323 - -  1  46  1  50 - -
Пантелеј  183  1  29 - - - - - -
Црвени крст  575  1  26  1  33 - - - -
Табела 6: Број газдинстава и број говеда према величини стада, Попис пољопривреде 2012

На  подручју  града  Ниша  преовлађује  гајење  домаћег  шареног  говечета  око  50%  и
сименталског говечета са око 35%, примитивне расе и мелези са 10%, а око 5% су црно и
црвено бела говеда европских црнобелих раса и холштајн расе. Производне способности
грла  су  различите.  Просечна  количина  млека  у  лактацији  по  крави  је  код  холштајн
фризијске расе 6.476 кг (Нишавски округ, Извештај Инстутута за сточарство 2012 година) а
код сименталске расе 4.753 кг. Производне способности грла нису адекватно искоришћене,
како за месо, тако и за млеко због низа слабости и ограничења у производњи и пласману
производа. У производњи млека,  и код нас се појављују фармери који остварују сасвим
високу производњу по грлу и та производња за њих представља породични бизнис, док је
велика  већина  оних  који  се  том  производњом  баве  првенствено  да  би  задовољили
егзистенцијалне потребе породице, а евентуалне вишкове нуде тржишту. 

6.2.1. Млекарство
Најзначајнија  грана  сточарске  производње  је  млекарство.  Међутим,  сви  параметри
производње су испод просека за РС. Постоји мали број крава музара. 

Краве имају лош генетички потенцијал за производњу млека (доминира домаће шарено
говече у типу сименталца) и низак принос млека у стандардној лактацији (око 4.000 кг у
стандардној  лактацији).  Производња млека у оба округа  процењује  се на око 125.120 т
годишње. 

Највећа газдинства имају 30–40 крава музара. Постоји мали број газдинстава са више од 10
крава музара.  У већини случајева,  пољопривредна домаћинства имају 1–3 краве музаре.
Већина  тих  газдинстава  нема  сталних  тржишних  вишкова  млека.  Уопштено  говорећи,
квалитет млека које се предаје млекарама је слаб. Штале су старе и нису грађене према
технолошким нормама. Заступљени су традиционални системи узгоја.
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Домаћинства која су се  определила за  специјализацију суочавају се  са  ограничењима у
производњи  –  ограниченим  капацитетом  штала  и/или  недостатком  земљишта  за
производњу хране за животиње.

Млекарство  је  веома  важно,  а  има  и  изражену  социјалну  компоненту.  Та  производња
обезбеђује  приходе  великом  броју  домаћинстава  (посебно  малим  домаћинствима)  у
сеоским  подручјима.  Карактеристично  је  то  што  значајне  количине  млека  остају  ван
званичних токова (користе се за производњу сира и других млечних производа на самом
газдинству за тржиште).

6.2.2. Овчарство и козарство 
У  посматраној  регији  нема  великих  газдинстава  специјализованих  за  овчарство  и
козарство, а највећа стада имају око 100–150 оваца. Целокупни систем производње заснива
се на традиционалном узгоју. У овчарству преовлађује праменка сврљишког соја, која је
заступљена са 70-80%, 10 % винтемберг док су  остало  мелези праменке сврљишког соја,
винтемберга, пиротске оплемењене и праменке сјеничког соја. 

Уопштено посматрано, интензивно свињарство и живинарство су развијени у рејонима у
којима  постоји  обимна  производња  житарица,  првенствено  кукуруза,  док  у  другим
рејонима Ниша нема добрих предуслова за свињарство и живинарство, нити су те гране
традиционално заступљене. Велики број домаћинстава гаји живину и свиње за сопствене
потребе, али у том типу производње нема тржишних вишкова.

6.2.3. Свињарство и живинарство
Број савремених свињарских и живинарских газдинстава оријентисаних ка производњи за
тржиште  је  симболичан.  Та  газдинства  примењују  добру  технологију  производње  и
остварују  добре резултате.  Међутим,  она имају  релативно  мале  производне  капацитете.
Највећа живинарска газдинства у регији имају око 10.000 грла живине, док већина има
1.000–2.000 грла по производном циклусу. Ове гране сточарске производње прате пре свега
ратарски рејон и села уз сливове река, али због своје интезивне производње и затвореног
система треба омогућити и њихов развој свуда где постоји економска оправданост. Јаја се
продају локалним потрошачима, трговинама и/или на зеленим пијацама. Свиње и бројлери
продају се локалним потрошачима, кланицама и месарама.  Пошто нема евиденције о броју
и капацитету објеката  за производњу јаја,  живинског и свињског меса,  није могуће без
великих грешака израчунати обим производње, као ни њену економску вредност. Међутим,
не треба  очекивати  да  ће  се  свињарство  и  живинарство у  будућности  развијати  у  овој
регији. Недостатак хране за животиње из овдашње производње и недостатак традиције и
знања у области свињарства и живинарства представљају озбиљне ограничавајуће факторе
за даљи развој  тих производних сектора.  Најзаступљенији је шведски ландрас и велики
јоркшир. У мањем броју присутни су холандски, немачки и белгијски ландрас као и дурок
и  пиетрен.  У  највећем  број  су  мелези  великог  јоркшира  и  шведског  ландраса.
Пољопривредни произвођачи  који  имају  мали  број  свиња најчешће  гаје  мелезе  који  су
добијени  непланским  укрштањем.  Структура  закланих  свиња  по  категоријама  је
неповољна, као и клање свиња унутар пољопривредних домаћинства. Производња јаја и
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бројлера  заснива  се  на  хибридима  лаког  и  тешког  типа.  Родитељи  лаког  типа  за  јаја
заступљени су са хибридима Shaver 579, Hisex Brown, Isa Brown a тешких са Arbor Acrers,
Hibro  G  и  Shaver  Mini  Bro.  Родитељска  јата  лаких  и  тешких  хибрида  увозе  се  из
иностраних дедовских центара. Контролом производних особина матичних јата утврђено је
да су испод технолошких норматива.  Производња живинског меса  високо је зависна од
увоза хибрида, протеинске хране, адитива и лекова. У поређењу са производњом млека и
меса  преживара  (говеда,  оваца  и  коза),  која  се  остварује  коришћењем  расположивих
ресурса природних ливада и пашњака, мањи значај има производња живинског и свињског
меса, пре свега због зависности од набавке концентрованих хранива са стране. Па и поред
тога, ове производње имају своје место у производњи хране.

6.2.4.Тов бикова
Стандардним товом говеда (400–600 кг)  бави се  симболичан број  газдинстава.  Нема ни
званичних  ни  незваничних  података  о  броју  грла.  Врло  груба  процена,  заснована  на
укупном  броју  говеда  умањеном  за  број  крава  музара  и  број  грла  млађих  категорија,
показује  да  нема  више  од  пар  хиљада  грла  у  тову.  Мали  број  пољопривредних
домаћинстава  специјализован  је  за  тов бикова.  Она обично имају 10–20 грла у тову. У
већини  случајева,  пољопривредна  домаћинства  продају  телад  масе  150–200  кг  (после
одбијања од сисања). Мањи број те телади доспева у месаре и ресторане, док се већи део
откупљује ради даљег това на специјализованим газдинствима у другим деловима Србије.

6.2.5. Пчеларство
Ниш није погодан за пчеларење због малог броја места за разне пчелиње паше па пчелари
користе околне општине где је паша доступнија. Систем гајења је релативно екстензиван,
са малим бројем кошница по домаћинству. Просечан принос меда по кошници је такође
веома  мали  и  креће  се  око  159 кг  по  кошници  годишње.  Упркос  томе,  има  великих
произвођача  са  по  више  од  100  кошница.  По  Попису  пољопривреде,  2012.године  на
територији  Ниша се  налази  6383 кошница  пчела.  Најважнији производи су багремов и
ливадски мед. Заступљена оба система гајења: стационарни систем, без селидбе кошница,
и селидба кошница током периода испаше. Главни проблеми у пчеларству у овој регији
јесу нестандардизован квалитет меда, мањак знања и непостојање великих купаца. Важно
је констатовати да је последњих година број кошница у Нишу значајно порастао. Висока
незапосленост  и  ниска  почетна  улагања  потребна  за  бављење  пчеларством  главни  су
разлози за раст броја колонија пчела и пчелара у Србији. Постојећа производња у Србији
процењује се на око 6.000 т меда годишње, а око 2.000 т се извози, углавном у државе ЕУ.
Постојећа производња у посматраном рејону процењује се на око пар стотина тона

6.3. Пољопривредно становништво 
Према попису из 2011. године, на територији Града Ниша живи 260.237 становника, што
чини  3,62%  популације  Републике  Србије.  Просечна  густина  насељености  је  436

9 Анализа оправданости оснивања логистичког центра за пољопривреду са аспекта унапређења понуде и 
привредног раста, УСАИД Пројекат одрживог локалног развоја, 2013
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становника/км².  При томе се уочава законитост да у готово свим градским насељима,  у
укупном  периоду  пописа  становништва  (1948-2011),  постоји  тренд  пораста,  у  сеоским
насељима ГО Пантелеј и ГО Палилула се бележи пораст броја становника, а у ГО Црвени
Крст и Нишка Бања, нарочито између два последња пописна периода, бележи тренд пада
броја  становника.  Ниш има повољнији  удео  радно  способног  становништва у  укупном
становништву у  односу  на  просек  за  Србију  (67,12%);  међутим,  мања  насеља  у  овом
подручју имају нижи удео радно способног становништва у односу на просек за Србију.

Посебно  мали  број  људи  бави  се  пољопривредом  у  граду  Нишу  –  само  4.952
регистрованих  пољопривредних  газдинства10 (мање  од  2%  укупног  становништва)  је
званично  регистровано   као  пољопривредна  газдинства  и  имају  могућност  да  користе
државне  субвенције.  Та  домаћинства  сматрају  се  комерцијалним  газдинствима,
домаћинствима са тржишним вишком и домаћинствима којима је пољопривреда претежна
делатност.  Овај  број  РПД  представља  значајан  потенцијал  за  развој  пољопривреде  у
предстојећем периоду, али указује и на малу и разнолику нетржишну производњу и мали
развојни потенцијал газдинстава. 

Старосна структура је неповољна, али чињеница да је трећина руралног становништва у
најпродуктивнијем  животном  периоду  је  довољан  предуслов  за  развој.  Изузетна
разноликост  нишких  села  у  културолошким  карактеристикама  и  изузетно  богато
историјско наслеђе  су  квалитетан  предуслов  развоја  етно  туризма.  Последњих  десетак
година кренуо је процес радне дневне миграције градског становништва у село, пре свега
мотивисане  економским  разлозима.  Овај  процес  ће  бити  израженији  како  транзиција
нишких предузећа добија на замаху. Старостна структура је неповољна и то нарочито у
брдско планинским селима у ободним деловима градског подручја. Потенцијал развоја је
радно способни и школски део сеоског становништва који ће јасно преузети одговорност за
развој своје средине. Будуће нишко село ће свакако бити са мање становника, али ће они
бити у далеко бољом положају у односу на данас.

Управни
округ, Град,

општина

Број
насеља

Становништво Густина
насељености

Укупан број
економски
активног

становништва

Укупан
број

запослених

Укупан број
незапослених

Република
Србија

6157 7186862 - 2971220 2304628 666592

Град Ниш 71 260237 436 114859 78531 36328

Медијана 1 85969 28656 38954 28726 10228

Нишка Бања 18 14680 101 6387 4002 2385

Палилула 15 73801 595 32589 21661 10928

Пантелеј 13 53486 377 23835 16179 7656

Црвени Крст 23 32301 177 13094 7963 5131

10 МПЗЖС, Одсек за пољопривредну базу података, 2014.година
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Табела 7: Преглед основних података по општинама, Извор: РЗС, Статистички годишњак 2012

Насеља на испитиваном подручју спадају у три типа: градска, приградска и сеоска. Сеоска
насеља  се  могу  поделити  на  две  подгрупе,  углавном  према  удаљености  од  градских
центара, (а тиме и степену активности) на: активна сеоска у долинска и брдска  и удаљена
планинска у одумирању.  Доминирају села која мање или више гравитирају граду, било да
су приградска или активна сеоска.  Тренд напуштања планинских села се наставља,  док
приградска  насеља  и  активна  села  у  равничарском  и  брдском  појасу  трпе  углавном
позитиван тренд недељних миграција, махом незапошљеног градског становништва, који
део опстанка обезбеђује активностима на својим поседима у њима. 

Привредне активности на којима се заснива садашња егзистенција сеоског становништва је
комбинација  више  пољорпивредних  активности,  са  ванпољопривредним  делатностима.
Планинска удаљена села углавном су посвећена пољопривредној производњи, али значајан
извор  прихода  представља  и  сезонски  рад  у  градовима  региона  и  другим  градским
центрима широм земље, па и иностранства. Становање у већини села је субстандардно, без
обзира да ли је градња објеката већином још увек традиционална или се ради о објектима
од модерних  материјала.  Недостаци  су  углавном  у  погледу  комуналне  опреме,  што  за
последице има некомфорне и нехигијенске стамбене услове. 

Значајан проблем овдашњих пољопривредних домаћинстава је мала површина земљишта
које обрађују. Просечно пољопривредно домаћинство  у Нишу има 1,56ха пољопривредног
земљишта. Подаци су знатно испод просека за Србију (5,44 ха) и условљени су постојањем
великог броја малих и мешовитих пољопривредних домаћинстава.

     Регион
         Област
         Град – 
oпштина

Укупно
Без

земљи
шта

 1 ha > 1 –  2 ha > 2 –  5 ha > 5 –  10 ha

ПГ ha ПГ ha ПГ ha ПГ ha ПГ ha

РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА

631552 3 437 423  10 107  174 567 91837 123719 181785 182489 596052 89083 617281

Град Ниш  8367  13 063   115  4 051 2349  2 258  3 237  1 653  4 912   246  1625
Медијана   270   261   10   199   81   37   52   20   56   3   22
Нишка Бања 1 107  1 200   20   721   353   209   295   136   386   20   141
Палилула 2 371  3 703   38  1 131   634   654   955   471  1 430   68   449
Пантелеј  1727  2 541   14   843   535   524   753   303   885   31   195
Црвени крст  2892  5 358   33  1 157   747   834  1 181   723  2 154   124   817
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     Регион
         Област
         Град – 
oпштина

> 10 –  20 ha > 20 –  30 ha > 30 –  50 ha > 50 –  100
ha

100 ha <

Просеч
но КПЗ

по
газдин
ству

ПГ ha ПГ ha ПГ ha ПГ ha ПГ ha ha

РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА

32 313 435499 7 677 185 846 5 352 203666 4394 314096 1851 811362 5,44

Град Ниш
  2
7

  354   10   252   5   200   2   133 - - 1,56

Медијана - - - -   1   50 - - - - 0,97
Нишка Бања - -   1   25 - - - - - - 1,08
Палилула   4   62   3   73   1   39   1   60 - - 1,56
Пантелеј   11   146   1   26 - - - - - - 1,47

Црвени крст
  1
2

  146   5   129   3   111   1   73 - - 1,85

Табела 8: Газдинства према величини коришћеног пољопривредног земљишта Извор: попис пољопривреде
2012 година

Више  од  95%  укупног  броја  газдинстава  у  Нишу  има  мање  од  5  ха  земљишта.  Та
газдинства не могу да остваре економски ефикасну производњу и нису конкурентна. Та
газдинства већ данас тешко могу да стекну икакву добит од пољопривредне производње
(чак  и  у  високопрофитабилној  производњи,  као  што  је  производња  јагодастог  воћа  и
поврћа). 

Само 3,26% газдинстава има 5–20 ха земљишта. Та газдинства су тренутно конкурентна,
али  се  истовремено  суочавају  са  највећим  проблемима.  Већина  њих  суочава  се  са
ограничењима  у  погледу  земљишта,  неизвесношћу  на  тржишту,  проблемима  са
финансирањем и/или кредитирањем, недостатком финансијских средстава за даљи развој и
др.  Мала  пољопривредна  домаћинства  углавном  нису  тржишно  оријентисана,  већ
производе за сопствене потребе или имају мали тржишни вишак. 

С  друге  стране,  један  од  главних  фактора  који  ограничавају  даљи  развој  малог  броја
специјализованих  пољопривредних  произвођача  јесте  недостатак  расположивог  и
квалитетног земљишта. Ти пољопривредници су принуђени да узимају земљиште у закуп,
тако да се у регији одвијају два супротстављена процеса:

- огромна површина земљишта се не обрађује и не користи (лош квалитет, удаљене
парцеле, имовинско-правни проблеми, недостатак финансијских средстава у малим
газдинствима, недостатак радне снаге итд.)

- највећи произвођачи  немају довољно земљишта  и принуђени су да  га  узимају  у
закуп.

Горе  наведени  подаци  указују  на  низак  конкурентни  потенцијал  пољопривредника  из
Ниша,  упркос  добрим  природним  условима  и  својствима  земљишта.   У  предстојећем
периоду, једна од најважнијих потреба биће потреба да се пољопривредницима и великим
произвођачима омогући да дођу до земљишта.
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7. ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТРЖИШНЕ И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

7.1. Тржишна инфраструктура 
Последњих петнаестак година у Србији су се догодиле бројне промене које су директно
утицале  на  пољопривреду  и  њој  сродне  делатности.  Српско тржиште  пољопривредно-
прехрамбених тржишта  постало је  отворено спољној  конкуренцији,  а степен заштитите
домаће производње увелико се смањио у односу на време пре 2000.године. У потпуности
су  се  изменили  системи  тржишне  и  пољопривредно-политичке  инфраструктуре,  а
некадашње  државно  планско-управљање  заменило  је  приватно  предузетништво  у  свим
сегментима овога сектора. Изразито негативан утицај транзицијског раздобља у подручју
дистрибуције  и  прераде  пољопривредних  производа  неизбежно  је  довео  до  пада
пољопривредне  производње,  смањења  производње  у  прехрамбеној  индустрији  и
драстичног  повећања  увоза.  Тек  се  последњих  година  почео  опорављати  ланац
вертикалних  веза  између  примарне  пољопривредне  производње  и  крајњих  потрошача.
Томе  је  допринело  јачање  неких  прерађивачких  компанија  (нарочито  млекарске
индустрије)  и  све  веће  усмерење  великих  трговачких  ланаца  према  домаћим
пољопривредним производима.

И на простору Ниша тржишна инфраструктура за пољопривредне производе проживљава
једнаку судбину. Колапс великих ПИК-оба и задружнисх система довео је до пада како
сточарске  производње  тако и  повртарске,  воћарске  и  нарочито  виноградарске.  Пропаст
државних задруга значио је додатни губитак тржишта за више других производа чији се
откуп одвијао преко задруга.

Можемо рећи да је сyстем откупа млека био једини такав систем који се успео одржати. Уз
овај систем, током целог периода одржавају се и сточне пијаце, које су и најважнији канал
продаје стоке за мала газдинства, али из године у годину имају све мањи занчај . Градске
тржнице остају место продаје за поврће, воће и део производа прераде, али се њихов значај
за мала газдинства смањује због све веће заступљености препродавача међу продавачима.
Под притиском  наведених  промена  почињу  се  у  новије  време  развијати  нови  системи
дистрибуције пољопривредних производа у Нишу. Покретачи и носиоци развоја су сама
пољопривредна газдинства,  затим Управа за пољопривреду и развој  села Града Ниша и
други учесници у подручју пољопривреде и трговине пољопривредним производима.

Тржиште  је  у  потпуности  препуштено  дејству тржишних  правила,  што  у  случају  мале
производње у регији доводи до низа различитих проблема.  Такозвана сива економија је
широко распрострањена  у  скоро  свим гранама  пољопривредне  производње.  Накупци  и
даље имају значајну улогу у откупу, што указује да је ланац вредности врло слаб у делу
откупа робе. 

Број прехрамбено-прерађивачких погона који стварају додату вредност је мали, што указује
да се права додата вредност пољопривредне производње ствара ван посматране регије. Део
јачих  и  специјализованих  газдинства,  која  су  способна  осигурати  довољне  количине
производа и сталност понуде, налазе свој пут у сарадњи с малим породичним трговачким
ланцима, пре севга поољарама, али њих је врло мало. Број газдинстава која имају услове за
продају пољопривредних производа великим трговачким ланцима је занемарљив. 
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Пласман  локалних  производа  се  донекле  разликује  од  ланца  вредности  у  Србији,  а
најважнија  разлика  је  то  што  нема  извоза  јабуке  и  другог  воћа  у  Русију.  Уопштено
посматрано, руско тржиште није значајно за прехрамбено-прерађивачке погоне у регији.
Много  је  значајније  тржиште  ЕУ,  а  најважнија  страна  тржишта  за  пласман
прерађених/финалних производа су тржишта у региону:  БиХ и Црна Гора,  а у извесној
мери и Косово и БЈРМ. 

Произвођачи  житарица  зрно  произведено  за  тржиште  продају  највећим  делом
млинарскопекарској  и индустрији сточне хране на подручју Ниша,  док се  индустријско
биље, највише уљана репица и соја, продају индустрији уља.

Највећи  је  проблем  тржишта  и  дистрибуције  воћа  и  поврћа  недостатак  капацитета  за
чување и дораду производа,  чиме се  увелико скраћује  раздобље продаје и онемогућава
постизање оптималне цене на тржишту. Хладњаче, сортирнице и пакирнице које недостају
на целом подручју, превелики су пословни залогаји за претежито мала газдинства. Тек се
последње  2-3  године  јављају  позитивни  помаци,  премда  се  ради  највећим  делом  о
улагањима трговаца и дистрибутера.  Заједничка улагања више мањих газдинства још су
увек готово неприсутна, али у сарадњи са Управом за пољопривреду и развој села Града
Ниша се ради на развоју модела коришћења заједничке инфраструктуре за прикупљање,
складиштење и дораду (сушење и хладно чување) воћа и производњу вина.

С обзиром на доступност  превозних средстава и малу удаљеност свих делова Ниша од
центра  града,  просторна  димензија  не  би  требало  да  представља  тржишну  препреку.
Удаљеност од тржишта важна је првотно за произвођаче који продају своје производе на
господарству.  При  томе  је  потребно  водити  рачуна  о  врсти  производа  и  сегменту
потрошача којем су намијењени, како би се осигурало да господарство буде у подручју
прихватљивом за потрошаче.

7.1.1. Пијаце-зелене пијаце, кванташка пијаца, сточна пијаца, велетржница
У области  снабдевања  пољопривредним  производима  концепт  развоја  је  комплетирање
мреже пијаца на градском и приградском подручју. На градском подручју функционише 12
пијачних комплекса у оквиру 2 зелене пијаце, 7 мешовитих пијаца, 1 кванташка пијаца и 2
робне пијаце.  Поред ових пијачних простора којима управља ЈКП „Тржница“ постоје и
пијаце  са  повременим  коришћењем  и  то  Ауто  пијаца  код  Трвђаве  и  Сточна  пијаца  у
Мрамору.

Ниш  и  околне  општине  (Дољевац,  Гаџин  Хан,  Сврљиг, Алексинац  и  др.)  би  требало
истовремено  да  раде на  оснивању велетржнице.  Тренутно  само  Београд  има релативно
добро  организовану  велетржницу.  Ниш је  трећи  град  у  Србији  по  броју  становника  и
регионални  административни  центар.  Такав  град  мора  да  има  добро  организовану
велетржницу  која  ће  локалним  произвођачима  служити  за  продају  производа,  примати
производе из Лесковца и околних општина (организовано), али и примати и дистрибуирати
друге прехрамбене производе који стижу у јужну Србију.
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7.2. Комунална инфраструктура 

7.2.1. Водоснабдевање и каналисање
Ниш  се  снабдева  водом  из  система  изворишта  који  је  укључен  у  градски  водовод:
Љуберађа код  Бабушнице,  Крупац,  Мокра  и  Дивљана  код  Беле  Паланке,  Студена  и
Медијана  код  Ниша, као  и  преко  Моравског  водовода11.  Изворишта  и  акумулације
подземних вода користе се за водоснабдевање дела сеоских насеља. Мањи број становника
сеоских насеља користи воде изузетно непосредним захватањем из водотокова. 

Град Ниш има четири зоне водоснабдевања, а за прве три зоне постоји изграђен систем
повезаних  резервоара.   Комплекси  резервоара  састоје  се  од  уже  површине  у  којој
функционише систем заштите у којој се примењују мере заштите.

резервоар висинска зона запремина
Делијски Вис I зона 7250м3

Делијски Вис II зона 5000м3

Виник I зона 6000м3

Бубањ I зона 750м3

Паси Пољана II зона 500м3

Горица III зона 3000м3

Коритњак у Нишкој Бањи Нишла Бања 300м3

Укупно градска зона 22800м3

Табела 9: Резеровари у градској зони који су изграђени и у функцији на облињим узвишењима

резервоар запремина
Мрамор 106м3

Просек 80м3

Горња Врежина 60м3

Горњи Матејевац 6 резервоара 1300м3

Наис Чамурлија 250м3

Хум 20м3

Горњи Комрен 1000м3

Укупно градска зона 2816м3

Табела 10: Резеровари на локалитетима у непосредној близини сеоских насеља који су системски повезани на
градску мрежу, Генерални  урбанистички план Ниша  2010-2025

Пијаћом водом из  нишког водоводног  система  снабдева се  38  села,  од тога  28  села  се
налази под ингеренцијом ЈКП „Наисус“ са 10860 претплатника.

Села  која  су  у  систему  нишког  водоводног  система,  али  не  и  под  ингеренцијом  ЈКП
„Наисус“  поседују  један  водомер-централно  мерење,  однсоно  наплату регулишу  савети
грађана.  Број  села  са  водоводном  мрежом  у  оквиру  нишког  водоводног  система  по
градским општинама је следећи: ГО Нишка Бања -7, ГО Палилула-12, ГО Пантелеј-4, ГО
Црвени Крст-17.  Број  села  по градским општинама под ингеренцијом ЈКП „Наисус“  је
следећи: ГО Нишка Бања-6, ГО Палилула -9,  ГО  Пантелеј-3,  ГО  Црвени  Крст-14.  По
подацима  Генералног   урбанистичког  плана  Ниша   2010-2025  запремина  резервоара
локалних сеоских система, за које постоје подаци, износи 250м3. 

11 Стратегија одрживог развоја Града Ниша
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Од укупног  броја  насеља,  једино  Ниш и Нишка Бања имају  изграђен  и  функционално
јединствен канализациони истем, чија укупна дужина износи око 750км. Од приградских и
сеоских насеља само поједниначна имају делимично изграђену канализацију. 

ГО
р.

бр.
насеље

снабдевање
пијаћом
водом из
нишког

водоводног
система

(НИВОС)

водоводна
мрежа

насеља под
ингерецијом

ЈКП
"Наиссус"

бр.
претплатника

(водомера)
под

ингерецијом
ЈКП

"Наиссус"

канлизациона
мрежа насеља

под под
ингерецијом

ЈКП
"Наиссус"

Напомена

Н
и

ш
к

а 
Б

ањ
а

1 Банцарево не не - не   

2
Горња 
Студена

не не - не
  

3
Доња 
Студена

да да 162 не
  

4 Јелашница да да 485 не   

5 Коритник не не - не   

6 Куновица не не - не   

7
Лазарево 
Село

не не - не
  

8
Просек - 
Манастир

да не
1 водомер 

центр. мерење
не

 

9
Никола 
Тесла

да да 1197 да
  

10
Нишка 
Бања

да да 1422 да
  

11 Островица не не - не   

12
Прва 
Кутина

да да 374 не
  

13 Равни До не не - не   

14
Радикина 
Бара

не не - не
  

15 Раутово не не - не   

16 Сићево не не
 - 
8*

не

Село Сићево се не снабдева
водом из  нишког

водоводног система, 
само 8 корисника директно
уз пут имају прикључак на
нишки водоводни систем

17 Чукљеник да да 114    
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ГО
р.

бр.
насеље

снабдевање
пијаћом
водом из
нишког

водоводног
система

(НИВОС)

водоводна
мрежа

насеља под
ингерецијом

ЈКП
"Наиссус"

бр.
претплатника

(водомера)
под

ингерецијом
ЈКП

"Наиссус"

канлизациона
мрежа насеља

под под
ингерецијом

ЈКП
"Наиссус"

Напомена

П
ал

и
л

ул
а

1 Лалинац да да 419 не   

2

Крушце да не
1 водомер 
централно

мерење
не

  

3

Мрамор да не
1 водомер 
централно

мерење
не

  

4

Мраморски
Поток

да не
1 водомер 
централно

мерење
не

  

5
Девети мај 
(Ново село)

да да 1101 да
  

6 Чокот да да 332 не

постоји канализација али
није под 

ингерецијом ЈКП "Наиссус"
(није 

извршен технички пријем
мреже)

7
Доње 
Међурово

да да 354 да
  

8
Горње 
Међурово

да да 191 не
  

9
Бубањ 
Село

да да 176 да
  

10
Паси 
Пољана

да да 738 да
  

11
Доње 
Власе

не не - не
  

12

Габровац да не
1 водомер 
централно

мерење
не

  

13 Бербатово не не - не   

14 Вукманово не не - не   

15
Суви До да да 1207 да

 
 

ГО
р.

бр.
насеље

снабдевање
пијаћом
водом из
нишког

водоводног
система

(НИВОС)

водоводна
мрежа

насеља под
ингерецијом

ЈКП
"Наиссус"

бр.
претплатника

(водомера)
под

ингерецијом
ЈКП

"Наиссус"

канлизациона
мрежа насеља

под под
ингерецијом

ЈКП
"Наиссус"

Напомена
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П
ан

те
л

еј
1 Бреница не не - не   

2 Врело не не - не   

3
Горња 
Врежина

да да 355 не
  

4
Горњи 
Матејевац

да да 106 да
  

5
Доњи 
Матејевац

да да 222 да   

6 Јасеновик не не - не   

7 Каменица не не - не   

8 Кнез Село да не
1 водомер 
централно

мерење
не

  

9 Малча не не - не   

10 Ореовац не не - не   

11 Пасјача не не - не   

12 Церје не не - не   

ГО
р.

бр.
насеље

снабдевање
пијаћом
водом из
нишког

водоводног
система

(НИВОС)

водоводна
мрежа

насеља под
ингерецијом

ЈКП
"Наиссус"

бр.
претплатника

(водомера)
под

ингерецијом
ЈКП

"Наиссус"

канлизациона
мрежа насеља

под под
ингерецијом

ЈКП
"Наиссус"

Напомена

Ц
р

ве
н

и
 к

р
ст 1 Берчинац да да 110 не   

2 Веле Поље не не - не   

3 Вртиште да да 411 не   

4
Горња 
Топоница

да да 325 не
  

5
Горња 
Трнава

не не - не
  

6
Горњи 
Комрен

да да 216 не
  

7
Доња 
Топоница

да да 162 не
  

8
Доња 
Трнава

да да 304 не
  

9
Доњи 
Комрен

да да 469 да
  

10 Кравље не не - не   

11 Лесковик не не - не   

12 Мезграја да да 209 не   

13 Миљковац да да 146 не   
14 Палиграце не не - не   
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15 Паљина да да 81 не   

16 Поповац да да 719 не   

17 Рујник не не - не   

18 Сечаница да не
1 водомер 

централ.мерењ
е

не
  

19 Суповац да да 314 не   

20 Трупале да да 639 не   

21 Хум да не
1 водомер 

централ.мерењ
е

не
  

22 Чамурлија да не
1 водомер 
централ.
мерење

не
  

23 Медошевац да да 750 да   

*1 водомер-  централно мерење - Село се снабдева водом из  нишког водоводног система, мерње се врши на једном 
централном водомеру, унутар села прикључци нису под ингерецијом ЈКП "Наиссус"

Табела  11:  Статус  водоводне  и  канализационе  мреже  у  селима  на  територији  града  Ниша  према  евиденцији  ЈКП
„Наиссус“ а, Извор: ЈКП „Наиссус“ 2013.године

ГО
р.
бр

насеље

разрађивана
тех.

документац
ија у ЈКП
"Наиссус"
(бодоводна

мрежа)

разрађивана
тех.

документациј
а у ЈКП

"Наиссус"
(канализацио

на мрежа)

постојећа
техничка

документација

испоручена техничка
документација

Палилула 1 Габровац  √  -
ЈП Дирекцији за изградњу

Града Ниша

Пантелеј
 
 
 

2 Бреница √  главни пројекат ГО Пантелеј

3 Јасеновик √  главни пројекат ГО Пантелеј

4 Каменица √  главни пројекат ГО Пантелеј

5 Пасјача √  главни пројекат ГО Пантелеј

Црвени 
крст

6 Хум  √ идејни пројекат ЈП Дирекцији за изградњу
Града Ниша

Табела 12: Статус техничке документације ( водоводно - канализационе мреже ) у ЈПК "Наиссус" , Извор: ЈКП
„Наисус“, 2013

7.2.2. Зоне санитарне заштите
Пољопривреда се на територије административног подручја града Ниша знатним делом одвија и на
еколошки осетљивим подручијима. Свакако да су зоне санитарне заштите једна од најосетљивијих,
поред осталог и због тога јер се налазе на подручју плодне равнице слива реке Јужне Мораве испод
које се на различитим дубинама налазе резерве воде из које се црпи вода за водоснабдевање. Како
се ту налазе и врло квалитетна пољопривредна земљишта, интереси појединих корисника су јако
испреплетани.

Тешко  је  набројати  све  оне  изворе  који  доприносе  загађењу  земљишта  и  вода.  И  сама
пољопривредна производња која се спроводи на тим површинама може знатно допринети загађењу
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и тла  и  воде.  Само  правилно  управљање  земљиштем и  његова  заштита  од загађења ризичним
поступцима  на  зонама  санитарне  заштите  може осигурати  квалитет  питке  воде.  То је  сложена
проблематика у којој учешће имају сви оно који на било који начин управљају простором унутар
зоне санитарне заштите. 

У Републици Србији су донешени бројни закони којима се регулише стање животне средине . Један
од нарочито значајних је и Закон о водама („Службени Гласник Републике Србије“ , број 30/10 и
93/12  од  07.05.2010.),  којим  се  уређује  правни  статус  вода,  интегрално  управљање  водама,
управљање  воденим  објектима  и  водним  земљиштем,  извори  и  начини  финансирања  водне
делатности,  надзор  над  спровођењем  овог  закона  као  и  друга  питања  значајна  за  управљање
водама.  Заштита  воде  од  загађења  по  начелима  одрживог  развоја  најважнији  је  фактор  у
интегралном управљању водама, којим треба „потребе садашњих генерација задовољити на начин
којим се не угрожава могућност будућих генерација да задовоље своје потребе, односно мора се
обезбедити коришћење вода засновано на дугорочној заштити расположивих водних ресурса,  по
количини и квалитету“12

Питање водозаштитних подручја  (зона  санитарне  заштите изворишта)  регулисано је  на темељу
члана  77  Закона  о  водама,  и  Правилником о  начину одређивања  и  одржавања  зона  санитарне
заштите  изворишта  водоснабдевања  ("Сл.  гласник  РС",  бр.  92/2008)  којим  се  прописује  начин
одређивања и одржавања зона санитарне заштите подручја на ком се налази извориште које се по
количини и квалитету може користити или се користи за јавно снабдевање водом за пиће. Овим
Правилником успостављају се три зоне: зона I или зона непосредне санитарне заштите, зона II или
ужа  зона  санитарне  заштите  и  зона  III или  шира  зона  санитарне  заштите.  Што  се  тиче
пољопривредне производње по зонама санитарне заштите, у зони I је забрањено напајање стоке, у
зони  II употреба  хемијског  ђубрива,  течног  и  чврстог  стајњака,  а  у  зони  III површински  и
подповршински  радови  који  застиру  подземну  воду  и  одстрањивање  слоја  тла  који  застире
водонсони слој. Овај Правилник није прецизно дефинисано облике пољопривредне производње и
начине управљања пољопривредном производњом на овом подручју, па га је потребно изменити и
ускладити. Поред гореневедених недостатака, овај Правилник није регулисао питање спровођења и
контроле.

Питање  управљања  везана  за  пољопривредну  производњу  на  водозаштитним  подручијима
потребно је решавати усклађеним деловањем свих субјеката којих се ова питања и тичу:   Града
Ниша,  ГО  на  подручју  водозахвата,  јавних  установа  и  предузећа  у  подручју  управљања  и
дистрибуције водних ресурса. Оно што се јавља као кључни проблем је недостатак  дефинисаних
зона  санитарне  заштите  на  територији  Ниша,  које  је  неопходно  прецизно  дефинисати  како  у
просторном тако и у законодавном смислу, како би се указала потреба за посебним третманом тих
подручја када је пољопривреда у питању.

7.2.3. Управљање отпадом
Услугама одношења отпада је у потпуности покривена територија града Ниша, Нишке Бање и још
31  насеља,  док  39  сеоских  насеља  са  19.376  становника,  тренутно  није  укључено  у  систем
сакупљања  отпада.  Тренутно  ЈКП  Медиана  (на  основу  евиденције  из  марта  2010.  године)  у
руралном делу територије коју покрива има постављених 20 контејнера запремине 1.1 м3 који се
периодично празне у складу са рејонизацијом и планом ЈКП „Медиана“ Ниш.

12 Закон о водама („Службени Гласник Републике Србије“ , број 30/10 од 07.05.2010.)
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Оператер Насеља  обухваћена
сакупљањем отпада( %)

Насеља необухваћена сакупљањем отпада

ЈКП
„Медиана“
Ниш

Г.Топоница 100%,  Горњи Комрен
60%,  Доњи  Комрен  25%,
Медошевац 72%,  Поповац 64%,
Бубањ село 84%,  Габровац 72%,
Ново  Село  85%,   Д.  Међурово
50%,  Паси Пољана 95%,  Суви
До 70%,  Чокот 40%,  Брзи Брод
75%,   Јелашница 85%,  Никола
Тесла  94%,   Прва  Кутина  34%,
Сићево 0,3%

Бреница,  Врело,  Јасеновик,  Ореовац,  Пасјача,  Церје,
Каменица,  Горња  Врежина,  Горњи  Матејевац,  Доња
Врежина, Доњи Матејевац, Малча, Берчинац, Веле поље,
Вртиште, Доња Топоница, Кравље, Лесковик, Миљковац,
Палиграце,  Паљина,  Рујник,  Сечаница,  Суповац,
Чамурлија,  Горња  Трнава,  Доња  Трнава,  Мезграја,
Трупале,  Хум,   Бербатово,  Вукманово,  Горње Међурово,
Доње  Власе,  Крушце,  Лалинац,  Мраморски  Поток,
Мрамор,  Горња  Студена,  Доња  Студена,  Банцарево,
Коритњак, Куновица, Лазарево село, Манастир, Равни до,
Радикина Бара, Раутово, Островица, Просек и Чукљеник

Табела   13.  Подаци  обухваћености  града  Ниша услугом  сакупљања  и  транспорта  комуналног  отпада  на
руралном подручју13

Узорак  отпада  из  сеоске  средине  са  територије  града  Ниша,  некарактеристичан  је  по  малом
масеном уделу баштенског отпада, свега 4,40%, односно по великом уделу пластичних кеса 10,64%.
За  разлику  од  вредности  измерених  тежина  пелена  у  индивидуалном  (1,61%)  и  колективном
становању (3,67%), овде је ова категорија заступљена са 12,49%. Заједно са осталим текстилом,
масени удео ових категорија отпада достиже вредност од чак 19,29%.

Врста отпада Укупно (кг) Проценат (кг/кг)
Баштенски отпад 17,85 4,40
Остали биоразградиви отпад 146,15 36,00
папир 3,70 0,94
стакло 4,85 1,19
картон 7,65 1,88
Картон са воском 1,25 0,31
Картон са алуминијумом 3,95 0,97
Метал-амбалажни и остали 2,45 0,60
Метал-алуминијумске конзерве 0,50 0,12
Пластични амбалажни отпад 24,00 5,91
Пластични отпад 43,20 10,64
Тврда пластика 11,10 2,73
текстил 27,60 6,80
кожа 3,00 0,74
пелене 50,70 12,49
Фини елементи 58,00 14,28
Укупно 405,95 kg 100%

Табела 14.  Маса и процентуална вредност измерених категорија отпада за сеоско становање – Ниш

Не постоје тачни подаци о количинама и саставу отпада јер се не врши мерење одложенг отпада.
Процене су углавном на бази запремине возила за транспорт опада али запуњеност возила варира
зависно од врсте и густине сакупљеног  отпада тако да ти подаци се не могу сматрати тачним.
Такође, подаци су мерени само у једној сезони што не даје реалну слику о просечним количинама и
саставу па се ове вредности не могу сматрари мериторним

7.2.3.1. Дивље депоније 
Веома  изражен  проблем  загађења  пољопривредног  земљишта  и  подземних  вода  представља  и
велики  број  „нелегалних  депонија  -  сметлишта“  у  периферним деловима  града,  на  прилазним
путевима  и  у  сеоским  насељима.  Напорима  локалне  управе  и  ЈКП  Медиана  постојеће  дивље
13 Регионални план управљања отпадом за Нишки регион
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депоније се  периодично чисте. Један од најважнијих разлога толиком броју дивљих депонија је
непокривеност великог броја сеоских насеља услугама сакупљања отпада. На њима је током дужег
временског  периода  таложена  велика  количина  отпада  тако  да  у  већој  меру  загађују  животну
средину и нису само визуелни, већ и санитарно-хигијенски проблем који утиче на квалитет живота
и здравље људи  и ефикасно бављење пољопривредним активностима.  Кроз велики број  акција,
уложен је напор да се овакве деиље депоније очисте, а паралелно са чишћењем, долазило је и до
укључивања  села  у  систем организованог  сакупљања  отпада и  знатног  повећања покривености
територије.  

У  наставку  дати  су  подаци  о  дивљим  депонијама  релеватни  за  сагледавање  постојећег  стања
евакуације  отпада,  односно  евиденција  која  насеља  имају  организовану  евакуацију  а  која  не.
Такође,  приложени  су  подаци  о  стању   дивљих  депонија  као  и  растојања  насеља  од  места
организоване  евакуације  отпада  тренутно  и  будуће,  а  према  Регионалном  плану  управљања
отпадом за Нишки регион.

Р.бр. Село

Назив
комунално
г
предузећа
које  брши
евакуацију
отпада 

Врши  се
евакуациј
а отпада

Дивље сметлиште Приближна  удаљеност
насеља 
[km]

ознака величина

Укупна
запремина
дивљег
сметлишта
(m3)

да не
до градске
депоније 

До
предвиђене
регионалне
депоније 

1 Бербатово   не BČ-1 50 m3 50 12 13
2 Берчинац   не BR-1 20 m3 20 21 22
3 Бреница   не BB-1 i BB-2 35 m3 35 15 16

4 Брзи Брод
ЈКП
Медиана

да  B-1
570 m3 i 264
m3 834 0 1

5 Веле Поље   не VR-1 35 m3 35 26 27
6 Врело   не VT-1 40 m3 40 26 27

7 Вртиште
ЈКП
Медиана

да  VK-1 30 m3 30 17 18

8 Вукаманово   не G-1 50 m3 50 15 16

9 Габровац
ЈКП
Медиана

да  
GV-1,  GV-2,
GV-3,  GV-4,
GV-5 i GV-6

50 m3 50 11 12

10
Горња
Врежина

ЈКП
Медиана

да  GTO-1

45 m3, 45 m3,
250  m3,  45
m3,  42  m3   i
180 m3

607 12 13

11
Горња
Топоница

ЈКП
Медиана

да  GTR-1 40 m3 40 18 19

12
Горња
Трнава

  не
GME-1, GME-
2,  GME-3  i
GME-4

50 m3 50 23 24

13
Горње
Међурово

ЈКП
Медиана

да   
120  m3,60
m3,  60  m3   i
200 m3

440 8 9

14
Горњи
Комрен

ЈКП
Медиана

да  

GMA-1,
GMA-2,
GMA-3,
GMA-4,
GMA-5,
GMA-6,GMA-
7 i GMA-8

  14 15
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15
Горњи
Матејевац

ЈКП
Медиана

да  DM-1

30 m3,30 m3,
60 m3, 60 m3,
30  m3  ,  30
m3,  10  m3  i
40 m3

290 17 18

16 Девети мај
ЈКП
Медиана

да  
DV-1,  DV-2,
DV-3 i DV-4, 

80 m3 80 10 11

17
Доња
Топоница

  не DTR-1 15 m3 15 19 20

19
Доња
Трнава

  не DVL-1 i DVl-2 25 m3 25 24 25

20 Доње Власе   не
DME-1,  i
DME-2

30 m3 i 40 m3 70 8 9

21
Доње
Међурово

ЈКП
Медиана

да   
200 m3, i 414
m3 614 9 10

22
Доњи
Комрен

ЈКП
Медиана

да  
DMA-1  i
DMA-2

  12 13

23
Доњи
Матејевац

ЈКП
Медиана

да  JAS-1 50 m3 50 14 15

24 Јасеновик   не
KAM-1, KAM-
2,  KAM-3  i
KAM-4, 

20 m3 20 23 24

25 Каменица   не KSE-1
500  m3,  50
m3 550 16 17

26 Кнез Село
ЈКП
Медиана

да   300 m3 300 19 20

27 Кравље   не KŠ-1 i KŠ-2   34 35

28 Крушце
ЈКП
Медиана

да  LAL-1 600 m3 600 13 14

29 Лалинац   не LES-1 100 m3 100 13 14
30 Лесковик   не  15 m3 15 20 21
31 Малча   не MD-1   19 20

32 Медошевац
ЈКП
Медиана

да  
MEZ-1 i MEZ-
2

414 m3 414 4 5

33 Mезграја   не MILJ-1 700 m3 700 21 22
34 Миљковац   не MRA-1 25 m3 25 25 26

35 Мрамор
ЈКП
Медиана

да  MPO-1 500 m3 500 12 13

36
Мраморски
Поток

  не D1 –D50 50 m3 50 17 18

37 Ореовац   не PAL-1 30 m3 30 26 27
38 Палиграце   не  35 m3 35 29 30
39 Паљина   не PPO-1 i PPO-2   22 23

40
Паси
Пољана

ЈКП
Медиана

да  PS-1
50  m3 i  108
m3 158 3 4

41 Пасјача   не
PO-1,  PO-2  i
PO-3

50 m3 50 25 26

42 Поповац
ЈКП
Медиана

да  RUJ-1
45  m3,  800
m3 i 936 m3 1781 6 7

43 Рујник   не SEČ-1 40 m3 40 18 19
44 Сечаница   не SDU-1 25 m3 25 25 26

45 Суви До
ЈКП
Медиана

да  SUP-1 40 m3 40 15 16

46 Суповац   не TRU-1,  TRU-
2,  TRU-3,

30 m3 30 23 24
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TRU-4 i  TRU-
5

47 Трупале   не
HUM-1  i
HUM-2

800  m3,  942
m3 1742 15 16

48 Хум   не CER-1
150  m3,  30
m3 180 16 17

49 Церје   не ČAM-1 15 m3 15 30 31
50 Чамурлија   не ČOK-1 35 m3 35 13 14

51 Чокот
ЈКП
Медиана

да   200 m3 200 11 12

52 Банцарево   не    28 29

53
Горња
Студена

ЈКП
Медиана

да     29 30

54
Доња
Студена

ЈКП
Медиана

да     28 29

55 Јелашница
ЈКП
Медиана

да     22 23

56 Коритњак   не    18 19
57 Куновица   не    25 26

58
Лазарево
Село

  не    20 21

59 Манастир   не    18 19

60
Никола
Тесла

ЈКП
Медиана

да  
NBA-1,  NBA-
2, NBA-3  

  14 15

61 Oстровица   не    28 29

62
Прва
Кутина

ЈКП
Медиана

да     16 17

64 Просек
ЈКП
Медиана

да     21 22

65 Равни До   не    31 32

66
Радикина
Бара

  не    20 21

67 Раутово   не    20 21

68 Сићево
ЈКП
Медиана

да     25 26

69 Чукљеник
ЈКП
Медиана

да     26 27

Табела  15 : Катастар дивљих депонија на руралном подручју Ниша, Изовор: Регионални палн управљања
отпадом за Нишки регион

Дивље  депоније  на  територији  Града  Ниша  неповољно  утичу  на  плодност  земљишта  и
представљају извор заразе. Удео анималног отпада и амбажног отпада од пестицида и хербицида у
диљим депонијама је значајан. Пестициди, разни растварачи и амбалаже који се користе за чување
и транспорт су веома опасне материје које могу имати неповољан утицај на плодност земљишта.
Пестициди,  а  нарочито  инсектициди  и  хербициди,  након  њихове  примене  драстично  смањују
њихову бројност. Регенерација траје дужи временски период, па се стварање храњивих материја
смањује, а самим тим и плодност земљишта. Све те хемијске материје испирањем се инфилтрирају
у доње слојеве, чак до водоносних слојева из којих се снадбевају акумулације за пијаћу воду
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8. РЕЈОНИЗАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

8.1. Процена погодности пољопривредног земљишта за конвенционалну 
пољопривреду 

У  претходним   поглављима  приказана  је  основна  педолошка  карта  административног
подручја града Ниша са описом значајних системских и картираних јединица тла. Такође,
дат је детаљан опис рељефних и климатских карактеристика.  У овом делу, извршена је
процена  вишенаменске  погодности  пољопривредног  земљишта  за  коришћење  у
пољопривреди. У даљем тексту, прво се приказује концепција и коришћени критеријуми за
процену  погодности  земљишта  за  вишенаменско  коришћење.  Затим,  приказани  су
резултати процене погодности земљишта за наводњавање, погодност земљишта за обраду,
након  чега  следи  процена  погодности  земљишта  за  конвенционалну  пољопривреду,
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односно посебно за ратарске културе, повртаство, воћарство, виноградарство и пашњаке и
шуме. 

8.1.1. Критеријуми процене
Земљиште као предмет процене обухвата физички простор-атмосферу (климу), педосферу
(тла), геологију (матични супстрат, хидрогеолошке услове), хидросферу (површинске и/или
подземне  воде),  вегетацију  (природне  и антропогоне  биљне  заједнице),  као  и  резултате
прошле  и  садашње  активности  човека  (хидромелиорације,  дубока  обрада,  коришћење
хемијских  средстава  у  пољопривреди  и  др.)  и  опсег  његовог  утицаја  на  погодност  и
могућност наменског  коришћења. Вишенаменска процена садашње погодности земљишта
административног подручја града Ниша, извршена је за опште потребе или могућнсоти
обраде-култивације тла у конвенционалној  билјној производњи, и спедифицирано према
одређеним  условима  и  захтевима  за  ратаство,  повртарство,  воћарство,  виноградарство,
пашњаке и шуме.

8.1.2. Погодност земљшта за наводњавање пољопривредних култура
Обим и начин наводњавања дат је на основу анализе површинских и подземних вода у
погледу њихове погодности за наводњавање и анализе природних карактеристика подручја
пре свега геолошких, хидрогеолошких, климатских и земљашних фактора. Коришћени су
расположиви  параметри  и  подаци  који  се  односе  на  надестатак  влаге  у  земљишту  и
потреби за водом пољопривредних култура у току вегетационог периода.

Ниш  се  налази  у  сливу  Јужне  Мораве  и  Нишаве.  Упркос  субаридном  климату  због
богатства подземних и надземних вода погодних за наводњавање могуће је успоставити
профитабилне  биљне  производње.  Присуство  индустрије  опреме  за  наводњавање  на
подручју  града  олакшава  изградњу  оптималног  модела  системског  организованог
наводњавања, примарно у повртарској и воћарској производњи. Један од значајних ресурса
је и постојећа  "Студија о подземним и надземним водама погодним за наводњавање на
подручју  града  Ниша"  (  Институт  за  водопривреду  „Јарослав  Черни“,  Београд,  2004.
године) која је мапирала све воде погодне за наводњавање и дала препоруке оптималних
видова њиховог  коришћења,  као  и  студије  „Студија  о формирању заливних  система на
површинама  дефинисаним  као  погодним  за  наводњавање  на  територији  града  Ниша“
(Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, септембар 2011.године),
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Слика 2. Погодност земљишта за наводњавање-условно безводне хидрогеолошке зоне, Извор: „Студија о
подземним  и  надземним  водама  погодним  за  наводњавање  на  подручју  града  Ниша"  ,  Институт  за
водопривреду „Јарослав Черни“, Београд, 2004. године

8.1.2.1. Бонитирање пољопривредног земљишта према погодности за наводњавање

Класификација  пољопривредног  земљишта  подручја  града  Ниша,  према  погодности  за
наводњавање је извршена на основу земљишних фактора (бонитетне класе) и рељефних
услова  који  карактеришу  испитивано  подручје  (надморска  висина,  нагиб  терена,
експозиција). Сва земљишта су разврстана у пет класа према погодности за наводњавање14:
Наводњавање обрадивих површина могло би се организовати на земљиштима класе I и II
погодности з анаводњавање (укупне површине око 13000ха) и на земљиштима  III класе
погодности за наводњавање (површина око 5500ха) које траже делимичне мелиорације.

 Прва класа-обухвата земљишта без ограничења за примену наводњавања: ради се о
високопродуктивним земљиштима, на равним или врло благо нагнутим теренима,
на  нижим  наднорским  висинама,  добро  експонирана.  Земљишта  ове  класе  се
јављају у следећим катастарским општинама: Кравље, Палиграце, Веле Поље, Доња
и Горња Трнава, Доња и Горња Топоница, Берчинац, Мезграја, Вртиште, Суповац,
Сечаница,  Трупале,  Лалинац,  Крушце,  Ново Село,  Чокот, Бубањ  Село,  Поповац,
Медошевац, Доње и Горње Међурово, Паси Пољана, Доњи и Горњи Комрен, Хум,

14 Просторни план административног подручја Града Ниша 2021, 
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Каменица,  Доњи  и  Горњи  Матејевац,  Доња  и  Горња  Врежина,  Малча,  Просек,
Манастир, Јелашница, Прва Кутина.

 Друга класа–обухвата земљишта са малим ограничењима за примену наводњавања
која  су  везана  за  нешто  неповољнију  текстуру,  израженије  нагибе  него  у  првој
класи,  веће  надморске  висине  али  са  могућношћу  превазилажења  уз  правилну
агротехнику. Земљиште ове класе се јављају у следећим катастарским општинама:
Кравље, Палиграце, Веле Поље, Доња и Горња Трнава,  Доња и Горња Топоница,
Берчинац, Мезграја, Вртиште, Суповац, Сечаница, Трупале, Лалинац, Крушце, Ново
Село,  Чокот, Бубањ  Село,  Поповац,  Медошевац,  Доње и Горње  Међурово,  Паси
Пољана,  Доње Власе,  Чамурлија,  Доњи и Горњи Комрен,  Рујник,  Хум,  Бреница,
Каменица, Доњи и Горњи Матејевац, Доња и Горња Врежина, Малча, Кнез Село,
Јасеновик,  Пасјача,  Врело,  Ореовац,  Сићево,  Островица,  Равни  До,  Просек,
Манастир, Јелашница.

 Трећа  класа–обухвата  земљишта  са  израженим  ограничењима  за  примену
наводњавања која су везана за земљишне карактеристике (посебно оне које утичу на
водни  режим  ових  земљишта),  веће  нагибе  терена,  односно  надморске  висине,
неповољне  експозиције.  Примена  наводњавања  на  земљиштима  ове  класе
претпоставња предходно спровођење нека мелиоративне мере. Земљиште ове класе
се јављају у следећим катастарским општинама:  Кравље, Палиграце,  Веле Поље,
Доња  и  Горња  Трнава,  Доња  и  Горња  Топоница,  Берчинац,  Мезграја,  Вртиште,
Суповац,  Сечаница,  Лалинац,  Крушце,  Бубањ  Село,  Паси  Пољана,  Доње  Власе,
Габровац,  Бербатово,  Чамурлија,  Доњи  и  Горњи  Комрен,  Рујник,  Хун,  Бреница,
Каменица,  Доњи и  Горњи  Матејевац,  Лесковик,  Церје,  Доња и  Горња  Врежина,
Малча, Кнез Село, Јасеновик, Пасјача, Врело, Ореовац, Сићево, Островица, Равни
До, Просек, Манастир, Јелашница, Прва Кутина.

 Четврта класа – обухвата земљиште са врло израженим ограничењима за примену
наводњавања.  У  питању  су  земљишта  која  захтевају  предходно  спровођење
опсежних мериорација да би се на њима могло примењивати наводњавање и она се
налазе на већим надморским висинама, на нагнутим теренима. Земљиште ове класе
се  јављају  у  следећим  катастарским  општинама:  Доња  Трнава,  Доња  Топоница,
Паљина, Мезграја, Суповац, Сечаница, Лалинац, Крушце, Мрамор, Чокот, Доње и
Горње Међурово,  Доњи и Горњи Комрен, Рујник,  Хун,  Бреница,  Каменица,  Паси
Пољана, Лесковик, Малча,  Јасеновик, Пасјача, Врело, Ореовац, Сићево, Островица,
Равни До, Просек, Манастир.

У  зони  уз  Јужну  Мораву  је  повољна  ситуација  да  се  наводњавање  изведе  системом
цевастих бунара,  осредњег капацитета  10-20 л/с,  лоцираних на растојању од 200-300 м.
Ипак сливови ових великих водотокова су у дозвољеној  категорији за  наводњавање.  За
остале мање водотокове за потребе наводњавања се издваја Топоничка река, док за остале
мање  водотокове  и  стара  речна  корита  је  потребно  урадити  анализу  која  ће  показати
могућност  наводњавања.  Такође  обезбеђење  недостајајућих  количина  воде  за  потребе
наводњавања је могуће преко површинских вода водећи рачуна о максимално дозвољеном
захватању у периоду ''малих  вода''.  Могуће  је  довођење воде из  акумулације  ''Завој''  уз
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проблем  усклађивања  сезоне  ремонта  са  сезоном  наводњавања,  тако  да  овај  начин
наводњавања треба реализовати на регионалном нивоу.

Развој наводњавања ићи ће у правцу повећања укупне пољопривредне производње у циљу
подизања високих и стабилних приноса и усаглашавању са климатским променама, путем
увођења савремене и разноврсне сетвене структуре са културама које карактерише висок
захтев за водом и које се адаптабилне на климатске промене. Одводњавање вишка вода са
превлажених,  потенцијално  плодних  и  слабо  дренираних  земљишта,  углавном  у
алувијонима Јужне Мораве и Нишаве, планира се применом регулационих радова у циљу
заштите земљишта од плављења, затим каналском мрежом за прихватање спољних вода на
граници алувијалног и брдског реона и помоћу само каналске мреће или каналске мреже
заједно са цевним дренажама, ради заштите од унутрашњих вода. На деловима терена на
којима  је  потребно  интензивније  одводњавање,  примењиваће  се  мере  подривања  и
кртичења.  Системи  за  одводњавање  ће  се  уклопити  у  решења  интегралног  уређења
простора, водећи при томе рачуна и о потреби касније доградње система за наводњавње.

8.1.3. Погодност пољопривредног земљишта за ратарство 

8.1.3.1. Стање постојеће ратарске производње

Структуру  биљне  производње  сеоског  подручја  града  Ниша,  карактерише  велика
хетерогеност, производња махом за сопствене потребе и мањим делом за тржиште, што је
последица  уситњености  сеоског  поседа,  економске  изолације,  недовољне  едукације  и
недовољне  стимулације  пољопривредних  произвођача  за  производњу  и  продају
пољопривредних производа.

Кретања на тржишту пољопривредних производа утицала су да се сетвена структура  у
последњих неколико година значајно измени. Површине под житима остале су релативно
константне, али је у оквиру њих дошло до редистрибуције у правцу раста удела кукуруза
на рачун смањења површина под пшеницом у укупно засејаним површинама.  Високи део
жита у сетвеној  структури,  као и нижи приноси у односу на развијене земље,  одраз су
екстензивне  производње  на  великом  броју  малих  пољопривредних  газдинстава,  која
недовољно поштују захтеве плодореда, плодосемена и агротехнике. Индустријско биље је
са израженим варирањем површина, и то свих усева из ове групе. 

Ратарска производња, иако показује тренд опадања и даље је најзаступљенија у сеоском
подручју града Ниша, што у наредном периоду не би требала да буде. Она већ уступа место
повртарској производњи и другим профитабилнијим огранцима ратарске производње као
што су: производња крмног биља, травних смеша и легуминоза за сточну храну. Близина
града,  уситњеност  поседа  и  др.  лимитирају  тренд  развоја  ратарства  у  смеру  пратеће
приозводње,  која  затвара  круг  економичности  једне  профитабилне  фарме  (производња
сточне  хране,  пострна  сетва,  плодоред  у  производњи  индустријског  биља  и  др.).  Од
ратарских култура доминирају кукуруз, озиме и јаре стрнине и крмно биље.

У условима сувог  ратарења какво је  најчешће у сеоском подручју, доминира двопољни
плодоред  (кукуруз/пшеница),  ручно  окопавање  широкоредних  усева  (кукуруза),  слаба
употреба стајског и минералних ђубрива, што је довољно да задовољи потребе старачког
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домаћинства. Млађа домаћинства као и удружења све више производе крмно биље, травне
смеше  и  легуминозе,  чија  производња  постаје  исплативија  продајом  живе  стоке  и
сточарских производа.

Регион/
Град - општина ПГ

Оранице и баште, ха

укупно жита махунарке кромпир Шећерна репа
Град Ниш 7180 9831 8091 51 45 -
Медијана 162 105 80 3 2 -

Нишка Бања 761 533 441 3 4 -
Палилула 2067 3101 2577 12 23 -

Пантелеј 1442 1556 1281 11 5 -
Црвени Крст 2748 4537 3712 21 12 -

Оранице и баште, ха
Регион/

Град - општина
Индустријско

биље
Поврће, бостан и

јагоде
Цвеће и
украсно

биље

Крмно
биље

Остали
усеви

угари

Град Ниш 7180 9831 8091 51 45 -

Медијана 162 105 80 3 2 -
Нишка Бања 761 533 441 3 4 -

Палилула 2067 3101 2577 12 23 -
Пантелеј 1442 1556 1281 11 5 -

Црвени Крст 2748 4537 3712 21 12 -
Табела 16: Оранице и баште, Извор: Попис пољопривреде 2012 године

Разлози  за  оволике засејане  површине  су:  1)  значајне  домаће  потребе  како за  хлебним
брашном  тако  и  кукурузом  као  инпутом  у  производњи  меса  и  млека;  2)  низак  ниво
потребних  улагања у  производњу, механизација,  радна  снага;  3)  развијеност  тржишних
ланаца  и  обезбеђен  откуп;  4)  мала  улагања  за  чување  на  сопственим  имањима  које
омогућавају  велику  потрошњу  код  малих  пољопривредника  који  производе  храну  за
сопствене  и  локалне  потребе;  5)  повољни  климатски  услови  за  ову  производњу;  6)
житарице су добар предусев.

Подручје у коме је најзаступљенија ратарска производња обухвата села у долини Мораве и
подручје до обронака Сврљишких планина и то следећа села:

Палиграце,  Веле  Поље,  Горња  Трнава,  Доња  Трнава,  Горња  Топоница,  Доња
Топоница,  Суповац,  Мезграја,  Вртиште,  Сечаница,  Чамурлија,  Трупале,  Лалинац,
Поповац,  Ново  Село,  Крушце,  Мрамор,  Чокот,  Доње  Међурово,  Горње  Међурово,
Бубањ.

Такође, перспектива ратарства овог краја је интегрална (органска) производња житарица
(пшенице,  јечма овса,  ражи, кукуруза  шећерца и др.)  за справљање домаћих производа,
отварање великопродаја или продају продавницама здраве хране,  лековитог  и зачинског
биља  и  увођење  индустријског  биља  у  плодоред,  као  и  праћење  трендова  у  ратарској
производњи (кукуруз шећерац, сирак метлаш и др.). Производња индустријског, лековитог
и зачинског биља и формирање удружења овакве орјентације имала би своју оправданост у
случају веће потребе тржишта за овим производима, који се гаје интензивније и економски
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су  исплативије.  Такође,  становништво  овог  краја,  треба  едуковати  у  смислу  праћења
трендова  у  ратарству  (производња  кукуруза  шећерца,  сирка  метлаша,  органски
произведених житарици др.).

Регион/
Град - општина ПГ

Жита, ха

укупно пшеница раж јечам овас Кукуруз за зрно Остала жита за зрно
Град Ниш 6723 8091 3889 4 293 69 3785 52

Медијана 112 80 41 - 2 - 37 1

Нишка Бања 684 441 181 0 17 3 238 2

Палилула 1915 2577 1204 1 146 24 1185 16

Пантелеј 1361 1281 616 0 34 10 614 8

Црвени Крст 2651 3712 1847 2 95 31 1712 24

Регион/
Град - општина ПГ

Махунарке, ха

укупно Грашак за суво зрно пасуљ Остале махунарке

Град Ниш 494 51 8 40 3

Медијана 26 3 0 3 -

Нишка Бања 50 3 0 3 0

Палилула 158 12 1 11 0

Пантелеј 81 11 0 11 -

Црвени Крст 179 21 7 12 3

Табела 17:  Површине по житима и махунаркама, Извор: Попис пољопривреде 2012 године

Производња житарица је препозната као значајна у свим посматраним општинама. У свим
општинама  су  доминантне  културе  кукуруз  и  пшеница.  Производња  пшенице  на
територији  Ниша  за  2011.  годину  је  укупно  била  12.815  тона,  а  на  породичним
газдинствима је произведено 99,50 % док је просечан пронос био 3225 кг/ха. Производња
кукуруза  на  територији  Ниша  за  2011  годину  је  била  21.477  тона,  а  на  породичним
газдинствима је произведено 99,11 %, са просечним приносом од 3.368 кг/ха. Просечан
принос по хектару је низак и знатно је испод просека за Србију.

Производња индустријског и повртног биља за 2011 годину је била код пасуља 659 тона
што је износило 890 кг/ха,  док је кромпира било произведено 4.907 тона што је давало
просечан принос по ха од 10.331 кг.  

Производња крмног биља за 2011 годину, детелине је била 2.581 тона што је давало принос
од 2.926 кг/ха, луцерка је дала укупан принос од 9.323 тона а просечан принос је био 4.306
кг/ха, ливаде су имали укупан принос од 2.572 тоне а просечан принос је био 1.151 кг/ха, а
пашњаци су укупно имали принос од 2.916 тону, а просечан принос је био 313 кг/ха.  
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Домаћим сортама пшенице засејане су готово све површине у и практично се на тржишту
не могу пронаћи сорте  других  произвођача.  Разлог  за  то је  доскорашња висока увозна
заштита од 30% на увоз  семенске пшенице која је укинута  у 2009. години са почетком
примене ССП. Поред тога, тржиште Ниша за производњу пшенице је релативно мало, да
би се светски лидери у производњи семена пшенице решили да организују производњу и
продају  пшенице  (важи  и  за  територији  Републике  Србије).  Стварање  услова  за  развој
тржишта  семена  пшенице  би  повећало  могућност  избора,  а  тако  и  конкурентност   у
производњи житарица. У Нишу се користи 50% или више недекларисаног семена за сетву.
Разлози за то су висока цена семена пшенице и низак квалитет дораде семена пшенице.
Цена семена пшенице је значајно виша него у региону и ЕУ, па је тако паритет између
семенске и меркантилне свуда испод 1:1,8 док код нас не прелази испод 1:2,2, из разлога
што има пуно посредника, нема нових улагања у дорадне центре по питању технологије,
управљања и др. На приносе и квалитет утиче и неадекватно коришћење минералних и
стајских ђубрива. 

Разлози за смањену употребу минералних ђубрива су раст цена ђубрива који не прати раст
цена финалног производа, слабљење платежне моћи пољопривредника и сумње у квалитет
произведеног  и  дистрибуираног  ђубрива.  Разлоге  за  неадекватне  приносе  постојећим
климатским и земљишним условима које Ниш има за производњу житарица треба тражити
у  следећем:  1)  недостатак  средстава  и  низак  ниво  улагања  у  производњу  највише  се
одражава на недовољно коришћење инпута (семе, ђубриво и заштитна средства) употребу
неадекватне и застареле механизације; 2) услед неизграђеног тржишта земљишта и великог
броја имаоца земљишта и малог поседа многи се одлучују на сетву житарица користећи
принцип  „малих  улагања”;  3)  примене  непотпуне  агротехнике,  као  што  је  лоша
предсетвена припрема земљишта, кашњење са скидањем усева кукуруза или вађењем репе,
сетва пшенице се обавља касно, на брзину (петогодишњи просек показује  да Република
Србија само 47% површина пшенице засеје у оптималном агротехничком року).

Најважнији  део  механизације  на  газдинствима  чине  трактори  (0,7  трактора  по
домаћинству)  и  ротокултиватори  (мање  од  0,7  ротокултиватора  по  домаћинству).
Механизација  је  стара  (у  просеку, преко 20  година),  а  у  већини  случајева  обим њеног
коришћења не оправдава поседовање сопствених машина. Наводњавање је заступљено код
већих  и  специјализованих  пољопривредних  домаћинстава  у  нижим  деловима  регије  (у
близини река). 

8.1.3.2. Процена погодности земљишта за ратарство
На  основу  процене  погодности  систематских  јединица  тла,  извршена  је  процена
погодности  тла  за  ратарске  културе,  а  резултат  те  процене  је  да  подручја  у  коме  је
најзаступљенија ратарска производња  и који обухвата села у долини Мораве и подручје до
обронака Сврљишких планина и то следећа села:
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Палиграце,  Веле  Поље,  Горња  Трнава,  Доња  Трнава,  Горња  Топоница,  Доња
Топоница,  Суповац,  Мезграја,  Вртиште,  Сечаница,  Чамурлија,  Трупале,  Лалинац,
Поповац,  Ново  Село,  Крушце,  Мрамор,  Чокот,  Доње  Међурово,  Горње  Међурово,
Бубањ.

Уважавајући  класе  погодности тла  за обраду, савремену ратарску производњу могуће је
организовати најпригладије у зони Нишке котлине, на мањем или већем делу готово свих
градских  општина,  наравно  уз  претпоставку  укрупњавања  пољопривредних  површина.
Због  близине  тржишта  (прерађивачки  капацитети  и  град  Ниш),  све  ратарске производе
могуће је "оплеменити"  кроз производњу меса,  млека,  јаја и других производа.  У овом
тренутку  вероватно  се  само  мали  број  средњих  пољопривредних  произвођача,  може
одлучити  за специјализовану ратарску производњу. Због релативно веће рентабилности,
ратарску производњу на овом подручјима треба комбиновати са повртарском, сточарском,
па и воћарском производњом где то агроеколошки услови дозвољавају.

Доминантне ратарске културе на подручју наведених катастарских општина и даље ће бити
житарице, пре свега кукуруз,  затим пшеница и јечам, због потражње за овим културама
(наменска  производња),  једноставности  процеса  производње  и  навике  произвођача.
Обзиром  да  агроеколошки  услови   и  расположиви  сортимент  омогућују  знатно  веће
просечне приносе и стабилну производњу свих ратарских култура, неопходно је предузети
следеће:

 укрупњавати парцеле;
 уредити ораничне површине у смислу одвођења сувишних вода са парцела, уређења

каналске мреже и путева; 
 на киселим земљиштима обавити калцификацију; 
 повећати  ефективну  плодност  земљишта  (ђубрењем  органским  и  минералним

ђубривом, прометом органске материје у тлу); 
 увести "одговарајући" плодоред који ће задовољити и биолошку и економску страну

производње; 
 придржавати се познатих оптималних агротехничких рокова обраде земљишта,сетве

и других захвата. 

Обзиром  на  климатске  карактеристике  и  рељеф,  постоје  и  мања  подручја  погодна  за
ратарску производњу која  се  морају уважавати  приликом одабира  култура  па  и  сората,
рокова за припрему тла и сетву као и осталих агротехничких захвата.

Прерада  жита: Млинско-пекарску и тестеничарску производњу карактерише релативно
постојан  ниво  производње  у  последњих  десет  година.  Капацитети  су  равномерно
територијално  распоређени,  при  чему  је  приметно  да  су  у  деловима  јужне  Србије
присутнији занатски капацитети. У централном делу Републике Србије тржишни ланац је
изразито кратак и најчешће се завршава већ на самом газдинству за људску или сточну
исхрану или у оближњем млину малог капацитета. С обзиром да ускладиштене количине
пшенице  из  године  у  годину  полако  расту,  а  да  код  кукуруза  не  постоји  навика
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складиштења и треба је развити, успостављање система јавних складишта омогућиће да
пољопривредни  произвођачи  по  обављеној  жетви/берби  предају  своју  робу  у  јавно
складиште и за узврат добију робни запис, који би могао бити предмет трговине или се
користи као залога за добијање кредита код банака, при чему роба не мења место где је
смештена, што би оживело трговину житарицама.

Скоро  сваке  године  се  у  току  жетве  као  главно  питање  намеће  ниска  откупна  цена
пшенице.  И  произвођачи  и  откупљивачи  су  јединствени  у  захтеву да  држава  треба  да
помогне  кроз  премију  по  килограму  произведене  и  ускладиштене  пшенице.
Откупљивачима то гарантује обезбеђење сировином. Зато је потребно успоставити систем
подршке заснован на систему интервентног  откупа  у ЕУ. Успостављање система јавних
складишта  ће  трговину  житарицама  учинити  лакшом  и  доступнијом  ширем  кругу
пољопривредних  произвођача.  Моћи  ће  да  сачекају  повољнију  цену  док  су  житарице
смештене у складишту и да их продају у моменту када процене да је цена повољна. У
међувремену повољним банкарским кредитом могу финансирати текуће обавезе. Тржиште
служи да пренесе информацију потрошача о њиховој спремности да плате за различите
врсте  и квалитете  производа.  Зато је  важно вршити,  поред основних,  и остале  анализе
квалитета,  као  и  да  се  цена  прилагоди  квалитативним групама.  Тада  ће  и  произвођачи
имати интерес да производе квалитетнију пшеницу.

Политика подршке: Произвођачи житарица могу да рачунају и на неповратна средства за
опрему у примарној пољопривредној производњи како кроз конкурсе на републичком тако
и кроз конкурсе на локалном нивоу Управе за пољопривреду и развој села. Пољопривредни
произвођачи  имају  право  на  рефакцију  плаћене  акцизе  на  дизел  горива  по  хектару  од
стране Министарства финансија.  Преласком на плаћања по хектару без обзира на врсту
производње произвођачи  житарица  добили су прилику да  им се  у одређеном проценту
субвенционишу инпути у производњи. Важно је установити јасна правила и дуготрајну
политику  подршке  плаћања  по  површини.  Генерално  политика  подршке  у  сектору
житарица  треба  да  буде  заснована  на:  1)  субвенционисању инпута  – горива,  ђубрива и
семена;  2)  субвенционисању  складиштења  пшенице  у  јавним  складиштима;  3)
инвестиционој подршци подизања складишних капацитета.

8.1.4. Погодност пољопривредног земљишта за повртарство 

8.1.4.1. Стање постојеће повртарске производње

Повртарска производња у Нишу се обавља на традиционалан начин, уз велики утрошак
радне  снаге.  Када  погледамо  кроз  три  К  анализу  (количина,  квалитет  и  континуитет)
видимо да у Нишу има од свега по мало, али недовољно за озбиљну тржишну утакмицу.
Количина  производа  је  скромна,  неконтролисаног  квалитета,  са  ограниченим  (малим)
капацитетима за његово чување.
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Земљиште  је  алувијално  уз  гајњаче  и  смонице  која  се  могу  наводњавати.  Клима  је
континентална уз годишњи просек од 11,5ºC, што у вегетационом периоду даје укупно око
3700ºC. Годишња количина падавина износи 600 мм, а у вегетацији је то 350-400 мм. Број
безмразних  дана  је  185-190.  Производи  се  средњекасно  до  касно  поврће  за  свежу
потрошњу и индустријску прераду (паприка, купус,  лук, парадајз мрква). На територији
Ниша  се  развила  производња  у  заштићеном  простору.  Постоји  добра  путна  мрежа  и
близина градских зона.

Регион/
Град - општина ПГ

Поврће, бостан и јагоде, ха

укупно парадајз Купус
и кељ

паприка Црни
лук

Бели лук

Град Ниш 1791 240 36 33 64 15 7

Медијана 69 7 1 1 2 2 1

Нишка Бања 69 4 1 1 1 1 0

Палилула 716 146 23 24 36 5 3

Пантелеј 251 16 2 1 6 2 1

Црвени Крст 686 68 8 7 19 6 2

Регион/
Град - општина

Поврће, бостан и јагоде, ха Од тога у заштићеном
простору

карфиол шаргарепа грашак Остало
свеже

поврће

бостан јагоде ПГ ха

Град Ниш 2 17 5 39 18 5 299 24

Медијана 0 0 0 0 - 0 3 0

Нишка Бања - 0 0 0 0 0 4 0

Палилула 2 15 2 32 1 3 248 21

Пантелеј 0 1 0 2 - 1 5 1

Црвени Крст 0 1 2 5 17 1 39 2

Табела 18: Површине по поврћем, бостаном и јагодама, Извор: Попис пољопривреде 2012 година

 Ограничавајући фактори за њену интензификацију су: 
 Уситњеност парцела–Највећи део производње поврћа на отвореном пољу обавља се

на парцелама до 0,5 ха. 
 Застарела и лоша механизација–Јако стара, изамортизована механизација (преко 25

година)  не  доприноси  унапређењу  производње.  Уситњеност  поседа  онемогућава
специјализацију, а самим тим и улагање у механизацију процеса у производњи, од
сетве  до  жетве.  Посебно  недостају  прецизне  сејалице  и  квалитетне  садилице,
прскалице, квалитетни системи за наводњавање, машине за убирање, класирање и
паковање производа.

 Сортимент–Сортимент је застарео и прати ниво производње. Углавном се користе
јефтинија семена, чији плодови по правилу имају лош квалитет (неуједначеност) и
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слаб принос. Доста се користе и „аутохтоне популације“ пре свега паприке у типу
роге. 

 Низак ниво агротехнике–Агротехничке мере се спроводе стихијски и углавном су
одређене незнањем и недостатком инвестиција током производне године. Системи
за  наводњавање  су  застарели  и  примитивни.  Информације  везане  за  конкретне
проблеме  у  производњи  се  добијају  од  „стручних  апотекара“  и  дистрибутера
репроматеријала. 

 Мањак стручних кадрова–Производњом поврћа углавном се баве људи са ниским
нивоом образовања (основна школа). Школовани кадрови, који би могли унапредити
ниво постојеће производње, раде у већим градским срединама. 

 Недостатак  радне  снаге–Производњом  поврћа  се  претежно  бави  становништво
старије  старосне  структуре.  Чланови породице  представљају  главну радну снагу.
Недостајућа радна снага се изнајмљује, али је она све скупља и дефицитарнија. 

 Спор и непотпун трансфер знања–Постојећа Пољопривредна стручна и саветодавна
служба и друге институције, не пружају адекватну подршку произвођачима поврћа.
Недовољно кадрова дефинисаних профила (повртара, заштитара, економиста) није у
могућности  да  одговори  изазовима  које  носи  овако  интензивна  производња,  на
великом простору Ниша.  

 Лоша  организованост  произвођача–Нема  добрих  примера  дугорочно  интересно
удружених повртара.  Постојећа удружења и групе углавном су настале „насилно“
под утицајем неког донатора. Њихов утицај на креаторе пољопривредне политике је
миноран.

За  већину  повртарских  култура  карактеристично  је  смањење  површина  које  су  њима
засејане,  али  је  позитивно  што  се,  упркос  томе,  производња  одржава  на  сличном  или
вишем нивоу. У периоду од 2000-2009. године бележи се пад површина засејаних поврћем
за око 9%, међутим укупан принос поврћа има тенденцију раста.  Производња поврћа у
пластеницима и стакленицима је још увек мало заступљена иако је вредност производње
по  јединици  површине  велика.   На  24  ха  производи  се  пре  свега  паприка,  парадајз,
краставац  (корнишон  и  салатар),  купусно  поврће  (купус  главичар,  карфиол),  коренасто
поврће (кромпир, мрква, першун), као и бостан (лубеница и диња). 

Паприка се гаји искључиво на малим и средњим поседима услед велих захтева за радном
снагом.  Радна снага  је  основни ограничавајући  фактор  за развој  производње паприке у
компанијама. Зато је производња паприке као радно интензивне културе специфичност и
предност  Ниша.  Имајући  у  виду  просек  корисног  пољопривредног  земљишта  по
газдинству, који је три пута мањи него национални просек,  паприка јесте и треба да има
значај у стратегији развоја малих газдинстава имајући у виду да њена цена превазилази
цену осталих повртарских кутура (парадајз, кромпир, лук, купус) па се остварује значајни
укупан  обрт и  велика вредност  производње.  Тако је,  поред парадајза,  паприка у Нишу
најзаступљенија повртарска култура која омогућава значајан приход руралној популацији,
било као продата у свежем стању или прерађена.

Прерађивачи  откупљују  мали  број  култура:  индустријску  паприку,  паприку,  неке  сорте
парадајза  и  краставца.  Већина произвођача  прилагођава  производњу потребама зелених
пијаца.  Они продају производе на разне начине:  познатим купцима,  на лесковачкој  или
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београдској  кванташкој  пијаци  и  др.  Неки  мањи  произвођачи  продају  непосредно  на
зеленим пијацама у Лесковцу и Нишу. 

Производња  поврћа  се  одвија  неплански,  на  уситњеном  поседу,  без  адекватне  стручне
подршке.  Заступљен  је  велик  број  врста  у  производњи.  Сортимент  је  неуједначен,  а
технологија  му  најчешће  није  прилагођена.  Из  тог  разлога  добија  се  разноврсна  роба,
шареног квалитета са великим разликама у цени. Повртарски производи се дистрибуирају
преко зелених пијаца и кванташа. Углавном су у лошим паковањима, ринфузног карактера
(вреће, кутије од банана, итд.) Здравственој безбедности хране се не придаје довољно на
значају.

Прилагођавање  произвођача  поврћа  на  тржишну  привреду  и  изградња  савременог
тржишног ланаца одвија се успорено. Производња и промет поврћа су, у највећем делу, у
рукама  малих  произвођача  који  нису  тржишно  оријентисани.  Производња  је  углавном
усмерена на задовољавање потреба сопственог домаћинства и домаћег тржишта. Највећи
део  произведеног  поврћа  прода  се  на  зеленим  и  кванташким  пијацама  и  преради  у
индустрији. У продаји и откупу пољопривредних производа пијаце учествују са око 35%. 

Када је у питању  набавка свежег поврћа, малопродајни ланци супермаркета постају све
популарнији јер потрошачима пружају већи избор, бољи квалитет и свеже производе током
целе године.  У последњих десет  година дошло је до промена у сектору поврћа које су
условљене приватизацијом комбината и прерадних капацитета, укрупњавањем парцела на
приватним газдинствима, гашењем великог броја земљорадничких задруга и трговинских
предузећа у друштвеној својини и отварањем ланаца супермаркета. Успостављени су нови
тржишни  ланци  који  су  у  највећој  мери  базирани  на  производима  са  приватних
газдинстава,  тржишном  одређивању  цена,  значајном  варирању  цена  и  не  постојању
сигурности  откупа.  У  циљу  сигурнијег  снабдевања  својих  малопродајних  објеката
квалитетном сировином са релативно константним ценама, велики малопродајни ланци и
прерађивачи се често одлучују да сами производе поврће. На тај начин они контролишу
тржиште и имплементацију стандарда и припремају се за нове тржишне услове које доносе
ЕУ интеграције. Ово има негативне последице на мале произвођаче, који су на овај начин
изузети  из  највећих  продајних  ланаца  и  основних  трговинских  токова,  што  значајно
успорава и увођење стандарда на малим газдинствима.

Обезбеђивање  инпута: Квалитетно  семе,  примена  органских  и  минералних  ђубрива,
редовна заштита против корова, болести и штеточина чине основу савремене производње
поврћа.  Конкурентност  производње у  великој  мери је  зависна  од инпута,  тј.  од цене  и
квалитета семена и вештачког ђубрива. Семенски материјал који се производи у Републици
Србији  је  недовољан  да  би  се  задовољиле  потребе  домаћег  тржишта,  па  се  због  тога
значајне  количине  семена  поврћа  увозе,  првенствено  из  Холандије,  а  у  мањој  мери  из
Италије,  Немачке,  Мађарске,  Израела  и  Сједињених  Америчких  Држава.  Производња
семенског кромпира је мала и недовољна за потребе домаћег тржишта, али и поред тога
она опада, јер су трошкови производње, прегледа и атеста високи, прописи о производњи и
квалитету строги, а тржиште нестабилно. Производња је са 1.500 ха сведена на око 500 ха.
У Републици Србији се релативно мало користи декларисан семенски материјал, без кога је
немогуће остварити повећање приноса и квалитета производње. Када би се за производњу
конзумног кромпира користило квалитетно семе просечан принос би био најмање два пута
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већи од садашњег. Законом о семену предвиђено је да се формира регистар произвођача
семена. Поред тога, прописано је да производња семена мора да подлеже строгој контроли,
као и да у производњи могу да буду заступљене само сорте које су уписане у Регистар
биљних  сорти.  Применом  наведеног  закона  успоставља  се  систем  стандардизације  и
контроле.

У Нишу се у мањим количинама гаји и остало поврће које се истовремено мање конзумира
и углавном увози, као што су броколи, артичоке, различите врсте зелене салате,  рукола,
коктел парадајз и друго. С обзиром да њихова потрошња у свету расте, повећаном домаћом
производњом и  нижим ценама  у  наредном периоду  би  се  смањио  увоз  и  истовремено
повећао извоз. Последњих година бележи се повећана употреба свежег поврћа у исхрани,
па  су  и  захтеви  за  квалитет  и  безбедност  поврћа,  посебно  изражени.  С  обзиром да  је
повртарство врло интензивна  грана  биљне производње где  се  користе  велике количине
минералних  ђубрива  и  пестицида,  намеће  се  потреба  за  увођење  стандарда  квалитета.
Један од основних је GLOBALGAP стандард који покрива целокупан процес производње
од предсетвених радњи до бербе. Производња поврћа у Републици Србији има изражен
регионални карактер и условљена је агроеколошким условима, развијеношћу прерађивачке
индустрије и тржиштем свежег поврћа.

Прерада и складиштење: Предузећа из области прераде и конзервисања поврћа требало би
да  буду  атрактивна  за  инвестирање,  јер  постоји  потенцијал  у  обезбеђивању  сировине.
Међутим  индустрија  прераде  поврћа  у  претходном  периоду  није  забележила  значајне
промене и у највећем броју случајева њихова техничко-технолошка опремљеност је испод
тражених  стандарда  за  извоз  поготово  на  тржиште  Европске уније.  Квалитет  поврћа и
производа  од  поврћа  је  неуједначен,  а  асортиман  производа  је  скроман.  Класирање  и
паковање  свежег  поврћа  је  још  увек  слабо  заступљено,  поготово  кад  је  реч  о  малим
паковањима.  Свежег  поврћа,  сецканог  и  припремљеног  за  салату  скоро  и  да  нема  на
тржишту,  док  се  у  свету  тако  припремљено  поврће  све  више  тражи.  Подаци  о  броју
предузећа  која  се  баве  пољопривредном  производњом  и  прерадом  разликују  се  у
зависности  од  извора.  Усвајањем  Закона  о  безбедности  хране  у  јуну  2009.  године
прописана је  обавеза  да сви субјекти  у пословању храном тј.  објекти за  производњу и
промет  хране  морају  бити  уписани  у  Централни  регистар  објеката  који  се  води  у
Министарству,  тако  да  ће  у  наредном  периоду  од  годину  дана  бити  формирана  база
података. По подацима из 2008. године поврће се замрзава, прерађује и складишти у 41
хладњачи  и  61  фабрици  за  топлу  прераду.  Искоришћеност  капацитета  је  око  50%.
Значајнији раст вредности производње поврћа у Републици Србији не може се остварити
без  инвестиција  у  прерађивачку  индустрију. Цене  поврћа  се  слободно  формирају  на
тржишту као резултат договора између откупљивача и произвођача. Услед великог утицаја
климатских  фактора  на  пољопривредну  производњу,  принос  поврћа  може  значајно  да
варира из године у годину што директно утиче на формирање откупне цене. 

Цене поврћа се мењају услед цикличне понуде, јер је навика наших произвођача да се при
планирању производње опредељују  једино на  основу постигнуте  цене  током претходне
сезоне  продаје.  Поред  тога,  цене  су  променљиве  и  у  зависности  од  места  продаје.  У
супермаркетима  добављачка  цена  обично  прати  цену  на  кванташкој  пијаци,  док  је
малопродајна цена приближна цени на зеленој пијаци. На цене у сектору воћа и поврћа у
великој  мери  утиче  и  недостатак  складишних  и  прерадних  капацитета,  као  и  велика
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царинска заштита, што условљава појаву изражених пикова како ниске, тако и високе цене
у току године, али и по годинама.  

Светско тржиште  свежег  воћа  и  поврћа је  изузетно  захтевно  и  добро организовано,  са
великом конкуренцијом, али и великом исплативошћу. Да би се извозило свеже поврће на
ово тржиште, неопходно је кренути од интегралне производње, са унапред припремљеним
планом, од здравог и квалитетног семенског материјала,  контроле употребе минералних
ђубрива и пестицида и добро организоване логистике и маркетинга. 

8.1.4.2. Процена погодности земљишта за повратарство

Осим платежно способне потражње, за организовану и тржишно оријентисану производњу
поврћа требало би испунити и друге услове: клима, земљиште, органска ђубрива, вода и
радна  снага.  Према  томе,  потенцијална  подручја  за  производњу  поврћа  у  Нишу  треба
тражити  на  ораницама,  са  погодном  климом,  рељефом  и  земљиштем  уз  осигурање
органског ђубрива за нађубривање, воде за наводњавање и радне снаге. Подручје Ниша је
прошарано и окружено рекама водног потенцијала за наводњавање. Уз напред наведене
услове, услови за повртарску производњу су равни или благо нагнути терени, тј. равнице
уз реке, пре свега Јужну Мораву и Нишаву. Осим наведених, има и низ мањих водотокова,
који својом издашношћу могу осигурати довољно воде за наводњавање поврћа. За узгајање
поврћа,  неопходно  је  користити  најповољнија  физичка,  хемијска  и  биолошка  својства.
Према механичком саставу најбоља су лакша земљишта,  јер се брже греју у пролеће и
погодна  су  за  пролећну  обраду. Таква  земљишта  имају  и  погодан  капацитет  за  воду и
ваздух.  Тежа су тла  неповољнија,  нарочито за сетву поврћа које има ситно семе и које
споро  ниче  (шаргарепа,  лук),  због  могућег  формирања  покорице  земљишта  и
онемогућавања нормалног ницања семена.  Већина поврћа најбоље успева на земљишту
неутралне реакције (ph 6,5 до 7,0 KCl). Иделна су земљишта за узгој поврћа са више од 5%
хумус,  која су ректост, па треба тежити да земљишта за узгој  поврћа буду у категорији
доста  хумусних  земљишта  (3 до 5% хумуса).  Земљишта  за  узгој  поврћа би требало да
садрже више од 20мг физиолошки активног P2O5 и K2O у 100 г земљишта. Прилагодљивост
повртарских  култура  на  мање  повољне  услове  је  различита.  Највеће  захтеве,  према
физичким  својствима  земљишта  има  коренасто,  гомољасто  и  локовасто  поврће,  јер  се
њихови задебљали делови налазе у земљишту.
 
На  основу процене  погодности  систематских  јединица  земљишта  извршена  је  процена
погодности  картираних  јединица  земљишта  за  повртарство  и  општи  пресек  је  да  су
погодна села за повртарску производњу:

Горње Међурово,  Доње Међурово,  Чокот, Лалинац,  село  Бубањ,  Мрамор,  Крушце,
Трупале, Вртиште, Горња и Доња Трнава, Мезграја и Поповац.

Према процени броја становника који живи на овом подручју је око 15.000 а од овог броја
становника 50-80% (зависно од села) се бави пољопривредом, а 30%, као основни приход
остварује бавећи се повртарством. Уколико узмемо просек од три члана по домаћинству то
је око 5.000-6.000 становника или око 2.000 домаћинстава. Овај број повртара обради више
од  2.000  ха  под  паприком,  кромпиром,  парадајзом,  купусом,  шангарепом,  краставцом,
цвеклом  и  осталим  повртарским  културама  на  отвореном  пољу,  а  учесталим  радом
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стручњака и субвенцијама за подизање пластеника последњих година имамо повећан број
савремених  пластеника  и  повећан  број  произвођача.Традиција,  природни  предуслови,
близина  великог  тржишта  уз  бољу организацију  су идеални  предуслови  за  интензиван
развој повртарске производње. Сем центра производње Ниш мора постати и регионални
центар дораде, трговине и шпедиције повртарских производа југоистока Србије.

Сва напред наведена села имају велику предност јер се налазе на обалама река и без много
проблема могу користити како воду из речног корита, тако и подземну воду (до 7-8 метара
дубине)  за  наводњавање,  што  је  у  повртарству  од  пресудног  значаја  за  успешну
производњу.  Проблем  су  уситњени  поседи,  и  тешко  доступна  средства  од  стране
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде кроз субвенције, али је предност
за бављење поврћем у затвореном простору (пластеници).

Делови посматране регије имају повољне услове не само за гајење већине повртарских
култура, посебно средње раних и средње касних, већ и за рано и касно гајење одређених
култура. То је разлог што се развила производња у башти, на отвореном пољу, интензивна
производња и производња поврћа у заштићеним објектима. На терену се могу наћи све
врсте стакленика/пластеника и сви нивои технологије. 

Мали  произвођачи  имају  најједноставније  заштићене  објекте  (држачи  од  везаних
пластичних цеви и нискоквалитетна пластична фолија за једнократну употребу),  док су
многи средњи и већи произвођачи уложили у стакленике/пластенике средњег квалитета.
Најважније културе су парадајз, краставац и паприка.  Међутим, вансезонска производња
није потиснула постојећи увоз поврћа. Мали број произвођача има стакленике/пластенике
који  се  могу ефикасно  загревати.  Загревање  се  обично  користи  за  ублажавање  утицаја
раног или касног мраза, али не и за вансезонску производњу.

Кромпир,  шаргарепа,  црни лук,  купус  и лубеница се  углавном гаје  на отвореном пољу.
Површина под повртарским културама је смањена, али је унапређен технолошки ниво, тако
да је одржана укупна производња у тонама. Већи произвођачи ових култура опремили су се
бољим машинама  и  опремом за  производњу, што је  довело  до унапређења технологије
производње  и  виших  приноса.  Међутим,  тек  је  мали  број  произвођача  шаргарепе,
кромпира  и  црног  лука  заокружио  циклус  производње,  уз  свођење  мануелног  рада  на
минимум. 

Водећа села у повртарству су  Чокот и Доње Међурово, где је највећи број произвођача
који се баве производњом у заштићеном простору и Лалинац водеће село у производњи на
отвореном простору.

Због повољних физичких својстава,  могућа је производња углавном свих култура,   и то
коренастог, гомољастог и луковичастог поврћа које за свој раст и развој захтева земљишта
лакше  текстуре.  Земљишта  најлакше  текстуре  користиће  се  за  узгој  озимих  и
ранопролећних култура због бржег просушивања и грејања. Исто тако, такве су локације
погодне  за  подизање  заштићених  простора.  На  подручју  Ниша,  на  отвореном  и  у
негрејаним и/или грејаним заштићеним просторима, у различитим роковима, могућ је узгој
већег броја поврћа: блитва,  целер, цвекла,  бели лук, диња, грашак, пасуљ, кељ, прокељ,
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краставац,  кромпир,  купус,  лубеница,  лук,  млади  лук,  прази  лук,  шаргарепа,  паприка,
патлиџан, першун, парадајз, тиквица, ротквица, зелена салата, спанаћ, карфиол, броколи.
Због различитости еколошких захтева,  наведених тридесетак  култура може поделити на
две врсте.  У прву врсту поврћа убрајају културе  које се  с више или мање ризика могу
узгајати без наводњавања, али не за све рокове бербе. Сетва или садња тих култура почиње
у јесен (млади лук, лук сребренац, бели лух, кељ озими, салата озима, спанаћ озими) или
раније  у  пролеће  (кромпир  млади,  махуне  ране,  лук,  купус  рани,  кељ  рани,  салата
пролећна,  шаргарепа,  першун,  спанаћ  пролећни,  блитва  пролећна,  ротквица  пролећна,
цвекла рана, грашак) када је земљиште због падавина у тим месецима повољне влажности
за ницање, а садња се пресадница обавља након кише. Овим се културама може додати и
пасуљ  који  за  свој  други  део  вегетације  треба  ариднију  климу.  Међутим,  ако  током
вегетације наступи бескишно раздобље просечни приноси могу бити умањени за више од
30%.

Без  наводњавања  гајење  је  немогуће  или  је  редовно  подложно  великим  ризицима  за
културе које се сеју или саде у касно пролеће и лети (кромпир за зиму, грашак, купус и кељ
јесенски, парадајз, паприка, патлиџан, краставци, тиквице, диње, лубенице, салата летња и
јесенска,  шаргарепа,   и   першун  јесенски,  спанаћ   јесенски,  блитва  летња  и  јесенска,
ротквица јесенска,  цвекла јесенска,  кељ пупчар).  Осим наведених  култура,  на подручју
Ниша  може се узгајати још знатан број других врста поврћа. 

8.1.5. Погодност пољопривредног земљишта за воћарство 

8.1.5.1. Стање постојеће воћарске производње
Воћарство  је  једна  од  најпродуктивнијих  пољопривредних  грана.  Захваљујући  великом
броју воћних врста омогућено је коришћење подручја са веома различитим земљишним и
климатским условима, па самим тим и земљишта слабијих физичких, хемијских и других
особина.  Производња воћа и прерађевина од воћа може да буде  веома профитабилна и
значајна  извозна  грана,  што  подразумева  предузимање  мера  у  правцу  интензивирања
воћарске производње, као и осавремењавања и специјализације прерађивачких капацитета.
Данас  се  у  свету,  а  све  више  и  код  нас  развијају:  1)  производња  воћа  контролисаног
квалитета  (од контроле земљишта до примене свих агротехничких мера);  2) интегрална
производња  где  се  јасно  прописују  правила  примене  агротехничких  мера  за  одређени
регион и воћну врсту; 3) органска производња воћа. 

Историјски  гледано  воћарска  производња  је  пролазила  кроз  различите  етапе,  имала  је
успоне и падове. Седамдесете године памтиће се као „златне године“ у овој производњи.
Удруживањем  многобрјних  задруга  у  комбинате  и  изградњом  великих  прерадних
капацитета, развојем различитих коперативних односа долази до наглог скока у воћарској
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производњи. Огромне количине производа са ових простора су завршавале на тржиштима
широм бивше Југославије а велике количине су завршавале широм Европе. Комбинати и
задруге  преко  своје  разгранате  мреже  откупних  станица  су  били  покретачи  воћарске
производње. Каснија дешавања су негативно утицала на изграђени система комбината и
задруга и воћарска приозводња доживљава пад. Последица таквих догађаја су видљиви на
терену:  застарео  сортимент,  јако  низак  ниво  технолошких  достигнућа  (полуинтезивна
производња),  ниска  акумулација,  гашење  (нестајање)  неки  веома  значајних  воћарских
производњи  по  којима  је  ово  подручје  било  познато  као  „басен“  веома  квалитетне
сировине-јагода, малина, вишањa и шљива.

Иначе, воћарством се становништво бавило од самог доласка човека на ове просторе што
нам потврђују бројна археолошка налазишта, писани трагови, појава задругарства веома
брзо  након  формирања прве задруге  у  свету (сићевачка  задруга  једна  од најстаријих  у
свету). Колики је значај придаван воћарској производњи говори и чињеница о формирању
расадника у непосредној близини Сићевачке електране од стране самог Краља Петра. У
оквиру расадника организована је  и воћарско-калемарска школа која  је  имала пресудан
значај  на  будући  развој  (извор:  архив  града  Ниша).  Главне  воћарске  културе  које  се
производе за тржиште у Нишком региону су шљива, вишња и јагодасто воће. 

Ниш  својим  географским  положајем,  климатским  и  земљишним  карактеристикама,
традицијом, незагађеном природом и великим тржиштем пружа одличне услове за развој
интензивног  и  профитабилног  воћарства  и  пратеће  прерађивачке  индустрије.   Иако је
производња воћа значајно интезивирана још увек постоје многи проблеми који прате ову
област.  Они  су  резултат  пре  свега  малог  инвестиционог  улагања  а  то  су:  уситњеност
парцела, екстенивни узгој на већини површина и интензивни узгој у појединим деловима
где  је  традиција  прерасла  у  посао,  затим  изражена   неорганизованост  и  нестручност
произвођача, низак ниво технике и технологије производње, мањак квалитетних производа
на тржишту, неизвестан пласман, неадекватан сортимент и стари засади, споро увођење
стандарда. 

Неорганизованост  и  незаинтересованост  произвођача  да  сарађују  међусобно  по питању
заједничке набавке инпута производње и пласмана производан огледа се у чињеници да
постоји мали број удружења  која нису активна.  Од затварања многобројних задруга, које
су  вршиле  набавку  репроматеријала  и  пласман  производа,  до  данас  многобројни
произвођачи нису смогли снаге да се организују на било који начин  већ су се препустили
стихији и угасили производњу многих воћних врста.   Нестручност  је највише изражен
проблем. Непознавање основних помотехничких и агротехничких операција производњу
брзо учине нерентабилном и сложеном. Лошим избором сорти и куповином неквалитетног
садног  материјала  стварају  се  дугорочни  проблеми.  Такође,  лоша  и   неадекватна
механизација,  (непостојање  заједничког  улагања  воћара–у  заједничку  механизацију  и
земљу) и недовољно површина које се наводњавава додатно угрожавају производњу. Поред
нестручности ту је и проблем неспремности и страх дела сеоског становништва да улажу у
воћарску производњу.

Према Попису пољопривреде из 2012.године 3890 газдинстава 1.058 ха воћа што указује да
је просечна површина под под воћем по газдинству око четвртине хектара.  Поред тога,
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само 45& засада су интензивни засади, тј. у њима се примењују агротехничке мере, док је
585ха екстензивно. Преовлађује производња коштичавог воћа пре свега шљиве и вишње, а
затим брескве, кајсије, трешње а од јабучастог воћа преовлађује јабука док је производња
осталих воћних култура значајно мања. У структури пољопривредног земљишта површине
под воћем у Нишу су скоро три пута веће од просека у Србији.

Регион/
Град - општина ПГ

Воћне врсте, ха

укупно јабука крушка бресква кајсија вишња

Град Ниш 3890 1058 100 49 72 38 269
Медијана 143 50 5 4 5 1 12

Нишка Бања 632 150 20 11 4 1 13
Палилула 757 195 17 11 8 5 63
Пантелеј 1140 407 33 11 40 22 130

Црвени Крст 1218 257 25 12 16 8 51

Регион/
Град - општина

Воћне врсте, ха

шљиве ораси лешници остало малине купине остало
бобичасто воће

Град Ниш 413 45 20 42 1 7 1
Медијана 13 3 1 5 0 0 0

Нишка Бања 85 6 4 2 0 2 1
Палилула 71 7 3 7 1 1 1
Пантелеј 130 16 5 18 0 1 0

Црвени Крст 114 12 8 9 0 1 0

Табела 19.. Површине под воћним врстама, Извор: Попис пољопривреде 2012 године

Производња коштичавог воћа
Најзаступљеније врсте воћа су шљива и вишња. Углавном се гаје у подручјима у којима
многе друге културе не дају велике приносе, а то су обично сиромашнија земљишта. 
Вишња је засађена на око 269 ха,  а шљива на 413 ха. Те две културе заузимају 64,46%
воћњака у Нишу. Све општине су значајне у производњи вишње и шљиве, док ГО Пантелеј
има највећу површину под засадима. Просечан принос вишње је релативно скроман (3,9
т/ха).  Претежна  сорта  је  облачинска  вишња,  која  је  изузетно  погодна  за  индустријску
прераду.

Вишња, површински најзаступљенија воћна врста, има тенденцију смањења производње.
Произвођачи све више дају предност производњи воћа за свежу потрошњу и економски
сигурнијим и исплативијим воћним врстама.  У производњи вишње заступљена  је  само
једна  сорта,  Облачинска  вишња15,  чији   квалитет,   принос  и  цена  из  године  у  годину
варирају.  Иако је по производњи вишње Србија седма у свету, а после Пољске и Мађарске
највећи произвођач у Европи производња има тренд опадања. Најчешће пропадају и гасе се
воћњаци индивидуалних произвођача.  Разлози благог стагнирања производње вишње су
многи. Између осталих нестабилна и ниска цена, откупци који задњих година не откупе сву
количину  произведене  вишње,  старост  засада,  просечна  сарост  произвођача,  појава
штетних инсеката (жилогриза) који десеткују засаде, потребна велика радна снага за бербу,

15 План руралног развоја Нишавског округа 2012-2021
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недостатак складишних и прерадних капацитета, непостојање организованих задруга или
других видова удруживања произвођача око пласмана вишње. Она има изузетно високу
репутацију  у  сектору  воћа  на  светском  тржишту  превенствено  због  своје  постојане  и
интензивне боје која остаје непромењена и током термичкеобраде због високог процента
суве  материје  и  избалансираног  односа  између  укупних  шећера.  Задруга  „Облачинска
вишња“  из  суседне  општине  Мерошина  је  у  сарадњи  са  Општином Мерошина  у  току
2013.године  покренула  поступак  регистрације  облачинске  вишње  као  производа  са
географским  пореклом,  али  ће  део  заштићене  територије  највероватније  обухватити  и
производњу на територији града Ниша, и то делове градских општина Палилула и Црвени
Крст. Ова заштита ће бити додатни гарант квалитета, као основа за боље позиционирање
вишње на тржишту, као и за стварање производа од ове вишње са географским пореклом.

Производња шљиве је као најважнија воћарска култура Србије у погледу броја стабала и
обима производње. Заступљена је на територији свих ГО Ниша. Важно је имати у виду да
већину  старих,  напуштених  воћњака  у  Нишу  чине  шљивици.  Осим  тога,  значајна
производња шљиве у малим домаћинствима остаје у самим  домаћинствима и користи се за
сопствене потребе (џемови, ракија и др.), што значи да је производња шљиве у Нишу већа.
Шљива  је  најзаступљенија  воћарска  култура  на  територији  града  Ниша.  Сортимент  и
технологија су доста уједначени. Од домаћих сорти гаје се Чачанска рана, родна, лепотица
и најбоља, а од страних Стелнеј (Stanley). Можемо рећи да су све сорте добро прилагођене
условима гајења и дају одличне резултате. Производња шљиве је до сада била намењена
индустријској преради. Међутим задњих  година подигнуто је десетак хектара засада веће
густине садње намењене стоној употреби. Шљива се гаји на целом подручију града изузев
делова поред река Ј. Мораве и Нишаве.

Трешња је  прво сезонско воће  и као  таква  представља веома  уносну  грану воћарства.
Трајање производног циклуса и време сазревања плодова су економски врло повољни у
односу на друге воћне врсте. С обзиром да сазрева у првој половини године а због велике
тражње,  производи  се  врло  брзо  испоруче  и  наплате.  Због  свега  овог  постоји  велико
интересовање за ову културу. На територији града Ниша тренутно се гаји на 30 хектара са
савременим начином узгоја намењене исључиво продаји на тржници.  Преовлађују сорте
Бурлат,  Ван,  Бинг,  Гемерздорфска,  Хеделфингенска,  Ламберт,  Санбрст,  Лапинс, Стела,
Џорџија. Центри производње трешње су Матејевац, Горња и Доња Трнава, Хум, Вртиште.  

Кајсија је  у  Нишу  заступљена  на  око 38  хектара  савремених  засада.  Готово  трећину
производње чини сорта у поступку признавања ДМ1 (Доњи Матејевац 1) селекционисана
управо у Доњем Матејевцу. Због свог познатог укуса, све више се шири као стона сорта а
такође  има  и  вишеструке  могућности  коришћења  као  сорта  за  индустријску  прераду.
Поред ове нове локалне сорте гаје се и Роксана, Аурора, НС-4 и НС-6, Мађарска најбоља,
Кечкеметска ружа.  Иако пре 10 година није било готово ниједног чистог засада кајсије,
данас их 38 ха од тога већина у селу Доњи Матејевац. Поред Матејевца кајсија се гаји у
Малчи, Кнез селу, Горњој Трнави, Хуму. Овоме је највише допринела нова сорта ДМ-1.
Пољопривредници је узгајају због квалитета плода, али још више због чињенице да цвета
касно и прилично дуготрајно, а погодна је за справљање ракије. 
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Производњу брескве  карактерише рано ступање на род и брзо достизање максималног
пораста, а самим тим и брза отплата инвестиције, велика потражња за свежим плодовима
сврстале су брескву на осмо место по производњи воћа у свету. У Нишу се производња
одвија на  72 хектара савремених засада а сортимент је намењен продаји свеже брескве и
нектарине  на  тржници.  Доминирају  ране  и  касне  сорте.  Бресква  је  врста  воћа  чији се
плодови  највише  траже  у  свежем  стању  у  току  лета.  Такође  широк  асортиман,  време
дозревања  током  читавог  лета,  економска  исплативост  чине  ову  воћну  врсту   увек
актуелном. Што се тиче брескве користе се стандардне сорте, подлоге и узгојни облици.
Задњих година  примат преузима  садња нектарине.  Подручија  гајења  су традиционални
виноградарски крајеви Матејевац, Горња Трнава, а у задње време актуелна је садња и у
другим крајевима Поповац, Мезграја.

Производња јабучастог воћа
У  Нишу  водећа  сорта  јабуке  са  скоро  70%  процената  производње,  је  Ајдаред  која  се
углавном гаји у нешто ређем склопу  1 500 стабала по хектару. Осталих 30% засада јабуке
су засади са густим склопом  од 2 800 стабала по хектару. У питању су савремени засади са
наслонима  и  жицом  а  наводњава  се  10%  засада.  Ајдаред  задњих  година  показује
тенденцију смањења а примат преузима нови сортимент: Ред чиф (Red Chief), Грени смит
челенџер  (Granny  Smith  Challenge),  Златни  делишес-клон  Б  (Golden  delicious),  Бребурн
(Braeburn),  Гала  (Gala),  Муцу  (Мutsu),  Галакси  (Galaxy),  Топаз  (Topas).  Центри  гајења
Матејевац, Г. Трнава, Хум.

Производња  дуње и крушке одвија се  спорадично и то углавном као пратећа  култура.
Плантажно се гаје на око 5 ха. И крушка и дуња осим гајења за потрошњу у свежем стању
интересантне су за справљање квалитетних воћних ракија 

Ниш  има  значајну  производњу  јагодастог  воћа.  У  Нишу  је  нешто  заступљенија
производња  јагоде.  Произведене  количине  представљају  значајну  сировину  за  локалне
хладњаче.  Годишња  производња  малине  процењује  се  на  3.350  т,  а  купине  на  1.800  т
Малина и купина углавном се продају хладњачама и прерађивачима (више од 90%). На
зелене пијаце доспе мала количина. Део јагода се продаје хладњачама, а највеће тржиште
за пласман јагода представљају зелене пијаце, трговинске радње и самоуслуге. Јагодасто
воће производи се на малим парцелама. За ту производњу, потребни су сезонски радници у
одређеним периодима гајења, што представља ограничавајући фактор за даље ширење те
производње.

Јагода се узгаја само у на готово целој територији града а већина производње одвија се у
Габровацу, Матејевцу, Лалинцу, Поповцу, и  то  углавном  и  то  углавном стоних  сорти.
Производња јагоде у Нишу варира из године у годину а креће се између 10 и 30 хектара.
Има је знатно више у Алексинцу и Гаџином Хану. Јагода са територије Нишавског округа
готово се сва прода у Нишу, и она је конкурентна нишкој јагоди.
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Производња језграстог воћа
Орах и лешник заузимају површину од 65 хектара на територији града Ниша. Центри
производње  ораха су Палиграце, Лалинац, а лешника Доња Трнава, Велепоље, Вртиште.
Од сорти ораха заступљене су Расна и Шеиново,   а  код лешника Халски џин,  Римски,
Истарски, Косфорд.

8.1.4.2. Процена погодности земљишта за воћарство
Воћарски рејон обухвата питоме падине, побрђа дуж целе Нишавске котлине непосредно
уз  планински  масив  Суве  планине.  Надморска  висина,  географски  положај,  отвореност
према  Средоземљу  (Вардарска  долина),  затвореност  према  северу  (Карпати),  венцима
Сврљишких планина чине климу веома специфичном са изузетном погодношћу за успешно
гајење  веома  различитих  воћних  врста  па  чак  и  неких  које  су  карактеристичне  за
Медитеран (смоква). 

На  основу процене  погодности  систематских  јединица  земљишта  извршена  је  процена
погодности картираних јединица земљишта за воћарство и општи пресек је да су погодна
села за воћарску производњу:

 Равничарско  брежуљкасти:  Паси  Пољана,  М.Поток,  Г.Трнава,  Веле  Поље,
Палиграце,  Г.Топоница,  Чамурлија,  Хум,  Бреница,  Каменица,  Д.Врежина,
Д.Матејевац, Малча, Јасеновик, Прва Кутина, Кравље,

 Брежуљкасто брдски:  Суповац, Сечаница, Г.Матејевац, Кнез Село, Г.Врежина,
Пасјача, Врело, Сићево, Островица, Равни До, Банцарево, Студена, Јелашница,
Лазарево Село, Габровац.

Поред равничарско брежуљкастих и брежуљкасто брдског могуће је успешно гајење свих
воћних врста и у равничарском рејону. У сваком насељеном месту у равничарском рејону
постоје одређена места  – оазе која су одувек  позната  по узгоју воћа и која су изузетно
погодна за узгој воћа.

Из кратког прегледа стања производње воћа у Нишу произилази да је производња воћа
малог  обима,  а  већина  пољопривредника  који  се  баве  том  производњом  имају  мале
површине за то. Производња је расцепкана (у просеку 0,1-2ха, зависно од врсте воћа) што
доводи до високих јединичних трошкова производње, као и до много већег утрошка рада у
производњи (ниска специјализација производње).

Са малом производњом за тржиште и ниском приносима, није могуће остварити добит што
ограничава преговарачку моћ у односу на купце и истовремено умањује инвестиционе и
кредитне  могућности  тих  газдинастава.  Та  домаћинства  нису конкурентна  у  односу  на
домаћинаства из других градова и општина Србије са развијеном воћарском производњом.

По званичним подацима  воћарска производња је  заступљена  на  1058 ха,  што чини 8%
коришћеног  пољопривредног  земљишта  и  представља  знатно  већи  просек  од  Србије
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(4,75%),  али  се  само  38ха  наводњава.  Када  пољопривредне  површине  разматрамо  по
класама погодности долазимо до податка да је чак 25% пољопривредних површина Ниша у
већој  или  мањој  мери  прикладно  за  воћарску  производњу,   не  рачунајући  при  том да
јагодасте  воћне  врсте  могу  равноправно  конкурисати  повртарским  културама  на
површинама резервисаним за повртарство.

Важно је питање опсега производње у поједним подручијима, како би се боље планирала
механизација,  откуп,  итд,  што  севе  може  решити  добро  организована  задруга  или
удружење произвођача. У том смислу, Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша
пружа механизме подршке удруживању пољопривредних произвођача, пре свега воћара, у
организоване  групе,  пружајући  неопходну  техничку  подршку  у   формирању  и
функционисању  задруга/удружења  као  и  логистичку  подршку  (Формирање
мултифункционалног агро-ресурс центра у Доњем Матејевцу).

Сматара се да је за готово сваку врсту потрбено на поједниначном подручју организовати
производњу на најмање 50ха. За јабуке, крушке, шљиве, вишње, трешње могу бити врло
прикладни  воћњаци  од  1  до  3  ха.  При  гајењу  јагода  и  малина  могу  се  практиковати
воћњаци од 0,25 до 1ха.  Анализа  конкурентности  пољопривредних производа  у оквиру
биљне групе  показује  да је воћарство убедљиво најбољи сектор од других производњи.
Издваја се производња вишања, затим кајсија и брескви. Те производње су конкурентне и
на главним итвозним тржиштима, где се Србија издваја са изразито позитивним трендом
повећања производње. Сагледавајући тренутну ситуацију, укупна површину сталних засада
воћака од 1058ха је у власништву 3890 регистрованих пољопривредних газдинства,  што
указује  да је просечна површина воћњака у власништву газдинства 0,27ха. Овај податак
указује да је сем укрупњавања земљишта, неопходно  усредсредити мере локалне подршке
ка  оним  пољопривредним  газдинствима  која  имају  у  власништву  воћњаке  приближне
површине  оних  који  су  рентабилни  за  производњу  како  би  кроз  програм  подизања
вишегодишњих засада достигли ниво прикладан за производњу. Управа за пољопривреду и
развој  села  има  императив  успостављања  одрживог  модела  помоћи  пољопривредним
произвођачима у подизању вишегодишњих засада  воћа,  како би 20 % пољопривредних
произвођача воћа са територије Града Ниша до 2020 године подигли ниво производње до
оптималног. 

8.1.5. Погодност пољопривредног земљишта за виноградарство 

8.1.5.1. Стање постојеће виноградарске производње
Република Србија има повољне климатске, земљишне и друге услове за гајење винове лозе,
који се огледају у постојању три виноградарска региона, 22 рејона и 77 виногорја.  Нишки
рејон обухвата виноградарске терене који се налазе у широкој котлини доњег слива
реке Нишаве и доњих сливова река Јужне Мораве и Моравице, површине, 104.084,44 ха.
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Нишки рејон  обухвата  територију  у  општинама  Сокобања,  Алексинац,  Дољевац,  града
Ниша и Сврљиг. За Нишки рејон могу се употребљавати следећи називи: „Нишки рејон''
или „Ниш“, у ћириличком и латиничком писму.

Нишки рејон има следећа виногорја:
 Сокобањско;
 Алексиначко; 
 Житковачко; 
 Чегарско; 
 Кутинско;
 Сврљишко.

Нишки  рејон  је  један  од  највећих  и  најраспрострањенији  виноградарски  рејон  на
територији Р. Србије и простире се у ужој области река Јужне Мораве, Топлице, Нишаве и
река које чине слив Вардара. Клима је веома специфична са веома мало падавина (550-650
мм), изразито жарким летима и хладним зимама. Виногради се налазе углавном на јужним
и југоисточним експозицијама на надморској висини од 300-600 м.

Нишки подрејон чине два виногорја са  тренутном површином од око 200 ha производних
засада  и  сортиментом  који  није  за  квалитетна  и  врхунска  вина.  Производни  засади  и
сортимент није прикладан за квалитетна и врхунска вина. Водеће сорте у овом подрејону
су Пловдина,  Прокупац,  Смедеревка  и  Жупљанка.  Највећи  утицај  на  овакав  сортимент
имале су раније задруге у Малчи, Сићеву и Јелашници које су половином седамдесетих и
почетком  осамдесетих  бесплатно  делиле  калемове  наведених  сорти  произвођачима.
Пропадање великих задруга, ПИК-а и винрија, уситњеност поседа, нерешени имовинско
правни односи, неразвијеност подручија, неповољна старосна структура становништва, и
пре свега распрострањеност фитоплазме (златасто жутило и црвенило листа винове лозе)
су главни разлози мале заинтересованости за подизање нових засада у Нишком подрејону.  

     Регион
     Област
     Град – oпштина

Виногради, ha 

укупно
сорте за вино са

географским пореклом
остале винске

сорте
сорте за јело

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  22 150  2 631  14 852  4 667

Град Ниш   801   57   632   112
Медијана   31   1   14   16
Нишка Бања   175   38   109   28
Палилула   99   5   74   20
Пантелеј   321   8   294   19
Црвени крст   175   6   141   28

Табела 20: Виногради, Извор: Попис пољопривреде, 2012 година
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Задњих 5 година подигнуто је око 20  ha. Ови виногради подигнути су искључиво здравим
и  квалитетним  садним  материјалом.  Доминантан  узгојни  облик  је  шпалирски  -  77%
(шпалир 51% + шпалир дупла садња 26%). Просечна старост винограда је 28 година што
указује  да  је  већина  винограда  у  средњој  доби плодоношења а  10% винограда  у  овом
рејону посађено у периоду 2005 - 2012. године.  По својинској структури већина винограда
се налази у сопственом власништву (97,56%). У прошлости водеће сорте у овом рејону су
биле  аутохтоне  сорте  Пловдина  и   Прокупац,  које  су  и  задржале  значајније  учешће  у
сортименту. Може се  рећи да се  сортимент умногоме променио тако да тренутно  међу
водећим сортама преовлађују сорте за производњу врхунских црвених и белих вина које се
налазе, Каберне, Гаме, Франковка, Шардоне, Совињон, Италијански ризлиг

8.1.5.2. Процена погодности земљишта за виноградарство
У  склопу  твининг  пројекта  „Јачање  капацитета  и  техничка  помоћ  у  изради  нове
рејонизације виноградарских подручја и система географског порекла вина“ извршена је
рејонинизације  виноградарске  производње  Републике  Србије,  где  се  у  склопу  Нишког
подрејона налазе Чегарско и Кутинско виногорје.
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Слика  3: Нишавски рејон,  Извор: Министарство пољопривреде и заштите животне средине
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Чегарско виногорје
Чегарско виногорје  обухвата  терене у доњем сливу реке Нишаве и то брдске терене са
десне стране.

Чегарско виногорје  обухвата  делове катастарских општина  Горња Трнава,  Миљковац,
Горња Трнава,  Берчинац,  Паљина,  Горња Топоница,  Вртиште,  Рујник,  Чамурлија,
Трупале,  Поповац,  Доњи Комрен,  Горњи  Комрен,  Хум,  Бреница,  Каменица,  Доња
Врежина,  Кнез Село,  Горња Врежина,  Јасеновик,  Малча,  Ореовац,  Врело,  Пасјача,
Сићево, Просек-Манастир, Острвица, Куновица, Равни До, Јелешница, Нишка бања,
Прва  Кутина,  Радикина  бара,  Раутово,  Чукљеник  и  Куновица,  као  и  катастарске
општине Врело, Кравље, Палиграце, Веле Поље и Доњи Матејевац I.

За Чегарско виногорје могу се употребљавати следећи називи: „Чегарско виногорје” или
„Чегар”, у ћириличком и латиничком писму.

Кутинско виногорје
Кутинско виногорје  обухвата  виноградарске терене  који  се  налазе  са  јужне  стране  и  у
непосредној близини града Ниша.

Кутинско виногорје обухвата делове катастарских општина Ниш „Бубањ“, Паси Пољана,
Ниш „Ћеле Кула“, Суви до, Нишка бања, Прва Кутина, Вукманово, Бербатово, Доње
Власе,  Перутина,  Кнежица,  Малошиште,  Белотинац,  као  и  катастарске  општине
Габровац и Ћурлина.

За Кутинско виногорје могу се употребљавати следећи називи: „Кутинско виногорје” или
„Кутина”, у ћириличком и латиничком писму.

Препоручене/дозвољене сорте
Препоручене/дозвољене сорте за Нишки рејон по виногорјима које служе за производњу
квалитетног  вина  са  географским  пореклом  (квалитетно  вино  са  контролисаним
географским  пореклом  и  квалитетом  –  К.П.К.  и  врхунско  вино  са  контролисаним  и
гарантованим географским пореклом и квалитетом - К.Г.П.К.) са максималним дозвољеним
приносима (у килограмима) по биљци винове лозе и по хектару су:
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принос/биљци принос/биљци

3000-4000
биљака/хект

ару

преко  4000
биљака/хект

ару

3000-4000
биљака/хект

ару

преко 4000
биљака/хект

ару

Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте
Тамјаника ❶❷ ❶❷ ❶❷ ❶❷ ❶❷ ❶❷ 2,5 2 7.500 8.000
Сланкаменка црвена 
(Пловдина)

❶❷ ❶❷ ❶❷ ❶❷ ❶❷ ❶❷
2,5 2 7.500 8.000

Смедеревка      ❷ ❶❷ ❶❷ ❶❷ ❶❷ ❶❷ 2,5 2 7.500 8.000
Препоручене/дозвољене домаће створене сорте

Жупљанка ❶❷ ❶❷ ❶❷ ❶❷ ❶❷ ❶❷ 2,5 2 7.500 8.000
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Неопланта ❶❷ ❶❷ ❶❷ ❶❷ ❶❷ ❶❷ 2,5 2 7.500 8.000
Препоручене/дозвољене интернационалне сорте

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

❶❷ ❶❷ ❶❷ ❶❷ ❶❷ ❶❷ 2,5 2 7.500 8.000
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Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте
Limberger (Франковка) ❶❷ ❶❷ ❶❷ ❶❷ ❶❷ ❶❷ 2,5 2 7.500 8.000
Potrugieser (Португизер) ❶❷ ❶❷ ❶❷ ❶❷ ❶❷ ❶❷ 2,5 2 7.500 8.000
Вранац      ❷ ❶❷ ❶❷ ❶❷ ❶❷      ❷ 2,5 2 7.500 8.000
Прокупац (Рскавац) ❶❷ ❶❷ ❶❷ ❶❷ ❶❷ ❶❷ 2,5 2 7.500 8.000

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

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

СОРТЕ ЗА
ЦРВЕНА ВИНА
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Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте
Potrugieser (Португизер) ❶❷ ❶❷ ❶❷ ❶❷ ❶❷ ❶❷ 2,5 2 7.500 8.000
Тамјаника црна ❶❷ ❶❷ ❶❷ ❶❷ ❶❷ ❶❷ 2,5 2 7.500 8.000
Limberger (Франковка) ❶❷ ❶❷ ❶❷ ❶❷ ❶❷ ❶❷ 2,5 2 7.500 8.000
Вранац      ❷ ❶❷ ❶❷ ❶❷ ❶❷      ❷ 2,5 2 7.500 8.000
Прокупац (Рскавац) ❶❷ ❶❷ ❶❷ ❶❷ ❶❷ ❶❷ 2,5 2 7.500 8.000

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

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

Препоручене/дозвољене сорте бојадисери
Alicante Bouschet     ❷     ❷     ❷     ❷     ❷     ❷ 2,5 2 7.500 8.000
Gamay Teinturier (Гаме 
бојадисер)

    ❷     ❷     ❷     ❷     ❷     ❷
2,5 2 7.500 8.000

Зачинак     ❷     ❷     ❷     ❷     ❷     ❷ 2,5 2 7.500 8.000
Жупски бојадисер     ❷     ❷     ❷     ❷     ❷     ❷ 2,5 2 7.500 8.000
Крајински бојадисер     ❷     ❷     ❷     ❷     ❷     ❷ 2,5 2 7.500 8.000

❶ - основна рејонирана сорта (препоручена) ❷ -  допунска  рејонирана  сорта
(дозвољена)
Табела  21:  Препоручене/дозвољене  сорте  за  Нишки  рејон  по  виногорјима,  Извор:  Министарство
пољопривреде и заштите животне средине
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У изузетно  повољним годинама,  принос  се  може увећати  за  највише 0,5  kg  по биљци
винове лозе.

Нишки рејон
(Сокобањско, Алексиначко, Житковачко, Чегарско, Кутинско и Сврљишко виногорје)

СОРТЕ ЗА СТОНУ УПОТРЕБУ 
ГРОЖЂА 
(ПРЕПОРУЧЕНЕ/ДОЗВОЉЕНЕ 
САМО ЗА ВИНОГОРЈА)

Препоручене/дозвољене аутохтоне и регионалне сорте
- Chasselas (Шасла бела, 

Племенка бела)
- Chasselas rosse (Шасла 

црвена, Племенка црвена)
- Чауш бели
- Црвени дренак (Разаклија)
- Друге сорте

Препоручене/дозвољене домаће створене сорте
- Опузенска рана
- Бисерка рана
- Демир Капија
- Београдска рана
- Косовска рана
- Грочанка

- Кармен
- Банатски мускат
- Радмиловачки мускат
- Смедеревски мускат
- Ласта
- Србија

- Београдска бесемена
- Неготински рубин
- Кавадарски дренак
- Антигона
- Повардарска позна
- Друге сорте

Препоручене/дозвољене интернационалне сорте
- Prima 
- Ora
- Early muscat
- Чабски бисер
- Cardinal 
- Irsai Oliver
- Љана
- Matilde
- Muscat de Hambourg 

(Мускат хамбург)
- Perlette (Перлет)
- Reine des vignes 

(Kраљица винограда)

- Sultanine blanche 
(Thompson seedless, 
Султанина)

- Super rani Bolgar (врло 
рани Афус-али)

- Exalta 
- Muscat Precoce de 

Saumur
- Danlas 
- Alina
- Angela
- Astaniskij
- Fanny
- Georg
- Lival 

- Nadegda Azos
- Muscat Rose St Vallier
- Michele Parlieri
- Victoria
- Katharina
- Dattier de Bouyrout 

(Афус-али, Регина)
- Moldоva
- Alphonse Lavallée
- Italia (Мускат италија)
- Muscat d'Alexandrie 

(Александријски мускат)
- Друге сорте

ПРЕПОРУЧЕНЕ/ДОЗВОЉЕНЕ 
ЛОЗНЕ ПОДЛОГЕ

- Berlandieri x Riparia, Kober 
5BB 

- Berlandieri x Riparia, SO4
- Berlandieri x Riparia, Teleki 5C
- Berlandieri x Riparia, Teleki 

8B 
- Berlandieri x Riparia, 420 А

- Berlandieri x Rupestris, 
Richter 110

- Berlandieri x Rupestris, 
Paulsen 1103

- Berlandieri x Rupestris, 
Ruggeri 140

- Berlandieri x Rupestris, Richter 
99

- Chasselas х Berlandieri 41B
- Fercal
-     Друге подлоге

УЗГОЈНИ ОБЛИК (НАЧИН 
РЕЗИДБЕ) КОД ВИНОГРАДА 
НАМЕЊЕНИХ ПРОИЗВОДЊИ 
ГРОЖЂА ЗА КВАЛИТЕТНА ВИНА 
СА ГЕОГРАФСКИМ ПОРЕКЛОМ

- Једногуби Гијов (Гујо) 
(Гујо)
- Двогуби Гијов (Гујо)
- Карловачки
- Роајатска кордуница

- Асиметрична кордуница
- Казанављева кордуница
- са слободним (падајућим) 

ластарима

- Силво кордуница 
- Мозерова кордуница
- Жупски 
- Крајински
-       Други слични узгојни облици

МИНИМАЛНИ САДРЖАЈ 
АЛКОХОЛА (% VOL) 
(уколико вино није произведено на 
посебан начин)

Бела/Роза Црвена

10,0 10,5

Табела 22: Друге карактеристике везане за производњу грожђа и вина, Извор: Министарство пољопривреде 
и заштите животне средине
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8.1.7. Погодност пољопривредног земљишта за пашњаке 
Учешће ливада у односу на укупну пољопривредну површину је веома мало, а парцеле су
уситњене и еасуте по читавој територији гарад. У већини случајева су поједине парцеле
сврстане у ову категорију обрадивих површиина,  више као резултат слабе организације
пољопривредне производње, а мање као потреба за производеом сена као културе. Такву
чињеницу потврђују и подаци и знатној заступљености овог земљишта на катастарским
општинама  које  се  простиру  на  алувијалној  равни  Нишаве  и  Мораве.  Најзначајније
површине  под  ливадама  се  ипак  највише  налазе  на  катастатрским  општинама  брдско-
планинског  подручја  града  Ниша.  Пашњаци  као  специфична  категорија  земљишта  су
различито заступљени на планском подручју. То је свакако разумљиво ако се има у виду
велика  разуђеност  подручја  како  у  геолошко-морфолошком  смислу  тако  и  у  погледу
климатско  и  педелошких  фактора,  што  је  довело  до  тога  да  се  заступљењност  овог
земљишта по катастарским општинама креће у интервалу од 1,4% (Медошевац) до 51,55%
(Врело).  Највећи пашњачки комплекси су на катастарским општинама у северном делу
подручја Ниша. Под овим земљиштем је 46% од укупне површине под пашњацима. Нешто
мање значајни комплекс под овим земљиштем се  налази у југоисточном делу планског
подручја,  на деловима катастарских општина које непосредно леже на обронцима Суве
планине.  

8.1.8. Погодност земљишта за пошумљавање
Према  функцији  шуме  су  разврстане  на:  шуме  са  производно-заштитном  фунцкијом
(42,59%)  и  шуме  са  приоритетно  заштитном  функцијом  (46,48%).  Према  категорији
заштите шуме су: парк шуме (0,46%), парк природе (9,16%), предео посебних природних
лепота  (0,7%),  специјални  резерват  природе  (0,61%).  Шумски  комплекси  су  доста
неравномерно  заступљени  по  катастарским  општинама  на  територији  града.  Највеће
учешће  ових  комплекса  се  налази  у  брдско-планинском  подручју.  У  однсоу на  укупне
површине  по  катастарским  општинама  креће  се  у  граници  од 0,0% (Бубањ)  до  97,4%
(Лесковик).  Главни шумски комплекси налазе  се  на северу града (Палиграце,  Кравље,
Церје, Лесковик, Рујник и Каменица) у југоисточном делу на подручју Суве планине и
у  оквиру  катастарских  општина  Бербатово,  Вукманово,  Габровац,  Доње  Власе  и
Лазарево Село.

Најраспрострањенији  су  комплекси  букових  шума  и  мешовите  шуме  лишћара  чији  је
укупан  број  у  неким  састојинама  и  преко  петнаестак  врста.  По  ободу  комплекса
мезофилних  букових  шума  (углавном  у  државном власништву),  на  нижим  висинама  и
ближе насељеним местима, присутан је комплекс ксеромозофилних китњасто-грабових , а
још ниже појас ксеро-термофилних сладуново-церових шума. Комплекс букових шума је
негован, очуван, састоји се углавном од производних, добро обраслих шума остварује више
основне него производне фунцкије. Опште карактеритике шума и шумског земљишта су
добра распрострањеност, обраслост и велико учеће шикара и шибљака. 

Постојећи  подаци,  омогућавају  анализу  стања  шумског  фонда  и  начина  газдовања  и  с
обзиром на  сличности  проблема у  пољопривредне  производње  и на  потребу прављења
јединствених  стратегија  у  тој  области,  сасвим  је  рационално  на  јединствен  начин
размишљати и о целини овог шумског и суседних шумских подручја. 
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Однос  (шумом)  обраслих  и  осталих  површина  је  74:26,  у  корист  осталих  површина,
односно, по подацима из 2004. год., 26% површине је обрасло шумом а 74% је под осталом
површином.  Овај  однос  се  изузетно  погоршава  ако се  необраслим  површинама  додају
непродуктивне површине шикара и шибљака које заузимају чак 32,4% површине шумског
подручја,  тако да  површине  ван  производње  достижу 46,5%. Овај  податак  би  био  још
неповољнији,  ако  би  се  овим  површинама  придружиле  напуштене  пољопривредне
површине урасле у шикару, а које би могле да се искористе за пошумљавање. То је још
једна  од  кључних  области  које  захтевају  детаљнију  анализу. Повећање  површина  и
производности шума на шумском, али и на деловима пољопривредног земљишта на којима
се  трајно  напушта  пољопривредна  производња  (у  складу  са  законским  одредбама)  и
унапређење одрживог газдовања шумама у складу са локалним и националним развојним
политикама и приоритетима, а на основу прихватљивих еколошких стандарда уз пажљиво
индентификовање циљева у приватним шумама се поставља као иззов у наредном периоду.

8.2. Процена погодности пољопривредног земљишта за производњу у заштићеним 
подручијима

Пољопривреда  је,  поред  шумарства,  основна  привредна  грана  на  подручју  предела
заштићених  подручја,  тако  да  се  посебна  пажња  мора  посветити  развоју  овог  сектора
привреде  (како  традиционалне,  тако  и  органске  пољопривреде)  и  агрокомплекса
(производњи и преради здраве хране - у ратарству, воћарству и виноградарству, сточарству,
пчеларству, као и активностима везаним за сакупљање и прераду бобичастог воћа, печурки,
лековитог биља итд).

Концепција  развоја  пољопривреде,  нарочито  традиционалне,  заснива  се  на  богатству
природним ресурсима и знањима која се генерацијама преносе унутар  пољопривредних
домаћинстава,  уз  истовремено  очување  аутохтоних  сорти  биљака  и  раса  стоке  које  су
типичне  за  подручје  заштићених  подручја,  а  уз  поштовање  принципа  одрживог
пољопривредног  и  руралног  развоја  (што  подразумева  строго  контролисану  примену
савремених  агротехничких  и  агрохемијских  мера)  и  постојању  неких  употребљивих  и
изградњи  нових  прерађивачких  капацитета,  уз  финансијску  подршку  шире  друштвене
заједнице и учешће локалних самоуправа на подручју заштићених природних подручја.  На
овај  начин  је  могуће  поспешити  развој  традиционалне  пољопривредне  производње  уз
истовремено очување аутохтоних сорти биљака и раса стоке које су типичне за подручје
заштићених подручја, а у циљу постизања већих приноса и стварању тржишних вишкова
пољопривредних производа. 

Поред традиционалне пољопривреде, области заштићених подручја су погодна и за развој
органске  пољопривредне  производње,  односно  производње  без  употребе  минералних
ђубрива,  пестицида  и  осталих  агрохемијских  мера.  На тај  начин је  могуће  орјентисати
пољопривредну производњу  на производњу здраве хране (по стандардима Европске уније)
са  робном  марком  и  географским  пореклом,  што  у  доброј  мери  може  употпунити
туристичку понуду и омогућити да ова грана привреде постане комплементарна туризму.
Развој  органске  пољопривредне  производње  је  могућ  у  атарима  готово  свих  села  на
терирорији заштићених подручја и рубних насеља подручија заштите, будући да су велики
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потенцијали  пољопривредног  земљишта  стајали  неискоришћени  дуги  низ  година,  што
значи да у том периоду ово земљиште није третирано агротехничким, ни агрохемијским
мерама.

Очувана животна средина уз компаративне предности подручја (демографски потенцијал,
локални  природни  ресурси,  природна  и  културна  добра   и  искуство  и  традиција  у
пољопривреди)  представљају  добру основу за  развој  руралне  привреде.  Рурални  развој
заштићених подручја је могуће остварити реорганизацијом пољопривредне производње.

На територији заштићених подручја у свим рејонима треба предузети адекватне мере за
укрупњавање пољопривредних поседа и парцела породичних газдинстава и подстицање
њихове специјализације и комерцијализације са циљем повећања економске ефикасности
пољопривредне производње, а уз поштовање еколошких стандарда. 

Како  простор  СРП  „Сува  планине“  и  Парка  природе  „Јелашничка  клисура“  обилује
повољним природним условима за производњу аутохтоног и плантажног лековитог биља,
гљива, сакупљање шумских плодова и сл., потребно је повећати површине по лековитим и
зачинским  биљем,  организовати  перманентну  обуку  сакупљача  и  отворити  низ
прерађивачких капацитета за откуп, смештај, прераду и дистрибуцију истог.

За  свеукупни  развој  пољопривредне  производње  од  пресудног  значаја  је  удруживање
пољопривредних произвођача у вертикалне (повезивање са пољопривредно-прехрамбеним
сектором и директан пласман производа) и хоризонталне кластере (који су се показали као
значајни организациони облици за ефикасно и рентабилно коришћење скупе механизације,
као  и  за  едукацију  (из  области  традиционалне  и  органске  пољопривреде  и  очувања
природне средине) и размену искустава пољопривредних произвођача) у свим облицима
пољопривредне производње.

Развој сточарске производње и оснивање крупних сточарских фарми (по стандардима ЕУ)
требало би да се одвија ван СРП „Сува планина“ и Парка природе „Јелашничка клисурса“
и СРП „Јелашничк клисура“ и засниваће се на адаптацији напуштених и изградњи нових
објеката,  са  посебним  акцентом  на  развој  пашњачког  сточарства  у  органском  режиму.
Сточарска  производња  би  требало  да  се  базира  на  измени  расног  састава  стоке  и
квалитетнијој  ветеринарској  заштити,  као  и  на  побољшању  услова  чувања  и  смештаја
стоке.

Просторним планом Града Ниша су идентификоване природне целине и објекти за које се
предлаже заштита. До доношење аката о заштити, за ове просторе је неопходно применити
плански  режим  коришћења  који  одговара  III степену  заштите  подруја.  То  су  следеће
целине:  подручје  изворишта  термалне  воде  у  Нишкој  Бањи;  Миаковачка  клисура  са
геоморфолошким  раритетима  и  биотичким  садржајем;  Мезграјско  Поље  (фауна);
Ибровица-Беле  Воде,  видиковац  на  заравњеном  превоју  Селичевице  (900м);  Мали
Јастребац са разноврсним биљним и животињским светом; еколошки значајна подручја по
програму  NATURA 2000. Предложе се и рекогносцирање следећих простора: Каменичка
мала  клисура;  Г.Матејевачки  теснац  према  манастриру  Св.Јован;  Г.Матејавачка  терма;
Комплекс Хумске Чуке; Мала Пасјачка сутеска са Бањицом; лесне оазе око Ниша;удолина у
Коритнику (испод насеља Коритник); Калафатски цревни пермски пешчари (вегетација);
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субасоцијација  рудинских  пелина  и  калавера  са  седафчетом;  сви  типови  терцијарних
шљункова (нишавски, моравски, малчански, шљунак на Влашком превоју); терен превоја и
облучја Грамаде.

Као посебан вид заштите, планирано је формирање азила за угрожене асоцијације и врсте
са подручја Ниша-долина реке Радосиње између Просека (иза Црвеног брда и развалина
утврђења Градац) и Малче (малчанцких параспура). Долина је довољно дугачка, широка,
заштићена  разућеним  бреговима  и  најважније  ненасељена,  слабо  посећивана  и
експлоатисана (једино од стада оваца) а располаже и каптрираном чесмом пијаће воде у
горњем крају. У њеном доњем делу јефтином земљаном браном планира се и ујезерење за
акватичке асоцојације, забаву посетилаца и обуку студената, па би свакако требало узети у
обзир ову чињеницу при спровођењу пољопривредне политике на овом подручју.

8.2.1. Специјални резерват природе -СРП Сува планина 16

Рејонизација пољопривредне производње СРП Сува планина на територији Града Ниша
извршена је на следећи начин:

 Воћарско – пашњачко - сточарски рејон   - обухвата северни део подручја СРП
Сува планина  и то делове катастарских општина Доња Студена и Горња Студена.
Рејон карактерише високо учешће воћњака у структури пољопривредног земљишта
који су у доброј мери прошарани ливадама и пашњацима.

Даљи развој  пољопривреде засниваће се на обнављању старих засада јабука и шљива и
повећању  површина  под  новим  засадима  јагодичастог  и  бобичастог  воћа  (нарочито
малина), уз поштовање еколошких стандарда у примени агрохемијских мера. Велики део
пољопривредних  површина  на  подручју  рејона  захватају  ливаде  и  пашњаци,  тако  да
сточарска производња представља једну од компаративних предности овог рејона. Рејон
поседује велике услове за испашу, тако да је могућ даљи развој пашњачког сточарства, уз
могућност  измене  расног  састава  стоке.  Поред воћарства  и пашњачког  сточарства,  овај
рејон  пружа  велике  могућности  за  развој  пчеларства  и  за  повећање  површина  под
лековитим и зачинским биљем. Улагања је потребно усмеравати на обнављање постојећих
и оснивање нових откупних станица за откуп воћа, меда и лековитог и зачинског биља, као
и на изградњу хладњача,  сушара  за воће и лековито и зачинско биље.  Поред откупних
станица  и  мини сушара,  потребно  је  обезбедити  и  усмерити  улагања у мале  погоне  за
прераду  воћа,  по  традиционалним  рецептурама,  чиме  се  стиче  могућност  производње
здраве хране са познатим географским пореклом (брендирање производа).

 Рејон  планинске  пољопривреде  и  пашњачког  сточарства  –  простире  се  у
широком луку и обухвата у доброј мери северозападни  део СРП Сува планина и то
делове катастарских општина Доње Студене и Горње Студене. Рејон карактерише
високо учешће шума, ливада и пашњака. 

16
Просторни  план  подручја  посебне  намене  Специјалног  резервата  природе  Сува  планина,  ЈП Завод за

урбанизам Ниш,  јануар 2012.година
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Основна грана пољопривреде у овом рејону је пашњачко сточарство (пре свега пашњачко
говедарство,  овчарство,  козарство  и  свињарство).  Даљи развој  пашњачког  сточарства  је
могућ  уз  предузимање  мера  за  заштиту  ливадско-пашњачких  и  шумских  екосистема  и
спровођење система контролисане испаше. Како је велики део овог подручја под системом
заштите, потребно је орјентисати се на развој пашњачког сточарства у органском  режиму
(без  примене  агрохемијских  мера).  Поред  сточарства,  постоје  велики  услови  за  развој
контролисаног  сакупљања  шумских  плодова  и  лековитог  биља.  Улагања  је  потребно
усмеравати у правцу формирања мини откупних станица за шумске плодове и лековито
биље.

8.2.1.1. Правила уређења на пољопривредном земљишту СРП Сува планина
На  пољопривредном  земљишту,  на  подручју  специјалног  резервата  природе  "Сува
планина", забрањује се: 

 промена  намена  пољопривредних  површина,  изузев  промена  које  проистичу  из
планских докумената; 

 вршење било каквих пољопривредних радова на просторима који су означени као
геонаслеђе уколико они нису у функцији њиховог уређења; 

 преоравање земљишта и обављање других пољопривредних радњи на местима и на
начин који могу изазвати процесе  јаке и  ексцезивне водне ерозије  и неповољне
промене предела. 

На  подручју  са  режимом  заштите  I  степена забрањује  се  извођење  било  каквих
пољопривредних радова.

На подручју режима  заштите П степена,  осим забрана дефинисаних за цело заштићено
подручје забрањује се:

 преоравање природних ливада и пашњака; 
 садња,  засејавање  и  насељавање  врста  биљака  страних  за  природни  живи  свет

планираног подручја, осим за потребе спречавања ерозије и клизишта и 
 сакупљање и коришћење плодова свих заштићених биљних врста.

На подручју режима  заштите Ш степена  прописују  се  забране које се  односе на цело
заштићено подручје. За извођење послова везаних за пољопривредну делатност дозвољава
се: 

 развијање  пољопривредне  производње  која  неће  стварати  нежељене  утицаје  на
животну  средину,  а  пре  свега  сточарство  које  би  било  строго  контролисано  и
оптимизирано у односу на оптерећење животне средине; 

 одржива производња здравих и квалитетних намирница; 
 очување биолошке разноврсности у датом агроекосистему; 
 дугорочна заштита и одржавање плодности земљишта, користећи се превентивним

агротехничким мерама; 
 употреба  одговарајуће  технологије  у  циљу  добијања  здравих  и  квалитетних

производа, у складу са биолошким законима у постојећем агроекосистему;
 контролисана  комерцијализација  и  интезивирање  пољопривредне  производње,

строго у складу са критеријумима и захтевима еколошко - просторне заштите.
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8.2.2. Парк природе „Сићевачка клисура“17

Парк  природе  "Сићевачка  клисура"  обухвата  делове  подручје  општина  Ниш  и  Бела
Паланка,  укупне  површине  7.746  ha,  од  чега  на  подручју  општине  Ниш  5.559  ha,  на
деловима катастарских  општина  Куновица,  Равни До,  Просек,  Јелашница,  Сићево и
Ореовац и целој катастарској општини Островица и на подручју општине Бела Паланка
2.187 ha на деловима катастарских општина Црнче, Градиште и Долац.

На подручју Парка природе "Сићевачка клисура" установљен је режим заштите III степена
на већем делу подручја, површине од 6.555 ha и режим заштите II степена на локалитетима
Градиштанског кањона и Вис-Кусаче укупне површине 1.191 ha.

На овом локалитету забрањено је:
 узнемиравање, уништавање и сакупљање заштићених врста флоре и фауне, уносити

стране  дивље  животињске  врсте  као  и  стране  врсте  биљака,  осим  за  потребе
спречавања ерозије и клизишта, грађевинским подручјама и гајење агрокултура на
пољопривредним површинама сеоских домаћинстава;

 сећи и уништавати дрвеће, жбуње и осталу вегетацију на странама кањона, као и на
осталим деловима подручја парка, када се њиме угрожава биолошка разноврсности
стабилност природних екосистема и изазивају процеси ерозије;

 изводити радове и активности које би нарушиле геоморфолошке одлике подручја,
експлоатација  бигра,  камена,  шљунка  и  других  минералних  сировина,  отварање
позајмишта  земље,  одлагање  и  депоновање  земљишта  и  другог  материјала,
каптирање  извора  или  делова  водотокова  и  обављати  друге  делатности  и
предузимати  друге  радове  којима  се  уништава  природа,  однсоно  угрожавају
вредности парка природе;

 градити индустријске инфраструктурне и друге обејкте или изводити радове којима
се  загађује  ваздух,  земљиште  и  воде,  смањује  њихова  количина,  просторни  и
временски  распред или  се  угрожава амбијент  и  заштићена  околина  непокретних
културних добара и добара под претходном заштитом;

 обављати било какве радове у заштићеној околиони непокретних културних добара
без  претходно  прибављених  услова  и  сагалсности  надлежне  службе  за  заштиту
споменика културе и природе;

 градити викенд објекте  изван грађевиснког посручја утврђених просторним планом
подручја парка природе;

 депоновати комунлани отпад и индустријски отпад и секнундарне сировине

Подручје у режиму заштите  II степена обувата  локалитете Градиштанског кањона и
Вис-Кусаче, укупне површине 1.191ха.

На овој површини, осим мера заштите III степена, прописују се одређене мере заштите
односно забране.

Забрањено је:

17 План управљања парком природе „Сићевачка  клисура“ за период 2011-2020.године, ЈП „Србијашуме“ 
2010.године
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 отварање и рад каменолома;
 градити било какве објекте, укључујући и привремене планинарске и шумарске

објекте и друге сличне објекте, осим радова на одржавању магистралног пута Е-
5 Ниш-Софија и пруге и уређење путног и пружног појаса, као и висећег моста
на уласку у Градиштански кањоном;

 трасирање  и  уређење  нових  шумских  путева  и  планираних  стаза  осим
постојећих;

 сакупљање шумских и других плодова, печурки и лековитог биља;
 лов дивљачи
 крчење  шума,  кресање  лисника,  извачење  лежевине,  жирење  и  побељивање

стабала,  као  и  испаша  стоке  на  површинама  под  шумом  и  на  шумском
земљишту, осим ограниченог пашарења;

 каптирање извора и захватање воде на водотоцима.

У складу са зонама заштите и Просторним планом и наменом пољопривредна производња
у Сићевачкој  клисури се усмерава на традиционалну пољопривредну производњу, као и
подстицање органске пољопривредне производње. Остваривање циља је могуће кроз развој
пољопривреде  и  реструктурирање  аграрног  сектора  ради  повећања  тржишне
конкурентности локалног пољопривредних производа. За остваривање циља, неопходно је
реализовати активности у области ревитализације села и развоја традиционалних облика
пољопривредне производње.  

8.2.3. Специјални резерват природе „Јелашничка клисура“18

Јелашничка клисура се ставља под заштиту као природно добро од изузетног  значаја и
сврстава се у I категорију ради очувања станишта природних реткости, ендомероклитиних
врста Српске и Наталијине рамондије, као и 39 мезијских, 20 балканских и 6 илирских
ендема и субандема и очување посебнен природне вредности каоји чине Јелашничка река
са богатом и разноврсном морфолошком орнаментиком.

Специјални резерват природе „Јелашничка клисура“ се налази на подручју града Ниша,
Општине Нишка Бања, катастатрских општина Чукљеник и Јелашница. У оквиру актом о
заштити граница, површина специјалног резервата природе „Јелашничка клисура“ износи
115,72ха од чега је 20,49 ха у приватној својини, 57,27ха у државној својини и 37,59ха у
друштвеној  својини.  На  теритрорији  читавог  СРП  „Јелашничка  клисура“  спроводи  се
режим заштите II степена.
Забрањено је:

 грађење објеката, осми за потребе презентације, уређење видиковца и истраживачки
рад;

 извођење радова којима се мењају морфолошке карактеристике рељефа;
 сакупљање и коришћење заштићених биљних и животињских врста;
 загађивање вода;
 отварање депонија за комунални и индустријски отпад и бацање отпада;

18 План управљања специјалним резерватом природе „Јелашничка клисура“ за период 2011-2020.године, ЈП 
„Србијашуме“ 2010.године
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 лов;
Дозвољено је:

 пошумњавање;
 побољшање квалитета шумских заједница;
 уређење  пешачкиј  приступа   у  залеђу  клисуре  уз  обавезно  очување  заштићених

врста.

Одрживо коришћење природних вредности подразумева спровођење мера и активности у
складу  са  актом  о  проглашењу  заштићеног  подручја.  У  смислу  одрживог  коришћења
земљишта, управљач има обавезу да осигура несметано одвијање природних процеса што
подразумева  одрживи  развој  пољопривреде,  земљорадње,  сточарства,  воћарства  и
пчеларства уз контролисану и што мању употребу хемисјких средстава и развој органске
пољопривреде.

9.  ПРИОРИТЕТНИ  ПОЉОПРИВРЕДНИ  ПРОГРАМИ  –  РЕЈОНИ  ЗА
ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ 
На  основу  резултата  процене  картираних  јединица  земљишта  за  поједине  намене  у
пољопривреди, препоручени су приоритетни пољопривредно-рурални рејони и то на начин
да су као доминантни препоручени они за које је утврђена виша класа погодности.  Основа
раније  утврђених  значајности  систематских   и  картираних  једниница  земљишта  и
утврђених  ограничења за  њихово  интензивније  коришћење,  односно  складно  захтевима
пољопривредне производње за одређени тип препоручених рејона, предложене су и мере
које би требало да утичу на побољшање пре свега квалитета производње. Препоручена су 5
пољопривредна рејона  и то:

I. Рејон интензивне пољопривреде,
II. Рејон полуинтезивне пољопривреде,

III. Рејон екстезивне пољопривреде.

Сврставање у  рејоне је  извршено  на  основу доминантних  пољопривредних  делатности,
односно  уважавајући  прву  или  другу  пољопривредну  делатност  по  важности,  као  и
потенцијал за диверзификовану делатност на селу. На тај начин је извршена агроеколошка
рејонизација  пољопривредног  земљишта  односно  рејонизација  пољопривредне
производње и рејонизација потенцијала за развој диверзификованих делатности на селу. 
Потребно  је  напоменути  да  је  ради  потпуно  ефикасне  рејонизације  пољопривредне
производње, неопходно у потпуности испитати класу погодности и подкласу погодности
квалитета  земљишта  за  одређене  пољопривредне  културе  и  дефинисати  потпуну
инвентаризацију  површина  уз  мере  побољшања  квалитета  земљишта.  До  могућих
одређивања ових параметара,  препорука је да се предложени вид рејонизације прихвати
приликом  планирања  укупног  развоја  пољопривреде,  пре  свега  приликом  стварања
концепција у склопу локалне аграрне политике и наменског кредитирања/субвенционисања
пољопривредне производње.
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Просторна дистрибуција пољопривредне производње заснива се на утврђивању еколошког
бонитета  простора  и  структурирању  пољопривредне  производње  на  еколошки
најподобнијим подручијима.  Организација пољопривреде требало би да буде таква да у
равничарским  пределима  главна  грана  пољопривреде  буде  повртарство,  а
комплеменмтарна мешовито сточарство уз усмерење ужих локалитета на виноградарство.
За  брдска  подручја  главна  грана  би  требало  да  буде  мешовито  сточарство,  а
комплементарна  воћарство  са  ужим  локалитетима  усмереним  на  виноградарство.  У
планинским  подручијима,  глабна  грана  би  требало  да  буде  пашњачко  сточарство,  а
комплементарна агро-шумарство, док уже локалитете треба узети на производњу органске
хране.

Потпунија  економска  валоризација  локално  специфичних  агроеколошких  добара,  у
функцији  повећања  тржишне  конкурентности  на  бази  компаративних  погодности,
обезбедиће  се  планским  усмеравањем  развоја  пољопривреде  и  села,  у  складу  са
специфичним  ресурсним,  структурним,  техничко -  технолошким и социо  -  економским
обележјима  руралних  рејона.  Основна  ресурсна  обележја  и  приоритети  издвојених
пољопривредних рејона је следећа:

1. Рејон  интензивне  пољопривреде (ратарство,  воћарство-виноградарство  и
повртарство)  где  преовлађују  плодна  земљишта,  без  већих  ограничења  за
интензивну  производњу  и  наводњавање.  То  су  простори  повољни  за  вођење
економски  ефикасне  разноврсне  пољопривредне  производње.  Овај  рејон  захвата
углавном  терене  до  400  m  надморске,  изузетно  плодна  земљишта  дуж  речних
долина Јужне Мораве,  Нишаве,  у  којима постоје  услови за  бављење интензивом
ратарском,  воћарко-воноградарском  и  повртарском  производњом,  уз  интегралну
заштиту биља и регулацију, уређење и одржавање речних  корита.  Овде се  може
развијати и интензивна сточарска производња, уз  значајну поправку производних
услова  (објекти,  опрема,  технологија  и  сл),  нарочито  говедарство  (производња
млека, тов јунади) и свињарство. У том смислу приоритет је поновно успостављање
тесне  везе  између  развоја  биљне  и  сточарске  производње,  са  ослонцем  на
обезбеђење сопствене крмне базе и редефинисање основних тржишних производа.
Приоритетно је безусловно заустављање стихијског заузимања обрадивих површина
у грађевинске сврхе јер је ово простор где је учешће неплодног земљишта у односу
на  укупне  површине  највеће.  Применом  одговарајућих  антиерозионих  радова  и
мера,  спречила  би  се  сва  већа  ограничења  за  прилагођавање  структуре
пољопривредне производње тржишној тражњи. Изградњом савремених система за
рационално  наводњавање,  изградњом  хладњача  и  прерадних  капацитета  и
непрекидним обезбеђењем стручне помоћи у погледу примене метода интегралне
заштите  и  прехрањивања  биљака,  треба  подржати  природне  погодности  за
разноврсну пољопривредну производњу. Пољопривредну производњу овог рејона
требало  би  усмеравати  у  правцу  финализације  пољопривредне  производње  и
развоју прерађивачких капацитета.

У ову групу спадају следеће катастарске општине:
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Горње  Међурово,  Доње  Међурово,  Чокот,  Лалинац,  село  Бубањ,  Мрамор,
Крушце,  Трупале,  Вртиште,  Горња  и  Доња  Трнава,  Мезграја  и  Поповац,
Палиграце, Веле Поље, Горња Топоница, Доња Топоница, Суповац, Вртиште,
Сечаница, Чамурлија, Трупале, Лалинац, Поповац, Ново Село, Медошевац

2.  Рејон  полуинтезивне пољопривреде (воћарство-виноградарство,  сточарство,
ратарство, агротуристички),  заступљен је на територији свих општина и обухвата
брдске атаре, лоциране углавном у висинском појасу 350-700 m надморске висине.
Због  изванредне  сложености  торографских  и  других  физичко-географских
карактеристика,  јако  је  хетероген  и  у  погледу  агроеколошких  услова.  Основне
заједничке  карактеристике  чине:  високо  учешће  домаћинстава  с  газдинством,
традиционална  технологија  пољопривредне  производње,  мали  број  млађих
пољопривредника  и  недовољна  инфраструктурна  опремљеност  села.  Главно
развојно  ограничење  је  исувише  уситњени  земљишни  поседи  у  неповољним
педолошким условима.  У  развојном погледу, треба  радити  на  повећању локалне
запослености и то обезбеђивањем подршке млaђем, прeдузeтнички-oријeнтисaном
становништву  као  и  покретањем  непољопривредних  делатности  на  селу.  У
пољопривредној производњи треба тежити ка оснивању комерцијалних воћњака и
сточних фарми, у складу с локалним погодностима и традицијом, уз обезбеђивање
услова за производњу широког асортимана одговарајућих прерађевина заштићеног
имена географског порекла. Упоредо с тим, треба радити на изгрaдњи нових или
реновирање  одговарајућих  капацитета  за  прикупљање,  складиштење,  чување,
прераду  и  паковање  локалних  сточних  и  биљних  производа.  То подразумева  и
радикално  унапређење  крмне  базе,  пре  свега,  мелиорацијама  локалних  ливада  и
пашњака,  унапређењем  технологије  производње  и  конзервирања  сточне  хране,
организовањем заједничког летњег изгона стоке на оближње планинске пашњаке и
сл. Плански приоритет у области воћарства је подизање вишегодишњих засада и
укрупњавање парцела као и изградња мреже заједничких хладњача за воће и поврће.
Изградња  капацитета  за  производњу  и  прераду  воћа  (конзервисање,  сушење,  и
смрзавање)  се  поставља  као  приоритет.  Рејон  погодан  за  виноградарство  има
савршене микроклиматске, педолошке и конфигурацијске услове за гајење винове
лозе и вишевековну традицију у производњи квалитетних  вина. Мерама политике
према  рејону  виноградарства  требало  би  подржати  очување  и  заштиту  ових
виногорја. Успешно прилагођавање производње грожђа и вина захтевима тржишне
конкурентности је условљено осавремењавањем сортимента гајене винове лозе и
унапређењем техничко-технолошких услова производње и прераде грожђа. Импулс
развоју  виноградарства  поред  адекватних  фискалних  и  економских  мера,
представљало би и удруживање пољопривредних произвођача, чиме се породичним
пољопривредним газдинствима донекле пружају услови за конкурентно понашање
на тржишту. Формирање производно-прерадних и складиштно-откупних капацитета
се поставља као јак могућу импулс. 

У ову групу спадају следеће катастарске општине:
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Паси Пољана,  Мраморски  Поток,  Горња Трнава,  Веле  Поље,  Палиграце,  Кравље,
Горња  Топоница,  Чамурлија,  Хум,  Бреница,  Каменица,  Доња  Врежина,  Доњи
Матејевац,  Малча,  Јасеновик,  Прва  Кутина,  Кравље,  Суповац,  Сечаница,  Горњи
Матејевац, Кнез Село, Горња Врежина, Пасјача, Ореовац, Врело, Сићево, Островица,
Равни  До,  Банцарево,  Студена,  Јелашница,  Лазарево  Село,  Габровац,  Миљковац,
Берчинац, Паљина, Вртиште, Рујник, Трупале, Чамурлија, Трупале Поповац, Доњи
Комрен, Горњи Комрен, Просек-Манастир, Куновица, Јелешница, Нишка Бања, Прва
Кутина, Радикина бара, Раутово, Чукљеник, Куновица, Ниш „Ћеле Кула“, Габровац,
Суви  до,  Вукманово,  Бербатово,  Доње  Власе,  Горња  Трнава,  Доња  Трнава,  Доња
Топоница,  Мезграја,  Вртиште,  Сечаница,  Лалинац,  Поповац,  Ново  Село,  Крушце,
Мрамор, Чокот, Доње Међурово, Паси Пољана, Горње Међурово, Бубањ.

3.  Рејон  екстезивне  пољопривреде (сточарство,  агротуризам)  обухвата  атаре  ливада  и
пашњака  који  се  простиру  на  теренима  изнад  700  m  надморске  висине.  Одликује  се
високом  заступљеношћу  травних  екосистема  у  структури  коришћења,  како  укупног
простора,  тако  и  пољопривредног  земљишта,  а  већим  делом  и  знатним  природним
ограничењима  за  вођење  интензивне  пољопривредне  производње.  Његово  највеће
агроеколошко добро чине природни пашњаци, богати водом и погодни за испашу стоке.
Основно  ограничење  за  одрживо  коришћење  ових  потенцијала,  представљају  процеси
депопулације планинских села, неразвијена саобраћајна инфраструктура, слаба доступност
здравственој  заштити и другим садржајима друштвеног стандарда.  У развојном погледу
приоритети су активирањем локалних потенцијала за развој сеоског и еко туризма, као и
других  комплементарних  делатности,  прикладних  планинским  пределима,  подршка
младим  пољопривредницима  у  преузимању  старачких  газдинстава,  ревитализација
пашњачког  сточарења,  побољшање  техничке  опремљености  у  погледу  сакупљања,
транспорта и чувања сена сточне хране и промовисање органских производа, с ослонцем
на испуњење услова за добијање марке производа дефинисаног географског порекла. Овај
простор одликује и повољност природних услова за производњу аутохтонох и плантажног
лековитог  биља,  гљива,  сакупљање  шумских  плодова   и  сл.  Потребно  је  организовати
перманентну  бербу  сакупљача,  и  формирање  откупних  и  прерађивачких  капацитета.
Заштићена  подручја  спадају  у  овај  рејон  који  у  целости  обухвата  сва  подручја  која  су
заштићена законом или је покренут поступак њихове заштите. Подручја обилују великом
биолошком  разноврсношћу,  због  које  имају  трајни  еколошки,  научни,  културни,
образовани, здравствено-рекреативни, туристички и други значај, због чега као добра од
општег  интереса  уживају  посебну  заштиту.  Овај  рејон  обухвата  паркове  природе
„Сићевачка  клисура”,   Специјални  резерват природе  „Јелашничка  клисура”,  подручја  у
поступку  за  заштиту-Специјални  резерват  природе  „Сува  планина”,  Споменик  природе
„Лалиначка  слатина“  .  Очувана  станишта  и  локалитети  распорђени  су  углавном  на
неприступачним или мање доступним теренима. Многим врстама биљака и животиња, ова
станишта представљају последња упоришта. На територији рејона заштићених природних
добара издвојене су зоне у којима се спроводе различити режими заштите: I степен-строга
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заштита, спроводи се на делу заштићеног подручја са изворним, неизмењеним или мало
измењеним екосистемима великог научног и практичног значаја; II степен-активна заштита
која  се  спроводи на  делу заштићеног  подручја  са  делимично  измењеним екосистемима
великог научног и практичног значаја и III степен-активна заштита и могућност одрживог
коришћења која захвата целокупан простор у границама заштите, а који нису под другим
режимима заштите. На подручју овог рејона у смислу заштите, одржавања, уређивања и
развоја  природног  добра,  дозвољава  се  развијање  пољопривредних  система  који  неће
стварати нежељене утицаје на животну средину у зони II и III режима заштите. Овде се
првенствено  мисли  на  сточарство,  које  би  уз  коришћење  природних,  пашњачких  и
ливадских површина за  испашу и косидбу, било строго контролисано и оптимзирано  у
односу  на  оптерећење  животне  средине.  Будући  развој  пољопривредне  делатности
потребно је заснивати на употреби одговарајуће технологије у циљу заштите и одржавања
плодности  земљишта  и  добијања  здравих  и  квалитетних  производа,  са  превентивним
мерама за очување биолошке разноврсности у постојећим агроекосистемима.

У ову групу спадају следеће катастарске општине:

Суповац,  Сечаница,  Мраморски  Поток,  Лалинац,  Лесковик,  Рујник,  Горњи
Матејевац,  Кнез  Село,  Горња  Врежина,  Пасјача,  Ореовац,  Врело,  Сићево,
Островица,  Радикина бара,  Банцарево,  Јелашница,  Лазарево  Село,  Раутово,
Габровац,  Бербатово,  Доња  Студена,  Горња  Студена,  Куновица,  Равни  До,
Просек, Јелашница, Ореовац, Чукљеник. 

План пољопривредне рејонизације града Ниша израдили:

Спец. Игор Ђорђевић, дипл.инж.пољ.(сточарство)
Иван Антић, дипл.инж.пољ.(сточарство)
Љубиша Стојановић, дипл.инж.пољ.(сточарство)
Проф др. Јован Стојковић,(сточарство)

Зоран Душановић, дипл.инж.пољ.(воћарство и виноградарство)
Малиша Радовановић, дипл.инж.пољ. (воћарство и виноградарство)
Слободан Дудић, дипл.инж.пољ.(повртартво и хортикултура)
Дејана Раденковић, дипл.инж.пољ.(воћарство и виноградарство)
Татјана Балабан, дипл.инж.пољ.(ратартво)
Младен Гвозденовић, дипл.инж.пољ.(ратартво)
Иван Петковић, инж пољ.(воћарство и виноградарство)
Иван Павловић, дипл.инж.(општи део и заштита животне средине)

11. Прилози:
Прилог  1:  Педолошка  карта,  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну
средину Генералног урбанистичког плана града Ниша 2010-2025
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Прилог 2: Бонитетна карта, Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину
Генералног урбанистичког плана града Ниша 2010-2025

Прилог 3:  Хидрографска карта,  Извештај  о  стратешкој  процени утицаја  на  животну
средину Генералног урбаностичког плана града Ниша 2010-2025
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Прилог  4:  Реферална  карта  1,  Посебна  намена  простора,  Просторни  план  подручја
посебне намене специјалног резервата природе „Сува планина“, Републичка агенција за
простроно планирање,

Прилог  5:  Реферална  карта,  Граница  заштићеног  подручја,  План управљања парком
природе  „Сићевачка   клисура“  за  период  2011-2020.године,  ЈП  „Србијашуме“
2010.године
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Прилог  6:  Реферална  карта,  Граница  заштићеног  подручја,  План  управљања
специјалним резерватом природе „Јелашничка  клисура“ за период 2011-2020.године,
ЈП „Србијашуме“ 2010.године

Овај план објавити у ''Службеном листу Града Ниша''.
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Број : ____________

У Нишу, _________ 2015.

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

                                                        Проф. др Миле Илић
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Образложење

На  основу  члана  16.  Одлуке  о  организацији  градских  управа  Града  Ниша
(''Службени лист Града Ниша'' број3/14-пречишћен текст), Управa за пољопривреду и
развој  села  обавља студијско-аналитичке послове и послове истраживања у области
развоја села.

План  рејонизације  пољопривредне  производње  на  територији  Града   Ниша,
представља целовит аналитички и плански документ, базиран на званичним подацима и
истраживањима спроведеним теренским радом запослених у Управи за пољопривреду
и развој села. Циљ доношења овог плана је приказ целокупних природних ресурса на
територији  Града  Ниша,  на  основу  чега  у  наредном  периоду  треба  планирати
ангажовање  локалне  самоуправе  и  усмеравање  улагања  у  одређене  видове
пољопривредне  производње  по  реонима  и  конкреним  селима.  Применом  тако
стратешки планиране производње, очекује се груписање воћарске, ратарске, повртарске
и сточарске производње по реонима – атарима села која су природно предодређена (по
својим карактеристикама)  за  ту конкретну производњу или  пољопривредну културу,
што  уз  адекватну  примену  агротехничких  мера  доводи  до  врхунских  приноса,
квалитетних производа и препознатљивости код крајњих корисника.

Литература  која  је  коришћена  приликом  израде  овог  документа  је: Попис
становништва,  домаћинства  и  становања  у  Србији  2011.године;  Просторни  план
административног подручја  Града Ниша; Извештај  о  стратешкој  процени утицаја  на
животну средину-Просторни план административног подручја  Града  Ниша 2021- ЈП
Завод  за  урбанизам  Ниш;  Генерални  урбанистички  план  Ниша  2010-2025;  План
руралног  развоја  Нишавског  округа  2012-2020;  Стратегија  одрживог  развоја  Града
Ниша;  "Студија  о  подземним  и  надземним  водама погодним  за  наводњавање  на
подручју  града  Ниша" ,Институт  за  водопривреду  „Јарослав  Черни“,  Београд,  2004.
године,  Рејонизација  виноградарских  подручја,  МПЗЖС,  Анализа  оправданости
оснивања  логистичког  центра  за  пољопривреду  са  аспекта  унапређења  понуде  и
привредног раста, УСАИД Пројекат одрживог локалног развоја, 2013; МПЗЖС, Одсек
за пољопривредну базу података, 2014.година ; Оператовни план   одбране од поплава
на  територији  Града  Ниша  за  воде  II  реда  за  2014.годину,  Град  Ниш,  Управа  за
пољопривреду и развој села;  Анализа сектора воћа и поврћа у Нишавском округу за
потребе  оснивања  Саветодавне  службе,  Налед,  2010  година;  Анализа  вредносних
ланаца у јужној Србији, Центар за развој Јабланичког и Пчињског окрука у сарадњи са
ЕПИ  Центар  интернационалом,  у  склопу  Fruit  and  Berries  Programa,  2012  година;
Богданов Н, Пољопривредни факултет Универзитета  у Београду: Ефекти интеграције
Србије  у  ЕУ у  области  пољопривреде,  2007  година;  Информатор  о  раду  Управе  за
пољопривреду и развој села града Ниша, 2012 и 2013 година; Извештај о реализацији
Програма развоја града Ниша за 2014 и Програм развоја града Ниша за 2015 годину,
Управа за пољопривреду и развој села града Ниша, 2014 година; Национални програм
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за пољопривреду Републике Србије од 2010. до 2013. године; Влада Републике Србије,
2010 година;  Национални  програм  руралног  развоја  од  2011-2013  године,  Влада
Републике  Србије,  2011  година;  Публикација  РЗС: Попис пољопривреде 2012,
Пољопривреда у  Републици Србији, Београд, 2013; Публикација  РЗС: Попис
становништва, домаћинстава и  станова у  Републици Србији 2011.  године, Београд,
2012; Регионални  просторни  план  за  подручје  Нишавског,  Топличког  и  Пиротског
Управног  округа,  2011-2012  година;  Стратегија  економског  развоја  сеоског  подручја
(економског руралног развоја) за подручје града Ниша за пориод од 2007-2010 године,
2006 година; Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период
2014–2024.  године,  2014  година;  Стратегија развоја пољопривреде Србије,
Министарство пољопривреде, шумарства и  водопривреде 2012 година;  Стратегија
развоја Нишавког , Пиротског и Топличког округа, Регионална развојна агенција ''Југ'',
2013 година; Статистички годишњак града Ниша за 2012 годину; Стручни извештаји и
резултати  обављених  послова  контроле  спровођења  одгајивачког  програма  у  2012
години, Главна одгајивачка организација, Инстутут за сточарство Београд-Земун, 2013
година;  Заједничка  аграрна  политика  Европске  уније  2014-2020  године,  ЕУ, 2013
година.

За реализацију овог плана неће бити потребно ангажовање додатних финансиских
стрестава јер ће све активности на реализацији истог бити у склопу редовних радних
активности запослених у Управи за пољопривреду и развој села.

На  основу  свега  наведеног,  Управа  за  пољопривреду  и  развој  села  прдлаже
доношење Плана рејонизације пољопривредне производње на територији Града  Ниша.

УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА

    НАЧЕЛНИК

Саша Стоиљковић

93




