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УВОД 
 

1. Полазне основе и принципи за израду стратегије 
 
Полазне основе за израду и усвајање Стратегије развоја пољопривреде на подручју 

општине Пирот су: 
(1) Стратегија развоја пољопривреде је сегмент Стратегије локалног 

економског развоја подручја општине до 2015. године; 
(2) Расположиви ресурси у пољопривреди анализирају се и вреднују у 

контексту тражења решења за убрзанији и равномернији економски и 
рурални развој подручја општине; 

(3) У вредновању услова и ограничења који су релевантни за развој 
пољопривреде, примењује се метод SWOT анализа, односно анализа 
конкуретности; 

(4) На основу дефинисаних мисија и визије утврђују се општи и посебни 
циљеви Стратегије, као и методе и средства за њихово реализовање; 

(5) Стратегија је документ динамичког карактера, што значи да се у 
планском периоду може мењати и допуњавати. 

Израда овог документа се заснива на два принципа: 
Први принцип претпоставља да је једна од најзначајнијих функција локалне 

заједнице (општине) обезбеђење повољнијих инфраструктурних и других услова за 
развој пољопривреде и других делатности које битно утичу на квалитет живота свих 
стaновника општине. 

У конкретном примеру, то практично значи да је потребно створити такве 
амбијенталне услове и предузетничку атмосферу који ће омогућити да се расположиви 
ресурси и стечена знања из овог сектора привреде трансформишу у развојне програме и 
пројекте. 

Други принцип подразумева потребу за активним учешћем у изради Стратегије 
представника јавног сектора (локалне заједнице), бизнис сектора, цивилног сектора 
(невладиних организација) и других заинтересованих структура. У том циљу, потребно 
је да се у овај процес укључе домаћини (посебно регистрована пољопривредна 
газдинства), земљорадничке задруге и удружења из области аграра, ветеринарске 
станице, предузећа и радионице за прераду пољопривредних производа и др. 

Подаци који су били неопходни за израду Стратегије прикупљени су од овлашћених 
општинских и републичких органа, анкетирањем једног броја пољопривредних 
произвођача, земљорадничких задруга, предузетника, удружења, стручних и научних 
организација др. У потребној мери коришћени су и други документи општине Пирот. 

Очекује се да реализатори Стратегије буду првенствено људи из овог краја (који 
живе на подручју општине или у некој другој земљи (региону) - млади 
пољопривредници, предузетници и менаџери. 

На основу претходно дефинисане методологије и принципа утврђен је и основни 
садржај Стратегије. 

У првом делу документа анализирани су Услови и ограничења за развој 
пољопривреде на овом подручју. Они су класификовани у 5 основних група, и то: 

• агроеколошки, 
• демографски, 
• техничко-организациони, 
• друштвено-економски, и 
• тржишни. 
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Сводна оцена наведених услова и ограничења урађена је применом SWOТ 
анализе. 
 У другом делу Стратегије (Предлог и избор стратешких опредељења до 2015. 
године) садржано је следеће: 

• дефинисани су визија, мисија, општи и посебни циљеви Стратегије; 
• предложени су правци развоја у сточарству, биљној производњи, алтернативним 
и другим гранама пољопривреде, органској производњи и преради пољопривредних 
производа 
• дефинисани су програми и пројекти у наведеним гранама и линијама 
пољопривредне производње; и 
• предложена су: 1) решења најзначајнијих инфраструктурних и других 
делатности који значе condito sine qua non (услов свих услова) за бржи и потпунији 
развој аграра у овом крају; и  2) организација пољопривреде на основама тржишне 
економије. 

 Код пројектовања и предлагања стратешких решења за поједине гране и линије 
производње и прераде  у организационом погледу, предност је дата савременим 
облицима организовања који су примерени тржишној привреди: приватна 
пољопривредна газдинства, специјализована удружења, земљорадничке задруге, мала и 
средња предузећа, као и самостални привредни субјекти у саставу корпорација или 
других организационих облика. 
 На крају су дефинисани услови који су неопходни за реализацију стратегије. 
 

2. Основни подаци о општини Пирот  
 
Територија општине Пирот се налази у источној Србији између 43009'11'' 

северне географске ширине (Н) и 22035'10'' источне географске дужине (Е). У 
административном погледу општина припада Пиротском округу, кога, поред ове, 
сачињавају и општине Димитровград, Бабушница и Бела Паланка.  

Подручје општине Пирот са северне стране граничи се са Републиком 
Бугарском (у дужини од 65 км). 

Удаљеност  општинског центра од престонице Србије Београда износи 306 км, 
од Ниша 70 км, граничног прелаза Градина 35 км и Софије, главног града Бугарске 70 
км. 

Подручје општине је доста добро повезано путном и железничком мрежом са 
другим деловима Србије и суседне Бугарске. Од путева најзначајнији је међународни 
коридор 10, односно интерконтинентални магистрални правац од Ниша ка 
Димитровграду и даље према Бугарској, који је кроз ову општину дуг 36 км, и 
магистрални пут М – 9 Пирот-Бабушница, у дужини од 11 км (кроз подручје општине). 

Кроз подручје општине пролази интерконтинентална железничка пруга према 
Турској. 

Квалитет путне и железничке мреже не одговара стандардима савременог 
саобраћаја, што претставља озбиљан ограничавајући чинилац економског и укупног 
развоја општине. 

Укупна површина подручја општине износи 1.232 км2 и у овом погледу Пирот 
спада у три највеће општине у Републици Србији (Краљево 1.530 км2, Зрењанин     
1.327 км2) 

Пољопривредне површине у укупним учествују са 56,8 %, што ће се детаљније 
образложити у обради услова и ограничења за развој пољопривреде у овом крају. 
Простор очуване природе у земљишним површинама има доминантно учешће, што је 
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један од веома значајних чинилаца за развој органске пољопривреде, за чијим 
производима перманентно  расте тржња на унутрашњем и светском тржишту. 

У насељеним местима подручја општине, према попису из 2002. године, у 22.711  
домаћинстава живи 63.791 становника, од ког броја у граду 40.678 (64 %), а у селу 
23.113 (36 %). На 1 км2 долази 52 становника у просеку, што се битно разликује по 
насељеним местима. 

У периоду 1991 – 2002. године број становника је смањен за 3.322, односно 4,6 
на 1.000 становника годишње. Та теденција се наставља и даље. Према процени у 2006. 
број становника износи 61.578, што је 3,5 % мање у односу на 2002. годину. 

У 2006. години на подручју општине има 72 насељена места, са просечним 
површинама од 17,1 км2, катастарских општина 74, месних заједница 87 и месних 
канцеларија 24. 

У прилозима 1 и 2 презентираће се карта и списак села у општини Пирот 
 

Значајнији природни ресурси на подручју општине Пирот су: 
• око 69.730 ха пољопривредног земљишта, 
• око 42.000 ха шума, од којих су претежне површине на Старој планини, Влашкој 

планини и Видличу, 
• релативно велики хидроенергетски потенцијал који омогућава изградњу мини 

електрана на Нишави, Темштици и Височици, 
• изузетно велико богатство најквалитетније воде за пиће (из природних текућих и 

подземних извора), 
• богатство биљног и животињског света. 

Подручје општине Пирот је релативно сиромашно у економски значајнијим 
минералним сировинама. Овде се среће више врста пешчара, ватрогасних глина, 
кварцних пескова и нешто мало енергетских сировина. 

Пермски црвени пешчар је евидентиран на потезу од Мртвачког моста до села 
Топли До, у слојевима од 0,5 – 1,0 м. Могућа је његова експлоатација у грађевинарству 
за облагање или израду клесаних блокова. 

У долини Топлодолске реке евидентирани су шарени пешчари из доњег тријаса, 
у слојевима од 0,5 – 2,0 м. Због одговарајућих физичко – механичких особина могу 
бити добар грађевински материјал. 

Ватрогасне глине и кварцни пешчари лоцирани су од Топлодолске реке до 
Темске. Овде има појава руда гвожђа, каменог угља и елемената фосфатних конкреција, 
али њихове резерве нису детаљно истражене. На простору Сировитишта – Јаворски рид 
евидентирани су габро – дијабази палеозојске старости, а бигар (сига) код Темске и 
Крупца. 

Каменог угља има у лијаским седиментима Велике Лукање. 
У релативно малим количинама, због чега ово налазиште нема озбиљнији 

економски значај у досадашњем периоду евидентиране минералне сировине нису у 
знатнијој мери експлоатисане. Изузетак су донекле само кречњаци из Нишора и 
Ореовице (који су коришћени за изградњу бране ХЕ Пирот и облагање корита реке 
Нишаве у Нишу, као и мермер са Тепоша кога је употребљавала индустрија боја и 
лакова у Пироту1. 

 У погледу економске развијености, у односу на Републику Србију у целини, 
мерено дохотком per capita, подручје општине Пирот је регион у заостајању. Према 
званичним подацима Републичког завода за статистику, овај параметар је износио 1975. 

                                                 
1 Д. Николић и В. Стојановић: Студија потенцијалности минералних сировина Старе Планине и шире 
околине Пирота. 
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године 85,3%, 1985. 104,1%,  а 2005. 83,1% у односу на Републику у целини. Од 
почетка деведесетих година до данас подручје општине Пирот се карактерише 
драматичним падом показатеља којима се мери обим и квалитет економије. 

Окосницу привредног развоја чини прерађивачка индустрија, која у народном 
дохотку (2005. године) учествује са 59,1% и пољопривреда са шумарством и 
водопривредом 18,4%. Остали сектори привреде имају учешће од 22,5 %, што указује 
на заосталост привредне структуре. 

Највећи привредни субјекти у Пироту су А.Д.  „Тигар” у гумарској индустрији, 
која запошљава 4.650 радника и текстилна индустрија „Први мај” са око 2.000 радника. 
Уз ове, развијале су се и друге привредне гране (грађевинарство, трговина,  
угоститељство, разне комуналне делатности и др). 

Укупан број запослених на подручју општине је око 19.500, односно 314 на 
1.000 становника у 2006. години. У овом погледу стање у Пироту је нешто повољније у 
односу на Србију у целини (274). Број незапослених је и даље висок и креће се око 
9.000. 

Низак доходак (укупно и по становнику) проузрокује слабљење положаја и 
заустављање развоја друштвених делатности које у највећој мери утичу на квалитет 
живота људи овог краја (образовање, здравство, социјална заштита, култура и др.) и 
основних инфраструктурних функција (водоснадбевање, комуналне услуге, одржавање 
електричне, путне и ПТТ мреже, решење еколошких проблема и др). Са ширег аспекта 
посматрано, проблем постаје још сложенији због чињенице што је Пирот образовни, 
здравствени и културни центар четири општине из пограничног дела  Источне Србије. 

У 2006. години на подручју општине Пирот раде 4 матичне основне школе, са 
240 одељења и 4.854 ученика и 5 средњих школа са 86 одељења и 2.373 ученика. Такође 
овде ради и 8 установа предшколског узраста са око 1.200 корисника. У истој години 
основну школу је завршило 624, а средњу 638 ученика, што претставља значајан 
потенцијал (за нова запошљавања и даље школовање). У Пироту ради и једна 
специјална школа са 18 одељења и 123 ученика. 

Са аспекта развоја пољопривреде од посебног је значаја пољопривредна школа 
млекарског смера у којој се школују квалификовани радници и стручњаци за прераду 
млека у на далеко познате специјалне врсте качкаваља из овог краја. 

Овде ради и једна Висока школа струковних студија за образовање васпитача. 
У здравственим установама општине Пирот ради 183 лекара. На једног лекара 

долази 336 становника, што је боље од просека у Републици Србији (377). 
Велики је број лица корисника специјалне заштите – 2.194 у 2006. години.  У 

овој групи највише учешће имају материјално необезбеђена лица (801), остарела лица 
(562) и психички и физички ометена лица (436). Посебан проблем претстављају 
остарела самохрана лица у планинским селима која се све више гасе. 

Наведени подаци из ове скраћене и релативно упрошћене анализе указују на 
неопходност интегралног приступа у тражењу решења за потпунији и бржи привредни 
развој овог краја. У том контексту треба схватити и одлуку руководства општине 
Пирот да се уради Стратегија развоја пољопривреде до 2015. године, полазећи при томе 
од релевантне чињенице да у овом сектору постоје значајни недовољно искоришћени 
привредни ресурси. 
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Картограм 1. Педолошка карта Пиротског поља 
(може се видети у штампаној верзији Стратегије) 
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Прилог 2.  Списак села у општини Пирот, 2002. год. 
 

Ред. 
Бр. 

Насељена места Становника Удаљеност од 
Пирота, км 

1. Базовик  203 28 
2. Барје Чифлик 693 3 
3. Басара  8 9 
4. Бела  37 22 
5. Бериловац  1.933 2 
6. Беровица  30 20 
7. Блато  630 8 
8. Брлог 83 30 
9. Велика Лукања 17 20 
10. Велики Јовановац 395 8 
11. Велики Суводол 523 8 
12. Велико Село 345 8 
13. Височка Ржана 54 25 
14. Власи 71 23 
15. Војнеговац 270 11 
16. Враниште 165 17 
17. Гњилан 2.478 2 
18. Горња Држина 28 18 
19. Гостуша 139 20 
20. Градашница 412 2 
21. Градиште 86 15 
22. Добри До 116 10 
23. Дојкинци 273 36 
24. Држина 472 5 
25. Засковци 68 25 
26. Извор 781 3 
27. Јалботина 104 16 
28. Јеловица 113 30 
29. Камник 112 14 
30. Копривштица 67 12 
31. Костур 311 9 
32. Крупац 1.444 9 
33. Куманово 38 11 
34. Мали Јовановац 144 10 
35. Мали Суводол 281 8 
36. Милојковац 8 20 
37. Мирковци 20 30 
38. Нишор 162 7 
39. Обреновац 143 20 
40. Ореовица 128 10 
41. Орља 75 31 
42. Осмаково 292 25 
43. Паклештица 56 23 
44. Пасјач 32 13 
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45. Петровац 389 12 
46. Планиница 18 20 
47. Покровеник 126 15 
48. Пољска Ржана 1.349 3 
49. Понор  379 15 
50. Присјан 143 10 
51. Рагадеш 234 12 
52. Расница 391 9 
53. Росомач 60 33 
54. Рсовци 183 23 
55. Рудиње 217 23 
56. Сиња Глава 138 15 
57. Славиња 49 30 
58. Сопот 367 6 
59. Срећковац 162 18 
60.  Станичење 609 10 
61. Суково 728 16 
62. Темска 908 15 
63. Топли До 108 30 
64.  Трњина 157 5 
65. Церев Дел 30 19 
66. Церова 171 20 
67. Црвенче 135 11 
68. Црноклиште 338 16 
69. Чиниглавци 331 18 
70. Шугрин 95 30 
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3. Друштвено економске претпоставке и нормативни оквир за 

израду и усвајање Стратегије 
 
За подручје општине Пирот, Стратегија развоја пољопривреде је превасходно 

економско, а за већину пољопривредних произвођача и газдинстава и егзистенцијално 
питање. За економију државе у целини, пољопривреда, као један од најзначајнијих 
сектора привреде, има посебну улогу и значај у свим фазама њеног развоја. Између 
пољопривреде и других сектора привреде постоји јака међузависност, која се са 
економским развојем земље све више повећава. 

Посебан значај пољопривреда има у условима економских и других криза, због 
два основна разлога: прво, производња хране је мање подложна кризним осцилацијама, 
и друго, улагањем у пољопривреду покреће се развој више других привредних грана, а 
посебно прерађивачке индустрије и трговине. Наведеним разлозима је потребно додати 
још један и то веома битан. У припремама земље за улазак у ЕУ, у пољопривреди се 
морају извршити корените реформе, како би била у условима једног великог тржишта, 
конкурентна аграрно високо развијеним земљама. 

Основни смисао предстојећих реформи у пољопривреди се састоји у: 
• прилагођавању структуре пољопривредне производње потребама европског и 

могућностима пласмана на друга светска тржишта; 
• обезбеђењу квалитета производа у складу са стандардима ЕУ, који се врло често 

допуњавају или мењају; 
• повећању производње по јединици капацитета и уложеног рада, како би цена 

производа на јединственом тржишту била коннкурентна.  
Нормативни оквир за израду и усвајање Стратегије развоја пољопривреде 

подручја општине Пирот чине: 
(1) Стратегија пољопривреде Србије (2005.), са пратећим прописима и уредбама; 
(2) Стратегија одрживог развоја Републике Србије (2007.); 
(3) Аграрни буџет Републике Србије (усваја се сваке године), са уредбама и 

програмима за његову реализацију; 
(4) Развојни и други програми (дугорочни и краткорочни) и буџетска средства која 

се издвајају за развој пољопривреде у општини Пирот; 
(5) Концепција и стратегија развоја Старе планине и ширег подручја Пирота 

(сепарати: Просторни развој и економско програмска валоризација); 
(6) Просторни план подручја парка природе и туристичке регије Старе планине 

(јануар, 2007) 
 
Основни циљеви пољопривреде Србије, према важећој Стратегији, су: 
(1) Изградити одржив и ефикасан пољопривредни сектор који може да се такмичи 

на светском тржишту, доприносећи порасту националног дохотка; 
(2) Обезбедити храну која задовољава потребе потрошача у погледу квалитета и 

безбедности; 
(3) Осигурати подршку животном стандарду за људе који зависе од пољопривреде, 

а нису у стању да својим развојем прате економске реформе; 
(4) Осигурати подршку одрживом развоју села; 
(5) Сачувати животну средину од утицаја ефеката пољопривредне производње, 
(6) Припремити пољопривреду Србије за интеграције у ЕУ; 
(7) Припремити политику домаће подршке и трговине у пољопривреди за правила 

Светске трговинске организације; 
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Према националној Стратегији одрживог развоја Републике Србије, општи циљ 
одрживог развоја пољопривреде је „стварање економски исплативе и еколошки 
прихватљиве пољопривредне производње која би била основа руралног развоја и 
егзистенције сеоског становништва”. 

По питању организационе структуре пољопривреде предност се даје породичним 
комерцијалним газдинствима, различитим облицима удруживања по принципима 
тржишне привреде, малим и средњим предузећима. Стимулише се регистрација 
породичних газдинстава, тако што једино регистрована породична газдинства могу да 
буду корисници релативно повољних кредита и подстицаја из аграрног буџета за 
финансирање текуће производње и инвестиционих улагања. 

Стратегију подржавају и прате Аграрни буџет Републике Србије и читав низ 
уредби које усваја Влада сваке године. 

Са аспекта развоја пољопривреде на подручју општине Пирот, од посебног значаја 
су уредбе и друга подзаконска акта којима се подстиче развој грана и линија 
пољопривредне производње које су специфичне за ово подручје, као: 

• стимулисање (путем премија) производње млека; 
• подршка набавци основног стада у сточарству и регресирање приплодних грла; 
• подстицање подизања вишегодишњих засада воћа и винове лозе; 
• подстицање производње више прехрамбених производа са заштићеним 

географским пореклом; 
• подршка развоју органске производње у пољопривреди; 
• подстицање ревитализације запуштених и заражених воћњака и винограда; 
• регресирање инпута у ратарско-повртарској производњи; 
• подршка руралном развоју; 
• субвенционирање инвестиција у прехрамбеној индустрији и набавци; 
• обезбеђење кредита под повољнијим условима за откуп пољопривредних 

производа; 
• подстицање извоза пољопривредних и прехрамбених производа за које још није 

постигнут одговарајући ниво конкурентности; и др. 
Просторним планом подручја парка природе и туристичке регије Старе планине 

(јануар 2007.), којим је обухваћено око 45% територије општине Пирот, дефинисани су 
неки од задатака развоја пољопривреде Старе планине, које би свакако требало 
уградити у Стратегију општине. Они се односе на:  

(1) Развој пољопривреде и ревитализација села кроз очување површина и 
производне способности пољопривредног земљишта; 

(2) Усклађивање начина коришћења пољопривредног земљишта са природним 
погодностима и ограничењима, и успостављеним режимом заштите посебних 
природних вредности подручја „Парка природе и туристичке регије Стара 
планина”; 

(3) Промовисање улоге и значаја мултифункционалне пољопривреде у политици 
интегралног управљања природним ресурсима која је усмерена на опште 
побољшање стања животне средине, рехабилитацију тла, воде и природних 
предела и очување флоре и фауне и њихових станишта;  

(4) Заустављање процеса заузимања плодних котлинско-долинских земљишта у 
непољопривредне сврхе; 

(5) Обезбеђење подршке опстанку породичних газдинстава на планинским 
подручјима, која имају услове за развој пољопривреде. 
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Први део 

 
I Анализа услова и ограничења за развој пољопривреде на 
подручју општине Пирот 

 
На обим и економске резултате пољопривредне производње на подручју 

општине Пирот утичу бројни чиниоци, као и њихове међусобне комбинације. За 
постизање оптималних резултата потребно је успоставити такву сразмеру између 
појединих чинилаца (фактора) која ће омогућити најбољи економски резултат. 

Висина приноса и економски резултат регулисани су фактором који је у 
минимуму. Ово практично значи да ако постоји вишак појединих фактора, они се не 
могу у потпуности искористити, а у екстремним случајевима када вишак једног 
блокира коришћење  другог, по правилу долази до смањења приноса, односно 
економског резултата. 

На примеру општине Пирот, у биљној производњи (која је најбитнији услов и за 
сточарство) најчешћи ограничавајући чинилац је недостатак влаге у летњим месецима. 

Наведене кратке и релативно упрошћене теоријске поставке су биле неопходне 
да би се схватило због чега је у изради ове Стратегије анализиран велики број 
различитих а истовремено комплементарних чиниоца, које смо класификовали у пет 
основних група, и то: 1. агроеколошки, 2. демографски, 3. техничко-организациони,     
4. друштвено-економски и 5. тржиште (унутрашње и светско). 

 
1. Агроеколошки услови 
 
1) Орографски чиниоци 

 
Подручје општине Пирот припада брдско-планинском подручју источне Србије. У 

овом крају рељеф је веома хетероген и издиференциран. Рељеф се одликује великом 
разноликошћу облика који су настали као последица врло сложене генезе и еволуције 
овог краја у дугом периоду. Састоји се од планина, брда, брежуљака, котлина и поља. 

Планински услови у укупној површини општинског атара учествују са око 40%, 
брдски око 50%, брежуљкасти око 4% и равничарски око 6%. 

Висински интервал подручја се креће од 320 м (што је најнижа тачка пиротског 
поља) до 2.168 м, колико износи висина Миџора, највишег врха Старе планине. 

Пространа Пиротска котлина је најзначајнији привредни ресурс за пољопривреду 
овог краја. Котлина је тектонског порекла и претпоставља се да је настала пре 
олигоцена. У току језерске фазе испуњена је дебелим наслагама седимената. Преко 
осушеног језерског дна је потекла река Нишава. Изнад и испод насталог покривача 
налази се врло жива  геолошка и тектонска структура у којој доминирају кречњаци 
различите структуре и састава, а у значајној мери су заступљени терцијарни лапори и 
пешчари. На раседним линијама северозападно од Пирота јављају се у издашнијој мери 
и стене еруптивног порекла. У котлинама се јављају и тектонски предиспонирана врела 
и терме (Бањица и Дагбањица). 

Пиротска котлина (320-400 м.в.н.м.) се протеже од југоисточне до северозападне 
границе општине и дуга је око 25 км. Са побрежјима (ободним деловима) има 
површину од око 12.000 ха, од чега равничарски део заузима око 8.000 ха. Покрива 28 
катастарских општина, и то: Градашница, Бериловац, Извор, Пољска Ржана, Крупац, 
Јовановац, Велико Село, Градиште, Чиниглавац, Обреновац, Срећковац, Суково, 
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Војнеговац, Петровац, Држина, Расница, Барје Чифлик, Костур, Блато, В. Суводол, 
Гњилан, Станичење, Црвенчево, Црноклиште, Враниште, Осмаково, Темска. 

На северу и североистоку од Пирота пружа се Стара планина (највећа у Србији) са 
највећим врхом Миџор, који је удаљен од Пирота око 40 км. Она чини државну границу 
између Србије и Бугарске. Спада у ред најлепших српских планина. Последњих година, 
овде се развија планински туризам, што такође представља значајан чинилац за развој 
пољопривреде (посебно органске). Јужни обод пиротске котлине чине огранци Влашке 
планине, у чијем јужном делу је река Јерма усекла веома живописну композитну 
долину. Овом долином је изграђен асфалтни пут у дужини од 12 км, који води до 
чувеног Пагановског манастира и даље до Звоначке Бање. 

Западни део пиротске котлине чине огранци Суве планине, која почиње код Пирота 
планином Белавом. На северу се пиротска котлина сужава и чини уску долину Нишаве 
између огранака суве и Сврљишких планина. Она је омањом островичком котлином 
подељена на горњи кањонски и доњи клисурасти  део. 

 
2) Пољопривредно земљиште 
 
Укупне земљишне површине на подручју општине Пирот износе 123.200 ха, од 

којих пољопривредне површине 69.619 ха, што чини 56,7% (таб. 1). 
 
Таб. 1. Укупне земљишне површине на подручју општине Пирот 
 

Земљиште Површине, ха Структура, % 
Укупне земљишне површине 123.200 100,0 

• Пољопривредно земљиште 69.916 56,7 
• Шумско земљиште 41.756 33,9 
• Непродуктивно земљиште2 11.528 9,4 

 
(1) Структура коришћења и територијални размештај пољопривредног земљишта 
 

У структури коришћења пољопривредног земљишта на подручју општине Пирот 
највеће учешће имају пашњаци, оранице и ливаде (таб. 2). 
 

Таб. 2. Структура коришћења пољопривредног земљишта 
 

Категорија Површине хa Структура % 
Пољопривредно земљиште 69.916 100,0 
• Оранице и баште 20.829 29,8 
• Воћњаци 1.785 2,6 
• Виногради 1.894 2,7 
• Ливаде 14.091 20,1 
• Пашњаци 31.313 44,8 
• Рибњаци, трстици, баре 4 - 

 
Обрадиве површине (оранице, баште, воћњаци, виногради и ливаде) обухватају 

38.599 ха, што чини 55,2% од укупних пољопривредних површина. 

                                                 
2 У ову групу спадају земљишта под стамбеним и другим зградама, водотоци, земљишта под 
привредним, путним и другим инфраструктурним објектима и камењари. 
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Интензивни начини коришћења (оранице, баште, воћњаци, виногради) учествују 
са 35,1%, што указује да је коришћење земљишта на подручју општине Пирот 
екстензивног карактера. 

Увидом на терену аутори ове Стратегије су дошли до закључка да нису реални 
подаци из статистике о површинама под ораницама и виноградима. Ове површине су 
мање за око 50% од података из званичне статистике. Највећим делом ради се о старим 
екстензивним и запуштеним засадима који се трансформишу у шикаре, пашњаке и 
друге категорије. 

У структури коришћења ораничних површина највеће учешће имају жита и 
сточно крмно биље (таб.3). 

  
Таб. 3.  Структура коришћења ораничних површина 2005. 
 

Категорија Површине хa Структура % 
Оранице и баште 20.829 100,0 
• Жита 10.875 52,2 
• Индустријско биље 194 0,9 
• Повртно биље 2.206 10,6 
• Сточно крмно биље 5.778 27,4 
• Необрађено земљиште 1.776 8,9 

 
Подаци из табеле 2 и 3 упућују на закључак да је на подручју општине Пирот 

доминирајућа грана у пољопривреди сточарство. Од укупне површине пољопривредног 
земљишта у производњи хране за стоку је директно ангажовано 51.182 ха (ливаде + 
пашњаци +  крмно биље). Овом збиру потребно је додати око 5.000 ха просечних 
годишњих површина на којима се гаји кукуруз, с обзиром да се око 99% приноса ове 
житарице употребљава за сточну храну. 
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У таб. 4. презентираће се територијални размештај и структура коришћења 
земљишта на подручју општине Пирот (подаци из катастра) 

у хектарима 
Катастарске 
општине 

Оранице 
и баште 

Воћњаци Виногради Ливаде Пашњаци Укупно 

Базовик 585 63 19 376 313 1.355 
Барје Чифлик 424 20 35 187 61 725 
Басара 30 4 / 234 307 574 
Бела 106 2 / 139 66 311 
Бериловац 204 9 52 28 101 392 
Беровица 44 5 / 114 123 283 
Блато 626 32 122 49 163 990 
Брлог 103 5 / 321 473 794 
Велика 
Лукања 130 12 0,8 232 264 637 

Велики 
Јовановац 331 34 47 6 31 449 

Велики 
Суводол 407 27 59 30 122 641 

Велико Село 493 29 31 80 356 986 
Височка 
Ржана 160 15 / 313 504 991 

Власи 157 29 2 171 232 588 
Војнеговац 478 35 29 46 67 653 
Враниште 370 41 31 58 172 669 
Гњилан 535 27 103 74 135 874 
Горња 
Држина 55 21 1 16 82 175 

Гостуша 516 21 / 908 1.846 3.291 
Градашница 166 20 42 75 175 476 
Градиште 200 17 8 10 39 274 
Добри До 370 31 7 690 1.165 2.263 
Држина 487 17 48 17 122 691 
Завој 48 12 1 165 1.174 1.400 
Засковци 149 9 / 662 736 1.556 
Извор 424 20 103 91 205 853 
Јалботина 223 25 12 104 97 461 
Јеловица 84 1 390 480 2.434 3.389 
Камик 197 15 1 306 190 709 
Копривштица 165 8 142 223 123 661 
Костур 276 13 24 36 240 589 
Крупац 535 30 109 625 965 2.264 
Куманово 107 7 33 44 35 226 
Мала Лукања 27 1 14 60 88 190 
Мали Суводол 255 26 29 128 158 596 
Милојковац 34 4 2 13 34 87 
Мирковци 85 2 122 158 233 600 
Нишор 379 15 42 124 403 963 
Обреновац 100 13 5 23 36 177 
Ореовица 228 20 102 264 214 828 
Орља 352 18 13 142 241 766 
Осмаково 485 74 32 96 344 1.031 
Паклештица 197 11 504 776 1.008 2.496 
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Пасјач 116 11 / 131 166 424 
Петровац 568 26 62 100 200 956 
Планиница 86 15 1 30 42 172 
Покревеник 436 4 312 245 665 1.662 
Пољска Ржана 531 30 27 8 22 618 
Понор 299 17 11 95 300 722 
Присјан 378 22 20 158 341 919 
Рагодеш 539 86 27 174 163 989 
Расница 389 14 46 96 471 1.016 
Росомач 142 4 475 1.078 1.036 2.735 
Рсовци 315 16 987 1.310 1.102 3.730 
Рудиње 320 24 10 620 419 1.393 
Сиња Глава 179 6 272 168 592 1.217 
Славиња 99 10 254 684 303 1.350 
Сопот 464 43 57 117 258 933 
Срећковац 309 34 21 56 106 526 
Станичење 448 36 59 81 153 234 
Суково 861 67 53 67 132 1.180 
Темска 862 101 89 417 345 1.814 
Топли  До 227 1 / 970 3.923 4.893 
Трњина 327 19 28 15 19 408 
Церев  Дел 101 2 / 216 224 543 
Церова 283 53 18 131 112 597 
Црвенчево 185 37 22 16 119 379 
Црноклиште 367 45 45 60 193 710 
Чиниглавци 358 41 30 194 245 868 
Шугрин 340 36 8 206 124 714 

 
 

(2) Производна вредност пољопривредног земљишта 
 

На производну вредност пољопривредног земљишта на подручју општине Пирот 
утичу бројни фактори, од којих су најзначајнији: геолошка подлога, типови земљишта, 
орографија, физичко-хемијске особине земљишта, климатски чиниоци, хидролошке 
какрактеристике подручја, природна флора и фауна, начин обраде и коришћења 
земљишта, еколошки фактори и друго. 

У овој Стратегији учиниће се кратак осврт само на најкарактеристичније 
факторе, који су неопходни за што реалнију процену вредности пољопривредног 
земљишта, као једног од кључних чиниоца за развој пољопривреде на подручју 
општине Пирот. 

Геолошка подлога пиротског краја је врло хетерогена. Према еволутивно 
генетичком приступу, земљишта пиротске општине могу се сврстати у две серије: а) на 
црвеним пешчарима, б) и кречњачко – доломитским паријама. 

У брдско – планиским крајевима општине, најзаступљенија су смеђа земљишта 
на различитим подлогама, благо киселе до киселе реакције. 

Брежуљкасто – брдски облици рељефа сачињени су од разнородних миоценских 
и плиоценских седимената (органски кречњаци, конгломерати, пешчари и лапорци). На 
њима су развијена земљишта у типу еродираних смоница, гајњача, смеђих земљишта 
најчешће на кречњачкој подлози, новостворена земљишта у првој зони делувијалне 
акумулације различите дубине и плодности. 
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У уским долинама планинских речица јављају се алувијално делувијални наноси 
различитог састава, дубине и производне вредности. 

За пољопривреду овог краја економски најзначајнија земљишта су у пространој 
пиротској котлини. Овде се среће више различитих типова и подтипова земљишта, као: 
смонице у огајњачавању, гајњаче, бескарбонатске ритске црнице, алувијално – 
делувијално земљишта у огајњачавању, карбонатни алувијум иловаст и теже иловаст, 
карбонатни алувијуми (лакше иловасти и песковито забарени, забарени на тресету). На 
рубним деловима поља доминирају делувијална земљишта (картограм 2.). 
 
  

Земљишта пиротског поља су различита по питању плодности и других 
елемената њихове производне вредности. Ово су најквалитетнија земљишта у 
пиротском крају, а она одлучујуће утичу на обим и квалитет производње на подручју 
општине. 

Због конфигурације терена, могућности за наводњавање, структуре тла и др, ова 
земљишта, уз нужне педомелиоративне мере и интензивну обраду и ђубрење могу 
имати велики значај за пољопривредну производњу.  

Производна вредност пољопривредног земљишта осталих делова општине 
Пирот, у глобалу посматрано, је релативно скромна, због следећих релевантних 
чињеница:  

(1) Квалитет земљишта (плодност, дубина, односно развијеност профила, 
садржај хумуса и асимилатива, pH вредност, водни и ваздушни режим и др.) 
претежним делом су на доњој граници осредњег, а у великом проценту и 
недовољни за економски оправдану биљну производњу; 

(2) Неповољне климатске карактеристике условљавају честу појаву дужих 
сувих периода; 

(3) Неповољан механички састав и конфигурација терена не омогућавају 
квалитетну обраду; 

(4) Значајне површине пољопривредног земљишта су зарасле у шикаре и 
практично се трансформисале у непродуктивна.  

Производну вредност земљишта пиротског поља умањује и чињеница што је у 
значајној мери геолошка подлога песковита и веома пропустљива за воду, услед чега 
вода која пада у облику атмосферског талога врло брзо пада у дубину и постаје 
недоступна биљкама у дужим периодима. 

Производну вредност поља повећава и чињеница да је на око  4.000 ха извршена 
комасација, као и да је практично на целој површини омогућена механизована обрада. 
Комасација је извршена у катастарским општинама Барје, Гњилан, Суводол, Блато, 
Костур, Расница и Пирот. 

Оријентациона оцена квалитета пољопривредног земљишта може се илустровати  на 
основу катастарских класа, које се утврђују за сваку категорију коришћења 
пољопривредног земљишта посебно. 

По овом мерилу сва земљишта се деле у осам катастарских класа. На подручју 
општине Пирот, прве четири катастарске класе углавном су заступљене у пиротском 
пољу и она се по правилу користе за гајење ратарско-повртарских култура и 
интензивних воћњака и винограда. Земљишта пете и шесте класе на нижим надморским 
висинама претежно се користе за гајење воћа и винове лозе, као и за производњу сточне 
хране (луцерка, црвена детелина и друге легуминозе, природне ливаде), а седме и осме 
за пашњаке. 
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Картограм 2. Хипсометријска карта Општине Пирот 
(може се видети у штампаној верзији Стратегије) 
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Таб. 5 – Пољопривредно земљиште подручја општине Пирот по катастарским 
културама и класама 

 
 

Оранице  Воћњаци Виногради Ливаде Пашњаци Укупно   Земљиште 
 
Класе ха % ха % ха % ха % ха % ха % 

I 795 3,6 159 9,1 115 5,8 151 1,0 19 0,07 1.239 1,8 

II 1.968 8,8 343 19,7 455 23,0 225 1,5 141 0,51 3.123 4,5 

III 3.002 13,4 444 25,4 945 47,7 354 2,3 2.296 8,3 7.041 10,2 

IV 3.033 13,4 362 20,7 342 17,2 358 2,3 4.473 16,1 8.568 12,4 

V 2.610 11,6 310 17,8 125 6,3 842 5,5 6.247 22,5 10.134 14,6 

VI 3.392 15,1 127 7,3 / / 2.592 16,8 6.091 21,9 12.202 17,6 

VII 4.289 19,2 / / / / 4.668 30,3 3.871 13,9 12.828 18,5 

VIII 3.337 14,9 / / / / 6.214 40,3 4.626 16,7 14.177 20,4 

Укупно 22.426 100,0 1.745 100,0 1.982 100,0 15.404 100,0 27.764 100,0 69.321 100,0 

 
Напомена:  
У изради ове табеле коришћени су подаци из катастра. Као што се види, у поређењу 

са табелама 1 и 2 уочава се мало неслагање око укупних пољопривредних површина и 
структуре истих. Подаци из табеле 1 и 2 су новијег датума, односно из званичне 
статистике за 2005. годину, док су подаци из катастра знатно старијег датума, а одавно 
се не врше усаглашавања са стварним стањем на терену. Ова мала неслагања не утичу 
битније на коначан резултат анализе о земљишту, као једном од кључних услова за 
пољопривредну производњу.  

 
 

(3) Својинска и поседовна структура 
 
У својинској структури пољопривредног земљишта на подручју општине Пирот 

доминантно учешће имају приватна пољопривредна газдинства и домаћинства (таб. 6.) 
Други сектори својине (углавном шумска газдинства) имају значајније учешће једино 
код пашњака. 
 

Таб. 6. Површине пољопривредног земљишта по облицима својине 
 

Пољопривредно 
земљиште 

Укупно Предузећа, 
задруге и др. 

Приватна 
газдинства 

% учешћа 
прив.газдинстава

Укупно 69.916 26.450 43.466 62,2 
  Оранице 20.829 150 20.679 99,3 
  Воћњаци 1.785 85 1.700 95,2 
  Виногради 1.894 - 1.894 100,0 
  Ливаде 14.091 462 13.629 96,7 
  Пашњаци 31.313 25.753 5.560 17,8 
  Рибњаци,  
  трстици, баре 4 4 - - 
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Слично другим брдско-планинским подручјима у Републици Србији, величина 
поседа по једном газдинству је ниска. Претежне земљишне површине поседују 
непољопривредна газдинства, што је пак карактеристика поседовне структуре у 
Републици Србији у целини (таб. 7.) 

 
Таб. 7. Поседовна структура пољоривредних газдинстава и домаћинстава, 2002. 

године 
у ха 

      Газдинства 
 
Површине 

Укупно Пољопривредна Непољопривредна Мешовита Без 
прихода

Укупно 23.870 1.076 20.592 1.964 234 
до 1,00 ха 10.046 144 9.479 317 106 

1,01-3,00 ха 8.239 413 6.853 887 86 
3,01-5,00 ха 2.957 210 2.410 311 26 
5,01-8,00 ха 1.542 168 1.128 234 12 
8,01-10,00 ха 477 63 322 88 4 

10,01-15,00 ха 325 51 193 80 1 
Преко 15,00 ха 161 23 99 39 - 

 
Подаци из табеле указују:  

• до 5,00 ха земљишне површине поседује 21.242 домаћинства, односно 89,0 % од 
укупног броја;  

• преко 10, 0 ха поседују само 74 чиста пољопривредна домаћинства од укупно 
963 (непољопривредних 614, мешовитих 207 и без прихода 5). 
И у пиротском крају устаљује се пракса да је све више непољопривредних 

домаћинстава са већим комплексима земљишта. 
Овакву консататацију, поред података из званичне статистике, потврђују и 

резултати анкете која је спроведена у селима на просторима пиротског поља и његове 
околине. 

Просечна површина парцела код анкетираних газдинстава износи мање од 0,40 
ха што је ограничавајући чинилац рационалног механизовања радних процеса и 
смањивања трошкова производње по јединици капацитета, односно производа. 
Изузетак је део пиротског поља површине око 4.000 ха на коме је извршена комасација. 
Комасиране површине су најзначајнији природни ресурс за високо продуктивну 
пољопривредну производњу на подручју општине Пирот. 

 
3) Хидрографско – хидролошке карактеристике 
 
У хидрографском погледу подручје општине Пирот је релативно добро 

развијено, што у знатној мери компензује недостатак довољних количина падавина у 
вегетационом периоду. 

(1) Водотоци. Сви водотоци у пиротском крају припадају сливу реке Нишаве, 
највеће притоке Јужне Мораве, која практично дели општински атар на два неједнака 
дела: већи североисточни према граници Бугарске и мањи југозападни према Белој 
Паланци и Бабушници.  

Просечан проток воде реке Нишаве кроз подручје општине Пирот износи око 70 
м3 у секунди и креће се од 1,97 до 700 м3. Највеће притоке Нишаве у пиротском крају су 
реке Темска са десне и Јерма са леве стране. Темска практично прикупља све водотоке 
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западног дела (оног који припада општини Пирот) Старе Планине. Она настаје 
спајањем Височице (којом отиче и део вода Завојског језера) и Топлодолске реке. 

Посебан квалитет Пиротског поља чине водотоци. Оно је практично 
испресецано рекама и другим водотоцима (ктг. 3.) 

 
 
Као што се из карте 3 види, пиротско поље пресецају реке: Нишава, Темска, 

Јерма, Расничка и Крстурска река, потоци: Војноговачки и Суковски, и водотоци 
карстних врела: Кавак, Барје – Чифлик, Бањица, Градиште, Бериловац, Крупац, Белова, 
Ржана. 

У Пиротском пољу су и два компензациона базена ХЕ Пирот (V=750.000 m3  и 
V=100.000 m3). 

 
(2) Акумулације. Поред водотока на подручју општине Пирот су изграђене и 

три вишенаменске акумулације, које у будућности могу имати велики значај за 
пољопривреду, и то: 

• „Завој” (V=170 милиона m3) на реци Височици; 
• „Крупац”; 
• „Суково” (V=250.000 m3) на Суковском потоку. 
 

(3) Извори. На подручју општине Пирот има неколико извора воде значајног 
капацитета (Кавак, Крупац 1 и 2, Градиште, Јеловачко врело, Водовија), затим један 
број извора са нешто мањом издашношћу (Бездан, Ђелташ) за које се сматра да су 
перспективни са аспекта водоснабдевања, и на крају велики број извора мање 
издашности али која је сасвим довољна за водоснабдевање села у близини (преглед 1.) 

 
Преглед 1. Табеларни преглед основних података о извориштима воде на 

подручју општине Пирот (18 а и 18 б) 
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Картограм 3. Хидрографија на подручју општине Пирот 
(може се видети у штампаној верзији Стратегије) 
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Табеларни преглед основних података о извориштима на подручју општине 
Пирот 

 
Извориште Локација Тип Мин. 

Издашн.(l/s) Приступ Каптирано Снабдева 
се 

Градиште Село 
Градиште 

Карстно 
врело 100 повољан да Пирот 

Крупац I и II Крупачко 
језеро карстни 150 повољан да Пирот 

Кавак Село Држина карстни 85 повољан да Пирот 

Бањица Гребен 
Сарлах кречњачко 48 повољан да Кожара 

Бањица бунар Испод 
Сарлаха 

Копани 
бунар 7 повољан да Гњилан 

Клок Село Крупац карстни 30 повољан да Крупац и 5 
села 

Ћелташ Село Барје-
Чифлик кречњачко 25 повољан да 50% Хладњача 

Бездан Село Барје-
Чифлик кречњачко 25 повољан не 

перспективно  

Извори у 
селима 

Извор и 
Бериловац карстни 2,5 повољан да Извор и 

Бериловац 
Градашнички 

извори 
Градашничка 

река карстни до 4,45 повољан не  

Карстни извор Село Сопот карстни 7 неповољан да Сопот 
Ждрело 
хладни 

Село Власе, 
река Јерма карстни 60-100 неповољан не не 

Топло врело Село Власе, 
река Јерма карстни 10 неповољан не не 

Војнеговачко 
врело 

Село 
Војнеговац кречњачко 8-10 повољан да Војнеговац 

Бивоље 
Суток 

Присјанске и 
Пасјачке р. 

карстно 
врело 10 делимично 

повољан да Село 
Расница 

Расница Село Расница кречњачки 6 повољан да, 
примитивно 

Село 
Расница 

Главан Село Расница карстни 10 повољан да, 
примитивно 

Село 
Расница 

Костур Села Костур и 
Блато карстни 16 повољан делимично Село 

Костур 
Томашево 
врело Село Блато карстни 10 повољан делимично Блато 

Маглич Костур Блато карстни 2 неповољан да користила 
војска 

Водовија 
падина Белаве 

2,5 км од 
Станичења 

карстно 
врело 40 неповољан не  

Враниште (2) 
карстни 
извори 

Село 
Враниште карстни 3+1 повољан да Село 

Враниште 

Мало 
Јеловичко 

Село 
Јеловица карстни од 3-5 повољан да 

Село 
Јеловица, 
викенд 
насеље 

Велико 
Јеловичко 

Село 
Јеловица карстни 180 повољан не 

перспективно  

Врело код 
рибњака 

Врело, 
Дојкиначка р.  карстни 25-30 повољан делимично рибњак 
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Чесма под 
мостом 

Височка 
Ржана карстни 1,5 повољан да Височка 

Ржана 

Балика Село 
Паклештица карстни 1 повољан не  

Манастир 
Темска Село Темска карстни 2,5 повољан да Темска 

Карстни извор Село Бела карстни од 7-10 повољан не  
 
Анализом података из претходног прегледа  и хидролошке карте долази се до 

закључка да у хидролошком погледу пиротско поље представља веома интересантно 
подручје. Ободни и благо уздигнути крајеви поља састављени су из слојева фаремских 
кречњака, кроз чије пукотине и канале пропада и циркулише атмосферска вода, која 
избија у равници у облику врела са великим количинама воде. 

Најпознатији извори у пољу су Кавак, костурско и блатско врело. Они се налазе 
на надморској висини од око 400 м. Температура воде у њима се креће од 10,3 – 12,50C. 

Издашност извора се креће од 20 – 100 л/с. Вода је незагађена и употребљива је 
за пиће и индустрију. Опште је мишљење људи овог краја да је ово највеће благо које је 
природа даривала пиротској котлини те га треба чувати од загађења. 

Воде ових извора напајују подземне котлине које леже у плиоценским 
песковима и делом у тресету. 

Према званичним подацима „Геозавода” Београд из 1990. године, укупне 
количине вода карстних изворишта у периоду минималне издашности износе око       
860 л/с. Изворишта у којима су изграђене каптаже за водоснабдевање имају укупну 
издашност око 530 л/с. Изузев изворишта са којима се снабдева градски систем, из свих 
других расположиве количине воде се користе само делимично.  

Остатак воде одлази у водотокове и служи једино за одржавање равнотеже у 
екосистему. 

 
4) Клима 
 
(1) Основне климатске карактеристике подручја  
Климу подручја општине Пирот условљавају бројни чиниоци, од којих су 

најзначајнији: орографске карактеристике, велике разлике у надморској висини (од 320 
до 2.168 м), хидрографске – хидролошке карактеристике, геолошки састав, ваздушна 
струјања и др. На овом простору срећу се три климатске зоне: долинска, прелазна и 
планинска. 

Пиротска котлина, са просечном годишњом температуром ваздуха од 10,90C, 
сумом падавина која ретко прелази 600 мм годишње (372,10 мм у 1994. до 739,5 мм у 
1970.) и релативном влажности ваздуха од 74,5% има обележје долинске варијанте 
умерено континенталне климе, са повременим а понекад и знатним утицајем 
континенталне климе. Котлина је заштићена од продора хладних ваздушних маса, а 
планински венци на југозападу спречавају продор влажног ваздуха, што има за 
последицу изузетно мале годишње суме падавина, због чега Пирот са околином спада у 
најсувље пределе у Србији.  

Овде су пролећа влажна и пријатна, лета топла, јесени благе и дуге, а зиме 
претежно хладне. Највише падавина има у мају, јуну и октобру, а најмање у јануару, 
фебруару и јулу. Најтоплији месец у години је јул, са просечном температуром од + 
220C, а најхладнији јануар -10C. У зимским месецима дува северац са просечном 
брзином од 10 км/ч. Најниже забележена температура у Пиротској котлини је око          
-27 0C, а највиша око +40 0C. 
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Наведене климатске карактеристике опредељујуће су утицале на успостављану 
структуру биљне и укупне пољопривредне производње у Пиротској котлини. 

Предгорја планина, горњи токови река, мање котлине и више површи Пиротског 
краја до (800 – 900 м) имају све одлике умерено континенталне климе али са знатно 
јачим утицајем висијске компоненте у односу на Пиротску котлину. Овде су зиме дуже 
и хладније, а лета краћа и свежија и са више падавина. 

На вишим и високим планинама (преко 800-900 м надморске висине) клима има 
све карактеристике планинске климатске зоне: дуге, хладне и снеговите зиме, кратка и 
свежа лета и знатно више падавина у односу на претходне зоне. 

У наредним табелама изнеће се најбитнији климатски показатељи који 
поткрепљују констатације из овог дела текста. 

 
Таб. 8. Средње месечне и годишње температуре ваздуха у Пиротској котлини у 

периоду од 1993. до 2002. године 
 

     Године 
Месеци   

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

I -2,10 2,99 -0,85 0,09 1,10 2,01 0,77 -2,86 3,57 -0,99 
II 1,82 2,52 5,29 -0,08 3,17 4,58 0,79 2,71 2,70 5,65 
III 5,58 8,42 5,57 1,35 4,61 3,57 7,12 6,31 10,31 9,05 
IV 11,30 11,79 10,46 10,34 5,77 13,10 12,04 14,04 10,76 10,42 
V 14,93 16,67 15,22 17,11 17,27 15,76 16,66 18,03 17,05 17,64 
VI 18,53 18,89 19,36 20,87 20,51 20,70 19,99 20,32 18,20 20,68 
VII 19,97 21,66 21,91 21,56 20,60 22,22 21,88 23,28 22,53 22,48 
VIII 24,02 22,75 19,26 21,45 18,70 22,83 22,48 22,93 22,73 20,46 
IX 16,47 20,75 15,36 13,63 14,94 15,97 18,30 16,51 16,85 15,73 
X 12,33 11,36 10,00 11,03 8,24 12,59 11,80 13,42 13,58 12,05 
XI 6,35 6,27 2,41 7,71 7,01 4,50 6,14 9,82 4,80 7,49 
XII 0,00 1,35 2,43 2,43 2,26 -2,63 2,97 3,16 -3,88 1,55 

Средње 
годишње 10,76 12,12 10,55 10,62 10,35 11,27 11,74 12,30 11,60 11,93 

 
Средње годишње темпертуре ваздуха у Пиротској котлини (десетогодишњи 

просек износи 11,3 0C). 
У анализираних десет година највероватније под утицајем глобалних промена 

климе на планети земљи у целини, просечне годишње температуре у Пиротској 
котлини су порасле за 0,4 0C, што се мора респектовати код пројектовања дугорочне 
Стратегије појединих линија пољопривредне производње (таб. 8.) 

 
 

Падавине 
 
Према укупним количинама падавина у току године подручје Пиротске котлине, 

у целини посматрано, све више поприма карактеристике семиаридне климе. У овом 
крају је доста изражена варијабилност у распореду падавина у току године и 
вегетационог периода. Ако се овој констатацији додају и температурне карактеристике 
(ваздуха и земљишта) долази се до закључка да је ово питање веома сложено, што нам 
драматично потврђује и катастрофална суша у 2002. години. 
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Таб. 9. Средње месечне и годишње количине падавина у Пироту у периоду  
1993 -2002. године 

у mm 
      Године 
Месеци   

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

I 12,80 38,90 57,80 24,90 19,50 20,50 28,8 26,8 24,8 7,6 
II 19,80 7,40 29,10 26,60 9,30 49,50 37,5 18,3 61,4 12,7 
III 47,20 17,80 19,60 44,90 22,90 26,00 17,6 30,7 56,9 28,4 
IV 37,70 75,60 29,80 34,20 54,10 20,90 91,7 29,3 92,4 75,4 
V 62,70 50,60 65,70 70,20 66,20 67,10 25,8 40,6 68,1 80,5 
VI 80,40 53,50 35,80 21,80 33,00 121,20 82,2 33,3 66,2 59,9 
VII 2,50 29,10 51,20 23,60 54,70 52,60 78,0 13,5 32,7 70,2 
VIII 26,40 20,20 122,50 16,00 86,80 37,70 13,8 0 19,4 110,9 
IX 18,80 20,10 69,80 148,70 5,70 78,70 29,6 45,6 65,8 65,2 
X 10,80 20,40 5,20 20,30 95,30 88,30 54,0 2,8 4,2 61,8 
XI 47,20 12,20 80,50 41,70 22,40 66,10 48,0 6,4 12,5 31,0 
XII 42,20 26,30 78,50 71,80 40,50 28,00 79,1 8,4 30,1 37,2 

Годишње 408,50 372,10 645,50 544,70 510,40 656,60 586,1 255,7 534,5 640,8 
у току 
вегетац. 
периода 

228,50 249,1 374,8 314,5 300,5 378,2 321,1 162,3 344,6 462,1 

 
Таб. 10. Број дана са падавинама које су веће од 0,1 л/м2 

 

       Године 
Месеци   

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

I 3 7 11 6 5 5 6 7 6 3 
II 4 2 4 8 3 3 8 3 7 2 
III 8 4 6 8 6 3 5 7 8 6 
IV 5 10 10 9 10 6 15 6 10 11 
V 9 5 15 13 8 12 6 3 12 11 
VI 6 11 8 5 7 12 7 5 11 8 
VII 1 4 6 4 10 6 5 3 10 9 
VIII 2 6 12 6 9 2 2 0 5 11 
IX 4 3 13 17 2 11 5 6 9 9 
X 1 5 2 5 8 7 4 1 2 9 
XI 8 5 10 7 5 11 7 2 6 6 
XII 8 7 12 14 8 6 7 4 5 6 

Годишње 59 69 109 102 81 84 77 48 91 91 
 
Релативна влажност ваздуха 
 
У Пиротској котлини просечна релативна влажност ваздуха (вишегодишњи 

просек) износи 74,5%. Она је по правилу највећа по јануару (85,9%), а најмања у 
августу (64,3%). Посматрано по годишњим добима, најмања је у лето (64,7%), затим у 
пролеће (73%), јесен (76,1%) и најзад у зиму (84,1%).  

Релативно ниска влажност ваздуха у вегетационом периоду је ограничавајући 
чинилац за интензивнију производњу појединих врста јагодастог воћа на отвореном 
простору. 
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 Слика 1. Богатство водом, водопад у Пиротском крају 
 

 
 

 Слика 2.  Даг Бањица - клисура 
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Снежне падавине  
 
Висина снежног покривача и број дана под истим представља такође значајан 

елемент климе за више гајених култура, а посебно озимих стрних жита и воћака. У 
Пиротској котлини снег најчешће пада у периоду децембар – март, а у вишим 
пределима Старе Планине од друге половине новембра до половине априла, а у неким 
годинама и до почетка маја. 

Број дана са снежним покривачем такође је неуједначен. Најмање је таквих дана 
у Пиротској котлини - испод 30,  а највише на Старој Планини – преко 80. 

На целом подручју општине Пирот, облачност је знатно нижа у односу на 
централну а посебно на западну Србију. 

Годишњи просек је око 4,5 десетине неба под облацима. Највећа облачност је у 
децембру око 7,0 десетина, а најмања у августу око 3 десетине. Облачност се повећава 
од нижих ка вишим деловима рељефа. 

У ведрим данима, који су у овим крајевима доста чести, са планинских врхова 
Старе Планине пуца прекрасан видик на клисурасте долине и кречњачке планине 
југоисточне Србије. 

Релативно ниску облачност прати дуга инсолација. Годишња осунчаност 
подручја прелази 2.000 сати. Она највише износи у јулу месецу (преко 300 сати), а 
најмања у децембру око 60 сати. 

 
Међусобни однос падавина и температуре ваздуха 
 
За утврђивање наведеног односа примењен је индекс суше. Према наведеном 

параметру месеци јули и август припадају сувој зони, док у мају и јуну најчешће није 
потребно наводњавање. У влажним годинама у Пиротској котлини наводњавање је 
потребно обављати у месецима јули, август и септембар а код гајених култура великих 
потрошача и у априлу. 

 
Ваздушна струјања (Ветар) 
 
На подручју општине Пирот ветрови дувају из више праваца и различите су 

учесталости и јачине. Иначе, они такође представљају значајан климатски фактор, јер 
утичу на исушивање земљишта, опрашивање појединих биљака, проветравање као и на 
повијање и ломљење воћних стабала и других гајених биљака. 

У зимском периоду и у рано пролеће најзначајнији је источни ветар (кошава), 
који може да нанесе велике штете озимим усевима и младим воћњацима ако нису 
покривени снегом. 

За утврђивање структуре ваздушних струјања коришћени су подаци 
климатолошких станица Топли До и Пирот. Подаци станице у Пироту могу у извесној 
мери репрезентовати ваздушна струјања на простору дуж Височице (сем јужних, 
југозапдних и западних ветрова). Подаци из станице Топли До репрезентују ваздушна 
струјања дуж локалних долина у подгорју Старе Планине. 

 
Учесталост ветра у % у станицама Топли До и Пирот 
 

Станице N NE E SE S SW W NW C 
Топли До 130 217 16 12 7 40 36 141 401 
Пирот 116 5 20 65 (41) (7) (77) 60 609 
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Евидентирана структура ваздушних струјања одговара морфологији терена у 
зони метеоролошких станица. 

На вишим тереним (изнад 1.500 м) структура ваздушних струјања је 
уједначенија. 

 У зони Топлог Дола најчешћи су NE  ветрови (21,7%) међутим по јачини 
ветрова најзначајнији ветрови су из правца SE и E. 

 
(2) Основне климатске карактеристике брдско-планинског подручја Пирот  
 
У брдско-планинском делу подручја општине Пирот издвајау се практично три 

климатске зоне3. 
Зона А – просторно обухвата долине Височице и Топлодолске реке до надморске 

висине од око 800 - 900 m.  
Зона Б – висински се надовезује на зону А и просторно се локализује на 

висинама од 1.200 - 1.300 m. 
 Зона В – обухвата пределе изнад висине из претходне укључујући и субалпско-

алпски климат Старе Планине (таб. 11.) 
 
Таб. 11. Температуре ваздуха и количине падавина у зонама A, Б и В 
 

 Зона А Зона Б Зона В 
Температура ваздуха    
- средње годишња 8,2 6,2 6,2-2,6 
- пролетња 8,2 6,0 6,0-2,6 
- летња 18,0 15,0 15,0-10,0 
- јесења 8,8 7,0 7,0-3,2 
Вегетац. период 15,0 10,9 10,9-8,0 
Падавине    
- средње годишња 830 945 1.087 
- пролетња 235 252 301 
- летња 220 257 299 
- јесења 191 198 219 
Вегетац. период 456 444 579 

 
Климатске карактеристике Старе планине (која има највеће учешће у укупним 

земљишним површинама општине Пирот) су веома разноврсне и специфичне и оне у 
великој мери условљавају начине коришћења пољопривредног земљишта. У погледу 
температуре ваздуха овај простор је раздељен на северни, средњи и јужни део. 

Топлодолски речни басен је топлији од Дојкиначког јер се пружа правцем 
североисток – југозапад, а такође он је и знатно шири и пространији. У Топлодолском 
басену све до села Топли До јавља се мање од 30 ледених дана у години, а у 
Дојкиначком од 35 на улазу до 60 дана у години у дну котлине. 

Обрнуто је када су упитању тропски дани. У топлодолској котлини има их више 
од 20 у години, а у доњем делу Дојкиначке реке од 5-10. 

Сличан је однос и код падавина. У Топлодолском басену оне износе око 600 mm 
годишње, а у Дојкиначкој долини од 850 mm у централном делу долине до 1.100 mm на 
северним падинама слива Дојкиначке реке. 

                                                 
3 Концепција и стратегија развоја Старе Планине и ширег подручја Пирота, Београд, децембар, 1992. 
године. 
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Распоред падавина у току године је доста равномеран (годишње колебање је око 
10%). 

Снежни период почиње у новембру а завршава се у марту. Снег може да се јави  
и у октобру и у мају. Пада у просеку око 23 дана. 

Слана се јавља у истим месецима као и снег, и појављује се око 24 дана у 
години. Она може да нанесе и велике штете воћњацима, виноградима, поврћу и 
кукурузу. 

Честина града није велика. 
Средња годишња вредност релативне влажности износи око 76,2% (зими 85,5% 

у јесен 77,1% у пролеће 73,4% у лето 68,7%). У августу месецу је најнижа и износи 
66%. 

Облачност се у мањој мери мења од севера према југу и варира између 5,2 и 5,9 
дана. Најоблачнија је зима а најведрије лето, а пролеће је облачније и хладније од 
јесени. У пиротском крају у целини годишње има 87,7 ведрих дана (24%), а облачних 
(мутних) 106,2 (29,1%). 

Магле су ретке. Јављају се у просеку 7,2 дана годишње, могуће су у свим 
месецима, а најчешће су у децембру. 

 
5) Основне карактеристике биодиверзитета 
 
У погледу биодиверзитета подручје општине Пирот спада у веома интересантне 

и богате географске целине у Републици Србији.  
Његове основне карактеристике су: 

• изузетна разноврсност флоре и фауне; 
• богат шумски фонд; 
• богатство и разноврсност животних заједница и значајан генетски фонд. 

 
(1) Флора у пиротском крају је веома разноврсна, што је резултанта великих 

разлика у надморској висини, рељефу, клими, геолошкој подлози, плодности земљишта 
а посебно у деловању антропогеног фактора. 

Сваки ниво надморске висине и географски положај има свој тип вегетације. 
Слично другим брдско-планинским крајевима Источне Србије, у пиротском 

крају су заступљена три основна типа вегетације: ливадско-пашњачки, пашњачки, и 
шумски. 

Ливадско-пашњачка вегетација се јавља на свим деловима подручја општине на 
којима постоји биљни покривач – у долинама река, котлинама, брдима и високим 
планинама. Најчешћи флористички састав овог типа вегетације чине класасте траве, 
легуминозе, лековите и коровске биљке, као и више врста ретких реликтних биљака. 

На Старој Планини на локалитету Копрен место звано „Шошине вуније”, на 
малој површини расте веома ретка биљка са више назива: росуља, росна трава, 
мухоловка (Drosera rotundifolia). Ова вишегодишња биљка висине 10-20 цм расте на 
влажним пределима. Биљка се одликује танким и црвенкастим стаблом, лишће биљке 
лучи лепљив, миришљави сок који привлачи инсекте и друге ситније животињице. Они 
се залепе на лист који се одмах затвори. Угушене животиње бивају усисане односно 
поједене, што је јединствен случај у природи да биљке поједу животиње. 

Такође, у овом крају расте више стотина врста самониклог лековитог и 
ароматичног биља, од којих су економски најзначајније следеће: клека, шипак, слез, 
мразовац, велебиље, линцура, јагорчевина, коприва, одољен, липа, смиље, бреза, глог, 
медвеђе грожђе, кантарион, боквица, маслачак и многе друге. 
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Шумски покривач на подручју општине Пирот је доста разноврстан, због 
познате чињенице да свака од шумских асоцијација има посебне захтеве у погледу 
надморске висине, рељефа, експозиције терена, климатских фактора и друго. 

Посматрано вертикално у овом крају се издвајају следећи шумски појасеви: 
а) појас галеријских шума, б) појас храстових шума, в) појас букових шума и     

г) појас четинарских шума. 
Иначе, шумском вегетацијом обухваћено је око 41,5% укупних земљишних 

површина. Овом проценту свакако треба додати и неки проценат дрвећа поред путева, 
усамљених стабала на ливадама и пашњацима и друго. 

Већи економски значај имају храстове шуме на дубљим земљиштима јужних 
експозиција, букове шуме северних експозиција и четинарске шуме на вишим и 
високим планинама. 

Ово подручје је карактеристично и по стаништима ендемских и ретких врста 
биљака. Као споменици природе евидентирана су и заштићена стабла црног бора у 
атару села Рсовци и стабла храста лужњака у селу Сопот.  

Шуме овог краја су богате и са више разних врста шумског воћа (малина, 
купина, јагода, боровница, леска, трњине, глогиње, дивље крушке и јабуке и др.) и 
јестивих гљива (буковача, брестовача, тополовача, јаблановача, врбовача и др.) 
 

(2) Фауна. - Пиротски крај је такође веома богат са животињским светом. У 
планинама овог краја живе и већина звери Балкана: вук, шакал, дивља мачка, рис, 
лисица и др. Од ловне дивљачи има доста дивљих свиња, срна, зечева и др. А на 
литицама Старе Планине могу се видети и дивокозе. 

На подручју је нашло станиште и више од 100 врста птица, од којих су свакако 
најинтересантније ретке врсте орлова. На простору Старе Планине евидентиране су 93 
врсте орнито фауне, међу којима су сиви соко, орао змијар, соко ластавичар, сури орао, 
шумска сова, велики тетреб и др. 

Богатство флоре и фауне на подручју општине Пирот поред научног (јер 
представља значајан генетски фонд) има и изузетан привредни значај, у коју се сврху 
иначе ради ова Стратегија. 

У региону Старе Планине проглашени су следећи резервати природе:  
• „Браткова Страна” – источно од села Топли До, 
• „Копрен” у изворишном делу Јеловичке реке, 
• „Вражија Глава” – источно од села Топли До уз границу према Бугарској, 
• „Сирча” у сливу Дојкиначке реке (природни резерват „Смрча Арбиње”), 
• „Три чуке” изнад изворишта Дојкиначке реке. 

 
Осим наведених заштићених природних добара, у току је поступак да се 

подручје клисуре Темштице на површини од 760 ха заштити као предео од изузетних 
одлика.  
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 Слика 3. Флористички екосистеми 
 

 
 

 Слика 4. Дивље свиње 
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 Слика 5. Водени екосистеми - Пастрмка 
 

 
 
    Слика 6. Рак 
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6) Еколошки услови и ограничења за развој органске пољопривреде 
 
На светском и унутрашњем тржишту последњих деценија непрекидно расте 

тражња за производима органске пољоприврде. Ови производи имају знатно већу цену 
у односу на производе конвенционалне пољопривреде. То су основни разлози великог 
интересовања произвођача и локалне самоуправе за пројекте из ове области. Један од 
задатака Стратегије састоји се у дефинисању услова и ограничења за органску 
производњу у пољопривреди, као основу за евентуална стратешка опредељења за ову 
грану пољопривредне производње. 

Услови који имају позитиван утицај на развој органске пољопривредне 
производње на подручју општине Пирот углавном су: 

• значајне површине плодног и здравог односно на хемијски, органски и било 
који други начин незагађеног земљишта; 

• довољне количине и равномеран распоред падавина у току вегетационог 
периода у брдско-планинским крајевима општине и повољна могућност за 
наводњавање значајних површина у Пиротској котлини; 

• могућност за обезбеђење довољних количина органских и природних 
ђубрива; 

• постојање значајних количина дивљих плодова (воћа, јестивих гљива, 
лековитог биља, виноградарских пужева) који се могу сакупити и прерадити 
у квалитетне производе органске пољопривреде; 

• значајне могућности за просторну изолацију парцела на којима ће се 
организовати органска пољопривреда. 

 
Ограничења: 
• извесне површине земљишта и водотока у непосредној близини градских и 

других насеља контаминиране су због недовољно решеног питања 
нешкодљивог уклањања комуналног (органског и неорганског) и другог 
отпада; 

• нестручна а у екстремним случајевима и прекомерна употреба минералних 
ђубрива и пестицида; 

• отежано обезбеђење већих количина „зимске хране” за стоку у планинским 
пределима који су по правилу опредељени за овај вид производње; 

• отежан пласман производа органске пољопривреде по ценама које покривају 
трошкове производње (уз пристојну зараду), због релативно скромне куповне 
моћи потрошача. 
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2. Демографске карактеристике подручја општине Пирот са 
посебним освртом на пољопривредно становништво 
 
Подручје општине Пирот, идентично осталим брдско-планинским крајевима у 

Републици Србији, последњих деценија карактеришу негативне демографске 
тенденције (таб. 12). Од осамдесетих година прошлог века број становника се 
непрекидно смањује што је последица више чинилаца, од којих су најзначајнији: 

• ниска стопа наталитета у дугом периоду; 
• вишегодишња стагнација привреде и пад дохотка укупно и per capita; 
• економска емиграција. 

У Стратегији развоја пољопривреде није вршена потпуна демографска анализа 
(што је свакако потребно у збирној Стратегији економског развоја општине) већ су 
презентирани само они елементи анализе који су од битног утицаја за развој 
пољопривреде. 

 
1) Укупан број становника 
Број становника на подручју општине Пирот бележи дугорочну тенденцију 

смањивања (таб. 12). 
 
Таб. 12. Кретање броја становника на подручју општине Пирот у периоду 

1961-2006. године 
 

Године Број становника Индекси 
1961 68.073 1961 = 100,0 
1971 69.285 1971/61 = 101,8 
1981 69653 1981/71 = 100,5 
1991 67.113 1991/81 = 96,4 
2002 63.791 2002/91 = 95,0 
2006  

(процена) 
61.578 2006/02 = 96,5 

2006/61 =90,5 
 
Прираштај и смањење броја становника 
 

Периоди Укупно Просечно годишње 
1961 - 1971 1.212 121 
1971 – 1981 368 37 
1981 – 1991 -2.540 -254 
1991 - 2002 -3.322 -332 
2002 - 2006 -2.213 -553 

 
Резултати табеле упућују на драматичне закључке: од 1981. до 2006. године број 

становника на подручју општине Пирот смањио се за 10%. Овај процес се 
последњих година убрзава (таб. 13). С обзиром да је процес депопулације захватио 
Републику Србију у целини, у тражењу излаза из демографске кризе мора се применити 
интердисциплинарни приступ. Један од метода могао би да буде равномернији и 
одрживи регионални развој, у коме село и пољопривреда имају веома значајну 
улогу.  У том контексту је и предлог ове Стратегије. 
 
 



 38

 
2) Старосна структура становништва 
 
Старосна структура становништва на подручју општине Пирот је изразито 

неповољна и битно се разликује по насељима општине (таб. 13). 
 

Таб. 13. Старосна структура по насељима општине Пирот, 2002. године 
 

Старост Назив 
насеља 

Укупно 
становника 0 - 4 5 - 14 15 - 24 25 - 59 преко 59 

Просечна 
старост 

Укупно 63.791 2.620 6.689 7.864 26.219 16.399 41,8 
Градска 40.678 1.879 4.735 5.590 20.910 13.244 38,7 
Остала 23.113 1.714 1.954 2.256 5.309 3.155 47,4 
        
Базовик 203 1 4 2 46 150 63,5 
Барје Чифлик 693 11 62 88 297 235 46,3 
Басара 8 - - - - 8 73,8 
Бела 37 - - - 6 31 65,0 
Бериловац 1.933 79 257 298 999 300 36,7 
Беровица 30 2 - 2 10 16 54,9 
Блато 630 22 62 63 256 289 46,1 
Брлог 83 - - - 10 73 71,1 
Велика 
Лукања 17 - - - 6 11 66,3 

Велики 
Јовановац 

395 12 40 32 166 151 47,5 

Велики 
Суводол 523 12 51 52 215 193 46,9 

Велико 
село 345 7 23 39 152 124 47,3 

Височка 
Ржана 54 - - - 4 50 72,6 

Власи 71 - - 1 12 58 69,7 
Војнеговац 270 5 21 21 103 120 51,3 
Враниште 165 1 1 6 32 125 64,3 
Гњилан 2.478 123 272 391 1.272 420 37,6 
Горња 
Држина 29 - 1 1 7 20 62,5 

Гостуша 139 2 1 3 49 84 58,2 
Градашница 412 17 57 47 187 104 40,4 
Градиште 86 1 3 4 22 56 59,9 
Добри До 116 - - - 29 87 65,9 
Дојкинци 273 - 5 5 60 203 64,0 
Држина 472 17 47 45 197 166 46,3 
Засковци 68 1 2 2 16 47 62,0 
Извор 781 37 58 108 352 226 43,3 
Јалботина 104 5 4 7 27 61 55,3 
Јеловица 113 - 1 6 30 76 62,9 
Камик 112 1 - 3 21 87 65,5 
Копривштица 67 - - - 17 50 63,7 
Костур 311 7 22 22 126 134 50,9 
Крупац 1.444 53 123 174 625 469 45,0 
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Куманово 38 - - - 6 32 70,9 
Мали 
Јовановац 144 8 11 6 48 65 47,7 

Мали 
Суводол 281 11 25 27 105 113 47,5 

Милојковац 7 - - - 5 2 64,1 
Мирковци 20 - - - - 20 69,0 
Нишор 162 1 4 6 39 112 59,3 
Нови  Завој 1.458 65 175 181 628 572 39,3 
Обреновац 143 7 12 9 43 72 51,1 
Ореовица 128 - - 4 23 101 65,5 
Орља 75 - - - 10 65 68,1 
Осмаково 292 6 7 4 74 201 60,1 
Паклештица 56 - - - 8 46 70,2 
Пасјач 32 1 4 2 6 19 51,5 
Петровац 389 19 27 27 112 204 50,1 
Планиница 18 - - - 2 16 67,3 
Покревеник 126 2 5 2 31 86 59,3 
Пољска 
Ржана 1.349 68 135 171 674 301 40,3 

Понор 379 12 33 23 147 164 47,6 
Присјан 143 - 4 2 17 120 66,2 
Рагодеш 234 1 3 - 50 180 64,8 
Расница 391 11 29 36 141 174 50,3 
Росомач 60 - - 1 7 52 67,3 
Рсовци 183 1 3 - 22 161 68,5 
Рудиње 217 2 10 8 80 117 56,6 
Сиња Глава 138 6 8 6 54 64 51,0 
Славиња 49 - - 4 15 30 61,4 
Сопот 367 8 32 20 137 170 51,3 
Срећковац 162 1 8 9 45 99 58,3 
Станичење 809 19 52 62 222 454 47,7 
Суково 728 30 61 71 233 333 46,5 
Темска 908 16 69 81 327 415 51,0 
Топли  До 108 3 - 1 34 70 58,9 
Трњана 157 3 10 8 48 78 54,9 
Церев Дел 30 - - - 6 24 65,0 
Церово 171 1 6 4 35 125 61,7 
Црвенчево 135 6 8 5 47 69 54,9 
Црноклиште 338 4 28 36 98 172 50,5 
Чиниглавци 331 13 32 17 100 169 50,4 
Шугрин 95 - - 1 42 52 67,6 
 

Укупно насеља: 
градских -1 
сеоских - 71  

 У градском насељу живи око 63,8% становништва, а у осталим 36,2%. 
 Испод 7 година старости на подручју општине је 3.844, а преко 60 година 15.694. 
Радно способно становништво је 40.255 што је знатно изнад збира запослених у свим 
секторима и активно пољопривредног становништва. 
 Анализом података из табеле 13 долази се до закључка да ће се у руралним 
деловима општине у наредном периоду убрзо смањивати број становништва, што 
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се мора респектовати код утврђивања предлога Стратегије развоја пољопривреде. 
Наведену тенденцију илуструју следећи сводни показатељи: 

(1) Од укупно 71 села у 23 нема деце до 4 године старости, у 18 до 14 година, а у 
14 до 24 године, у два (Басара и Мирковци) нема становника млађих од 59 година. 

(2) Број становника до 14 година старости у 2002. години у селима износи 2.695, 
а преко 59 година  3.617. 

(3) Просечна старост становништва у селима општине износи 47,4 а у граду 
Пироту 38,7. У три села (Басара, Куманово, Осмаково) просечна старост становника 
прелази 70 година, просечна старост у 27 села се креће између 60 и 70 година, а у 22 
између 50 и 60 година. 

 
3) Пољопривредно и активно пољопривредно становништво, 2002. 
 
У 2002. години на подручју општине Пирот живи око 2.362 пољопривредна 

становника, односно 3,7% од укупног броја. Активно пољопривредно у укупном 
пољопривредном становништву учествује са 75,4% (таб. 14). 

Несразмерно ниско учешће жена у укупном и пољопривредном и активном 
пољопривредном становништву такође предочава један од параметра старења сеоског 
становништва, односно даљу тенденцију смањивања њиховог броја. 

 
Таб. 14. Пољопривредно и активно пољопривредно становништво 
              (укупно и по насељеним местима) на подручју општине Пирот 
 

Назив насеља Пољоприв. становништво Активно пољопривредно 
Укупно Свега Женско Свега Женско Инд. пољ. 
Пирот (општ.) 2.362 1.123 1.782 760 1.639 
Градска 287 131 128 30 87 
Остала 2.075 992 1.654 721 1.572 
Базовик 58 24 42 11 42 
Барје Чифлик 36 20 17 7 15 
Басара - - - - - 
Бела 7 1 7 1 7 
Бериловац 43 31 32 23 27 
Беровица 21 9 16 5 16 
Блато 15 10 8 4 6 
Брлог 3 - 3 - 3 
Велика Лукања 15 7 15 7 15 
Велики 
Јовановац 56 32 37 25 35 

Велики 
Суводол 41 18 29 13 28 

Велико село 18 7 10 3 7 
Височка Ржана - - - - - 
Власи 1 - 1 - 1 
Војнеговац 20 7 13 2 11 
Враниште 101 50 87 38 86 
Гњилан 72 40 52 27 44 
Горња Држина - - - - - 
Гостуша 54 19 51 19 51 
Градашница 8 3 5 1 3 
Градиште 8 1 7 1 7 
Добри До 15 7 14 6 14 



 41

Дојкинци 8 1 8 1 4 
Држина 18 8 17 8 13 
Засковци 27 16 20 10 20 
Извор 24 12 20 9 17 
Јалботина 13 7 9 3 8 
Јеловица 17 5 16 5 11 
Камик 23 10 23 10 22 
Копривштица 36 13 32 9 32 
Костур 30 18 21 11 21 
Крупац 91 44 73 31 72 
Куманово - - - - - 
Мали 
Јовановац 7 3 3 1 3 

Мали Суводол 28 14 16 8 15 
Милојковац - - - - - 
Мирковци 6 4 5 3 5 
Нишор 18 12 16 11 16 
Нови  Завој 24 8 21 7 10 
Обреновац 1 - 1 - 1 
Ореовица 63 31 55 25 55 
Орља 15 5 13 3 55 
Осмаково 44 27 42 26 41 
Паклештица 7 2 6 1 6 
Пасјач 13 5 8 3 8 
Петровац 35 16 27 10 25 
Пирот 287 131 128 39 67 
Планиница - - - - - 
Покревеник - - - - - 
Пољска Ржана 73 34 54 25 49 
Понор 60 23 44 14 43 
Присјан 18 6 12 1 12 
Рагодеш 88 36 72 24 72 
Расница 27 14 16 5 16 
Росомач 4 2 3 1 1 
Рсовци 4 1 3 1 3 
Рудиње 166 80 143 61 141 
Сиња Глава 70 27 52 17 52 
Славиња 4 1 4 1 2 
Сопот 21 11 21 11 19 
Срећковац 5 4 5 4 5 
Станичење 17 9 14 8 11 
Суково 40 23 27 15 26 
Темска 119 61 99 47 98 
Топли  До 48 16 37 8 98 
Трњана 17 13 14 12 14 
Церев Дел 11 2 11 2 11 
Церово 13 9 11 8 12 
Црвенчево 27 19 24 16 24 
Црноклиште 39 22 33 18 31 
Чиниглавци 24 10 19 7 18 
Шугрин 40 22 39 21 39 
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 Слика 7. Паклештица 
 

 
 
 

 Слика 8. Пастир 
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4) Образовна структура становништва 
 
Образовни ниво становништва претставља битан фактор економског развоја. У 

овом погледу подручје општине Пирот је око просека Републике Србије у целини (таб. 
15). 

 
Таб. 15. Становништво старо 15 и више година на подручју општине Пирот према 

школској спреми, 2002. године 
 

Редни број Образовање Број %  учешћа 
1. без школске спреме 2.743 5,0 
2. непотпуна основна школа 11.262 20,7 
3. основно образовање 14.101 25,9 
4. средње образовање 18.265 33,5 
5. више образовање 2.177 4,0 
6. високо образовање 2.791 5,1 
7. непознато 3.173 5,8 
8. Укупно 54.512 100,0 

 
Образовни ниво пољопривредног становништва знатно је нижи у односу на 

градско подручје у целини (таб. 16). 
 

Таб. 16. Становништво пољопривредних и мешовитих домаћинстава према 
школској спреми 

 
Редни број Образовање Број %  учешћа 

1. непознато 311 10,2 
2. непотпуна основна школа 1.582 52,0 
3. основно образовање 729 24,0 
4. средње образовање 380 12,5 
5. више образовање 22 0,7 
6. високо образовање 16 0,6 
7. Укупно 3.040 100,0 

 
Закључак о становништву 
 
Презентирани подаци скраћене демографске анализе на подручју општине 

Пирот указују да је расположива радна снага у пољопривреди значајан ресурс у 
производњи и преради пољопривредних производа, односно капацитети чија је 
изградња предвиђена у овој Стратегији. Овакав закључак поткрепљују следеће 
релевантне чињенице:  

(1) У 2006. години на подручју општине има укупно око 38.000 радно способног 
становништва, што је знатно изнад збира контигента стално запослених у свим 
секторима и активног пољопривредног становништва (око 17.500 – 18.000). 

(2) Значајан број радника из руралних делова општине који су радили у 
привредним предузећима која су пропала враћа се пољопривреди. 

(3) Идентично другим крајевима Србије и на подручју општине Пирот 
профитабилнијим линијама пољопривредне производње почињу да се баве и млади 
бизнисмени из урбаних насеља. 
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3. Техничко организациони услови 
 
1) Пољопривредна механизација 
 
Подручје општине Пирот има специфичне захтеве у погледу пољопривредне 

механизације, што условљавају физичко-хемијске и друге особине земљишта 
(неповољан механички састав, висока заступљеност тешких, слабо структурних и 
сабијених земљишта и др.), поседовна структура (у којој доминантно место имају мали 
поседи и ситна парцеле), конфигурација терена структура производње и др. 

Расположива средства механизације (основне и прикључне машине) по својим 
техничко-производним карактеристикама, углавном су примерена равничарским и 
брежуљкасто-брдским крајевима. Недостају специјализоване машине за планинске 
крајеве, окопавање воћњака и винограда, као и механизација за сточарске фарме. 

На подручју општине више од половине домаћинстава поседује тракторе или 
мотокултиваторе и релативно је добра снабдевеност са основним прикључним 
машинама (таб. 17). 

 
Таб. 17. Број основних пољопривредних машина 
 

Број Ред. 
бр. 

Врста машина 
2001. 2007. (процена) 

1. Трактори 2.739 2.800 
2. Мотокултиватори 6.258 6.000 
3. Комбајни (за стрна жита и кукуруз) 110 120 
4. Самоходне моторне косачице 327 380 
5. Берачи кукуруза 6 20 
6. Моторне вршалице 35 20 

 
Извор података: за 2001. годину Републички завод за статистику,  

а за 2007. годину слободна процена 
 
 На један трактор долази око 25,0 ха пољопривредног земљишта, или 7,5 ха 
ораничних површина, а на један мотокултиватор око 12 ха пољопривредног земљишта, 
односно 3,5 ха обрадивих површина. Основна средства механизације прати и 
одговарајући број прикључних машина и алата. 
 Наведени подаци указују на закључак да је подручје општине Пирот доста добро 
снабдевено средствима механизације за обраду земљишта. 
 Последњих година све више пољопривредних газдинстава се опрема и 
средствима за механизовање радних процеса у сточарству, као и уређајима за заливање 
пољопривредних култура. Наведене констатације у значајној мери потвђују и резултати 
анкете у којој је учествовало 24 пољопривредна произвођача са подручја општине 
Пирот. 
 Од 24 анкетирана домаћинства трактор не поседује само 1, док 6 домаћинстава 
поседује по 2 трактора, једно 3, а једно чак 7 трактора! Мотокултиватор поред трактора 
поседује 17 домаћинстава, комбајн за стрна жита 4, комбајн за кукуруз (силажу) 10, 
моторних пумпи за заливање 14, уређаја за наводњавање (кишна крила, кап по кап) 3, 
апарата за мужу крава 15, косачица 20 (од којих три домаћинства имају по две), 
мешаона сточне хране 3, балирки за сено 1 и друго. Од постојећих фарми крава само 
једна има уграђен млеководни систем. 
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 Резултати анкете нису одраз стварног стања на терену, јер су исту попунили 
углавном власници газдинстава који су се определили за озбиљнију робну производњу. 
 Средства механизације су у високом проценту амортизована, због чега ће се у 
току реализације Стратегије морати да уложи значајан износ новца за њихову обнову. 
Такође, биће потребно значајно улагање у обухватније механизовање радних процеса у 
сточарству као и стварање услова за заливање биљних култура. 
 

2) Капацитети за прераду пољопривредних производа 
 
Степен прераде пољопривредних производа је један од кључних услова за 

повећање обима пољопривредне производње. На подручју општине Пирот у 
значајнијем обиму се прерађују сточни производи и то: а) у индустријским погонима, и 
б) у домаћој радиности, што је од давнина традиција овог краја. 

 
(1) Индустријски погони 
 
У дугом периоду највећи и најзначајнији капацитет за прераду млека била је 

„Млекара Пирот” капацитета 60.000 литара млека дневно. У саставу млекаре је 
овчарска фарма на Старој Планини, капацитета 4.000 грла ситне стоке, која је изграђена  
80-тих година прошлог века. Нажалост овај капацитет од скора није у функцији. Због 
неуспеле и од стране Републичке агенције поништене приватизације предузеће је 
продато путем судске лицитације. Покретање производње односно прераде млека у 
овом погону је један од кључних услова за развој пољопривреде у пиротском крају. 

Прерадом млека на индустријски начин бави се и специјализована радионица за 
прераду овог производа, која је у саставу Млекарске школе. 

Прерадом меса бавила се кланица „Агросточар” (приватизована, не одговара 
европским стандардима). У изградњи је кланица  „Мустанг” која ће испуњавати 
HACCP стандард. 

ПП „Галантекс” прерађује кожу. 
Вуну прерђује ПП „Костић”, а у завршној фази је ПП „Вучко”, где ће се 

обављати прање вуне у количини од 8 тона у једној смени. 
Оба прерађивача вуне сировину набављају од пиротских овчара. 
У хладњачи „Еурофриго” (капацитета 1.200 тона складишног простора) смрзава 

се и складишти воће и поврће (вишња, купина, јагода, паприка и друго). Ови производи 
се извозе претежно на западно европско тржиште. 

 
(2) Прерада пољопривредних производа у домаћој радиности 
 
Поред индустријских погона прерадом пољопривредних производа у пиротском 

крају бави се више занатских погона (радионице) од којих су најзначајнији: 
• Млекара „Млекопродукт” у селу Држина, прерађује 1.000 литара дневно; 
• Млекара „Височица” у приградском насељу Пирота, такође прерађује 1.000 

литара млека дневно; 
• Млекара „Мацко” у селу Барје Чифлик прерађује 1.000 литара млека дневно. 

Располаже и са радионицом за прераду меса и погоном за израду тестенина. 
• Млекара у селу Дојкинци прерађује 600 литара млека дневно. 
У наведеним млекарама производи се познати пиротски качкаваљ на 
традиционални начин. 
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Група „Свети Јован” окупља десетак овчара у селу Крупац у заједничкој 
радионици прерађују око 350 литара овчијег млека дневно у овчији сир изузетног 
квалитета. 

Већи број сточара, који имају мање грла музне стоке, производе крављи овчији и 
козји сир. Своје производе продају најчешће на локалној пијаци. 

У граду је лоцирано и неколико радионица за прераду меса. Ради се углавном 
димљени програм, у оквиру кога је и чувена пиротска кобасица. 

 
3) Организација привредних субјеката у пољопривреди 
 
Организовање пољопривредних газдинстава, посебно у условима малог 

приватног поседа,је фактор који најдиректније утиче на обим и структуру 
пољопривредне производње. У овом погледу подручје општине Пирот се суочава са 
истим проблемима као и већина других крајева у централном делу Републике Србије. 

До 1990. године прошлог века у Пироту се организацијом и прерадом 
пољопривредне производње бавило реномирано предузеће Пољопривредно 
индустријски комбинат „8 септембар”. Због познатих разлога, комбинат се распао на 23 
задруге, две кланице, млекару и хладњачу. Задруге су још десетак година животариле 
бавећи се углавном трговином. Све су се „угасиле” изузев једне која се бави откупом 
млека за потребе Млекарске школе. Задружно земљиште је пописано и углавном, путем 
лицитације дато у закуп на период од три до пет година, уз сагласност ресорног 
министарства. 

Једна кланица је приватизована, а друга је под стечајем, млекара је неуспешно 
приватизована и дуго није у функцији. Коначно је продата и очекује се њено 
доинвестирање и наставак рада пуним капацитетом од 60.000 литара млека дневно.  

Хладњача је капацитета 1.200 тона складишног простора, приватизована је и 
ради. 
 

Земљорадничке задруге 
 
Последњих година поново је оживео процес оснивања земљорадничких задруга. 

Задруге су основане у селима Држина, Барје Чифлик, Темска, Станичење и Дојкинци. 
Поучени негативним искуствима из прошлости, пољопривредни произвођачи се веома 
тешко одлучују на удруживање. 

 
Ветеринарске станице 
 
На подручју општине Пирот организована је и ради ветеринарска станица са 

седиштем у Пироту. Организована је као акционарско друштво. У њој је запослено 42 
радника од којих су 9 дипломирани ветеринари, 20 ветеринарски техничари и 1 
дипломирани ижењер сточарства. 

Станица се бави лечењем и заштитом стоке од сточних зараза, вештачким 
осемењавањем крава, продајом лекова, сточне хране и опреме за пчеларство, лечењем 
кућних љубимаца и прометом живе стоке. У станици се води и матична евиденција 
(матичење у говедарству). До скоро је вођена и матична евиденција у овчарству али је 
нажалост ову активност забранило ресорно министарство.  

У функцији су и једна приватна  ветеринарска станица.  
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Слика 9. Пољопривредно газдинство 
 

 
 

Слика 10. Опрема 
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Породична газдинства и удружења у пољопривреди  
 
Последњих година, као резултат или последица транзиционих процеса и на 

подручју општине Пирот развијају се облици организовања који су примерени 
тржишном концепту привреде: регистрована породична пољопривредна газдинства и 
специјализована удружења. 

До сада је регистровано 3.900 приватних породичних газдинстава, углавном као 
резултат политике коју по овом питању води Влада Србије (новчана давања за обрађено 
земљиште, повољнији кредити за инвестиције и друго). 

Један број породичних газдинстава прераста у мала предузећа. То су нуклеуси 
савремене пољопривреде. 

На подручју општине Пирот функционише и неколико удружења, од којих су 
ауторима ове Стратегије позната:  

(1) Удружење пчелара са око 120 чланова; 
(2) Удружење сточара (2005.) са око 70 чланова; 
(3) Удружење воћара (2008.) са око 20 чланова. 
У току је оснивање удружења повртара који се баве производњом у затвореном 

простору (пластеници). Око 30 произвођача баве се пластеничком производњом поврћа 
на површини од око 6 хектара. 

 
4) Инфраструктура 

 
Основне инфраструктурне функције (саобраћај, снадбевање грађана и привреде 

енергентима, водоснадбевање, ПТТ услуге, образовање, здравство и социјална заштита, 
екологија, управљање са отпадом и др.) представљају значајан услов за економски 
развој, а посебно за развој пољопривреде. 

У овом делу документа се даје краћи осврт на оне инфрастуктурне делатности 
које имају најдиректнији утицај на развој пољопривреде подручја општине Пирот. 

 
(1) Саобраћајна инфраструктура 

 
a) Путна и железничка мрежа 

 
Подручје општине Пирот, као што је у уводу овог документа истакнуто, 

повезанo је са другим деловима Републике и суседном Бугарском међународним 
магистралним путевима и железницом  релативно скромног квалитета, који је далеко од 
стандарда економски развијених земаља. Очекује се да ће се у току реализације ове 
Стратегије коначно изградити давно пројектовани аутопут Ниш – Пирот – Бугарска, 
што ће имати изузетан значај за економски развој читавог  региона. 

Подручје општине Пирот спада у орографском погледу у најразруђеније  крајеве 
у Србији, што условљава веома разгранату путну мрежу и потребу за издвајање 
великих новчаних средстава за одржавање истих  (таб. 18). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 49

Таб. 18. Стање путева на подручју општине Пирот, 2006. године 
 

Са савременим коловозом Ред. 
број 

Категорије 
путева 

Дужина пута у 
км Укупно % 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 

Укупно 
 

Магистрални 
 

Регионални 
 

Локални 

231 
 

45 
 

83 
 

103 

209 
 

45 
 

82 
 

82 

90,5 
 

100,0 
 

98,8 
 

79,6 

 
Посебан проблем за пољопривреднике пиротског краја чине неквалитетни и 

некатегорисани локални и атарски путеви. До десет села не постоји асфалтни пут. 
Такође, до других десет села асфалт је због неквалитетне изградње и дуготрајне 
употребе јако оштећен, тако да је у многим случајевима пут лошији у односу на 
макадамски. 

Неквалитетна путна мрежа ограничавајуће утиче на економске резултате у 
пољопривреди на више начина, од којих су најчешћи : 

Прво, повећавају се транспортни трошкови инпута и аутпута, што битно утиче 
на смањење курентне способности  пољопривредних производа са овог подручја;  

Друго, производња више пољопривредних производа је условљена брзим и 
квалитетним транспортом до тржишта или прерађивачких капацитета (јагодасто воће, 
неке врсте поврћа, млеко и др.); и  

Треће, за изградњу и модернизацију локалних путева пољопривредни 
произвођачи су доста често принуђени да улажу значајан износ својих скромних 
прихода, које би иначе употребили за инвестирање у производне капацитете (куповина 
или уређење земљишта, замена дотрајале или застареле механизације, повећање 
основног стада, воћњака, винограда и др). 
 

б) Снадбевање села и пољопривредних газдинстава са енергентима 
(електрична енергија, нафтни деривати и др.) 

 
Сва насељена места на подручју општине Пирот имају високонапонску и 

нисконапонску мрежу за релативно квалитетно снадбевање  са електричном енергијом. 
Према информацијама од пиротске електродистрибуције, капацитети трафостаница у 
више села нису у потпуности попуњени и има простора за отварање мини погона за 
различите облике занатске прераде пољопривредних производа (мини млекаре, мини 
сушаре, мини кланице и др). 

Међутим, у удаљенијим планинским селима, мрежа је доста дотрајала па је 
потребно да се изврши њена реконструкција и дода по неки трансформатор мањег 
капацитета. 

Услови за снадбевање сеоских домаћинстава и пољопривредних газдинстава са 
органским горивима (нафта, бензин, уље, гас) су релативно добри. Међутим, 
територијални размештај пумпи и других уређаја за снадбевање наведеним 
производима није добар, због чега произвођачи трпе повећане трошкове око набавке и 
довоза истих до својих газдинстава. 
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в) Водоснадбевање села на подручју општине Пирот  
 

На подручју општине Пирот највећи број становника и сеоских насеља има 
организовано снабдевање са водом за пиће .  

Градском систему за водоснабдевање (ЈП „Водовод и канализација Пирот”) 
организационо припадају градско насеље и шира околина, у којој су највећа села ове 
општине са више од по 1.000 становника (Крупац, Бериловац, Гњилан, Нови Завој, 
Пољска Ржана). 

Из градског система за водоснабдевање, поред града, снабдевају се и насеља 
Нови Завој, Бериловац, нижи делови села Гњилан, као и села Велики и Мали Суводол.  
Виши крајеви Гњилана снабдевају се путем црпки из бунара Бањица. 

Доња Држина има свој систем, а воду захвата из градског изворишта  Кавак. 
Крупачки систем (извориште Клок) снабдева Велико село, Крупац, Пољску 

Ржану, Трњину, Мали Јовановац и Велики Јовановац. 
Два села (Понор и Срећковац) имају изражене проблеме око обезбеђења 

квалитетне воде за пиће, и то углавном у току летњих месеци. 
Понор (око 390 становника) снабдева се водом из површинских каптажа које 

имају плитке водоносне слојеве. Вода није квалитетна. Могуће решење је извориште у 
селу Блато, али је то доста скупа инвестиција. 

Село Срећковац (око 160 становника) се снабдева из изворишта мале 
издашности. Проблем је тешко решив. 

Велики број карстних изворишта на подручју општине пружа могућност за 
снабдевање свих осталих насеља са квалитетном водом за пиће, али је потребно 
изградити одговарајуће системе. 
 

г) ПТТ саобраћај    
 

Релативно је добро развијен на претежном делу подручја општине, што је такође 
један од значајних  услова за развој пољопривреде . 

Ова констатација се поткрепљује са следећим релевантним чињеницама: 
(1) Према подацима из 2006. године, на подручју општине 9 поштанских 

јединица (установа) обезбеђује грађанима потребне услуге ПТТ саобраћаја; 
(2) Регистровано је око 23.500 претплатника фиксне телефоније, односно један 

телефон на 2,6 становника, што је у рангу високо развијених земаља света;  
(3) Подручје је релативно добро покривено и са мобилном телефонијом. 

Покривеност насеља фиксном телефонијом износи око 90%. У 8 села нема 
услова за фиксну телефонију. Та села имају радио станицу. 
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4. Друштвено – економски услови 

 
1) Осврт на економску развијеност подручја општине  

 
Позната теоријска поставка о условљености и међузависности између економске 

развијености и развоја пољопривреде у неком региону потврђује се и на примеру 
општине Пирот. 

Пољопривреда овог краја у дугом периоду заостаје у односу на развој привреде 
у целини. 

Потцењени су и запостављени значајни ресурси у пољопривреди и преради 
пољоприврдних производа (природни ресурси, радна снага, тржиште). До почетка 
деведесетих година  прошлог века општина Пирот, по мерилима Републике Србије и 
бивше савезне државе у целини, припадала је групи средње развијених општина. Данас, 
међутим, пиротски крај је регион у заостајању и то у односу на Републику Србију која 
такође заостаје. 

Носиоци економског развоја на подручју општине били су реномирана 
привредна предузећа „Први мај” и „Тигар”. 

Остали елементи економске развијености подручја општине, елаборирани су у 
довољној мери у Уводу овог документа, у обради питања: (1) Основни подаци о 
опшини Пирот и (2) Друштвено-економске претпоставке и нормативни оквир за израду 
Стратегије.    
 

2) Мере подршке развоју пољопривреде које предузима Република Србија 
 

У припремама за приступање земље Европској Унији најкоренитије и 
најопсежније реформе предстоје у сектору пољопривреде. У том правцу преко 
Аграрног буџета последњих година улажу се значајна средства у подстицање развоја 
пољопривреде и унапређење села. У време израде ове стратегије посебно су значајна и 
актуелна два документа :  

 (1) Програм мера  за дугорочно кредитирање пољопривредне производње и 
прехрамбене индустрије, и  

(2) Уредба о коришћењу подстицајних средстава за унапређење села у 2009. 
години. 

По првом документу из буџета Министарства пољопривреде издваја се 2.850 
милиона динара за субвенционисање камате на краткорочно кредитирање производње 
и 1.000 милиона динара за учешће у дугорочном кредитирању. 
 

Средства су намењена за: 
 

а) изградњу и куповину система и опреме за наводњавање,  
б) куповина пољопривредне механизације, 
в) подизање вишегодишњих засада, пластеника и стакленика, и 
г) кредитирање инвестиција у сточарској производњи. 

 
По другом документу (Подстицање средства за унапређење села у 2009. години), 

средства се усмеравају на: 
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(1) Побољшање конкурентности пољопривредног и шумарског сектора 
(бесповратна средства),  и  то за следеће намене : 

 
а) Унапређење расног састава стоке - куповином стоке у земљи (приплодна и   
матична грла говеда, коња, оваца, коза, свиња, живине, пчела, риба и неконвенци-
оналних видова анималне производње); 
б)  Увоз стоке (приплодна и матична грла говеда, коња, оваца, коза, свиња, живине, 
пчела, риба и неконвенционалних видова анималне производње); 
За намене под а) и б) средства су бесповратна до 50% од набавне цене. Један 
корисник може добити максималан износ подстицајних средстава до 2,0 
милиона динара. 
в) Набавка машина (мотокултиватори, комбајни, берачи, пресе, косачице и остале 
прикључне машине) и опрема за ратарску, хортикултурну и сточарску производњу.   
За намене под в) средства су бесповратна до 40%, а максимални износ је такође до 
2,0 милиона динара по кориснику (газдинства). 

 
(2) Унапређење животне средине и руралног окружења 
  
a) Санирање сеоских депонија  (до 50%, бесповратна средства). 

 
(3) Диверзификација економских активности у руралним областима 
 
а) Обнова салаша и других типова традиционалног сеоског домаћинства, доградња 
и адаптација објеката и набавка опреме за бављење агро, еко, руралним и другим 
облицима туризма ; 
б) Активности које се односе на очување сеоске заједнице и промовисање 
економских, културних и других особености села; 
в) Активности које се односе на покретање старих традиционалних заната. За 
намене под (в) бесповратна средства су до 50%, а максимални износ по једном 
кориснику до 3.000.000 динара. 

 
(4) Активности органа општине Пирот на развоју пољопривреде  

 
Локална самоуправа општине Пирот има активну улогу у обезбеђењу услова за 

развој пољопривреде на свом подручју. У том правцу она спроводи две групе мера: 
(1) Помаже изградњу и модернизацију основних објеката инфраструктуре у 
селима (путеви, квалитетна мрежа за пренос и дистрибуцију електричне енергије  
и обезбеђење других енергената, водоснабдевање) и обезбеђење услова за 
школовање деце и основну здравствену заштиту  становништва и др. 
(2) Издваја у фонд за пољопривреду општине значајна новчана средства за 
подстицање развоја појединих линија производње и прераде пољопривредних 
производа. У 2008. години, и поред озбиљних тешкоћа за финансирање законом 
предвиђених функција, у фонд за пољопривреду издвојено је 10,5 милиона 
динара,  што је за 14 пута више у односу на период од пре четири године.  
 Намера је да Фонд  прерасте у правно лице и да се значајније повећа износ    
 средстава.     
У 2008. години из овог фонда финансира  се следеће:  

• субвенционише вештачко осемењавање крава; 
• субвенционише рад прогнозне извештајне службе;  
• помаже издавање пољопривредног билтена; 
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• помаже удружењима пољопривредника за учешће у пројектима које 
финансирају разне невладине и друге организација; 

• обезбеђује учешће за куповину лабораторије за испитивање земљишта и набавку 
ултразвучног апарата за ветерину; 

• финансира набавка приплодне јагњади; 
• помаже у обезбеђењу средстава за регресирање осигурања животиња и усева; 
• финансира противпожарна заштита; 
• даје новчана позајмица пољопривредницима у случајевима неке веће нужде;  
• чишћење канала ради заштите од поплава; 
• организација изложбе оваца; 
• организовање посете пољопривредника новосадском сајму;  
• едукација пољопривредних произвођача и др. 

 
 Поред наведеног, Општина из осталих буџетских средстава помаже пројекте 

које финансира хуманитарна организација ,,HELP” и шведска невладина организација 
,,Река млека”.  Овај пројекат је саставни део пројекта интегралног развоја млекарства. У 
том контексту формирана су и три специјализована удружења, и њима је од стране 
општине пружена помоћ у опреми. 

   У пројекту је од 100 пријављених, учествовало 30 сточара. У првој фази 
реализације пројекта извршена је (у оквиру радионице) едукација сточара, а у другој – 
набављена су неопходна средства за сточарске фарме. Средства за ту намену 
обезбедили су: Шведска невладина организација ,,Река млека” 40%, Општина Пирот 
40% и произвођачи 20%. 

    У сарадњи са америчком организацијом USAID, општина је обезбедила 
учешће за финансирање више пројеката у селима Крупац, Понор и Темска, који су 
значајно утицали на стварање повољнијег амбијента: а) за живот и рад у селима   и  б) 
за развој пољопривреде. 

    У сарадњи са хуманитарном организацијом ,,HELP” општина је учествовала у 
финансирању у периоду 2006/2008. више пројеката (50% : 50%), у које је уложила 
5.200.000 динара. Најчешће су се пројекти односили на гајење цвећа и украсног биља, 
гајење воћа и грожђа, производњу млека и узгој кока носиља, производњу крмног биља 
у функцији развоја сточарства  и др. 

Остали важнији пројекти реализовани у општини Пирот, који су у функцији 
развоја пољопривреде: 

• изградња сточне пијаце, 
• формирање кластера пчелара пиротског округа, 
• финансијска подршка у организовању овчарских изложби, 
• финансијска подршка Удружењу биљара „Сарлак” (семинари, путовања, 

промо материјали и др.). 
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5. Тржиште         
                        
У одређивању значаја тржишта као фактора за развој пољопривреде на подручју 

општине Пирот, аутори Стратегије пошли су од од следећих претпоставки: 
 
(1) Са економским развојем расте зависност региона и државе у целини од 

светског тржишта.    
       Унутрашње тржиште детерминисано је обимом производње, бројем потрошача  
и расположивим дохотком (укупно и по становнику). 

Код оцене светског тржишта потребно је узети у обзир два битна момента: 
       а) Привредно најразвијеније земље света, са малим изузецима, су 

истовремено и највећи произвођачи тржишних вишкова основних прехрамбених 
производа (пшеница, млеко, месо, шећер, уље и др.), и  

       б) Ове земље су, по правилу, удружене у економске групације и јаким 
аграрним буџетом  стимулишу сопствену производњу, а врло често разним 
протекционистичким мерама штите је од увоза из других региона.  

(2) За подручје општине Пирот веома је значајно питање избора и развоја грана и 
линија пољопривредне производње које могу бити курентне на светском тржишту. 

(3) Подручје општине Пирот располаже са одређеним компаративним предно-
стима (које су наглашене у претходним анализама) које га чине интересантним за 
инвестициона улагања у ову област привреде. То су: 

• повољни агроеколошки услови за поједине линије производње и 
квалитетна радна снага;  

• релативно добра саобраћајна повезаност и близина већих потрошачких 
центара у Републици Србији (Ниш, Београд, Туристички комплекс у 
развоју Стара планина и др) и суседној Бугарској; 

• структура пољопривредне производње, у којој доминирају производи 
који су курентни како на унутрашњем тако и на светском тржишту. 

Уважавајући наведене аргументе, у овом документу презентује се скраћена 
економска анализа светског и унутрашњег тржишта само оних пољопривредних 
производа који могу имати стратешки значај за подручје општине Пирот (робне фарме 
у сточарству, одређене врсте воћа и винове лозе, органска пољопривреда). 

       
  1) Тржиште инпута за производњу у пољопривреди 
 
Подручје општине Пирот (са окружењем) углавном располаже са основним 

инпутима за производњу оних стратешких пољопривредних производа који су 
специфични за ове крајеве. То су: квалитетно пољопривредно земљиште, људски 
ресурси, поседовање и могућност набавке на домаћем тржишту основних средстава 
механизације и репроматеријала (концентрована сточна храна, минерална ђубрива, 
средства за заштиту биља и стоке и др.) 

На светском тржишту (углавном у земљама Европске уније) потребно је 
повремено набављати: 

• расна грла високопродуктивних крава; 
• савремену техничку опрему за специјализоване робне фарме у сточарству; 
• изворне безвирусне саднице за подизање матичних засада оних врста воћа 

које имају већи економски значај за ове крајеве, а не ретко и 
• недостајаће количине минералних ђубрива. 
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За набавку наведених средстава из увоза не постоје практично никакве препреке, 
нормално уз услов да су обезбеђена средства за њихово плаћање. Међутим, инпути из 
увоза су оптерећени додатним трошковима тако да у самом старту  повећавају 
трошкове производње. 

 
(1) Тржиште аутпута (готових производа) 
 
Сточарски производи 
 
Код оцене тржишта приликом пројектовања Стратегије развоја сточарства на 

подручју општине Пирот потребно је посебно вредновати следеће чињенице: 
 

а) Потрошња основних сточних производа (млека и меса) по становнику и укупно у 
Републици Србији ће се повећавати са економским развојем, односно са растом 
дохотка укупно и по становнику, што практично значи да ће се повећати капацитет 
унутрашњег тржишта. Илустрације ради, годишња потрошња млека по 
становнику у Србији једва досеже око 100 литара годишње, а у економски 
развијеним земљама ЕУ око 250 л, а меса око 40 кг (економски развијене земље 
око 90 кг). 
 
б) На тржишту ЕУ контигентирана је производња основних сточних производа 
(говеђе и јунеће месо, кравље млеко) на одређеном нивоу, који се годишње утврђује 
укупно и за сваку чланицу. То практично значи да се до прикључења земље у 
чланство ЕУ у Србији мора значајније повећати производња говеђег (јунећег) меса и 
крављег млека. У претходних неколико година постојала је могућност да се у ЕУ 
годишње извози 2.000  тона јунећег меса, али нажалост због недовољне производње 
ни та по количини  „безначајна” квота, није могла да се у  целости изврши. 
 
в) На светском тржишту расте тражња производа на бази овчијег и козијег млека и 
меса, што ће бити дуготрајна тенденција због тога што се ради о производима 
такозваног високог стандарда. Извоз ових производа у ЕУ нема ограничења, 
међутим привредници из наше земље у овој производњи нису препознали своју 
дугорочну шансу за повећање извоза и добити. Интересантно је да се у случају 
пријема Државе у ЕУ неће бити контигентирана производња свињског и живинског 
меса, највероватније због чињенице да се (по увреженим схватањима  Европљана) у 
овом случају ради о такозваним „прљавим“ технологијама. 

 
Тржиште воћа и грожђа  

 
Воћарство и виноградарство немају стратешки али имају неспоран економски 

значај за равничарско-брежуљкасте делове подручја општине Пирот. 
Од врста воћа која се гаје на овом подручју, са аспекта развојних могућности и 

светског тржишта, већи економски значај може имати коштичаво воће (вишња и 
шљива), а нешто мањи јабука и поједине врсте јагодастог воћа (јагода, купина). Остале 
врсте воћа које се гаје у овим крајевима имају углавном натурални карактер. 

По обиму производње и еконмском значају шљива је најзначајнија врста воћа у 
Србији. 

Производња ове врсте воћа у свету има тенденцију раста. У 2006. години у свету 
је произведено око 9,5 милиона тона шљиве (2000. године – око 8,9 милиона тона). 
Највећи светски произвођачи су Кина са 4,5 милиона тона у 2006. години и САД - 
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800.000 тона. Србија, са годишњом производњом између 300.000 и 600.000 тона спада у 
веће произвођаче свеже шљиве у свету. 

Процењује се да ће и наредних деценија постојати значајне могућности за извоз 
свеже и суве шљиве на светско тржиште. 

Вишња (у свежем и прерађеном стању) последњих деценија спада у значајније 
извозне артикле светског воћарства. Ова врста воћа могла би бити значајна за услове 
Пирота, као један од водећих извозних производа воћа, због две групе разлога: а) 
расположиви агроеколошки услови омогућавају  рентабилну и квалитетну производњу 
вишње; и б) Менаџмент постојеће хладњаче  за прераду и складиштење смрзнутог воћа 
у Пироту је заинтересован за организовану производњу вишње. 

Производња вишње у свету у периоду 2000 - 2006. године се креће између 1,0 и 
1,7 милиона тона. Највећа производња овог воћа је у Русији, Украјини, Пољској и САД. 

Ограничавајући чинилац ове производње у појединим годинама може бити већа 
понуда од тражње смрзнуте вишње на светском тржишту. 

 Јабука спада у најзаступљеније и економски најзначајније врсте воћа. 
Производња јабуке  у Европи се креће између 15 и 18 милиона тона годишње, а у свету 
око 60,0 милиона тона. У Србији се производња  јабуке креће од 150.000-250.000 тона 
годишње. 

Тенденције у производњи и тржиште јабуке у Европи недвосмислено указују  да 
је подизање нових засада јабуке економски оправдано само у условима који 
омогућавају принос од најмање 50,0 тона плода по 1,0 ха, уз просечне (европске) 
трошкове производње и добар квалитет. 

У Пиротској и Темској котлини постоје услови  за високо продуктивну и 
квалитетну производњу јабуке, која би могла да задовољи захтеве пробирљивог 
европског (посебно руског) тржишта.    

Јагодасто воће. Неке врсте јагодастог воћа (јагода, купина, боровница, малина), 
које због компаративних предности у производњи могу имати већи економски а можда 
и стратешки значај, су углавном дефицтарни производи на светском тржишту. 

Производња јагоде у свету се креће између 3,239 милиона тона у 2000. години и 
4,082 милиона тона у 2006. Производња јагоде у Србији се креће између 25.000 тона и 
35.500 тона у 2006.  

Последњих година расте тражња свеже, смрзнуте и на други начин прерађене 
јагоде на светском тржишту. 

У Пиротској котлини постоје веома повољни природни и други услови за 
рентабилну производњу јагоде на отвореном и затвореном простору. 

Производња купине у свету има изражен тренд раста и досеже обим од око 
160.000 тона. Највећа производња се остварује  у САД (око 35.000 тона), Мексику (око 
30.000 тона), Кини (30.000 тона) и Србији око 29.000 тона годишње.  

На подручју општине Пирот два битна чиниоца упућују на покретање 
производње купине, и то: а) повољни агроеколошки услови на већем делу подручја, и 
б) заинтересованост власника хладњче за овај производ. 

Гајене сорте високожбунасте боровнице.  Ова производња је у Европи 
релативно новијег датума. Светска производња ове врста воћа износи око 240.000 тона, 
а преко 50% (123.000 тона) се производи у Европи. За гајење високожбунасте 
боровнице постоје доста повољни услови у долинама водотока  и у околини језера у 
планинском делу општине Пирот. 

Малина  је свакако краљица јагодастог воћа. Њена годишња производња у свету 
се креће између 400.000 и 500.000 тона. Највећа производња се остварује у Русији (око 
110.000 тона), Србији (60.000-100.000 тона), Пољској (40.000-60.000 тона), Чилеу око 
48.000 тона, САД-у око 45.000 тона свежег плода малине годишње. 
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Србија је највећи светски извозник смрзнуте  малине. 
У брдско-планинским пределима пиротског краја постоје повољни  агро-

еколошки услови за ову производњу, али недостају други, веома битни, који у знатној 
мери неутралишу позитивна дејство ових првих. То су: недостатак традиције у гајењу 
малине на овом подручју, недостатак хладњача и оно што је најтеже, у опустелим 
селима нема довољно радне снаге за већи обим ове изразито  радно интензивне 
производње. 

Производња грожђа  је такође извозно значајан  производ овог краја. У Европи 
је производња вина суфицитарна  и државе улажу  значајне суме новца за крчење 
винограда. Међутим ова производња у Србији се непрестано смањује, због чега држава 
из Аграрног буџета издваја велика средства за њено оживљавање. На већем делу 
подручја општине Пирот постоје повољни агроеколошки услови за интензивну 
виноградарску производњу. 

Оживљавање виноградарства је добило значајно место у Стратегији Републике 
Србије. 

На светском тржишту расте тражња за производима органске пољопривреде. 
Цена производа из органске пољопривреде знатно су веће у односу на конвенционалне. 
Подручје општине Пирот као ретко који други крај у Србији има изузетне услове за 
развој органске пољопривреде. Илустрације ради, у заштићеном парку природе Стара 
планина земљишни ресурси примерени овој производњи износе 142.000 ха! 

 
         Кључна питања припреме пољопривредних производа за тржиште у овом крају су: 

• неорганизован откуп пољопривредних производа, којим се углавном баве 
накупци; 

• недостатак капацитета за дораду, складиштење и припрему роба за тржиште; 
и 

• лош маркетинг и неорганизован наступ на тржишту. 
 

Закључак о тржишту 
 

Стратегија развоја пољопривреде на подручју општине Пирот, поред 
расположивих агроеколошких и других ресурса у потребној мери се ослања на 
капацитете унутрашњег и светског тржишта. 
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II Анализа стања пољопривреде на подручју општине Пирот 
 
 
Пољопривредна производња на подручју општине Пирот, дугорочно 

посматрано, има тенденцију пада и заостаје у односу на реалне могућности које су 
одређене расположивим агроеколошким и другим условима. 

На обим и структуру пољопривредне производње последњих година прошлог и 
на почетку овог века битно су утицали следећи чиниоци: 

а) Претежан број пољопривредних газдинстава (домаћинстава) су мешовита и 
старачка и она се највећим делом оријентишу на натуралну производњу; 

б) Просечна површина газдинстава је релативно мала, са великим бројем 
уситњених парцела, што у знатној мери поскупљује употребу механизације  и отежава 
ефикаснију организацију радних процеса; 

в) Мушка радна снага је већим бројем у дугом периоду била запослена у 
индустрији и изван подручја општине, тако да су на имањима углавном радили старци 
и жене; 

г) Мали је број специјализованих робних газдинстава; и 
д) Структура пољопривредне производње је претежним делом натуралног 

карактера, због чега се недовољно користе расположиви капацитети, а посебно 
тржиште 

Наведеним чиниоцима треба додати и онај заједнички за Републику у целини: у 
дугом периоду инвестиције у пољопривреди су знатно ниже од њеног учешћа у 
друштвеном производу. 

 
1. Ратарско повртарска производња 
 
Производна структура ове гране пољопривреде је доста једнострана. Највеће 

учешће имају жита (кукуруз и пшеница), затим крмно биље и поврће. 
Најпрофитабилније линије ратарске производње - индустријско, лековито и ароматично 
биље се веома мало гаје на овом подручју. 

 
1) Производња жита 

 
На подручју пиротске општине производе се следеће врсте жита: кукуруз, 

пшеница, јечам, овас, тритикале а на незнатним површинама и раж. Већи економски 
значај имају кукуруз и пшеница.  

Дугорочно посматрано, производња кукуруза бележи тенденцију пада, што 
коинцидира са падом сточарске производње. Још више се смањује производња 
пшенице, што је у складу са кретањима ове производње у централној Србији у целини 
(таб.19). 
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Таб. 19. Производња кукуруза и пшенице на подручју општине Пирот  у 

периоду  1976-2006. године  
 

Кукуруз Пшеница 

Године Засејана 
површина 

ха 

Производња
(тона) 

Принос 
мц/1 ха 

Засејана 
површина 

ха 

Производња 
(тона) 

Принос 
мц/1 ха 

1976 7.935 31.741 40,0 9.535 29.559 31,0 
1986 5.879 22.927 39,0 5.711 17.418 30,5 
2002 5.173 21.363 41,3 4.467 12.732 28,5 
2005 5.294 22.289 42,1 4.607 15.524 33,7 
2006 4.891 20.543 42,0 4.386 12.192 27,8 
Индекси 
1976=100,0 61,6 64,7 1,05 46,0 41,2 89,7 

 
 
2) Производња поврћа и индустријског биља 
 
Најзаступљеније врсте поврћа у Пиротском крају су кромпир у брдско-

планинском делу општине и пасуљ у равничарско-брежуљкастом. Иначе, поврће се 
производи на површини од око 2.200 ха.  

Производња кромпира има веома изражену тенденцију пада. Осамдесетих 
година прошлог века она се кретала од 10.000 до 12.000 тона годишње, а после две- 
хиљадите године од око 4.750 до 7.090 тона (просек 6.133). 

Два су основна разлога за овакву тенденцију: а) значајније смањењење 
пољопривредног становништва у планинском делу општине, и б) смањење тржишта. 

Слична је тенденција и код производње пасуља. Она се креће од око 1.500 тона 
средином осамдесетих до просечне производње од 1.200 тона у периоду од 2002.-2006. 
године. Без обзира на велики пад, ова производња је респективна. 

Од других врста поврћа у пиротском крају, производе се значајније количине 
паприке, црног и белог лука и парадајиза. Производња осталих врста поврћа овог 
поднебља (шаргарепа, грашак, купус, кељ и друге купусњаче, краставци и др) је 
углавном натуралног карактера и нема већи економски значај.   

Поврће се претежно производи на отвореном простору. Последњих година у 
околини Пирота и других насеља у Пиротском пољу на релативно малим површинама 
се поврће гаји у пластеницима.  

Према статистичким подацима, индустријско биље се производи на безначајним 
површинама – око 5,0 ха. До скора се на подручју ове општине у релативно скромним 
количинама производила шећерна репа и сунцокрет, међутим та производња је 
практично замрла. 

 
3) Производња крмног биља 
 
Подаци из табела 2 и 3 упућују на закључак да је производња сточног крмног 

биља најзаступљенији вид биљне производње на подручју општине Пирот. Крмно биље 
се практично производи на површини од преко 51.000 хектара, односно на 73% 
укупних пољопривредних површина (ливаде – 14.091 ха, пашњаци 31.313 и гајено 
сточно крмно биље 5.778 ха).  

Од гајеног крмног биља су најзаступљенији луцерка и црвена детелина. 
Просечна производња луцерке 2005/2006. године износи око 7.640 тона, а црвене 
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детелине око 2.800 тона. Ове две крмне биљке се гаје на површини од око 1.800 
хектара. На трећем месту по заступљености су мешавине трава и легуминоза. Од 
осталих крмних биљака најзаступљенији је кукуруз за крму (зелена маса). У мањем 
обиму се гаје и грахорица, сточни грашак и сточна репа. 

У брдско-планинским деловима општине, највећа количина сточне хране се 
добија са природних ливада и пашњака. Процењује се да просечна производња траве са 
ливада и пашњака у 2005. и 2006. години износи око 48.000 тона. Нажалост, због 
енормног пада броја основних врста стоке овог краја (оваца и говеда) велике количине 
ове изузетно квалитетне а јефтине хране остају неискоришћене. 

 
2. Воћарско-виноградарска производња 
 
Према званичним статистичким подацима, воћњаци и виногради на подручју 

општине Пирот заузимају око 3.679 ха (воћњаци 1.785, виногради 1.894 ха), што су 
респективне површине. Међутим, непосредним увидом на терену се може констатовати 
да се ради о знатно мањим површинама (око 2.000 ха укупно). 

Производња воћа и грожђа је претежним делом екстензивног и натуралног 
карактера, што у знатној мери умањује економске резултате, и заступљена је углавном 
у приватном сектору. 

 
1) Производња воћа 

На овом подручју се производе све врсте континенталног воћа које се иначе гаје 
у Републици Србији (коштичаво, јабучасто, јагодасто и језграсто). Оно се углавном 
користи за задовољење сопствених потреба – потрошњу у свежем стању и прераду у 
домаћој радиности (алкохолна и безалкохолна пића, суво воће, џем, пекмез, компот и 
др). Мање количине воћа се износе на пијацу и предају прерађивачким капацитетима из 
источне Србије, а ређе и из других крајева. 

У сортименту гајених врста воћа скоро подједнако су заступљене аутохтоне и 
савремене сорте. У новим засадима се углавном гаје високопродуктивне сорте. 

Када је у питању систем узгоја, доминирају полуинтензивни и екстензивнији 
засади. Интензивних засада је мало, и они су углавном заступљени на окућницама и у 
аматерским засадима. 

Садни материјал се по правилу набавља на пијацама, због чега је најчешће 
сумњивог порекла и квалитета. 

Ниски и колебљиви приноси (укупно и по јединици површине) су поуздан 
индикатор екстензивне и натуралне производње. 

Од осталих врста воћа на подручју општине Пирот гаје се: вишње, трешње, 
кајсије и брескве из групе коштичавог, затим крушке и дуње из групе јабучастог, ораси 
из групе језграстог, и најзад јагода, купина и у врло малим количинама малина из групе 
јагодастог воћа. 

 
Најзаступљеније врсте воћа на подручју општине Пирот су шљива и јабука (таб. 

20). 
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Таб. 20. Производња шљиве и јабуке на подручју општине Пирот 
 

Шљива  Јабука  
Принос  Принос  

         Воћне   
          врсте 
 
 
Године 

Број 
родних 
стабала 

укупан  
тона 

по 1 
стаблу (кг) 

Број 
родних 
стабала 

укупан  
тона 

по 1 
стаблу (кг)

1986 485.340 4.578 9,4 104.870 1.631 15,6 
2002 518.830 4.879 9,4 95.111 1.147 12,1 
2005 489.640 3.599 7,4 85.857 888 10,3 
2006 464.030 9.131 19,7 77.769 1.881 24,3 

 
Стављањем у упоредан однос расположивих агроеколошких и других услова за 

развој воћарства са једне и достигнутог обима производње воћа са друге стране, може 
се закључити: 

а) Обим и структура производње воћа у пиротском крају нису у сразмери са 
расположивим условима за производњу;  

б) Повећање обима производње и измена структуре у воћарству могу бити 
значајан чинилац за развој пољопривреде у овом крају. 

Ограничавајући чиниоци за интензивнији развој воћарства на овом подручју су: 
а)  Недостатак организације, традиције и знања за савремено воћарење; 
б) Недостатак земљишне и ваздушне влаге у критичним фенофазама раста и 

развоја најзначајнијих врста воћа; 
в) Недовољно коришћење расположивих водних ресурса за заливање воћњака 

због недостатка одговарајућих система и уређаја; 
г) Неорганизован откуп и недостатак савремених капацитета за прераду и 

складиштење воћа; и 
д) Ограничени капацитети унутрашњег тржишта и отежан приступ на    
     светска тржишта.  
Ограничавајуће чиниоце је потребно ставити у контекст тражења решења за 

потпунији развој воћарства, као економски значајне гране пољопривреде за подручје 
општине Пирот. 

 
2) Производња грожђа 

 
Таб. 21. Број родних чокота и производња грожђа 

 

Године 
Број родних 

чокота 
(у хиљадама) 

Производња 
(тона) 

Принос по 1 
чокоту (кг) 

1976 14.420 15.464 1.1 
1986 12.204 13.908 1,1 
2002 12.416 9.910 0,8 
2005 12.233 2.911 0,2 
2006 12.065 9.407 0,8 
Индекс, 
1976=100,0 83,7 60,8 72,7 

 
У дугом периоду виноградарство је за подручје општине Пирот било значајна 

грана пољопривредне производње. Међутим, последњих деценија, идентично Србији у 
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целини, виноградарство не само да стагнира већ назадује, што резултати из табеле 
недвосмислено потврђују. 

Табела је рађена на основу званичних статистичких података, којима се 
вероватно могу ставити примедбе на реалност. Непосредним увидом на терену, аутори 
ове анализе су дошли до сазнања да је стање још лошије.  

Претежним делом засади винограда су стари и запуштени. Такође, знатан део 
засада је зарастао у коров и шикаре. Нови засади се ретко подижу, спорадично се 
примењује савремена технологија гајења и садња квалитетнијих и продуктивнијих 
сорти. 

Најчешће сорте су франковка, црна и бела пловдина, жупљанка и прокупац. 
Највеће учешће у сортименту имају хибридне сорте, затим сорте на америчкој подлози 
и најзад домаћа лоза. 

Основни узроци негативних тенденција у виноградарству општине Пирот су: 
а) запостављање развоја виноградарства у Републици Србији у више претходних 

деценија; 
б) неорганизован откуп, ниске откупне цене и недостатак савремених капацитета 

за прераду грожђа; 
в) смањење капацитета унутрашњег тржишта и хиперпродукција у производњи 

вина у виноградарским земљама Европске уније и др. 
 
3. Сточарство 
 
У економском погледу сточарство је најзначајнија и најзаступљенија грана 

пољопривреде на подручју општине Пирот. Због познатих разлога, идентично другим 
сточарским рејонима у Србији у пиротском крају се смањује број основних врста стоке, 
што се посебно односи на рејон Старе планине. Карактеристично је да се број стоке 
овде знатно брже смањује у односу на Републику Србију у целини (таб. 22). 

 
Таб. 22. Упоредни преглед броја основних врста стоке у периоду 1976- 2006. 
године на подручју општине Пирот (статистички подаци) 
 

 Врста стоке Говеда Свиње Овце 

Године Укупно 
Женска 
приплод 
грла 

Укупно 
Крмаче и 
супрасне 
назимице 

Укупно 
Женска 
приплод 
грла 

Живина 

Број 
говеда на 

100 ха 
обрадиве 
површине 

Број 
оваца на 
100 ха 
пољоп. 
површи

не 
1976 22.035 15.128 12.385 2.156 94.199 72.924 110.036 48 124 
1986 15.286 9.604 9.786 1.865 71.894 52.002 56.352 37 98 
2002 11.458 8.494 7.370 2.713 41.039 32.152 105.769 30 59 
2006 
јануар 8.040 6.420 8.454 697 22.378 18.540 82.157 21 32 

2007 
децембар 7.192 5.020 6.822 851 15.961 14.215 76.659 19 23 

Индекси 
1976=100,0 
Пирот  
Србија 

 
 

32,6 
43,3 

 
 

33,2 
48,0 

 
 

55,1 
102,8 

 
 

39,5 
76,5 

 
 

16,9 
52,7 

 
 

19,5 
52,5 

 
 

69,7 
70,6 

 
 

39,6 
49,0 

 
 

18,5 
58,8 

      Извор података: Републички завод за статистику – Општине у Србији 1976-2007. године. 
 
Посебан проблем је енормно смањење броја економски најзначајнијих и 

најзаступљенијих врста стоке овог подручја – оваца за 5,9 пута и говеда за око три 
пута! Истина, обим сточарске производње (млеко, месо), због побољшања расног 
састава и повећања продукције по грлу, не смањује се по истој стопи као бројно стање 
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стоке, али ова чињеница не ублажује у већој мери оцену негативних тенденција у овој 
грани пољопривреде. 

У расном саставу говеда највеће учешће има домаће шарено говече у типу 
сименталца. Код оваца – домаћи сој праменке који је оплемењиван сврљишком и 
пиротском оплемењеном овцом а код свиња меснате расе у типу  ландраса, пијетрена и 
дурока. 

Основни узроци дугорочне тенденције смањења сточног фонда на подручју 
општине Пирот су:  

а) запостављање пољопривреде у дугом периоду;  
б) економско пропадање села;  
в) смањење капацитета унутрашњег тржишта, што се огледа кроз смањењу 

потрошњу основних сточних производа (млека и меса) по становнику и укупно; и  
г) отежан приступ сточних производа из овог краја (и Републике у целини) на 

светска тржишта у дугом периоду, због више разлога, од којих су по својим негативним 
последицама посебно значајни: (1) дуготрајне санкције, (2) неиспуњење европских (и 
светских) стандарда квалитета. 

У 2007. години Ветеринарска станица АД, у оквиру својих активности (збирни 
извештај: Обележавање оваца и коза; Програм мера за говеда, Вакцинација и 
обележавање свиња, Вакцинација живине), извршила је детаљан попис врста стоке и 
живине за подручје општине Пирот (по селима и укупно). Према наведеном попису, 
подручје општине Пирот у 2007. години располагало је са: 18.056 грла оваца, 6.831 
говеда, 6.912 свиња, 80.438 живине и 4.537 коза. Поређењем са подацима из статистике, 
уочава се да нема већег одступања броја свих врста стоке. Такође, може се закључити 
да се значајно повећава број коза и по мишљењу произвођача са којима су 
контактирали аутори Стратегије, оваква тенденција ће се наставити. 

Са територијалног аспекта посматрано, највећи број говеда је сконцентрисан у 
атару насеља Крупац (416), затим Пирот (338), Црноклиште (273), Пољска Ржана (254), 
Извор (237) и Велики Јовановац (208) итд.; оваца: Крупац (1376), Гостуша (1373), 
Пирот (846), Темска (780), Нишор (691) и Извор (596); коза: Пирот (296), Барје Чифлик 
(253), Станичење (239), Крупац (235), Гњилан (220) и Суково (211); свиња: Пирот 
(1687), Беровица (366), Пољска Ржана (365), Крупац (358), Гњилан (312) и Велики 
Суводол (305) и др; живине: Пирот (1247), Гњилан (5802), Блато (3760), Крупац (3694), 
Барје Чифлик (3547), Велики Суводол (3527), Темска (3506) и Пољска Ржана (3019). 

Релативно мали број стоке се гаји у фармском систему. До пред крај осамдесетих 
година у Пиротском округу, који поред општине Пирот обухвата и подручја Бела 
Паланка, Бабушница и Димитровград, на великим фармама било је и преко 20.000 
ситне стоке, углавном оваца. Данас само функционише Огледна овчарска фарма Завода 
за пољопривреду у којој се гаји 400-500 грла оваца (сој Пиротска оплемењена). 

На подручју општине Пирот око 500 фарми у приватном сектору имају 
појединачно више од 100 оваца.  

Највећу фарму крава поседује произвођач на Старој Планини - 150. Овде се 
производња организује на екстензиван начин по систему крава-теле. 

Два фармера имају по 50 крава, један око 20, десетак између 10 и 20, а 40-50 
између 5 и 10 крава. 

У селима пиротске општине постоје запуштени капацитети за тов 2 до 2,5 
хиљаде јунади у једном турнусу. 

У овом периоду само неколико произвођача повремено тови мањи број јунади за 
потребе кланице Симимпекс у Белој Паланци. 

Нажалост, тешко је доћи до поузданих података о обиму производње у 
сточарству, због две групе разлога; 
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а) доминантног учешћа натуралне у укупној производњи; 
б) непотпуног праћења и обраде података од стране статистике. 
Од значајних сточних производа, процењује се да робна производња млека 

износи око 21.775.000 литара годишње (крављег – 19.000.000 литара, овчијег 1.600.000 
и козијег око 1.175.000 литара), меса око 1.865 тона (говеђег 465, свињског 600, овчијег 
и козијег око 800). 

Производња осталих сточних производа (вуна, кожа) је маргиналног значаја, 
због чињенице да се на овом подручју (као и у читавом региону) ови производи или не 
откупљују (лош и неорганизован откуп вуне) или пак откупљују по веома ниским 
ценама (вуна у замену за сточну камену со) и др. 

Поређењем података из табела 1 (земљиште) и 21, лако је закључити да 
постоје велике резерве за значајније повећање обима сточарске производње. 

 
4. Остале гране пољопривреде 
 
Са економским развојем неког региона или земље у целини, остале гране 

пољопривреде, које се најчешће називају алтернативне, добијају посебан значај. По 
правилу, то су пчеларство, аквакултура (гајење риба и других водених животиња), 
хеликокултура (пужарство), гајење јестивих гљива, гајење дивљачи (срне, дивље свиње, 
јелени лопатари, птице и др) у функцији ловног туризма и специјалитета за унутрашње 
тржиште и извоз, гајење кунића и крзнашица и др. У алтернативну пољопривреду се 
често убраја и органска пољопривреда, која практично обухвата све гране и линије 
производње, али се производња организјуе по органском поступку (без употребе 
пестицида и синтетичких минералних ђубрива). 

На подручју општине Пирот постоје агроеколошки и други услови за економски 
целисходну производњу већине од наведених грана или линија пољопривредне 
производње. За сада се значајнији економски резултати постижу само у пчеларству и 
гајењу пастрмке у специјализованим пастрмским рибњацима. 

Према подацима удружења пчелара, на подручју општине Пирот има око 7.000 
кошница пчела, што је респективан број. Ако је просечан принос меда по једној 
кошници 20 кг, произилази да је годишња производња меда на овом подручју око 140 
тона. 

Произведени мед је изузетног квалитета, што је резултат веома разноврсног 
флористичког састава и богате пчелиње паше.  

Последњих година на подручју општине Пирот је изграђено неколико рибњака 
пастрмке. У селу Крупац је у функцији рибњак капацитета 80 тона пастрмке годишње. 
У саставу овог рибњака је и производња млађи пастрмке.  

На Старој планини, у непосредној близини села Јеловица, поред излетишта 
Врело, изграђен је пастрмски рибњак годишњег капацитета од 50 тона, а код села 
Пасјач у мањем рибњаку који још није у потпуности завршен, производи се неколико 
тона пастрмке. 
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III  SWOT анализа 

 
Овом савременом методом анализе даје се систематизован приказ услова и 

ограничења за рентабилну пољопривредну производњу и одржив развој пољопривреде 
на подручју општине Пирот до 2015. године. 

SWOT анализа омогућава препознавање позитивних и негативних (унутрашњих 
и спољних) чиниоца који утичу на могућност остварења постављених циљева у 
приложеној Стратегији. 

Сви чиниоци се по овом методу класификују на: 
(1)  Предности „S” (Strenghts)- позитивни унутрашњи чиниоци, који могу бити 

заједнички за све гране и линије пољопривредне производње и специфични, јер 
се односе само на поједине гране и линије производње; 

(2) Слабости  (недостаци) „W” (Weaknesses)- негативни унутрашњи чиниоци, који 
такође могу бити заједнички и специфични; 

(3) Шансе  „O” (Opportunities)- позитивни спољашњи чиниоци; 
(4) Претње „T” (Threats)- негативни спољашњи чиниоци. 

 
Предности „S” 

 
• Повољан географски положај подручја општине Пирот; 
• Значајне површине пољопривредног земљишта на којима је омогућена разноврсна 

биљна и сточарска производња;  
• Расположиви људски ресурси у равничарском делу подручја; 
• Повољне хидрографске карактеристике већег дела подручја (већи и мањи водотоци 

и бројни извори воде већег капацитета); 
• Задовољавајућа основна саобраћајна и енергетска инфраструктура у већем делу 

подручја; 
• Повољни услови за пољопривредну производњу у органском поступку на више од 

две трећине подручја општине; 
• Довољан број основних средстава за механизовање радних процеса у биљној 

производњи (трактори, косачице, комбајни, мотокултиватори и др); 
• Традиција у пољопривредној производњи; 
• Повољни услови за гајење оваца, коза и говеда у интензивном систему узгоја на 

великом делу брдско-планинског подручја; 
• Повољни услови за интензивно гајење расних врста и категорија говеда, свиња и 

живине у равничарском делу подручја; 
• Значајни изграђени и недовољно искоришћени капацитети за смештај и исхрану 

стоке (напуштене фарме оваца, крава и товилишта за јунад и др); 
• Велике могућности за производњу сточне крме у зеленом и сувом облику које 

превазилазе садашњи обим у сточарству; 
• Развијена и добро опремљена служба за здравствену заштиту и лечење стоке; 
• Развијена стручна служба за сточарство у Заводу за пољопривреду и средња 

пољопривредна школа млекарског смера; 
• Повољни услови за гајење коштичавог (шљива, вишња), јабучастог (јабука, крушка), 

јагодастог (јагода, купина, високожбунаста боровница) и језграстог воћа (орах); 
• Повољни услови за гајење винове лозе; 
• Повољни услови за гајење поврћа на отвореном и затвореном простору 

(пластеници);  
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• Изузетно повољни услови за развој алтернативних и других грана пољопривреде 
(пчеларство, подизање рибњака пастрмке, гајење ловне дивљачи, производња 
лековитог и ароматичног биља). 
 

Слабости „W” 
 

• Ниска инвестициона улагања у пољопривреду у дугом периоду; 
• Негативна демографска кретања на подручју општине у целини, а посебно у њеним 

руралним и планинским деловима; 
• Неповољне климатске карактеристике, што се нарочито односи на висину и 

распоред падавина; 
• Недостатак система за наводњавање, због чега се недовољно користе расположиви 

водни ресурси; 
• Уситњеност земљишног  поседа; 
• Отежана употреба механизације због структуре земљишта, конфигурације терена и 

уситњености поседа; 
• Застарелост и висок степен амортизованости средстава механизације и опреме у 

пољопривреди; 
• Неодговарајући смештајни и хигијенски услови у гајењу стоке и недовољно 

механизовање радних процеса у сточарству; 
• Застарели и у високом степену амортизовани засади воћа и винове лозе; 
• Недовољно решена инфраструктура у руралним и планинским деловима општине 

(локални путеви, водоснадбевање, комунални отпад и др); 
• Неорганизован откуп и снабдевање пољопривредних произвођача са инпутима за 

производњу  и средствима за заштиту биља и стоке; 
• Недовољни и застарели капацитети за прераду пољопривредних производа 

(млекаре, сушаре, винарије и др); 
• Пропадање организација у пољопривреди и неорганизованост пољопривредних 

произвођача; 
• Нерешено питање стручне службе у пољопривреди; 
• Недостатак искусних и образованих менаџера у агробизнису; 
• Недовољно познавање капацитета светског тржишта. 

 
Шансе „О” 

 
• Стратегија развоја пољопривреде и друге  мере економске политике Републике 

Србије, којима се стимулише развој и интензивирање пољопривредне производње;  
• Дугорочна Стратегија Европске Уније, која предвиђа значајније улагање капитала у 

пољопривреду и прехрамбену индустрију у земљама Балкана.  
• Могућност већих инвестиција у аграр од стране предузетника и других људи из овог 

краја који живе и раде у економски развијеним земљама; 
• Близина великих потрошачких центара у Републици Србији и земљама окружења; 
• Висока стопа раста тражње хране на светском тржишту и компаративна предност 

Пиротског краја у производњи појединих пољопривредних производа код којих је 
посебно изражен раст тражње; 

• Значајна улагања општине Пирот у стварање услова за развој појединих линија 
пољопривредне производње; 
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• Укрупњавање земљишних поседа, као резултат тржишне економије, укидање закона 
о земљишном максимуму, као и предстојећих измена Закона о наслеђивању; 

• Увођење савремених технологија у примарну производњу и прераду 
пољопривредних  производа; 

• Реализација Програма изградње угоститељско-туристичког комплекса на Старој 
планини. 
 

Претње „Т” 
 

• Привредно заостајање Републике Србије у односу на земље региона услед 
нерешених државних питања; 

• Глобализација светске економије и евро интеграције; 
• Неконтролисан увоз јефтиних пољопривредно-прехрамбених производа; 
• Изостанак подстицаја у пољопривреди због могућег дефицита у републичком 

буџету; 
• Одливање најпродуктивније радне снаге из пољопривреде у профитабилније гране 

производње или у иностранство; 
• Велика пробирљивост тржишта земаља ЕУ у погледу квалитета прехрамбених 

производа; 
• Самодовољност тржишта економски развијених земаља за основним 

пољопривредно прехрамбеним производима (месо, млеко); 
• Висока цена коштања пољопривредних производа због виших цена инпута и ниже 

продуктивности у односу на аграрно развијене земље; 
• Увођење светских норми стандарда квалитета пољопривредних производа; 
• Нестабилна политичка и економска ситуација у земљама региона, односно 

окружења; 
• Могућност привредне рецесије у земљама ЕУ, што нужно доводи до пада потрошње 

прехрамбених производа који се карактеришу са високом еластичношћу тражње; 
• Претње од заостајања у развоју профитабилнијих грана пољопривреде у односу на 

друге крајеве Републике Србије. 
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Други део 
 

Предлог и избор стратешких опредељења до 2015. године 
 
 

 I Кораци у формулисању Стратегије 
 

 
     1. Мисија Стратегије 
 
 Основна мисија овог документа је дефинисање и предлог Стратегије развоја 
пољопривреде на подручју општине Пирот до 2015. године. 
 Утврђивању предлога претходила је свеобухватна анализа услова и ограничења 
за развој пољопривреде, која је урађена применом савремених метода. Она представља 
основу за одређивање циљева Стратегије, на основу којих се дефинишу програми и 
пројекти, као и услови за њихову имплементацију, односно имплементацију Стратегије 
у целини. 
 Мисија општине Пирот, састоји се у:  

а)    унапређењу и развоју основних функција инфраструктуре, које су неопходан 
услов не само за развој пољопривреде већ и за развој привреде у целини и 
квалитетнији живот људи у овом крају; и 

 б) материјалном (новчаном) подстицају реализације усвојених стратешких 
програма и пројеката. 

У складу са основним поимањима мисије, аутори су се потрудили да Стратегија 
буде: 
 а) компатибилна са окружењем, због тога што су препознати и уважени 
захтеви и могућности тржишта (унутрашњег, окружења и светског), економска 
политика државе Србије, као и конкурентна способност у односу на пољопривредну 
производњу земаља у окружењу; 
 б) реална, јер одговара расположивим условима и природи посла у овој 
делатности; 
 в) динстиктивна, због тога што има препознатљив имиџ; 
 г) подобна, за формулисање циљева и програма, као и неопходних мера за 
њихово реализовање; и на крају 
 д) инспиративна, јер инспирише пољопривреднике и предузетнике да реализују 
предложене програме и пројекте, и апелује на остале учеснике у њеној имплементацији 
(посебно надлежне органе општине и Републике) да испуне своје обавезе у стварању 
непходних услова за реализацију ове Стратегије. 
 

2. Визија 
 
Визија у својој суштини у овом документу значи виђење стања пољопривреде на 

овом подручју на крају временског периода за који се усваја Стратегија. 
Аутори Стратегије и руководство општине имају следећу визију пољопривреде 

на подручју општине Пирот крајем планског периода, односно после 2015. године: 
• Развијена пољопривреда и прерада пољопривредних производа у складу са 

расположивим ресурсима, одрживим развојем, компаративним предностима 
подручја и европским стандардима квалитета, у којима произвођачи, односно 
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предузетници и радници остварују зараду (доходак и профит) која их економски 
мотивише да се баве овим делатностима; 

• Савремено опремљене и уређене робне фарме у сточарству са мини погонима или 
занатским радионицама за прераду меса и млека, као и плантаже воћа и винограда; 

• Више палета прехрамбених производа (специјалитета овог краја) са заштићеним 
географским пореклом и оригиналним брендовима који задовољавају захтеве 
најпробирљивијих потрошача из најразвијенијих земаља света; 

• Мотивисана локална заједница (општина), јер се реализацијом Стратегије покрећу 
и друге привредне делатности и повећава доходак (укупно и по становнику). 

 
3. Општи циљеви Стратегије 
 
Стратегија има три основна циља: 
 

(1) Повећање обима и економских резултата у пољопривредној производњи и 
преради пољопривредних производа; 
(2) Доминирајућу натуралну пољопривредну производњу претежним делом 
трансформисати у робну; и 
(3) Ублажити негативне демографске тенденције у руралним деловима општине.  

 
 

4. Посебни  циљеви  
 

Састоје се у: 
1) Дефинисању праваца развоја, програма и пројеката у: (1) сточарској 

производњи, (2) биљној производњи, (3) алтернативним и другим 
гранама пољопривреде, (4) преради пољопривредних производа; и 

2) Дефинисању услова за реализацију Стратегије. 
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II Стратегија сточарства 
  

    1. Стратешки циљеви 
 

Основни стратешки циљеви у сточарству на подручју општине Пирот до 2015. 
године састоје се у: 

а) заустављању негативног тренда у кретању бројног стања основних врста стоке, и  
б) повећању обима производње (по грлу и укупно) и побољшању квалитета производа. 

 
То ће се реализовати применом више мера, од којих су најзначајније: 
 
(1) Побољшање расног састава стоке:  

а) селекцијом,  
б) уматичењем, 

       в) одгајивањем квалитетних приплодних грла на локалним фармама;  
г) по потреби увозом високо продуктивних грла. (стеоне јунице, приплодне 
козе и јарчеви, овнови млечних раса оваца). 

(2) Побољшање технологије гајења и здравствене заштите стоке, 
(3) Подизање више савремених породичних робних фарми основних врста и 

категорија стоке. У ту сврху првенствено користити већ постојеће напуштене 
објекте, уз нужно инвестирање у адаптацију постојећих грађевинских 
објеката и уградњу савремене технолошке опреме. 

 
Основне претпоставке за реализацију пројектованих циљева су: 
 
(1) Повећање производње квалитетне сточне кабасте и концентроване хране 

(укупно и по јединици површине земљишта), како на ораничним површинама 
тако и на природним ливадама и пашњацима. Зато се предлаже  измена 
структуре коришћења ораничних површина у правцу већег учешћа крмног 
биља и појединих врста жита. (тритикале и кукуруз) уз смањење површина 
под пшеницом.  

(2) Обезбеђење потребних финансијских средстава за инвестициона улагања. 
 

Могући извори финансирања пројекта су: 
 
(1) Предузетници и пољопривредна газдинства (односно потенцијални 

инвеститори) из сопствених средстава; 
(2) Република Србија из буџетских средстава која се сваке године наменски 

издвајају за финансирање стратешких програма и пројеката из области 
аграра (премије, регреси за приплодна грла, други подстицаји, регресирање 
камата на кредите, регресирање осигурања домаћих животиња и др.); 

(3) Буџет општине Пирот, у току пројектног периода планира се формирањe 
„Фонда за развој и унапређење пољопривреде” као правног лица; 

(4) Кланице, млекаре и други капацитети за прераду сточарских производа; 
(5) Пословне банке (из земље и иностранства); 
(6) Међународне организације (државне и невладине) које у циљу 

ревитализације региона Балкана финансирају изградњу објеката комуналне и 
друге инфраструктуре у руралним крајевима, развој малих и средњих 
предузећа као и специјализованих облика удруживања у аграру на основама 
тржишне привреде. 
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2. Робне фарме у сточарству 

 
Од линија сточарске производње за подручје општине Пирот стратешки значај 

имају говедарство, овчарство и козарство. Остале линије производње (свињарство и 
живинарство) немају стратешки значај али имају неспоран економски значај за свако 
појединачно газдинство,  који се огледа у: 

• потпунијем и рационалнијем коришћењу расположивих ресурса, 
• повећању укупног дохотка домаћинства (газдинства), 
• обогаћивању понуда сточарских производа, 
• диверзификацији производње на газдинству. 

 
У организационо технолошком погледу предлажу се специјализоване робне 

фарме по врстама и категоријама стоке, а у погледу власништва и капацитета 
породичне мини фарме. 

 
1) Специјализоване робне фарме говеда 

 
У периоду реализације стратегије планира се повећање производње крављег 

млека и говеђег меса за најмање два пута у односу на садашњи обим. Овако 
амбициозан план темељи се на следећим релевантним чињеницама:  

(1)  Расположиви агроеколошки и други услови за развој сточарства, уз 
потребна инвестициона улагања, омогућавају реализовање плана, 

(2) До краја планског периода (2015. године Република Србија ће 
највероватније  постати чланица Европске Уније, а у том случају обим производње 
говеђег меса и крављег млека ће се контигентирати на достигнутом обиму. (систем 
квота) па касније нећемо моћи да повећавамо обим производње; 

 Планом се предвиђа да робна производња у говедарству замени натуралну 
односно да у укупној сточарској производњи  износи најмање 50%. У том циљу 
планира се (изградњом нових и реконструкцијом постојећих фарми) формирање три 
типа робних фарми у говедарству, и то:  

 
а) комбиноване робне фарме говеда за производњу млека и меса, 
б) специјализоване робне фарме крава за производњу млека,  
в) специјализоване робне фарме говеда за производњу меса.  

 
Фарме ће се лоцирати у свим деловима општине који су за ову намену одређени 

просторним и другим регулационим плановима општине. На целом подручју општине 
су повољни услови за интензивну говедарску прозводњу. 
 

а) Комбиноване робне фарме говеда за производњу млека и меса 
 

Овакав модел породичних фарми има више предности, посебно за мања и 
мешовита пољопривредна газдинства. По овом моделу најбоља женска телад се 
издвајају  и гаје за даљу репродукцију (ремонт стада, проширење запата, продају), а 
мушка и шкартирана женска грла се тове у посебним боксовима до одређене тежине.  

Готово све количине кабасте и концентроване хране (90%) за наведене моделе 
фарми производе се на самом газдинству, због чега се и њихов капацитет одређује на 
бази расположивих сопствених и узетих под закуп земљишних површина. На тржишту 
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се набављају углавном концентроване смеше, суви репини резанци и друга хранива 
која не могу да се произведу 

У табели 23. приказан је годишњи биланс потреба сточне хране и земљишних 
површина за њихову производњу (по моделима фарми) у просечним условима подручја 
општине Пирот. 
 

Таб. 23. Годишњи биланс потреба сточне хране и земљишних површина по 

           моделима фарми у просечним условима подручја општине Пирот 

 I Варијанта 
 

Модел фарме 10 музних крава 20 музних крава 30 музних крава 

Врста крме  Год. 
потребе, кг 

Потребно 
ха 

Год. 
потребе, кг 

Потребно 
ха 

Год. 
потребе, кг 

Потребно 
ха 

Сено луцерке 14.600 2,10 29.200 4,20 43.800 6,30 
Силажа целе 
биљке кукуруза 

91.250 3,65 182.500 7,30 273.750 10,95 

Концентрована 
смеша 

19.250 - 36.500 - 54.750 - 

Укупно, ха - 5,75 - 11,50 - 17,25 
 
 Наједноставнија варијанта оброка: 
 - 4 кг сена дневно по крави 
 - 25 кг силаже целе биљке кукуруза дневно по крави, током целе године; 
 - 5 кг концентарата дневно; 
 
 Планирани принос по ха: 
 - сено целе луцерке - 7.000 кг/ха; 
 - зелена маса кукуруза за силирање - 25.000 кг/ха  
 
 II Варијанта 
 

Модел фарме 10 музних крава 20 музних крава 30 музних крава 

Врста крме Год. 
потребе, кг 

Потребно 
ха 

Год. 
потребе, кг 

Потребно 
ха 

Год. 
потребе, кг 

Потребно 
ха 

Сено луцерке 12.200 1,75 24. 400 3,50 36.600 5,25 
Силажа целе 
биљке кукуруза 82.250 3,41 168.000 6,82 252.000 10,23 

Зелена луцерка 12.000 0,85 24.000 1,70 36.000 2,55 
Концентрована 
смеша 18.250 - 36.500 - 54.750 - 

Укупно,  ха - 6,01 - 12,02 - 18,03 
 
Ова варијанта подразумева: 
 - 2 кг сена по крави дневно у периоду исхране сенажом; 
 - 4 кг сена дневно у осталом периоду године; 
 - 20 кг силаже по крави у оброку са сенажом луцерке; 
 - 25кг силаже у осталом периоду године; 
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 - 10 кг сенаже луцерке по крави дневно-оквирно 120 дана 
 - 5 кг концентарата по крави дневно 
 
Принос по ха: 
 - сено луцерке - 7.000 кг, 
 - зелена маса кукуруза за силирање - 25.000 кг, 
 - зелена маса луцерке за сенажу - 14.000 кг (само први откос). 
 
б) Специјализоване робне фарме крава за производњу млека 

 
Капацитет фарми. За подручје општине Пирот, у погледу капацитета фарми 

музних крава, предлажу се модели са 10, 20, 30 и 40 матичних грла, што је у 
корелацији са површином земљишног поседа, односно са могућношћу за обезбеђење 
потребне хране за њихову исхрану.  

Фарме капацитета 10 музних крава су једноредне са везаним системом држања, 
са 20 дворедне, а са 30 и више са слободним системом држања. 
 

Предлог расе крава. У зависности  од производног смера (млеко или млеко -
месо) предлаже се  сименталска раса која је  данас најзаступљенија раса на подручју 
општине Пирот са готово 99%. 

Ако је основни производ млеко, економски је најцелисходније одабрати грла 
која потичу од бикова сименталске расе који имају генетске потенцијале за високу 
производњу млека између 5.000 и 6.000 кг. 

Код комбинованих фарми, где је заступљен производни смер млеко-месо, треба 
користити грла која потичу од бикова сименталске расе који имају подједнако високи 
генетски потенцијал за производњу млека и меса. 
 

Инвестициона улагања. Поред обезбеђења производних грла (крава) и 
потребних земљишних површина, оспособљавање газдинства за робну производњу 
млека подразумева и неопходна инвестициона улагања у изградњу нових или 
реконструкцију и доградњу постојећих објеката за држање и узгој крава као и пратећих 
објеката (ђубриште по савременим еколошким захевима, глистењак, просторије за 
смештај млека и млекарског прибора, надстрешнице за механизацију, објекте за 
смештај крме (сило тренчеви, надстрешнице за сено, магацине за концентрате, 
прекрупу, резанце и др). 

Уколико се предвиђа реконструкција постојећих неусловних објеката, потребно 
је извршити улагања у: 

• шталску опрему (музне уређаје, везове, појилице), 
• набавку или производњу у сопственом запату високо гравидних јуница за 

проширење стада, 
• заснивање сетвених површина луцерке, црвене детелине и травно 

легуминозних смеша; 
• опрему за производњу и спремање зрнасте хране (концентрована хранива), 

коју чине одговарајући трактори са прикључним уређајима (плуг, тањирача, 
дрљача, универзална сејалица, комбајн за силажу, превртач и сакупљач 
сена, балирка, цистерна за осоку, приколица, култиватор, коса за трактор и 
атомизер). 
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Потребна инвестициона улагања за подизање нових фарми крава са пратећим 
објектима (сило тренчеви, ђубриште са јамом за осоку и надстрешнице за сено) 
предвиђених капацитета: 

                                                                                                                      у еурима 
Модели фарми музних крава  

Врста улагања 10 музних 
крава 

20 музних 
крава 

30 музних 
крава 

40 музних 
крава 

1. Грађевински објекти,  20.000 37,500 55.000 72.500 
2. Опрема,  22.000 31.000 33.125 37.500 
3. Високо стеоне јунице,  17.500 35.000 52.500 70.000 
Укупно: 59.500 103,500 140.625 180.000 

 
 За фарме капацитета 10 и 20 музних крава предлажемо једноредни и дворедни 
везани систем држања, а слободни код 30 и 40 музних крава. 

 
в) Специјализоване робне фарме говеда за призводњу меса 
 
На подручју оштине Пирот не постоји велика традиција у производњи јунећег 

меса јер се скоро 70% телади намењених за тов продаје купцима са стране док се свега 
30% телади намењених тову утови код самих произвођача или код товљача на подручју 
општине Пирот. У наредном планском периоду планира се да се товом  јунади 
обухвати што већи број грла намењених за тов која се производе на подручју општине 
Пирот. Из тог разлога предлажу се технолошка решења за товилишта јунади, 
појединачног капацитета 50, 100 и 200 товљеника у турнусу. Предложени модели се 
заснивају на интензивном товљењу јунади са хранивима произведеним на сопственим 
имањима и одговарајућом технологијом производње сточне хране. 

За услове општине Пирот, када је раса говеда у питању, за интензиван тов 
предлажу се телад сименталске расе и домаћег шареног говечета у типу сименталца. Са 
овим расама постижу се изузетно добри резултати у тову од 400 до 450 кг тежине 
товљеника. 

За ове моделе фарми предлаже се интензиван тов у затвореном систему са 
групним боксовима од по 10 јунади у боксу. Потребна површина подног простора у 
боксу по једном грлу зависи од телесне масе, тако да износи: 1м2 за телесну масу од 200 
кг, 1,4 м2 за телесну масу од 300 кг, 1,7м2 за масу од 400 кг и 2м2 за масу од преко 400 
кг по грлу. 

Трајање турнуса износи 8 - 9 месеци, што је у зависности од масе телади на 
почетку това. 

Тов се одвија у три  фазе: 
• Прва, (припремна) фаза траје 15-20 дана и почиње са откупом телади 

телесних маса од 140 до 160 кг. 
• Друга, фаза је предтов и траје до постизања телесне масе од 250 кг. 
• Трећа, фаза је финални (завршни) тов и траје до постизања планиране 

телесне масе од 400 до 450 кг ( у просеку 420 кг). 
 

Инвестициона улагања. Оспособљавање газдинстава за робну производњу 
јунећег меса такође претпоставља одређена инвестициона улагања, чија је висина у 
зависности од чињенице да ли се постојећи објекти реконструишу, односно 
прилагођавају овој намени или се изграђују нови објекти. Код обе варијанте потребно 
је изградити и пратеће објекте од којих су неопходни: објекти за прихват и обраду 
стајњака по најсавременијим еколошким захтевима, просторије за смештај 
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концентрованих хранива, надстрешнице за сено и механизацију, сило тренчеви, сточна 
вага за контролу прираста и др. Поред наведеног потребно је обезбедити и другу 
неопходну шталску опрему и опрему за производњу и спремање зрнасте хране, коју 
чини трактор са прикључним уређајима као што су: плуг, тањирача, дрљача, 
универзална сејалица, сило комбајн, косачица, превртач - сакупљач сена, балирка, 
цистерна за осоку, приколица, култиватор, атомизер и др. 

Од осталих улагања потребно је засновати сејане ливаде и луцеришта и купити 
јунад за тов уколико се не обезбеђују у сопственој производњи. 
 

Потребна инвестициона улагања за товилиште јунади капацитета 50, 100 и 
200 грла у турнусу (завршни тов): 

                                                                                                           у еурима 
Модели фарми за тов јунади  

Врста улагања 50 товних 
јунади 

100 товних 
јунади 

200 товних 
јунади 

1. Грађевински објекти и опрема  
   25.000 47.500 90.000 

2. Телад за тов 17.000 34.000 68.000 
Укупно: 42.000 81.500 178.000 

 
Исхрана товних јунади базира се на кабастој храни која ће се претежно 

производити у оквиру газдинства (сено, силажа од целе биљке кукуруза) и 
концентратима који ће се углавном набављати са стране, а у мањој мери производити и 
на сопственом газдинству. То практично значи да је потребно обезбедити одговарајуће 
земљишне површине за производњу крме, а што је приказано у табели 24. 
 

Таб. 24. План сетвених површина за производњу крме за тов јунади за 
пројектоване капацитете фарми 

 
   Модел 
   фарме 50 јунади у турнусу 100 јунади у турнусу 200  јунади  у турнусу 

Врста крме Потребе 
кг/турнус 

Потребно 
ха 

Потребе 
кг/турнус 

Потребно 
ха 

Потребе 
кг/турнус 

Потребно 
ха 

Сено луцерке 12.000 1,70    24.000 3,40 48.000 6,80 
Силажа целе 
биљке кукуруза 78.000   3,12 156.000   6,24 312.000 12,48 

Концентрована 
смеша 48.000 -  96.000 - 192.000 - 

Укупно, ха - 4,82 - 9,64 - 19,28  
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Слика 11. Робна фарма крава 
 

 
 

Слика 12. Краве на паши 
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План подизања специјализованих робних фарми говеда у периоду 2008-
2015. године: 
 

I Специјализоване робне фарме за производњу млека: 
 

• појединачни капацитети пројектованих фарми су 10, 20, 30 и 40 музних крава 
сименталске расе, 

• планирана производња млека по једној музној крави је 5.000 литара 
годишње, 

• планирана укупна производња млека на новоподигнутим фармама 
капацитета 10 музних крава је  50.000 л, са 20 - 100.000 л, са 30 -150.000 л и 
са 40 музних крава је 200.000 л. 

 
II  Комбиноване робне фарме говеда за производњу млека и меса: 
 
Појединачни капацитети пројектованих фарми:  

10 музних крава: млека: 10 x 4.500 л = 45.000 л, меса: 7 x 450 кг  =  3.150 кг ж.м. 
20 музних крава: млека: 20 x 4.500 л = 90.000 л, меса: 14 x 450 кг = 6.300 кг ж.м. 
30 музних крава: млека: 30 x 4.500 л = 135.000 л, меса: 21 x 450 кг = 9.450 кг ж.м. 
40 музних крава: млека: 40 x 4.500 л = 180.000 л, меса: 28 x 450 кг = 12.600 кг ж.м. 

 
III Специјализовне робне фарме говеда за призводњу меса: 
 

       Појединачни капацитети пројектовних фарми 50, 100 и 200 јунади у турнусу 
       Планирана производња меса: 

а) по грлу 310 кг (улаз 140 кг, дневни прираст 1,2 кг, излаз 450 кг, трајање 
турнуса 260 дана) 
б) укупно:  за фарму од 50 јунади у тову у турнусу 15.500 кг (310 x 50),  

              за фарму од 100 јунади у тову у турнусу 31.000 кг (310 x 100) и  
         за фарму од 200 јунади у тову у турнусу 62.000 кг (310 x 200). 
  

Период реализације пројеката: 2009 - 2015. 
 
Одвијаће се у две фазе: 

  У првој фази (2009 - 2012.) планира се стварање услова за узгој 500 крава у 
савременим мини фармама, а у другој (2013 - 2015.) нових 500,  укупно, 1.000 што би 
омогућило укупну производњу млека крајем периода у количини од  око 24.000.000 
милиона литара годишње. 

Такође, у првој фази планира се стварање услова за тов јунади у количини од 
1.000 грла годишње, а у другој 2.000 грла што ће омогућити производњу јунећег меса 
на крају планског периода у количини од 800 - 900 тона годишње.                    

Напомена: Планирана производња меса и млека односи се само на производњу 
на робним фармама. И даље ће се у натуралном облику задржати још око 30% 
производње меса и млека. 

 
Услови за реализацију пројекта: 
 
• наставак стимулативних мера државе за подизање робних фарми у 

говедарству (премије за млеко, регреси за месо, регресирање камата за 
инвестициона улагања, подстицаји за инвестиције у сточарству, регресирање 
осигурања стоке  и др.); 
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• укрупњавање земљишног поседа на газдинствима у складу са пројектованим 
капацитетом фарме; 

• интензивирање производње сточне хране; 
• организационо и кадровско јачање специјализованих задруга или удружења 

сточара; 
• организовање ефикасне ветеринарске заштите; 
• организација откупа млека и товних јунади или изградња мини млекара и 

мини кланица за прераду ових производа; 
• едукација фармера. 

 
2) Специјализоване фарме оваца и коза 

 
Овчарска и козарска производња имају стратегијски значај за подручје општине 

Пирот не само из разлога што се шездесетих година прошлог века на овим просторима 
гајило око 300.000 оваца већ зато што сточари воле да гаје овце и козе и што од њих 
производе чувени пиротски качкаваљ, сир и ћилим. Данас се у општини Пирот гаји око 
25.000 оваца и око 7.000 коза и велики број сточарских породица живи  и егзистира од 
ове производње.  

 Ове фарме  имају економски значај за велики број домаћинстава како у 
низијским тако и у брдским селима, због (као што је већ истакнуто) потпунијег 
коришћења расположивих ресурса, повећања дохотка домаћинства, а са аспекта 
привреде општине, због повећања понуде квалитетних прехрамбених производа (који 
могу имати велики значај за угоститељство и туризам). 

Важна је и чињеница да на светском тржишту расте тражња производа на бази 
овчијег и козјег млека и меса. У Европској Унији, на пример, потражња за овим 
производима у 2007. години повећана је за 27% у односу на 2006. годину, што нам 
додатно говори да треба да радимо на развијању ове производње. 
 

(1) Робне фарме оваца 
 
Стратегија развоја овчарства састоји се у: 
 
• заустављању даљег пада броја оваца и повећању производње овчијег меса и 

млека (по грлу и укупно) за најмање 40%  у односу на садашње стање; 
• трансформација натуралне у робну производњу; 
• изградња савремених овчарских фарми у којима ће се на савремен начин 

гајити претежан број оваца на подручју општине  Пирот. 
 

Појединачни капацитети фарми одређују се у зависности од расположивих 
услова (земљиште, објекти, радна снага). 

У том погледу аутори Стратегије предлажу три модела овчарских фарми и то: 
100, 200 и 300 матичних грла, плус пратеће категорије (јагњад, шиљежад). 

Производни смер: месо-млеко и приплодна грла за ремонт стада, као основни и 
вуна и кожа као споредни производи. 

Расни састав: домаћи сој праменке x пиротска оплемењена овца или виртемберг 
(у F1 и F2 генерацији). Овнове пиротске оплемењене овце и виртемберга користити за 
индустријско укрштање и производњу меса, а производњу млека базирати на укрштању 
домаће праменке са сврљишком овцом. 
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Потребна инвестициона улагања за оснивање савремених овчарских фарми  у 
изградњу објекта, набавку опреме за припрему сточне хране, набавку приплодних грла 
и потребне опреме у објекту износе: 

• за капацитете од 100 грла  35.000 EUR-a                    
• за капацитете од 200 грла  60.000 EUR-a              
• за капацитете од 300 грла  80.000 EUR-a              
Инвестициона улагања у фарму обухватају:  
 
• изградњу нових или доградњу и реконструкцију смештајних објеката  
• улагање у комплетирање опреме (за фарму и производњу сточне хране); 
• улагање у набавку приплодног материјала за повећање стада;  
• заснивање сејаних ливада и мелиорација пашњака. 

 
Производња основних производа по грлу и укупно на бази планираних 

капацитета матичних грла: 
 

Модели фарми за овце 
Врста производа 100 матичних 

оваца 
200 матичних 

оваца 
300 матичних 

оваца 

1. Меса годишње, кг  90ј  x  30 кг  x  
1,5 = 4.050 кг 

180ј  x  30 кг  x 
1,5 = 8.100 кг 

270ј  x  30 кг  x 
1,5 = 12.150 кг 

2. Производних грла за ремонт  
    стада 25 50 75 

3. Излучених матичних грла 25 50 75 
 

У зависности од система гајења за подручје општине Пирот предвиђа се 
полуинтензиван или (у мањем обиму)  интензиван систем гајења оваца.  

Код полуинтензивног система оброк се састоји од сена са природних и сејаних 
ливада, паше и концентрата. Целокупне количине хране изузев концентрата производе 
се на фарми, због чега је потребно обезбедити одговарајуће земљишне површине. Да би 
се постигао већи принос по јединици површине и бољи квалитет сена и паше постојеће 
површине природних ливада и пашњака треба мелиорисати (табела 25). 
 

Таб. 25. Потребне земљишне површине за производњу хране предвиђених 
модела фарми оваца (полуинтензиван систем гајења) 

 
Модел 100 оваца Модел 200 оваца Модел 300 оваца 

Хранива год. потребе 
у кг ха год. потребе 

у кг ха год. потребе 
у кг ха 

Сено са 
ораница, кг 18.000 2,00 36.000 4,00 54.000 6,00 

Сено са 
природних 
ливада 

18.000 4,00 36.000 8,00 54.000 12,00 

Силажа од целе 
стабљике 
кукуруза 

36.000 1,50 72.000 3,00 108.000 4,50 

Паша, кг 90.000  180.000  270.000  
Концентрат 5.400  10.400  16.200  
Укупно  5,5  11,0  16,50 
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Слика 13. Овце на природним пашњацима 
 

 

 
Слика 14. Козе на сејаним пашњацима 
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Период реализације пројекта 2009 - 2015. година. 
 
Одвијаће се у две фазе: 
У I фази (2008 – 2012. година) планира се заснивање (изградњом нових или 

оспособљавањем постојећих) робних фарми оваца укупног капацитета 1.000 матичних 
грла, а у II фази (2013 – 2015.) нових 1.000 матичних грла 
 

Услови за реализацију пројекта: 
 
а) Наставак стимулативних мера државе које се односе на развој сточарства,   
б) Организација одгајивача оваца у удружење или специјализовану задругу која   
    ће пословати на принципима тржишне привреде. 
 

(2) Робне фарме коза 
 

На предлог за подизање мини фарми коза на брдском делу општине Пирот 
утицало је неколико значајних чињеница, као што су: 

а) Призводи на бази козјег млека и меса спадају у групу производа „високог 
стандарда” за којима расте тражња на светском тржишту; 

б) У овој производњи (у основној или споредној делатности) у релативно 
скромним агроеколошким и другим условима може се постићи задовољавајући доходак 
и профит. 
 

Предвиђа се да се крајем планског периода број коза повећа са садшњих 4.700 на 
10.000 грла претежно у фармском систему гајења. 

 
Капацитет фарми. И овде се такође предлажу три модела фарми, и то: 100, 200 

и 300 приплодних грла, плус пратеће категорије. 
 
Производни смер. Предлажу се 2 варијанте: 

a) млеко, односно специјалне врсте сирева које би се производиле на фармама,  
б)  комбиноване - месо, млеко. 

 
Раса коза. Основу стада чине мелези који су добијени укрштањем домаће 

балканске козе са млечним расама, углавном санском и алпском. 
 
Систем гајења. Предлаже се комбинација пашног и стајског система. У условима 

општине Пирот и један и други систем оријентационо трају по 6 месеци. 
 
Инвестициона улагања у фарме коза обухватају: 
• изградњу или доградњу и реконструкцију смештајних објеката,  
• улагање у комплетирање опреме за фарму, 
• улагање у опрему за мужу и производњу сирева,  
• улагање у набавку или повећање основног стада, 
• заснивање сејаних ливада и мелиорације постојећих пашњака. 

 
Оријентациона инвестициона улагања у изградњу објекта, набавку опреме за 

мужу и млекару и основно стадо за предложене капацитете од 100, 200 и 300 коза за 
производњу млека, односно сирева и меса (мушка и шкартирана женска јарад) су: 
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Модели фарми коза у EUR-a Врста улагања 100 коза 200 коза 300 коза 

1. Грађевински објекти  15 000 25. 000 35.000 
2. Опрема 10 000 20 000 40 000 
3. Основно стадо  20.000 40 000 60 000 
Укупно 45.000 85 000 135. 000 

 
 На фарми ће се производити козји сиреви (бели меки, тврди и сир у маслиновом 
уљу), а за производњу меса користиће се утовљена мушка и шкартирана женска јарад. 
 

Исхрана коза. Фарме треба пројектовати тако да се максимално користе ливаде 
и пашњаци, а у периоду када то није могуће (зима, рано пролеће), потребно је 
обезбедити квалитетно сено и концентрате. 

 
Потребне земљишне површине  
 
За испашу коза и спремање потребних количина сена у условима подручја 

општине Пирот, потребне су земљишне површине за фарму капацитета 100 коза 
(основно стадо) од 15 - 20 ха, што је у зависности од производног смера и квалитета 
земљишта. 

 
Период реализације пројекта: 2009 - 2015. година 
Услови за реализацију пројекта су исти као и код робних фарми оваца, с тим 

што се овде мора поклонити посебна пажња за обезбеђење додатних услова за 
здравствену заштиту коза. 

 
3) Робне фарме у свињарству 

 
У условима подручја општине Пирот у периоду реализације Стратегије 

свињарство неће имати стратегијски значај, али ће и даље бити једна од  заступљенијих 
линија сточарске производње. Стратегија  свињарства у периоду 2009 - 2015. састоји се 
у: 

• трансформацији натуралне у робну производњу, 
• изградњи савремених породичних робних фарми за производњу свињског 

меса, и  
• повећању обима производње свињског меса за најмање  50 % 

 
План се заснива на следећим евидентним чињеницама: 
• на овом подручју производе се значајне количине кукуруза и других 

житарица, 
• производња свињског меса је јефтинија у односу на већину других врста 

(говеђе, овчије, козје), 
• у већини села подручја општине, углавном у натуралном облику, гаји се 

релативно велики број свиња,  
• новоизграђена савремена кланица „Мустанг” има, поред других, и линију за 

клање свиња капацитета 50 грла дневно, као и линију прераде меса капацитета 
5,0 т дневно сувомеснатих производа. 
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Предлажу се два модела фарми: 
 

a) комбиноване, на којима су заступљене све категорије свиња, а производи су 
свиње за клање и приплодни материјал, и 

б) фарма са извесним степеном специјализације, које су усмерене на производњу: 
• подмлатка за тов и приплод и  
• товних свиња за клање. 

 
У погледу капацитета предлажу се три модела фарми, и то: 
 

а) фарме за производњу прасади за тржиште до одређене тежине  (оријентационо 20 
- 25 кг), појединачног капацитета од 6, 12 и 24 крмаче; 

б)  фарме са комбинованом производњом - прасад и товне свиње (12 и 24 крмача са 
пратећом производњом од 100 до 200 товљеника у турнусу); и 

в)  специјализоване товљачке мини фарме, капацитета до 350 грла у турнусу. 
Ови капацитети условљени су производном оријентацијом стварних робних 

произвођача, код којих се у свим фазама производње свиња живи људски рад своди на 
најмању могућу меру. При томе се обезбеђује избор различитих капацитета и смерова 
производње, јер се комплетни комбиновани објекти могу градити само у делу производње 
прасади или само у делу това свиња. На тај начин се постиже велики избор решења, од 
оних најмањих (6-8 крмача и 100 товљеника) до заиста значајних капацитета мини-фарми 
(24 крмаче и око 350 товљеника у турнусу). 

На свим типовима мини - фарми у свињарству предлаже се гајење меснатих раса 
свиња (ландрас, пиетрен и др.) и њихових мелеза. 

 
Период реализације пројекта: 2009 - 2015. година 
Услови за реализацију: 
• обезбеђење средстава за изградњу фарми,  
• едукација фармера за савремену производњу у свињарству, 
• ефикасна здравствена заштита свиња. 

  
4) Робне фарме у живинарству 

 
Идентично свињарству и живинарство у планском периоду на подручју ове 

општине неће имати стратегијски али ће и даље бити за више домаћинстава економски 
значајна линија пољопривредне производње. Место живинарства у овој стратегији 
опредељују следеће чињенице: 

а)  Ради се о релативно јефтиној производњи квалитетне хране, код које је у  
     условима Србије евидентан раст тражње; 
б) С обзиром да се производња обавља у затвореним објектима са строго     
     контролисаним микроклиматом и да се храна обезбеђује из комплетних   
     концентрованих смеша, фармско живинарство у најмањој мери зависи од   
     агроеколошких услова, па се фарме могу лоцирати на подручју целе општине; 
в) На подручју општине Пирот ова производња је до сада углавном имала   
    натурални карактер. 

У планском периоду предвиђа се значајније повећање производње живинског 
меса (кокошијег и ћурећег) и јаја. Натуралну производњу ће у претежној мери 
заменити робна производња која ће се остваривати преко специјализованих 
породичних мини фарми (за тов пилића и за производњу јаја). 

Предлог капацитета мини фарми: 
а) за тов бројлера: 1.000 – 5.000 пилића у турнусу; б) за производњу конзумних 
јаја: 1.000 – 5.000 кока носиља. 
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III Стратегија развоја биљне производње до 2015. године 

 
У периоду до 2015. године предвиђају се значајне структурне промене у биљној 

производњи на подручју општине Пирот. Оне ће се одвијати у следећим правцима: а) 
измена структуре и повећање обима производње воћа и грожђа; б) повећање обима 
производње кукуруза и крмног биља, в) смањење површина и унапређење технологије 
производње стрних жита, г) повећање обима и интензивирање производње поврћа (на 
отвореном и затвореном простору), и д) увођење у производњу лековитог и 
ароматичног биља. 

У планском периоду највећи део биљне производње биће у функцији 
развоја сточарства као приоритетне и стратегијске гране пољопривреде на овом 
подручју. Стратегијски значај може имати производња воћа, а већи економски 
значај производња грожђа и поврћа. 

 
1. Стратегија развоја воћарства и виноградарства 

 
 Стратешки значај воћарства и виноградарства за подручје општине Пирот 
опредељују две групе чинилаца: а)  релативно повољни агроеколошки и други услови 
за гајење и висока коњуктура појединих врста воћа и грожђа на унутрашњем и 
светском тржишту; б) вишегодишња искуства из више региона Републике Србије 
указују  да је производња воћа и грожђа (у повољним агроеколошким условима) 
рентабилнија у односу на друге  гране и линије пољопривредне производње. 

Стратегија развоја воћарства и виноградарства на подручју општине Пирот се 
састоји у: 

• променама структуре воћних засада (у погледу врста воћа и грожђа, сортимента, 
система и интензивности гајења); 

• унапређењу технологије гајења и прераде воћа и грожђа; 
• побољшању квалитета свежег воћа и грожђа и њихових производа у складу са 

домаћим и светским стандардима; 
• изградњи савремених капацитета за складиштење и прераду воћа и грожђа; 
• освајању позиција у пласману воћа и грожђа на унутрашњем и светском 

тржишту као основног услова за реализацију стратешких циљева. 
 

Стратешки значај у смислу овог документа имају: 
 
(1) Програм за подизање нових засада и унапређење технологија производње 

коштичавог воћа (шљива и вишња); 
(2) Програм за подизање савремених засада јагодастог воћа (јагода, купина, 

високожбунаста боровница); 
(3) Програм за обнављање засада и унапређење технологије производње јабуке 

и других врста јабучастог воћа; 
(4) Програм подизања засада језграстог воћа; и 
(5) Програм за обнављање засада винограда и повећање производње грожђа. 
Остале воћне врсте које се гаје на овом подручју (крушка, бресква, кајсија, 

малина, шипурак) имају неоспоран економски значај, као допуна асортимана воћа за 
извоз, потрошњу у оквиру домаћинства и продају на локалном тржишту. 
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1) Програм за подизање савремених засада коштичавог воћа 

 
Од врста воћа које се гаје на подручју општине Пирот, стратешки значај имају 

шљива и вишња, због три основна разлога: 
а) Ово подручје има релативно повољне агроеколошке и друге услове за 

рентабилно гајење шљиве и вишње; 
б) Плодови шљиве и вишње у свежем стању или у облику прерађевина, су 

тражени артикли на унутрашњем и светском тржишту; 
в) Хладњача у Пироту и други прерађивачки капацитети из окружења су 

заинтересовани за откуп и прераду плодова шљиве и вишње. 
 
  
(1) Шљива 
 
Циљ и задаци програма састоји се у: 
 
а) Обнови шљиварства на подручју општине Пирот, за шта постоје повољни 

агроеколошки услови; 
б) Повећању понуде плодова шљиве у свежем и прерађеном стању на домаћем и 

иностраном тржишту; 
в) Постепеној замени водеће сорте шљиве у овом крају (пожегача), која је 

угрожена нападом вируса шарке, са отпорнијим и роднијим сортама, као и задржавању 
у мањем обиму отпорнијих и квалитетнијих аутохтоних ракијских сорти које су имуне 
на наведену болест.  
 

Површине и период реализације пројекта 
 
Ради реализације наведених циљева у планском периоду се предвиђа заснивање 

250 ха плантажних засада шљиве, и то: 
 а)  у периоду 2009 – 2012. године 125 ха 
 б)  у периоду 2013 – 2015. године 125 ха 
 в)  Укупно за плански период        250 ха 
 
Сортимент: стенлеј, чачанска лепотица, јојо - као водеће, чачанска родна, рут 

герштетер, чачанска рана и друге чачанске селекције – као пратеће. 
Међусобни однос сорти одредити на основу агроеколошких услова, 

пројектоване намене и коришћења плода. 
Подлоге: сејанац џанарике, а за интензивне засаде GF 655,2 и VVA -1 
 
Системи узгоја: Применити системе који одговарају конкретним земљишним 

условима, могућностима за заливање и обучености произвођача. 
 
Предлажу се следећи системи: 

       а) ваза и побољшана пирамидална круна, са размаком садње 5 x 3, 5 x 4, 5 x 5м. 
       б) трограни вретенасти жбун (грудзбек) за систем густе садње, са размаком 
садње 4 x 2,5 м. Овај систем се може применити на бољим земљиштима, на којима су 
обезбеђени услови за заливање и обучени радници за резидбу и друге помотехничке 
мере. 
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Слика 15. Производња шљиве 
 

 
 

Слика 16. Производња јагоде у затвореном простору 
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Локација засада: Потребно је ускладити избор парцеле и локације засада са 
захтевима ове врсте воћа за рентабилну производњу. Избегавати „мразишта” која се у 
овим крајевима могу срести у долинама река. На теренима који су изложени ветровима 
потребно је подићи ветрозаштитне појасеве. 

 
Избор садног материјала и нега засада. Употребљавати искључиво 

здравствено исправне и сертификоване саднице из проверених расадника. Правилно 
формирати круну, редовно спроводити мере заштите против болести, штеточина и 
корова, прихрањивати саднице органским и минералним ђубривима, редовно 
одржавати земљиште, а по могућству и потреби заливати. 

 
Потребна инвестициона улагања у подизање засада 
 
У инвестициона улагања улазе сви трошкови око подизања и неге засада у првој, 

другој и трећој години, односно до ступања воћњака на род. 
 
• за 1,0 ха засада (5 x 3 – 4 м) = 8.000 EUR-a x 200 ха = 1.600.000 EUR-a 
• за 1,0 ха засада (4 x 2,5 м) = 10.000 EUR-a x 50 ха    = 1.000.000 EUR-a 
• Укупно за планирану површину од 250 ха                = 2.600.000 EUR-a 

 
Услови за реализацију пројекта: 
• регресирање или кредитирање под повољнијим условима набавке садница, 
• едукација произвођача о савременом гајењу и заштити шљиве, 
• организација откупа (задруге, прерађивачки капацитети, специјализована 

удружења и др). 
 

(2) Вишња  
 
Циљ пројекта је обнова производње вишње на подручју општине Пирот ради 

повећања запослености и дохотка на пољопривредним газдинствима. 
Намена: Потрошња плодова у оквиру домаћинства и угоститељства, кроз 

производњу различитих специјалитета и извоз (у свежем и смрзнутом стању).  
 

Планиране нове површине и период реализације: 
 
 а)  у периоду 2009 – 2012. године   80 ха 
 б)  у периоду 2013 – 2015. године   70 ха 
 в)  Укупно за плански период       150 ха 
 
Сортимент: облачинска. 
 
Систем узгоја: пирамидална круна и побољшана пирамида. 
 
Размак садње: 5 x 4 и 5 x 3 м, у зависности од плодности земљишта. 
 
Локација засада. Аматерски засади вишње могу се подизати на подручјима на 

којима се гаји и друго коштичаво воће. За комерцијалне засаде потребно је одабрати 
дубља и плоднија земљишта. 

Успех пројекта је у високој зависности од правилног избора парцела, садница, 
обраде земљишта, неге и заштите засада у току експлоатационог периода. 



 88

Потребна инвестициона улагања у подизање засада: 
За 1,0 ха засада = 8.000 EUR-a 
За 50 ха засада у планском периоду = 1.200.000 EUR-a 
 
Услови за реализацију пројекта – Исти као код шљиве. 
 
2) Програм за подизање савремених засада јагодастог воћа  

 
Из ове групе воћа стратешки значај за подручје општине Пирот имају јагода и 

купина. У палету производа за извоз укључују се и малина и високожбунаста 
боровница. Ове врсте воћа у комбинацији са јагодом и купином у одређеним 
пропорцијама на светском тржишту по правилу постижу већу цену него када се нуде 
изоловано. 

Циљ програма састоји се у подизању интензивних засада наведених врста 
јагодастог воћа, ради повећања дохотка пољопривредних газдинстава са једне стране и 
повећања извоза са друге стране, што за економију општине Пирот може имати посебан 
значај.  

Намена: - Продаја плодова на тржишту (унутрашњем и иностраном), потрошња 
свежих и прерађених плодова у домаћинствима и угоститељским објектима.  

 
У оквиру овог програма садржани су скраћени пројекти за подизање засада 

јагоде, купине, малине и високожбунасте боровнице. Заједнички услов за реализацију 
ових пројекта је изградња расхладних капацитета4. 

 
(3) Јагода 
 
Планиране површине и период реализације пројекта: 
 
I фаза  (2009 – 2012) – 50 хектара 
II фаза (2013 – 2015) – 30 хектара 
 Укупно (I + II)         – 80 хектара 

 
 Начин и услови гајења: 
а) на отвореном простору (двореда фолија), на појединачним парцелама површине 
од 0,20 ха, а може и на већим; 
б) у пластеницима, појединачне површине од 320 м2. 
  

Сортимент: Alba, Kleri, Irma, Dora, Kvin Elissa, Selena, Madlein, Miss и друге 
савремене сорте у I фази, а у II фази допуна сортимента са савременијим сортама 
уколико се у том времену појаве. 
 Саднице: Фриго конзервисане или у контејнерима, произведене у овлашћеним 
расадницима. 
 Размак садње: 44.000 садница по 1,0 ха. 
 Трошкови  подизања и нега засада (двогодишњи): 13.000 EUR-a /1,0 ха 
 Принос по ха за 2 године (у условима наводњавања = 29.000 кг) 
 Просечна откупна цена (2008. године) по 1,0 кг = 1,1 EUR-a 

                                                 
4 Ауторима је познато да стратегијски планови, по правилу не садрже конкретне пројекте за одређене 
производе или групе производа. Одлучили смо се на овај корак јер смо уверени да је производња 
јагодастог воћа једна од већих развојних шанси пољопривреде у овом крају. 
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 Вредност производње (29.000 кг x 1,1 EUR-a) = 31.900 EUR-a 
 Наведени параметри се односе на отворени простор. У затвореном простору 
трошкови су већи, али су и приноси и вредност производње знатно већи. У 
пластенику површине 320 м2 сади се 2.000 – 2.500 живића. Уз принос од 0,8 кг по 
живићу добија се производња од 1.600 – 2.000 кг. 

 
Услови за реализацију пројекта: 

• кредитирање или регресирање садница приликом заснивања првог производног 
циклуса. За касније циклусе средства ће се обезбеђивати из сопствене 
акумулације; 

• едукација произвођача, односно будућих инвеститора; 
• организовање откупа (удружења, задруге, хладњаче). 

 
(4) Купина 
 
Планиране површине и период реализације пројекта: 
I фаза  (2009 – 2012) – 40 хектара 
II фаза (2013 – 2015) – 30 хектара 
 Укупно (I + II)         – 70 хектара 

 
Начин и услови гајења: на отвореном простору и брижљиво одабраним 

парцелама. Најбољи услови за гајење купине у Пиротском крају су до 600 метара 
надморске висине, на благим нагибима. 

Одговарају јој дубока (око 1,5 м), растресита, добро пропустљива, средње тешка 
(50 - 60% глине), плодна (са око 4 - 5% хумуса), умерено влажна и слабо кисела 
земљишта (pH од 6 до 7), са повољним водним, ваздушним и топлотним режимом.  
 Наведене захтеве испуњавају значајне земљишне површине на подручју 
општине Пирот. 

За ову производњу не одговарају глиновита (са преко 60% глине), песковита 
(преко 70% песка), сувише кречна, свеже крчевине и јако закоровљена земљишта. 

Сортимент. – За агроеколошке услове подручја општине Пирот предлажу се 
следеће сорте купине: чачанска бестрна, торнфри и честер торнлес, џамбо. 
 Саднице. – Садити искључиво сертификоване саднице из регистрованих 
расадника. 
 Размак садње: 3 x 1,5 метара. 
 Узгојни облик: шпалир са 3 реда жице. У наредним годинама из сваког корјена 
оставља се 4-7 једногодишњих изданака за род што је у зависности од снаге изданака, 
плодности и влажности земљишта. 
 Трошкови подизања 1,0 ха засада = 7.600 EUR-a (без инсталираног система за 
заливање). Уколико се инсталира систем за заливање, овим трошковима треба додати 
још око 2.000 EUR-a. 
 Годишњи принос плода по 1,0 ха = 14.000 кг/ 1,0 ха, а у условима наводњавања и 
преко 20.000 кг. 
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Слика 17. Производња малине 
 

 
 

Слика 18. Производња боровнице 
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(5) Малина 
 
Планиране површине и период реализације пројекта: 
I фаза  (2009 – 2012) – 30 хектара 
II фаза (2013 – 2015) – 20 хектара 
 Укупно (I + II )         – 50 хектара 
 
Начин и услови гајења: Предлаже се подизање засада на отвореном простору и 

брижљиво одабраним парцелама. Пожељно је да земљиште буде дубоко, структурно, 
плодно (са 4 - 5% хумуса), благо киселе реакције (pH = 5,5 – 6,5) на благим нагибима на 
којима се дуже не задржава вода. потребно је да локације засада буду у рејонима 
влажније климе. Оваквих терена има у значајнијим површинама у зони А 
брдскопланинског подручја општине (800-900 мнв), а посебно у долинама Височице и 
Топлодолске реке.  
 

Сортимент. За агроеколошке услове подручја општине Угљевик за смрзавање и 
друге видове индустријске прераде предлажу се сорте виламет, као водећа и микер као 
пратећа. 

Поред наведених за потрошњу у свјежем стању (на мањим површинама) 
предлажу се ремонтантне сорте (беру се у два периода - лето – јесен) полка, херитиџ и 
друге. 

Саднице. Употребљавати искључиво цертификоване саднице из регистриованих 
расадника. 

Размак садње: 3 x 0,25 м 
Систем гајења: шпалирни. У другој и свакој наредној години оставља се 5-7 

једногодишњих изданака по једном дужном метру за род, а сви други се уклањају. 
У погледу технологије гајења предлаже се модификовани „Ариљски метод”, 

који је по висини приноса плода по јединици површине и квалитету без премца у свету. 
Трошкови подизања засада по 1,0 ха – око 9.000 EUR-a/ха 
Планирани принос плода по 1,0 ха засада: 13,0 до 16,0, а на бољим 

земљиштима и преко 20,0 тона по 1 хектару у условима наводњавања, односно 8,0 -12,0 
тона без наводњавања. 

Гранична рентабилност производње - постиже се са приносом од 7,0 до 10,0 
плода по хектару, што је узависности од откупне цене плода малине. 

Годишња вредност производње по 1,0 хектару (цене из 2007. године) износи 
13.000- 16.000 EUR-a. 
 

Услови за реализацију пројекта: 
• едукација будућих произвођача малине,  
• регресирање или кредитирање под повољнијим условима набавка садница, 
• изградња капацитета (хладњача) за прераду и организација откупа свежих 

плодова. 
 
(6) Високожбунаста боровница 
 
Циљ пројекта је проширење палете производа од јагодастог воћа. Плодови 

гајених сорти боровница су изузетно тражени на светском тржишту, а посебно у 
различитим комбинацијама са другим врстама јагодастог воћа. 
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На подручју општине Пирот нема искустава у гајењу ове врсте воћа. Аутори 
Стратегије, на основу анализе агроеколошких услова подручја, сматрају да се на 
појединим локалитетима овог краја на дубоким, плодним, добро дренираним и 
аерираним („ваздушно прозрачним”) земљиштима на надморској висини од 350 до    
900 метара могу наћи парцеле које одговарају захтевима гајених сорти високожбунасте 
боровнице. 

Због наведених разлога у првој фази реализације Стратегије (2009 – 2011.) 
планира се да се подигне неколико експерименталних засада различитих сорти 
високожбунасте боровнице, са задатком да се утврде реалне могућности за рентабилну 
производњу ове врсте воћа. 

У наведеном циљу одабраће се три парцеле, појединачне површине од по 0,15 ха 
на различитим локалитетима, уз обавезан услов да су обезбеђене довољне количине 
воде за заливање. 

Засади ће се подићи на отвореном простору, са следећим сортиментом: 
Блукроп, Дјук, Река, Елиот. 

Уколико резултати огледа буду позитивни, Стратегија ће се допунити са 
предлогом да се у периоду 2012 – 2015. подигне 20 - 30 ха засада  високожбунасте 
боровнице. 

 
3) Програм за обнављање засада и унапређење технологије 
производње јабуке и других врста јабучастог воћа 
 
Од јабучастог воћа за подручје општине Пирот већи привредни значај могу 

имати јабука и крушка, због следећих разлога: 
а) агроеколошки услови значајног дела подручја омогућавају рентабилну 

производњу ових врста воћа; 
б) последњих година створене су могућности за извоз јабука на велико руско и 

нека друга тржишта, и 
в) плодови крушке, поред конзумне потрошње, све више постају врло значајна 

сировина за производњу квалитетних производа који се под повољним условима могу 
пласирати на унутрашње и светско тржиште (алкохолна и безалкохолна пића, сува 
крушка и др.) 
 

(7) Јабука 
 
Планиране површине и период реализације пројекта: 
I фаза  (2009 – 2012) – 50 хектара 
II фаза (2013 – 2015) – 20 хектара 
 Укупно (I + II )         – 70 хектара  

 
Сортимент: 
 За I фазу: гала, бребурн, златни делишес, глостер, ајдаред, грени смит, јонаголд. 
За II фазу: неке од сорте I фазе плус савременије сорте које се у том периоду 

појаве на тржишту. 
Подлоге: М - 26 и М – 9 за интензивне засаде. 
Системи узгоја: витко вретено и други савремени облици. 
Размак садње: - 4,0 x 1,2 – 2,0 м, у зависности од подлоге и бујности сорте. 
У условима наводњавања може се ићи и на савременије системе узгоја. 
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Слика 19. Производња јабуке 
 

 
   
Слика 20. Производња крушке 
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У погледу рејонизације предлаже се подизање интензивних засада у Пиротској 
котлини и другим већим котлинама и долинама, до надморске висине од 600 м, где 
постоје повољнији услови за заливање. 

Избегавати локалитете на којима се чешће јављају пролећни мразеви. 
Трошкови за подизање 1,0 ха засада (4,0 x 1,2 м) = око 13.000 EUR-a 

     Ако се обезбеђује систем за заливање, овом износу треба додати око 2.000 EUR-a/ха. 
Пројектовани принос плода по 1,0 ха = 40,0 до 70,0 тона. 
 
Услови за реализацију пројекта: 

• регресирање набавке садница, опреме за заштиту од болести, штеточина и 
корова, као и система за заливање; 

• едукација будућих плантажера; 
• изградња савремених капацитета за складиштење, паковање и припрему за 

тржиште свежих плодова; 
• организација произвођача у специјализована удружења. 
 

(8) Крушка 
 
Планиране површине и период реализације пројекта: 
I фаза  (2008 – 2012) – 20 хектара 
II фаза (2013 – 2015) – 20 хектара 
 Укупно (I + II )         – 40 хектара 

 
Сортимент:  
а) водеће сорте: виљамовка и абате фетел, 
б) пратеће сорте: санта марија, боскова бочица, старков делишес, а у мањем 

обиму и јунска лепотица. 
Подлоге: сејанци дивље крушке, а само на бољим земљиштима и дуња БА-29. 
Саднице: користити искључиво сертификоване саднице из расположивих 

расадника. 
Размак садње: 5 x 4 м ако је подлога сејанац и 4 x 2 м, ако је подлога дуња. 
Систем узгоја: побољшана пирамидална круна, а у густој садњи витко вретено. 

 Локација засада: Избегавати затворене положаје, због опасности од позних 
пролећних мразева. 

Трошкови за подизање 1,0 ха засада (4 x 2) износе око 13.000 EUR-a 
Када засад ступи на пун род може се очекивати принос плода крушке по 1,0 ха у 

количини од око 25,0 тона. 
 

4) Програм за обнављање засада винограда и повећање производње грожђа 
 

Циљ пројекта је обнављање виноградарства, које је у овом крају у дугом 
периоду била врло заступљена грана пољопривреде.  

У планском периоду се предвиђа обнављање постојећих и садња нових, 
савремених засада винограда на површини од 300 ха, у рејонима у којима се вековима 
гаји винова лоза (Гњилан, Држина, Петровац, Барје Чифлик, Извор, Бериловац, Крупац, 
Велики Јовановац, Темска и др), до надморске висине од око 450-480 м.  

Предлог сортимента  
а) Винске сорте: италијански ризлинг, рајнски ризлинг, траминац, шардоне, 

жупљанка и др., за бела, а мерло, каберне, франковка, бургундац, прокупац и др. за 
црна вина. 



 95

б) Стоне сорте: мускат, хамбург, лана, ласта и друге сорте раније епохе 
сазревања. 

Систем гајења: За подизање савремених засада винограда предлаже се 
шпалирни систем нижег стабла. Овај систем у односу на доминирајући екстензивни 
омогућава већи принос по јединици површине до 50%.  

Размак садње: 2,8 х 0,7 м. 
Број калемова: по 1 ха 5.102 
Саднице: ожиљени једногодишњи калемови који потичу од вирусно и 

фитоплазматски тестираних клонова пројектованих сорти, уз обавезна уверења о 
сортној чистоћи и здравственом стању. 

Основни облик чокота: Двокрака кордуница. 
Наслон: Састоји се од чеоних стубова (по правилу бетонских), анкера, коља за 

подупирање шпалира и жице. 
Димензије чеоних стубова су: дужина 260 цм на нижим надморским висинама и 

бољим земљиштима и 200 цм на вишим и неквалитетнијим земљиштима, а 
унутрашњих – од 150-230 цм. Пречник стубова – 8 до 10 цм.  

Растојање између стубова:  6-7 м у реду шпалира.  
По 1,0 ха засада је потребно 74 чеона, 500-543 унутрашња стуба и 74 бетонских 

анкера.  
Коље, као потпора стаблу кордунице је дужине до 100 цм и прави се од тврдог 

дрвета.  
На стубове наслона поставља се 6 редова жице пречника од 2,5 мм за горња 

четири реда и 3,11 мм за доња два реда.  
Пројектовани принос: 10-12 тона/1,0 ха 
Потребна инвестициона улагања: за 1,0 ха 16.000 до 18.000 EUR-a без система 

за заливање. Ако се уграђује систем за заливање кап по кап, овом износу треба додати 
још око 2.000 EUR-a. 

Услови за реализацију пројекта: 
(1) Правилан избор и припрема земљишта; 
(2) Употреба сертификованих и здравих лозних калемова; 
(3) Регресирање или кредитирање под повољнијим условима инвестиционог 
      улагања у подизање засада; и  
(4) Изградња мини винарија у којима ће се производити специјална вина из овог   
      краја са заштићеним географским пореклом. 
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2. Програм производње кукуруза и крмног биља 
 
 У планском периоду највећи део биљне производње биће у функцији развоја 
сточарства као приоритетне гране пољопривреде на подручју општине Пирот. У том 
циљу највеће површине ораница (око 75%) планирају се за производњу крмног биља и 
кукуруза. 
 Површине под кукурузом задржаће се на око 4.500 - 5.000 ха, док ће се 
значајније повећати сетва луцерке, црвене детелине као и мешавина трава и 
легуминоза. Такође, предлаже се масовније увођење у производњу и других крмних 
култура (купусњаче, корењаче и др). 
 У истом периоду планира се значајније повећање приноса (по јединици 
површине и укупно) кукуруза и осталог крмног биља, што се може постићи 
унапређењем технологије производње и повећаним улагањима. У том циљу предлажу 
се следеће мере: 

• стварање услова за заливање значајнијих површина пољопривредног 
земљишта у пиротској и другим котлинама овог краја; 

• правилна примена плодореда, ради очувања производне вредности земљишта 
и смањења бројности земљишних патогена; 

• рационално ђубрење са органским и минералним ђубривима у складу са 
плодношћу земљишта и захтевима биљака за оптимални принос; 

• примена адекватне основне обраде земљишта, предсетвене припреме и 
поштовања оптималних рокова сетве; 

• ефикаснија заштита усева од болести штеточина и корова; 
• благовремена жетва и квалитетно складиштење. 

 
3. Програм производње стрних жита 
 
У  структури производње стрних жита пшеница ће и даље задржати водеће 

место, због следећих релевантних чињеница:  
а) Пшеница је стратешки производ не само националне већ и светске 

пољопривреде;  
б) На подручју општине Пирот пшеница се гаји на великим површинама (таб. 

19.) на шта највероватније утичу расположиви агроеколошки услови и традиција; и  
в) У овој производњи се може постићи задовољавајући економски резултат под 

условом да се прати и примењује савремена технологија гајења, а посебно врши 
адекватан избор сорти и семена. 

Радни тим за израду Стратегије предлаже да се у планском периоду измени 
сетвена структура стрних жита, у правцу делимичног смањења површина под 
пшеницом и ширег увођења у производњу житарица тритикале и хељде.  

Производња јечма, овса и ражи и даље ће задржати натурални карактер. 
Предлог за повећање производње тритикалеа је заснован на стратегији 

сточарства, односно на потреби за обезбеђењем довољних количина сточне хране за 
планирани обим производње у овој грани. 

План за увођење у производњу хељде је у функцији развоја органске 
пољопривреде и побољшања дохотка планинских газдинстава, због познате чињенице 
да ова врста житарица пружа двоструку корист – као зрно, које на тржишту има 
вишеструко већу цену уз приближне трошкове производње других житарица, и као 
пчелиња паша. 
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Таб. 26. План производње стрних жита у периоду 2008 - 2015. године 
               (годишњи просек) 
 

   Врста жита 
План сетвених 
површина, ха 

Принос по  
1,0 ха тона 

Укупна 
производња 

(тона) 
пшеница 4.000 3,5 14.000 
тритикале 300 4,0 1.200 
хељда 100 4,0 400 
остале житарице 
(јечам, раж, овас) 

500 3,5 1.750 

Укупно 4.900 / 17.350 
 
4. Програм производње поврћа 
 
За дугорочни развој пољопривреде овог краја већи економски значај имају два 

пројекта: 
(2) Пројекат за унапређење производње кромпира, и 
(3) Пројекат за гајење поврћа у затвореном простору. 
 

(1) Пројекат за унапређење производње кромпира 
 
Циљ пројекта састоји се у значајнијем повећању приноса кромпира по јединици 

површине и укупно. 
План сетвених површина у периоду до 2015. године – 500 ха годишње, 
План просечног приноса по 1,0 ха  = 20,0 тона, 
Укупна производња ( годишње) = 10.000 тона, 
 
Сортимент. – У периоду 2009 – 2012. године као водеће сорте предлажу се:  

дезире, кондор, кенебек, остара, агрија и друге квалитетне сорте које се гаје у Србији 
и околним земљама. 
 У другом периоду (2013 –2015. година) потребно је наставити са увођењем у 
производњу нових квалитетнијих сорти, а по захтеву укуса потрошача у том периоду. 
  

Садни материјал  је кључни услов за постизање високих приноса и доброг 
квалитета плода. Због тога је потребно да се искључиво употребљава здраво и 
сертификовано семе одговарајуће репродукције. У том циљу планира се 
организовање производње садног (семенског) кромпира у типу оригинала и прве 
репродукције на погодним парцелама у планинском делу општине. 
 

Правилан избор земљишта за сетву кромпира је такође један од кључних 
услова за постизање оптималних приноса. Због тога се предлаже да се комерцијални 
засади кромпира заснивају искључиво на дубоким, плодним и добро структурним 
земљиштима, каквих на брдско планинским деловима овог краја има у великим 
површинама. 

С обзиром да робна производња кромпира није карактеристична за ово подручје, 
у прилогу се даје сажет упоредан преглед улагања у производњу и планирана вредност 
производње кромпира на површини од 1,0 ха (у еурима) у условима општине Пирот. 
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    Улагања у производњу:  
• основна обрада и предсетвена припрема земљишта 200
• семенски кромпир (3000 кг x 0,55) 1.150
• минерална ђубрива у просеку 300
• органска ђубрива 100
• садња 80
• нега (механизована) 150
• заштита од корова, болести и штеточина 150
• вађење кртола, сакупљање и транспорт плодова 200
  Укупно  2.330
 Очекивана вредност производње у повољним агроеколошким 
условима и уз наведена улагања и адекватну примену агротехничких 
мера (20.000 кг x 0,20 Еура) 4.000 
 Планирана зарада  (4.000 – 2.330 Еура)  1.670 

 
(2) Пројекат за гајење поврћа у затвореном простору 
 
Циљ пројекта је организација и интензивирање производње поврћа у затвореном 

простору за (а) сопствене потребе домаћинства, (б) снабдевање локалног тржишта и   
(в) продају на широком простору Србије и суседних земаља. 

Пластеничка производња поврћа је радноинтензивног карактера што може бити 
од великог значаја за ово подручје због проблема недовољне запослености 
становништва. У агроеколошким и другим условима општине Пирот, она може бити 
високо профитабилна.  

Аутори Стратегије за подручје општине Пирот предлажу два типа пластеника:  
а) полувисоки и б) високи. 

 
а) Полувисоки пластеници. Имају следеће димензије: дужина 30 м, ширина 5 м 

и висина 2,5 м. Лучни носачи су дужине 8 м и праве се од металних цеви пречника 1/2 -
3/4 цола. Потребно их је офарбати белом акрилном бојом. Постављају се на 
међусобном растојању од 1,5 м. У плафонском делу повезују се са цевима истог 
пречника. Покривају се фолијама једногодишњим или вишегодишњим (полиетилен или 
поливинилхлорид). На улазно-излазним крајевима постављају се чеона лептираста 
врата. 

Цена коштања материјала за овакав пластеник износи око 650 Еура. У ову цену 
улази и материјал за систем „кап по кап”. Уколико се поставља систем за 
фертиригацију цена коштања се повећава за 200 Еура. 

 
б) Високи тип пластеника је дуготрајан и стациониран. Најчешће има следеће 

димензије: 50,0 x 8,0 x  3,0 - 3,5 метара. Лукови се праве од дебљих металних цеви. 
Може да се конструише и обезбеди боље проветравање. 

Цена оваквог пластеника креће се од 10-12 Еура по 1 м2. 
 
Структура производње по врстама поврћа у пластеницима зависи од климатских 

прилика и могућности за догревање. 
За подручје општине Пирот могу се пројектовати три бербе поврћа у 

пластеничкој производњи, и то: 
Предусеви: зелена салата, млади лук, спанаћ, ротквице, рани купус. 
Главни усеви: парадајз, паприка, краставац. 
Накнадни усеви: неки од предусева. 
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Слика 21. Производња поврћа у пластенику 
 

 
   
Слика 22.  
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Сортимент. Одредити технолошким пројектом и ускладити са захтевима 
тржишта. По правилу предност треба дати раностасним сортама. 

Важна напомена: Вишегодишње искуство професионалних повртара указује на 
релевантну чињеницу да вредност предусева и накнадних усева најчешће покрива 
трошкове подизања пластеника. 

 
5. Увођење у производњу лековитог и ароматичног биља 
 
Значај пројекта детерминишу следеће опште познате и значајне чињенице: а) на 

унутрашњем и светском тржишту расте тражња за производима од лековитог биља;     
б) на брдском делу подручја постоје велике недовољно коришћене површине земљишта 
на којима се може рентабилно гајити лековито биље.  

Циљ пројекта састоји се у увођењу у организовану производњу лековитог биља, 
ради добијања сировина за прераду и повећање дохотка пољопривредних газдинстава. 

Планиране површине 
I   фаза (2009 – 2012.) – 50,0 ха 
II  фаза (2013 – 2015.) – 30,0 ха 
За сетву се планирају следеће врсте лековитог биља:  
• На већим надморским висинама: слез, матичњак, ангелика, валеријана и 

линцура; 
• На осталим: анис, ким, морач, мајоран, спориш, кантарион, вријесак, невен, 

тимијан, камилица, нана, лаванда и друге лековите биљке из програма 
Института „Јосиф Панчић”, Београд, а у складу са захтевима тржишта. 

            Потребна улагања  у производњу (површина 1,0 ха) око 4.000 EUR-a.  
            Вредност производње са 1,0 ха површине (оријентационо) 6.000-7.500 EUR-a. 

 
Реализација пројекта одвијаће се у два правца: 
(1) Подизање плантажа у оквиру задруга или других организационих облика и у 

кооперантским односима са другим пољопривредним газдинствима 
(домаћинствима); и 

(2) Организација сакупљања односно откупа плантажног и самониклог 
лековитог биља. 

Значајније претпоставке за реализацију пројекта су: 
(1) Едукација потенцијалних произвођача за гајење и примарну дораду 

плантажног и сакупљање самониколог лековитог биља. 
(2) Изградња капацитета за откуп, смештај и дораду лековитог биља (магацини, 

сушаре и др.)   
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IV Стратегија развоја алтернативних и других грана 
пољопривреде 

 
1. Алтернативне и друге гране пољопривреде 
 
У дугорочној стратегији алтернативне гране пољопривреде добијају значајно 

место због више разлога, од којих су посебно истичу: (1) раст тражње хране у свету је 
бржи у односу на раст производње у конвенционалној пољопривреди; (2) у овим 
гранама се постижу бољи економски резултати у односу на већину грана и линија 
производње у конвенционалној пољопривреди, и (3) на подручју општине Пирот 
постоје повољни природни услови за развој појединих алтернативних грана и линија 
производње. 

Од више познатих алтернативних грана пољопривреде за овај крај посебан 
значај има пчеларство, због чега аутори овог документа предлажу да се као сегмент 
Стратегије уради и усвоји програм за унапређење пчеларства на подручју општине 
Пирот, којим ће се предложити следеће мере: 

(1) Повећање броја пчелињих друштава за око 2.000; 
(2) Заштита природних станишта пчела; 
(3) Регистрација пчелињака; 
(4) Ефикаснија здравствена заштита пчела; 
(5) Организација производње биомеда; 
(6) Организација дораде, паковања и и продаје пчелињих производа; 
(7) Организовање пошумљавања и засејавања голети, еродираних површина и на 

други начин оштећених земљишта вишегодишњим медоносним и лековитим 
биљем. 

(8) Увођење у производњу хељде. 
 
Услови за реализацију програма: 
(1) Организација пчелара у специјализована удружења и њихова перманентна   
      едукација по свим значајним питањима савременог гајења и заштите пчела; 
(2) Финансијска помоћ удружењима пчелара или обезбеђење повољнијих  
      кредита за развој пчеларства. 
 
Поред пчеларства из области алтернативне пољопривреде, за одређене делове 

подручја могу бити у економском погледу интересантни и следећи пројекти: 
(1) Изградња мини фарми за гајење неких врста дивљачи које су 

карактеристичне за ово подручје (перната дивљач, срнећа дивљач и др.); 
(2) Гајење јестивих гљива (шампињона) и организован откуп, дорада 

складиштење и припрема за извоз самониклих јестивих гљива са којима су 
богате шуме овог краја; 

(3) Подизање више рибњака пастрмке (у оквиру домаћинства као допунски 
извор прихода или угоститељских објеката), као и шаранских рибњака на 
Завојском језеру. 
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Слика 23. Алтернатива - Пчеларство 
 

 
 

Слика 24. Алтернатива – Гајење коња 
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Слика 25. Рибњак 
 

 
 

Слика 26. Спортски риболов 
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2. Органска производња (биљна и сточарска) и стандардизација аутохтоних 

производа са географским пореклом 
 
У циљу реализације овог сегмента Стратегије неопходно је да се ураде и 

реализују следећи пројекти: 
(1) Пројекат биљне производње у органском поступку (воћа, поврћа, житарица, 
крмног биља и др.); 
(2) Пројекат сточарске производње у органском поступку; 
(3) Пројекат прераде пољопривредних производа у органском поступку;  
(4) Пројекат за цертификовање и увођење производа конвенционалне 

пољопривреде у органске на бројним локалитетима овог краја који за исту 
практично испуњавају све услове; 

(5) Пројекти за развој робних марки и заштиту географског порекла појединих 
специфичних производа овог краја; 

(6) Пројекти за увођење стандарда квалитета према европским критеријумима 
(HACCP, Global-Gap и других који се у току реализације ове Стратегије 
усвоје); и 

(7) Пројекат едукације произвођача за органску производњу у пољопривреди. 
Пројекте би требало урадити у 2009. години. 
Средства за израду пројеката и едукацију произвођача за органску 

пољопривреду могу се обезбедити из више различитих извора: буџет општине, 
донације, удружења и др. 

С обзиром на велику тражњу производа из органске пољопривреде на светском 
тржишту, аутори Стратегије сматрају да постоје реалне могућности за обезбеђење 
средстава потребних за реализацију наведених пројеката. 

 
Напомене: 
(1) Већина производа алтернативних грана пољопривреде може испунити 

стандарде квалитета органске пољопривреде. 
(2) У наведеним пројектима одредиће се и локације које испуњавају услове за 

одређене линије органске производње. 
Укупно посматрано, оваква производња се може организовати на значајним 

површинама пиротског краја. 
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V Услови за релизацију Стратегије 
 
 
1. Израда и релизација програма за уређење и наводњавње 
пољопривредног земљишта 

 
 
 

1.2. Општи циљ 
 

    Општи циљ Програма је израда планских докумената и пројеката, који ће 
омогућити рационално  газдовање земљишним простором и коришћење земљишних и 
водних ресурса Општине Пирот, у складу са основним концептима одрживог развоја 
постављеним у Stockholm-у 1972., Rio de Janeiro-у 1992., Johannesburg-у  2001. године, 
Републичког просторног плана 1997., Републичке водопривредне основе 2002., 
Државних закона о: - пољопривредном земљишту (2005); - водама; - шумама; - заштити 
животне средине; и најзад обавезама које је преузела Република Србија 2002; односно 
2005. године, као потписница Међународне Конвенције о: - глобалним променама 
климе; - дезинтеграцији (деградацији земљишта у сушним и полусушним регионима); и 
-биодиверзитету (очувању биљног и животињског света). 

 
Посебни циљеви 
 
Посебни циљеви Програма се састоје у: 
 

а) Стварању услова, који ће привући домаће и ино-партнере да улажу у развој 
пољопривреде са наводњавањем у условима решеног проблема звани ''суша'', 
који сада наноси огромне штете пољопривреди и осталој привреди Општине; 

б)  Стварању услова за очување и унапређење животне средине, којој посебно у 
југо-источном и северном делу Србије, са већ сада назначеним обележјима 
семи-аридне климе, прети прогресивна дезертификација због глобалних 
промена климе на Земљи;  

в)  Стварању предуслова, који ће омогућити увођење уз наводњавање и нових 
технологија у производњу, прераду, продају, промену структуре сетве и 
структуре вишегодишњих засада, са предикцијом да се: 

• повећа садашња производња биомасе  по јединици површине, 

• повећа приход по јединици површине и укупно, 

г)  Стварању предуслова за покретање снажног развоја, осим пољопривреде, и 
других пратећих грана привреде, 

д)  Најзад, стварање услова за контролисању пољо-производњу (без ''хира 
природе'') која ће миграцију из села не само зауставити, него унапредити 
социјалну структуру руралне средине реимигрцијом из града у село радно 
способног становништва, економски заинтересованог за високо-интензивну 
производњу и бољи животни стандард. 
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Ради реализације наведених општих и посебних циљева, потребно је 
коришћењем података из преко 100 до сада урађених студија, пројеката, експертиза, 
програма и другог, као и нових истраживања, урадити и реализовати ОСНОВУ СА 
ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМОМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШНОГ ПРОСТОРА ОПШТИНЕ ПИРОТ (највиши по 
рангу просторно-плански документ), са следећим студијама и пројектима: 

 

А.  Студије: 

 
1) Студија природних погодности пољопривредног земњишта по хиспометријским 

зонама за пољопривредне културе, 

2) Студија водних и земљишних ресурса и њиховог коришћења на територији 
Општине; 

 

Б.  Заштита земљишта: 

 
1) Пројекат заштите пољопривредног земљишта од бујица и поплава; 

2) Пројекат заштите пољопривредног земљишта од елувијалне, еолске и хемијске 
ерозије; 

3) Пројекат заштите и санације пољопривредног земљишта од аеро-загађења, 
хемијског загађења и загађења чврстим и течним отпадом; 

4) Пројекат заштите пољопривредног земљишта од урбис-сола (претварања у 
урбана земљишта); 

   
 В.  Уређење земљишта:      
  
1) Пројекат одводњавања превлажених земљишта под њивама, вишегодишњим 

засадима, ливадама и пашњацима, трстицима и тресетиштима, угрожених 
подповршинским водама (псеудоглејна земљишта), пиштевинама и 
површинским водама (остала земљишта) и подземним водама (хидрогена, 
терестична земљишта); 

2) Пројекат педо- и фито-мелиорација закишељених, збијених, тешких и 
песковитих земљишта калцизацијом са хумизацијом, растресањем, дубоком 
обрадом, опескивањем, оглињавањем,  и засејавањем вештачком травом ливада 
и пашњака; 

3) Пројекат рекултивације уништених и ревитализације оштећених пољопривре-
дних земљишта антропогеним творевинама (позајмишта глине, шљунка и песка, 
мајдани камена, депоније грађевинског шута, депоније комуналног и 
индустријског отпада и друго); 

4) Пројекат промене намене пољопривредног земљишта у друге намене 
(урбанизација, експлатација минералних сировина, депоније и друго); 
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Д.  Наводњавање земљишта 

1) Пројекат наводњавања  земљишта Пиротског поља и ободног дела до 500 м.н.м., 
бруто површине 12000 ха, са рзвојем тзв. „наводњавање пољопривреде“. 

 
Најсигурнији и најбржи пут ка постепеном остварењу глобалног пројекта 

наводњавања са развојем тзв. „наводњавање пољопривреде“ на бруто површини од око 
12.000 ха, која подразумева преструктуирање  садашње сетвене стуктуре и структуре 
вишегодишњих засада, као и увођење нових технологија гајења, прераде, маркетинга и 
свега осталог пратећег, води преко реализације  следећих активности и подпројеката: 

а) Израде Идејног решења иригационог глобалног система и остале 
прединвестиционе документације, са анализом економске и друштвене 
оправданости и финансијском конструкцијом за планску израду главних 
(извођачких) пројеката и инвестиционих програма; 

б) Формирање најмање 3 специјализоване (повртарско-ратарска, воћарско-
виноградарска, сточарско-ратарска) асоцијације (кооперативе корисника воде) 
германско данског типа,  ради стварања услова, да се корак-по-корак директни 
корисници (земљопоседници) едукују, укључе у програм, постану природни 
носиоци програма, и уз официјалну подршку владиних и невладиних 
институција, организација и заинтресованих домаћих и ино-партнера, усмере да 
преузму одговорност развоја пољопривреде са наводњавањем, изградњу, 
одржавање и коришћење иригационог система у каснијим фазама његове 
реализације; 

в)  Израда пројектне документације и реализација 3 пилот-иригациона система:                     
-повртарско-ратарског; -воћарско-виноградарског; и -ратарско-сточарског типа, 
у функцији едукације директних корисника удружених у кооперативе и 
стручњаке (агрономи), будућих носиоца глобалног пројекта у каснијим фазама, 
као и прикупљања и формирања егзактних података важних за даље 
пројектовање објеката на бруто површини од 12.000 ха. 
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2. Изградња капацитета за откуп, прераду и складиштење 
пољопривредних производа 

 
Основни циљ програма састоји се у стварању услова за: а) реализовање 

стратешких програма и пројеката из сточарске и биљне производње; и б) постизање 
бољих економских резултата из производње, што би требало да буде основни мотив за 
бављење овим делатностима већег броја пољопривредника и других категорија 
становништва. 

Ради остварења наведених циљева у периоду 2009-2015. године урадиће се (као 
саставни сегмент ове Стратегије) и реализовати следећи пројекти: 

1) Пројекат за доинвестирање и стављање у погон постојеће млекаре у Пироту; 
2) Програм за изградњу специјализованих хладњача за воће; 
3) Програм за изградњу капацитета за сушење шљиве и других врста воћа; 
4) Програм за изградњу занатских радионица за прераду млека, воћа, поврћа и 
других пољопривредних производа; 
5) Пројекат за изградњу савремене кланице у Пироту 

 
 

1) Пројекат за доинвестирање и стављање у погон постојеће млекаре у 
Пироту; 

 
Циљ пројекта је оживљавање рада млекаре у Пироту, капацитета откупа и 

прераде 60.000 литара млека дневно. Реализација овог пројекта представља услов за 
остварење амбциозног плана производње млека у пиротском крају до 2015. године.  

Млекара ће имати заокружен асортиман производа: више специјалних врста 
сирева од крављег, овчијег и козијег млека, пастеризовано млеко са различитим 
садржајем млечне масти и протеина, јогурт у различитим паковањима и такође са 
различитим садржајем млечне масти (0,5 – 3,5%), павлака (кисела и слатка), кисело 
млеко и др. 

Потребна улагања у реконструкцију грађевинских и других објеката и уређаја, 
као и набавку и уградњу нових савремених технолошких линија и опреме износе око 
1,5 – 2,0 милиона EUR-a. 

Период реализације: мај - јун 2009. године 
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Слика 27. Занатске радионице за производњу пиротског сира 
 

 
 

Слика 28. Зрење качкаваља 
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2) Програм за изградњу специјализованих хладњача за воће 
 
У оквиру овог програма садржана су два пројекта:  
(1) Специјализоване хладњаче за дубоко смрзавање и складиштење у смрзнутом 

стању јагодастог (јагода, купина, боровница) и коштичавог воћа (шљива, вишња); и 
(2) Специјализована (ULO) хладњача са контролисаном атмосфером за чување и 

складиштење јабуке. 
Хладњаче за јагодасто и коштичаво воће су основни услов за релизовање 

стратешког плана развоја производње ових врста воћа. 
Специјализована хладњача са контролисаном атмосфером је један од 

значајнијих услова за извоз јабуке на руско и европска тржишта. 
 
Укупно планирани капацитети хладњача 
 
Предложени капацитети хладњача за јагодасто и коштичаво воће одређени су 

према очекиваном обиму производње, јер су целокупне произведене количине 
намењене за светско тржиште, а са контролисаном атмосфером – планом извоза јабуке. 

 
А. Хладњаче за јагодасто и коштичаво воће 

 
I фаза (2009 - 2010.)         –  1.200 тона складишног простора  
                                         (реконструкција и модернизација постојеће хладњаче), 
II фаза (2011 – 2015.)       –  3.000 тона новог складишног простора. 

            Укупно крајем планског периода  –  4.200 тона складишног простора 
 
 Поред складиштног простора, са температурним режимом од - 200С, потребно је 
обезбедити и уградити уређаје за дубоко смрзавање плодова на t0 od – 350C, као и 
одговарајућу технолошку опрему за пребирање, паковање, складиштење и 
манипулацију са смрзнутим плодовима. Такође, потребне су и технолошке линије за 
прање плодова неких врста воћа (јагода, вишња, шљива), избијање коштица (вишња) и 
сечење плодова са избијањем коштица (шљива, кајсија) и др. 
  
 Предлог појединачних капацитета хладњача 
 (на бази складишног простора) 
 

а) за сопствене потребе газдинства од  20,0 – 100,0 тона, 
б) за већа газдинства која раде на принципу мањих предузећа  – до 500,0 тона, 
в) за задруге, акционарска друштва и специјализована удружења – до 2000,0 тона. 

 
 Досадашња искуства указују да се најбољи економски резултати на једном 
подручју постижу у сарадњи између малих и већих хладњача. У малим хладњачама, 
које се практично лоцирају у непосредној близини воћњака, а понекад и у самом 
воћњаку, плодови се смрзавају и привремено складиште, а у већим се врши дорада, 
стандардизација квалитета и припрема за извоз. Ове хладњаче, по правилу, раде на 
принципу акционарских друштава. 
 Све хладњаче морају испуњавати међународне стандарде квалитета, који се 
после одређеног периода мењају. У време израде ове Стратегије, обавезна је примена 
HACCP стандарда. 
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Б. Хладњаче са контролисаном атмосфером 
 

I фаза (2009 - 2012.)         –               / 
II фаза (2013 – 2015.)       –            1.000 тона складишног простора 

           Укупно крајем планског периода –  1.000 тона складишног простора 
 

Потребна средства за изградњу планираних хладњача 
 
А. Хладњаче за јагодасто и коштичаво воће 

 
I фаза (2009 - 2010.)        –   1.200 тона    (100.000 EUR-a оријентационо)            
II фаза (2013 – 2015.)  – 3.000 тона x 1.000 EUR-a / т = 3.000.000 EUR-a         
Укупно за плански период  и 4.200 т  =                          3.100.000 EUR-a 

 
 Б. Хладњача за јабуку 

1.000 т x 950 EUR-a / т = 9500.000 EUR-a 
Период изградње 2013 – 2015. године 
 
Извори финансирања пројеката (хладњаче): 
• сопствена средства инвеститора, 
• подстицајна средства из аграрног буџета Републике, 
• кредити пословних банака, 
• Општина Пирот (учешће у обезбеђењу основних инфраструктурних потреба, 

урбанистичка решења, разне дозволе и др.) 
С обзиром да се ради о економски исплативим инвестицијама, подстицајна 

средства ваљало би усмерити на бенефицирање камата на позајмљени новац од банака 
и других финансијера. 

 
3) Програм за изградњу капацитета за сушење шљиве и других врста воћа 

 
За реализацију овог програма посебно су значајне две чињенице:  
а) Прво, крајем планског периода робна производња шљиве на овом подручју 

достигнуће ниво од преко 10.000 тона годишње; и 
б) Друго, последњих година на светском тржишту поново расте тражња суве и 

свеже шљиве, што се посебно односи на велико руско тржиште. 
У оквиру програма садржана су два пројекта: 
(1) Пројекат сушара за шљиву (и друге врсте воћа) и 
(2) Пројекат капацитета за откуп, дораду, складиштење и припрему суве шљиве 

за извоз. 
За сушење шљиве планира се изградња више малих сушара (у власништву 

произвођача), појединачног капацитета од 500 - 1.000 кг и неколико већих капацитета 
2.000 - 10.000 кг свеже шљиве за 24 сата. 

За дораду складиштење и припрему за извоз суве шљиве планира се изградња 
два погона за откуп и припрему суве шљиве за извоз.  

У организационом погледу, ови погони могу бити у саставу задруге или 
удружења произвођача шљиве (као акционарско друштво) или пак као посебно 
приватно предузеће. 

Крајем периода планира се да се сушењем обухвати око 5.000 тона свеже 
шљиве, што одговара капацитету око 1.430 тона суве шљиве. Остале количине шљиве 
ће се прерађивати у ракију и друге производе у оквиру домаће радиности (пекмез, 
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слатко, џем и др.), а такође значајне количине ће се пласирати на тржиште у свежем и 
смрзнутом стању. 

Потребно је капацитете сушара усагласити са планираним обимом производње 
суве шљиве. 
 

Потребна инвестициона улагања  за универзалне сушаре (EUR-a). 
 

Врста сушаре Капацитет  
за 24 сата  у кг Зидане Панелне 

од 500 5.500 6.500 
800 -1.000 8.500 10.500 

2.000 15.000 22.000 
3.000 24.000 34.000 
6.000 45.000 72.000 

10.000 70.000 110.000 
 
Наведене универзалне сушаре могу се користити за сушење више других врста 

воћа и поврћа, као и шумских плодова и лековитог биља. 
Потребна инвестициона улагања у Погон за откуп и припрему суве шљиве за 

извоз (капацитета 500 кг суве шљиве на сат) износе  
око 245.000 EUR-a (грађевински објекти 80.000 EUR-a, технолошка опрема 70.000 
EUR-a, транспортна и манипулативна опрема 80.000 EUR-a и лабораторијска опрема 
15.000 EUR-a). 

Напомена: Искуства произвођача суве шљиве у Србији указују да се најбољи 
резултати у погледу квалитета и цене коштања по јединци производа постижу са 
сушарама које производи „Цер” Чачак. У овим сушарама најекономичније погонско 
гориво је дрво. Илустрације ради, ако дрво искажемо са коефицијентом 1,0, угаљ има 
коефицијент 1,5, природни гас 2,5, пропан бутан гас 4,6, лож уље 8,3 и електрична 
енергија 9,5. 

Намеће се логичан закључак да је за подручје општине Пирот најцелисходније 
решење (у технолошком и економском погледу) универзални тип сушара са погонском 
енергијом на дрва и угаљ. С обзиром на све веће еколошке захтеве у погледу квалитета 
од стране купаца из развијених земаља света предност ипак треба дати дрвима. 
 

4) Програм за изградњу мањих погона или занатских радионица за  
    прераду других пољопривредних производа 

 
      Програм садржи следеће пројекте: 

(1) Пецаре за специјализоване ракије од шљиве, крушке и других врста воћа; 
(2) Погон за откуп, дораду (сушење, саламурење, смрзавање) и припрему за 
испоруку јестивих шумских гљива. 
(3) Погон (радионица) за откуп и дораду коже. 
(4) Занатске радионице за прераду воћа и других пољопривредних производа су 
специјалитети овог краја.  
 

       5) Пројекат за изградњу савремене кланице у Пироту 
 
Капацитет кланице  
 
а) линија клања живе стоке: 50 свиња, 10 јунади и 100 јагњади дневно, 
б) линија прераде: 5,0 т дневно сувомеснатих производа. 
Пројекат ће испуњавати HACCP стандард.  
Инвеститор П.П. „Мустанг” Пирот. 
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Потребна инвестициона улагања: 1.000.000 EUR-a.  
Период реализације пројекта: 2008 - 2009. година. 

 
3. Предлог организације субјеката у пољопривреди на основама 

тржишне економије 
 
Организација субјеката у пољопривреди у периоду реализације Стратегије 

одвијаће се у следећим правцима: 
1) Трансформација натуралних у комерцијална приватна газдинства, која ће 

пословати на принципима тржишне економије као мала предузећа; 
2) Оснивање нових и организацоно и кадровско јачање постојећих 

специјализованих удружења по гранама и линијама производње; 
3) Оснивање нових земљорадничких задруга на принципима тржишне 

економије, као и преструктуирање и оспособљавање за рад постојећих где је 
то могуће; 

4) Оснивање приватних предузећа за производњу и прераду пољопривредних 
производа, која ће имати кооперантске односе са домаћинствима и малим 
приватним газдинствима, 

5) Покривање целокупног подручја општине са ветеринарском службом, која ће 
обезбедити свеобухватнију и потпунију здравствену заштиту стоке. 

Један од кључних услова за реализацију Стратегије је пољопривредна служба и 
организација перманентне едукације пољопривредних произвођача и предузетника. 

Проблем се може решавати на два начина: 
а) Организовање пољопривредне службе у оквиру постојећих и предложених 

организационих облика (задруге, удружења и др.); и 
б) Организационо - техничко и кадровско оспособљавање Завода за пољопри-

вреду у Пироту да, поред постојеће делатности, може у потпуности преузети и остале 
функције Саветодавне пољопривредне службе. 

У том циљу потребно је урадити и усвојити одговарајуће програме. 
Поред наведеног, предлаже се отварање одељења за фармере у саставу постојеће 

Млекарске школе у Пироту, или пак увођење општег смера у наставни план школе. 
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4. Улога Скупштине општине Пирот у реализацији Стратегије 
 

Улога Скупштине општине Пирот у реализацији Стратегије развоја 
пољопривреде, као што је у уводу овог документа истакнуто, састоји се у обезбеђењу 
инфраструктурних и других амбијенталних услова за развој пољопривреде као једне од 
економски значајнијих грана привреде на овом подручју. 

Она ће у складу са усвојеним Стратешким опредељењима своју активност 
усмерити на: 

1) Бржи економски опоравак и развој подручја општине у целини, полазећи при 
томе од познате економске законитости да је укупна привредна развијеност било ког 
региона кључни услов за развој пољопривреде и свих других сегмената друштвено-
економског развоја; 

2) Потпунији и бржи развој сеоских подручја, који ће се остваривати 
квалитетним решењима свих елемената инфраструктуре (путеви, водоснабдевање, 
снабдевање са електричном енергијом и другим енергентима, саобраћај, стварање 
услова за школовање деце, здравствену и социјалну заштиту и др.); 

3) Брже и потпуније решење еколошких проблема (у складу са усвојеном 
Регионалном стратегијом управљања отпадом у пиротском округу, 2006. године), од 
којих су посебно значајни: 

• обезбеђење довољних количина воде за потребе одрживог развоја на руралним 
деловима подручја; 

• биолошка ревитализација загађених водотока; 
• решење за нешкодљиво уклањање комуналног и пољопривредног отпада на 

подручју општине (изградња сточне јаме на за то одређеној локацији, 
постављање хранилишта за грабљивице уз организовано одвожење кланичног 
отпада, изградња привремених одлагалишта отпада у селима са простором за 
компостирање биљног отпада и др). 
 
4) Израду и новчану подршку реализације програма који имају директан утицај 

на развој пољопривреде: 
• рејонизација пољопривреде у складу са просторним планом општине; 
• стимулисање набавке расних грла стоке у складу са усвојеном стратегијом 

развоја сточарства; 
• регресирање набавке квалитетних садница врста воћа и биљака који имају 

стратегијски значај за ово подручје; 
• обезбеђење услова за агромелиоративне захвате на пољопривредним 

површинама које су изложене утицају вишка површинских и подземних вода, те 
стварање услова за наводњавање истих; 

• регресирање камата на кредите за обнову основних средстава механизације 
(трактори, комбајни, опрема за робне фарме у сточарству, системи и уређаји за 
наводњавање), изградњу робних фарми у сточарству и капацитета за 
складиштење и прераду пољопривредних производа (сушаре за воће, хладњаче, 
млекаре и други капацитети чија је изградња планирана у овој Стратегији). 

 
5) Едукација пољопривредних произвођача и предузетника; 
6) Израда програма и пројеката који су неопходни за реализацију ове  
    Стратегије. 
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Предложене мере подршке реализацији Стратегије развоја пољопривреде 
Општинска скупштина ће вршити директно из општинског буџета или пак из посебно 
формираног аграрног буџета. 

Годишњи износ средстава за наведене намене одређиваће се на основу 
годишњих планова за реализацију стратешких програма и пројеката с једне, и реалних 
могућности општинског буџета с друге стране. 

 
Слика 29. Девојка са ћилимом 

 

 
 
 
 
 

 


