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Увод 
 
Пољопривреда је за Заплањску котлину, била и остала једна од основних и 

најважнијих делатности. Економски недовољно развијена, ова област зависи од 

пољопривредне производње што потврђује и чињеница да има већи удео 

пољопривредног становништва у односу на друго становништво.  

Пољопривреда чини значајан сегмент укупне привредне структуре приватног 

сектора и представља услов за развој привреде и индустрије Заплањске котлине. 

Економске тешкоће у последњих двадесет година погоршале су стање у 

пољопривредној производњи и прехрамбеној индустрији. Као последица смањеног 

улагања знатно је ослабљен економски потенцијал пољопривреде што је условило 

напуштање пољопривредне производње и миграцију становништва из брдско - 

планинских села у Гаџин Хан и Ниш.  

Увиђајући значај пољопривреде, последњих година се покушава, бар се тако 

чини, да се правно и административно поспеши развој како би пољопривреда добила 

оно место које јој са правом припада. Али и поред ових покушаја, и даље је 

изражено незадовољство оних који се баве пољопривредном производњом која је и 

даље, бар у Заплањској котлини, традиционална и уситњена.  

Пољопривредна производња на некој територији, па и у Заплањској котлини, 

одређена је бројним природним и друштвено - географским факторима. Зато се у 

овом раду посебна пажња посвећује сагледавању услова и могућностима коришћења 

природних ресурса за одрживу пољопривредну производњу у Заплањској котлини.  

Овај рад се бави географским одређењем Заплањске котлине, природним 

условима и друштвеним чиниоцима који одређују пољопривредну производњу у 

котлини, па су предмет разматрања овог рада фактори који утичу на пољопривредну 

производњу проучаваног подручја.  

Циљ овог рада је да се прикажу физичко - географски и друштвено - 

географски услови Заплањске котлине и сагледају могућности њиховог 

искоришћавања за одрживу пољопривредну производњу која је главни носилац 

развоја ове микрорегије.  

Задаци који су при том постављени су:  

 анализирати физичко - географске услове у функцији развоја 

пољопривредне производње у Заплањској котлни; 

 анализирати друштвено - географске услове у функцији развоја 

пољопривредне производње у Заплањској котлини; 

 утврдити могућности даљег развоја пољопривредне производње у 

Заплањској котлини. 

Овај рад има пре свега синтетчки и теоријски карактер. Рађен је на основу 

доступне литературе. Од метода су коришћене анализа, упоређивање и дескрипција 

целокупног краја са аспекта физичке и друшвене географије у сврху сагледавања и 

приказивања стања и могућности даљег развоја пољопривреде. Избор садржаја је 

урађен на основу елемената који утичу на пољопривреду и овде су дати кроз 

положај, границе и величину изучаваног подручја, физичко - географска обележја, 

друштвено - географска обележја и одлике пољопривредне производње. На крају су 

сагледане могућности даљег развоја пољопривреде као главног носиоца развоја 

котлине. 
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1. Географски положај, границе и величина Заплањске 

котлине 

 
Заплање је микрорегија Источне Србије и налази се у субрегији Балканске 

Србије. Источна Србија представља мезорегију и припада планинско - котлинско - 

долинској макрорегији. 

Источно од Јужне Мораве пружа се у прелазном појасу између Родопског 

система и Балкана.  

Математичко - географски положај је одређен следећим кординатама 43˚13'13" 

СГШ, 22˚01'33" ИГД.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта бр. 1. Географски положај Заплања на карти Србије 

Извор: www.gadzinhan.rs 

 

Област Заплања припада простору који се назива Југоисточна Србија, захвата 

котлински простор југоисточно и јужно од Ниша, затворено Сувом планином са 

истока, Бабичком Гором са запада и Селичевицом са севера и највећим делом 

поклапа се са подручјем општине Гаџин Хан. Већина аутора сматра да Заплање 

захвата нешто шири простор од саме општине (Симоновић Д.,1982.). 

Заплањска котлина изгледа као типска удолина до 40 km дуга и 7-8 km широка, 

карактеристичног правца северозапад - југоисток. Предиспонирана је раседима истог 

правца јер се налази тачно на тектонској граници између кристаластиих маса и 

набраних група Западног Балканида у Југоисточној Србији (Симоновић Д., 1982.). 

Заплање својом територијом излази у Поморавље, на реку Јужну Мораву и на 

аутопут Ниш - Скопље. На овај начин се само продубљује веза са Нишом и утицај 

овог града на Заплање постаје изразтији.  

Селичевица стоји као природна граница између Заплања и Ниша, па се с 

правом каже да сви путеви Заплања воде преко Селичевице и око ње. Ово је утолико 

тачније што на истоку стоји тешко проходна Сува планина, која затвара Заплање 

према Нишави, узводно од Нишке Бање. Исту препреку представља Бабичка Гора 
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према западу. Излаз према Лужници и Власини преко Равне Дубраве постоји, али је 

привлачна моћ Боњинца, Бабушнице или Власотинца релативно слаба, тако да је и 

Горње Заплање гравитационо упућено према Нишу (Симоновић Д., 1982.). 

Пошто је Заплање ограђено трима планинама и реком Јужном Моравом, то 

његова површина има низине на само 200 m надморске висине колико има и Ниш, а 

поједини његови терени се дижу и до 1808 m, колико износи највиши врх Суве 

планине - Трем. Међутим, низијски део Заплања је незнатан, па се зато може рећи да 

је Заплање брдско - планинско подручје, у коме се брежуљци смењују са брдима, 

брда са планнским странама и гребенима. Између брежуљака, брда и планинских 

страна расуто је више мањих или већих котлинских делова и заравни погодних за 

сточарство, воћарство, виноградарство и гајење ратарских култура (Симоновић Д., 

1982.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта бр. 2. Физичко-географска карта јужне Србије 

Извор: http://serbiamap.net/ 

 

Цело Заплање је сачувало изворне одлике рељефа, богатство водних ресурса, 

специфичност и разноврсност климатских елемената, педогеографске основе и 

вегетације. Сходно њиховом значају у формирању антропогеографског комплекса 

ово подручје се може поделити на две основне географски индивидуалне предеоне 

целине: Горње и Доње Заплање (Симоновић Д., 1982.). 

Горње Заплање лежи између Суве планине и Бабичке горе и простире се са 

леве и десне стране регионалног пута Ниш - Гаџин Хан - Боњинце. Горње Заплање 

или право Заплање како неки кажу, има правац северозапад - југоисток. Многи 

сматрају да Горње Заплање почиње са атарима села Краставче, Дуга Пољана, 

Чагровац, Јагличје и Копривница. Поред ових у групу горњозаплањских, спадају 

села: Ћелије, Миљковац, Доњи и Горњи Душник, Доње и Горње Драговље, Личје, 

Сопотница, Калетинац, Овсињинац, Шебет, Велики и Мали Вртоп, Семче, Гаре, 

Мали и Велики Крчимир и Равна Дубрава. Готово сва села Горњег Заплања су на 

брдско - планинским положајима, изузев села Ћелије, Шебет, Калетинац и друга која 

су  изразито планинска села. У Горњем Заплању једино Равна Дубрава има плодније 

поље брдског типа, на надморској висини 400 - 550 m. Горње Заплање пружа се у 

дужини око 20 km, док је ширина од 8 до12 km. Готово целим делом Горњег Заплања 

доминира Кутинска река.  
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Доње Заплање је затворено Селичевицом са северозапада а на западној страни 

је отворено према реци Јужној Морави, док је са југоистока затворено Бабичком 

гором а са истока Сувом планином. Пошто је Доње Заплање отворено према Јужној 

Морави, тај део Заплања означава се као Заплањско поморавље. Надморска висина 

Доњег Заплања креће се од 200 m поред Јужне Мораве до 902 m, колико износи 

највиши врх Селичевице, Ибровица. Дужина овог дела је 17 km док је ширина од 6 

до 8 km. Доњозаплањска села која леже испод Селичевице су: Гркиња, Виландрица, 

Горњи Барбеш и Дукат. Уз Бабичку гору леже следећа села: Топоница, Доњи 

Барбеш, Горње Власе и Марина Кутина. Гаџин Хан се налази, као и Доњи Душник 

између Бабичке горе и Суве планине. Тасковићи су између Суве планине и 

Селичевице и леже као и Гаџин Хан и Доњи Душник на Кутинској реци.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта бр. 3. Географска карта Заплања - општина Гаџин Хан 

Извор: www.gadzinhan.rs 

 

Саобраћајни правац, који се испред Нишке Бање код насеља ''Никола Тесла'' 

одваја од саобраћајног правца Ниш - Истамбул, избија на пут Гаџин Хан - Доњи 

Душник - Равна Дубрава. Овај пут чини кичму саобраћаја кроз Заплање, од њега се 

одвајају путеви који повезују Заплањска села.  

Поред овог пута, Заплање има четири излаза у свет. Један иде долином 

Кутинске реке према Нишу, удаљен од Гаџиног Хана око 15 km. Други правац иде 

долином Барбешке реке, да би се код Брестовца укључио пут према Лесковцу. Трећи 

правац од Равне Дубраве иде према Бабушници, Пироту и Власотинцу, а четврти 

путни правац, повезује села која су некада припадала заплањском срезу 

(Гроздановић Б., 2006.). 

Степен изграђености и стање путне мреже на територији Заплања је 

незадовољавајући. Од 142 km категорисаних путева, 54 km су регионални, 88 km су 

локални путеви.  
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2. Физичко - географска обележја 
 

Физичко - геграфска обележја представљју природне услове који могу да утичу 

на структуру и обим пољопривредне производње. Значајни су за сточарство, али су 

посебно значајни у биљној производњи, јер одређују оптималан размештај биљних 

култура и висину приноса уз рационално коришћење ресурса.  

Сагледавање природних услова Заплањске котлине који утичу на 

пољопривредну производњу дато је кроз анализу физичко - географских 

карактеристика ове средине.  

 

2.1. Геолошки састав 

 
Геолошка грађа утиче на модификовање других природних услова, па у односу 

на пољопривреду има посредан значај. Она утиче на формирање педолошког 

покривача, док хидрогеолошка својства утичу на површинско отицање воде, 

интензитет ерозивних процеса, карактер подземних вода и слично.  

С обзиром на то да територија Заплања захвата делове Јужног Поморавља и 

Балканске Србије, морфолошки различитих делова, сложеног је геолошког састава.  

По подацима из основне геолошке карте Србије и резултатима до којих је 

дошао К. Петковић може се утврдити да је геолошка подлога територије општине 

Гаџин Хан састављена од палеозојских кристаластих шкриљаца, пермских, јурских, 

кретацејских и неогених језерских творевина миоцене и плиоцене старости, као и од 

квартарних, дилувијалних и алувијалних наслага.  

Палеозојски шкриљци су овде представљени прекамбријским зеленим 

шкриљцима такозваног власинског комплекса са учешћем аргелошиста и филита и 

то у испрекиданом појасу са обе стране Кутинске реке. Општа карактеристика им је 

да су јако убрани и поломљени а у пределу Селичевице и веома метаморфисани 

(Просторни план општине Гаџин Хан, 2012.).  

Кречњачка маса планинског обода Заплањске котлине припада доњој креди и 

представљена је масивним кречњацима који чине основну масу Суве планине. 

Одликују се тиме што су једри и што имају најбоље развијене крашке елементе 

рељефа. Јурске формације овде заузимају простор западног дела Суве планине и 

представљене су пешчарима, конгломератима, лапорцима, глинцима. Они су 

уметнути између црвених пермских пешчара, кретацијских кречњака, као што је 

случај изнад Прве Кутине и око Јагличија. Серија црвених пешчара се јавља испод 

гребена Суве планине а местимично прелазе и на леву обалу Кутинске реке која их је 

пресекла испод Личја, испред Гаџиног Хана и низводно од села Тасковић 

(Просторни план општине Гаџин Хан, 2012.). 

Терцијарне наслаге су доста широко распрострањене у Заплањској потолини и 

Барбешкој удолини. Представљене су шљунком, песком и глином плиоцене 

старости, као и од квартарних, дилувијалних и алувијалних наслага. Од квартарних 

алувијалних наноса изграђена је алувијална раван дуж Кутинске реке са нешто 

већим проширењима око ушћа бочних притока и у нешто проширеном ерозивном 

делу између Прве Кутине и Гаџиног Хана (Просторни план општине Гаџин Хан, 

2012.). 
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Жива тектонска активност у прошлости указује да се читава територија 

Заплања простире на лабилном терену, испресецаном бројним уздужним и 

попречним раседима. Зато се на основу досадашњих истраживања сеизмичности, 

шире подручје Гаџиног Хана сврстава у VII˚ MCS скале. Овај интензитет представља 

основни степен сеизмичког интензитета којим се вреднују средњи услови тла, док су 

могућа извесна одступања у оквиру тог основног степена зависно од распореда 

стенске масе. У том случају до измене интензитета у позитивном или негативном 

смислу долази у зависности од тога да ли је одговарајуће тло боље или лошије од 

средњих услова тла. Таква оцена произилази пре свега од геолошког састава тла, 

присутности подземних вода и савремених геоморфолошких карактеристика 

(Просторни план општине Гаџин Хан, 2012.). 

  

2.2. Морфолошка обележја 

 
На тектонски склоп ширег подручја Заплањске котлине су првенствено утицала 

ендогена збивања која су се дешавала у централном делу Балкана. Херцински 

орогени покрети дали су основну структуру рељефа читаве источне Србије па и 

самог Заплања. Ова структура се карактерише полеглим борама, крљуштима, 

најахивањима и другим облицима од битног значаја за данашње правце пружања 

Суве планине, Селичевице и Бабичке горе, као и за облик и правац пружања 

заплањско - лужничке котлине тектонске удолине и других околних тектонских 

дислокација и планинских навлака (Петковић К., 1930.).  

У оквиру Заплања тектонски покрети вршени су у више махова. Најјачи су 

били они у олигомиоцену. Најпре су убрани кристаласти шкриљци Селичевице, 

Бабичке горе и Крушевице (вероватно још за време каледонске орогенезе). Убирање 

је затим настављено у херцинској фази, када су захваћени поглавито карбонски 

шкриљци Суве планине. Поред убирања, долазило је и до раседања. По завршетку 

убирања, крајем олигомиоцена, настаје фаза релативног мировања, која и данас 

траје. Закључак је, дакле, на основу свега наведеног да су олигомиоценски 

тангенцијални и радијални поремећаји били од пресудног значаја за постанак 

данашњег рељефа у оквиру целе Заплањске области (Петковић К., 1930.). 

Са аспекта пољопривредне производње, рељеф има значај за начин обраде и 

коришћење земљишта, а посредно утиче и на климу и друге природне услове.  

 

Заплањска котлина представља 

тектонску потолину која се пружа паралелно 

са западним гребеном Суве планине од 

северозапада ка југоистоку. Она је спуштена 

између кречњака Суве планине и пермских 

црвених пешчара и гнајсева Бабичке горе. 

Односно, с једне стране је оивичена 

обранцима Суве планине и Селичевице, 

Крушевице и Бабичке горе са друге стране 

(Гроздановић Б., 2006.).       

                                                     

Слика бр. 1. Заплањско - Лужничка котлина 

Извор: klubputnika.net 
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Према томе Заплањска котлина простире се правцем север - северозапад и југ -  

југоисток. Дужина јој износи 30 km а просечна ширина 10 до 12 km (Стаменковић 

Ђ., 1979.). 

У овој издуженој котлини очувани су језерски седименти некадашњег 

Заплањског језера (Марковић Ј., 1966.). 

 У постнеогеној фази, са коначним повлачењем језерских вода, дошло је до 

формирања првих речних токова који су потекли по иницијалном рељефу 

акумулативне равни некадашњег здруженог терцијарног језера Заплања и 

Велкобоњинског басена. Речни токови Јабланице и Пусте реке, као некадашње 

притоке овог језера, здружене наставиле су да теку његовим дном према Барбешком 

басену, чинећи јединствени магистрални ток са Кутинском реком све до ушћа у 

Јужну Мораву у лесковачкој котлини (Просторни план општине Гаџин Хан, 2012.). 

 Данас се ови речни токови разилазе на разне стране и сливове. До распадања 

магистралног речног тока дошло је путем изградње пробојничке епигеније Кутинске 

реке између Селичевице и Коритника, тако да ова река не тече више преко Барбешке 

удолине у Јужну Мораву, већ се преко овако изграђене епигеније улива у Нишаву 

код Брзог Брода.  

Основна карактеристика рељефа је разноликост морфолошких облика, истичу 

се високе планине као што је Сува планина, чији је врх Трем висок 1 808 m, али има 

и веома ниских предела, као што је случај са атаром села Заплањске Топонице, где 

најнижа тачка износи свега 218 m надморске висине (Стаменковић Ђ., 1979.). 

 Планински венци окружују котлину и чине овај простор морфолошки 

разноликим. Планине које окружују Заплањску котлину различитог су геолошког 

састава, грађе и морфолошких карактеристика.  

 

Најпознатија планина Заплања је Сува планина, која се по разноврсности 

формација и особености тектонске структуре јасно издваја од осталих планинских 

група кречњачког појаса Источне Србије. Према Заплању и Лужници њене стране се 

благо спуштају где прелазе у површ Валожја.  

Са североисточне стране границу Суве планине чине Белопаланачка и уска 

Коритничка котлина. Са северне стране границу чине стрми кречњачки зидови који 

се скоро вертикално дижу. Испод њих се простире широка Куновичка површ. Дакле, 

на северу је планина Сићевачком клисуром одвојена од Сврљишких планина, док 

Куновичка површ у коју је усечена клисура Нишаве представља везу између ових 

планина. На југозападној страни планина је ограничена Заплањском котлином и 

њоме је одвојена од Родопске масе, а на југоисточној страни долином и котлином 

Лужнице. Јужна граница сведена је у један клин који се завршава источно од 

Љуберађе. Од осталих суседних планина Сува планина је јасно издвојена и 

представља засебну топографску целину. Ова компактна целина, лежи правцем 

северозапад - југоисток у висинским зонама од 250 m до 1808 m колико има њен 

највиши врх - Трем (Симоновић Д., 1982.). 

Почиње источно од Нишке Бање, а завршава се југозападно од Бабушнице у 

Лужничкој котлини. Дугачка је 45 km, широка 15 km.  
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Слика бр. 2. Сува планина 

Извор: sr.wikipedia.org/sr/Suva_planina 

 

У геолошком и географском смислу припада групи Карпатско - Балканских 

планина. Налази се на самој граници између старе Родопске масе и млађе Карпатско 

- Балканске масе, представља крајњи изданак Балканских планина које се на 

простору Заплањске котлине сучељавају са Родопским планинама Бабичком гором, 

Крушевицом и Селичевицом.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта бр. 4. Рељефни приказ Заплања 

Извор: www.gadzinhan.rs 

 

 На њој се истичу три врха - Мосор (985 m), Соколов камен (Халов камен 1 552 

m) и Големи камен (Трем 1 808 m). Између ова три врха налазе се два седла. Са 

Заплањске стране Сува планина је гола, без шума, сачињена од камена и крша. Воде 

има само у Ракошу, у леденици на Трему, и неким подземним ходницима. Остала 

кречњачка маса, повшине преко 50 km² безводна је. Соколов камен је дубоким 

процепима разбијен у више остењака, који се постепено спуштају у карсне увале, 

чија су дна под ливадама и алувијалним вртачама. Југозападне високе стране ових 

увала су испробијане кратким клисурама које прелазе у долине краћих периодичних 

токова, притока Кутинске реке. Ове клисурасте и стеновите суходолинице познате су 

као пропори. Активне су у време јаких киша и наглог отапања снега (Симоновић Д., 

1982.). 
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Јован Цвијић је Суву планину поделио на три дела: потковичасти гребен, облук 

Црвене реке и површ Валожја. Посепну пажњу је посветио крашкој површи Валожја 

која се од потковичастог гребена наставља ка југоистоку. Површ се налази на 

надморској висини од 1 400 m до 1 500 m, заузима око 16 km² и представља највишу 

и највећу зараван која припада средњем Понишављу. Изграђена је од доње кредних 

кречњака. У грађи површи заступљени су слојевити кречњаци (Симоновић Д., 

1982.). 

Богата морфолошка орнаментика, даје веома атрактиван изглед планини, 

допуњена је специфичним облицима крашке ерозије: прозорцима, поткапинама, 

шупљинама и кавернама у стенама. Предео од врха Големо стражиште до врха Трем 

личи на висораван, али је у потпуности састављен од вртача и увала које су на свом 

дну травнате. 

Са економске стране планина се највише користи као место за скупљање 

шумских плодова, лековитог биља, као ловно подручје и за потребе туризма.  

 

Бабичка гора се пружа правцем север-северозапад-југ-југоисток и највећим 

делом је паралелна са Сувом планином. Према северу је од Селичевице одвојена 

Барбешком удолином, према истоку од Суве планине удолином Кутинске реке, а на 

западу се спушта у Лесковачко Поморавље. У ширини ова планина пружа се 9 до 15 

km. Највиша тачка Бабиичке горе (врх Крива бука) је 1 057 m (Симоновић Д., 1982.).  

Јужни део Бабичке горе познат је под именом Крушевица, па се код неких 

аутора овај израз среће као назив за посебну планину. Поред Криве буке, остали 

(нижи) врхови су: Орзоркова ливада (736 m), Остра глава, Бели камен (835 m), 

Овчарево (902 m), Терзина горица (1 022 m), Врла гарина, Тумба (513 m), Осоје (485 

m). Северни део Бабичке горе, односно део који припада Заплању зове се Бабичка 

гора, мада је цела планина позната под овим именом. Планина је хорст и са свих 

страна је окружена тектонским басенима формираним раседом. Многобројни 

поточићи теку из централног дела Бабичке горе. Главне реке у овој области су Јужна 

Морава и Кутинска река (Симоновић Д., 1982.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика бр. 4. Планина Бабичка гора 

Извор: www.stazeibogaze.info 

 

Бабичка гора спада у групу громадних планина и припада старој Родопској 

маси. Изграђена је од старих метаморфних стена, шкриљаца прекамбријске старости. 

http://www.stazeibogaze.info/
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Ова планина је у целини обрасла гором, па израз ''гора'' потпуно одговара 

планини. Многобројне удолине Бабичке горе имају релативно слабе изворе воде, али 

зато су богате шумом, а терен је погодан за експлоатцију (Симоновић Д., 1982.). 

 

Селичевица је знатно мања планина и од Суве планине и од Бабичке горе. 

Селичевица је одељена са истока од Суве планине Кутинском реком, а са јужне 

стране јасно је разграничена од Бабичке горе доњезаплањским проширењем. На 

западу река Јужна Морава тече непосредно испод последњих огранака Селичевице. 

Ова планина је обрасла шумом. Преовладавају: храст, буква, леска и друго дрво. 

Многи делови планине носе називе Букар, па и то подсећа да је Селичевица имала 

богату букову шуму. Ибровица (902 m), је највиши врх на Селичевици. На  

Селичевици постоје и следећи врхови: Тумбе (872 m), простире се од Гаџиног Хана 

до Доњег Душника, представља резерват који је под забраном лова, Цветкова јабука 

(831 m). Са највишег врха јасно се виде Јужна Морава, Нишава, Ниш, Лесковац, 

Сува планина и Бабичка гора (Симоновић Д., 1982.). 

Богатство Селичевице у шумама служило је као основа за сточарство у Доњем 

Заплаљу. У планинском простору подизане су појате (сточарски станови) у којима су 

чуване овце, козе, говеда, коњи. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика бр. 5. Планина Селичевица 

Извор: sr.wikipedia 

 

Селичевицу непосредно окружије 15 села, а на њеним теренима према Нишу, 

надморске висине од 300 до 350 m, има још пет села. Заплањска сеоска насеља која 

су непосредно у подножју Селичевице су: Дукат, Горњи Барбеш, Виландрица, 

Гркиња и део Тасковића. Ова околност да су у целом подножју  Селичевице 

распоређена села многе наводи на закључак (сеоско предање) да је по томе и 

добиила име: села – Селичевица (Симоновић Д., 1982.). 

Селичевица се правцем исток - запад пружа скоро правилно целом својом 

дужином. Та дужина износи највише око 15 km. Ширина Селичевице, или њен 

планински део, износи само 5-6 km. 
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Карта бр. 5. Орографска карта Заплања 

Извор: www.gadzinhan.rs 

 

 

Најзначајнија геоморфолошка карактеристика подручја је његова изолованост 

налеглим планинским венцима (Сува планина, Селичевица, Бабичка гора са 

Крушевицом). 

За простор Заплања су карактеристични крашки облици рељефа Суве планине 

и површи Валожја, са које се уздиже њен највиши врх Трем (1 810 m). Она 

представља нешто ширу зараван која је ка југу и југоистоку благо нагнута, где се у 

травном региону налази крашка увала а на њеном дну је мноштво вртача. Овде се на 

висини од 1 700 m налазе леденице Трем и Провалија. У Штрбовачком атару се 

налазе бројне вртаче разних димензија, док их мање има у атару Калетинца, Ћелија, 

Чагровца. На Заплањској страни Соколовог камена, због изразито стрмог терена, не 

постоје крашки облици рељефа. Теренским истраживањима у атарима 

сувопланинских села евидентирани су бројни крашки облици рељефа. Најзначајнији 

су у атару Великог Вртопа, Великог Крчимира, Малог Крчимира, Калетинца, 

Чагровца, Сопотнице, Горњег Душника и Ћелија (Просторни план општине Гаџин 

Хан, 2012.). 

Кречњчке стене Суве планине пружају изузетно повољне услове за развој 

ерозије тла, која је посебно изражена у појасу од Копривнице до Штрбовца. На њима 

је ерозија јако развијена због великог топографског нагиба, обешумљености и 

режима падавина. Једна од највећих вододерина је долина Ропот у атару Штрбовца. 

Њоме се после јаких падавина сруче у Заплањску котлину велике колчине дробине и 

блокова. Овде је изражена и вододерина Пропор, изнад Горњег Душника, која се 
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спушта са главног планинског гребена засипајући обрадиво тле. На подручју су 

присутне и брзодерине, које настају спирањем тла без стварања посебних облика 

микрорељефа. Јављају се јаруге, највећи облик рељефа ерозије тла, које подсећају на 

узане долине планинских потока - јаруга Зли дол простире се од врха Селичевице до 

улива у Кутинску реку, испод Тасковића, затим Буке Јаруге и Станци на 

Селичевици, Телар на Бабичкој гори, Зла долина која се простире од Миљковца до 

села Краставче. Поред јаруга јављају се плавине, купаста узвишења настала 

нагомилавањем еродованог материјала транспортованог бујичним токовима - 

плавина Језава код Заплањске Топонице и плавина Селиште код села Тасковић 

(Просторни план општине Гаџин Хан, 2012.). 

 У ерозији тла на кречњачким падинама значајну улогу има и клижење 

земљишта. Једно се налази код села Тасковића, друго испод Големе чуке код Личја, 

2006. је активирано клизиште код Марине Кутине, а 2010. године код Миљковца. На 

подручју Заплања познатије урвине су: Семачки извори, између Семча и Личких 

Ханова, затим Миљковачки дел код Миљковца и Враголија код села Личја 

(Просторни план општине Гаџин Хан, 2012.). 

Јаме и пећине као подземни крашки облици рељефа присутни су на територији 

Заплања. Јаме - Јама Кале код Ћелија, Три локве на Сувој планини, Сопотнички 

габар изнад Горњег Душника, као и две јаме леденице на Сувој планини.  

Пећине - Пећ на Сувој планини изнад села Ћелија, Маркова пећина на Мосору, 

Голема пећина изнад Великог Вртопа. Изнад села Семча постоји више пећина, једна 

од њих носи назив ''Пусто семче''.  

Овако дефинисана територија Заплања је издужена (преко 34 km) у правцу 

северозапад - југоисток, предвојена повијом између села Семче и Равна Дубрава 

(развође Кутинске и Пусте реке) и доста сужена (најтешња код Дуге Пољане - 1 km), 

па се из тог разлога у географској литератури Заплањска котлина наводи и под 

називом Заплањска корутина.  

 

 

2.3. Климатска и агроклиматска обележја 

 
Од битних природних услова за пољопривредну производњу истакнуто место 

заузимају климатски услови. Агроклиматски услови детерминишу структуру 

производње, висину приноса, квалитет плодова и економску рентабилност 

производње било које пољопривредне културе. Они обухватају: термичке услове, 

инсолацију, облачност, влажност ваздуха, падавине и ветрове.  

Заплање има умерено - контнененталну климу у нижој зони, док на Сувој 

планини и Бабичкој гори има карактеристике субпланинске и планинске климе. У 

Горњем Заплању преовладава нешто оштрија умерено - континентална клима, док је 

у Доњем Заплању нешто блажа  (Симоновић Д., 1982.). 

На умерено - континенталну климу поред спољних фактора утичу и локални, 

унутрашњи фактори, од којих су најзначајнији правци пружања Заплањске котлине, 

гребена Суве планине, Крушевице, Бабичке горе и Селичевице, као и повезаност 

Заплања са долином Јужне Мораве (преко Барбешке удолине), долином Нишаве 

(преко Гаџинханске котлинице) и долини Пусте реке, Лужнице и Власине (преко 

превоја Дубрава), надморска висина, вегетација и други.  
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2.3.1. Температура ваздуха 

 
Успостављањем вертикалног термичког градијента између средње месечних и 

годишњих температура ваздуха са Метеоролошке опсерваторије у Нишу за период 

1991-2009. године и подручја просторног плана Гаџиног Хана срачунате су 

оријентационе средње годишње температуре овог подручја. 

 Пошто вертикални термички градјент на сваких 100 m висине износи просечно 

око 0,5˚ С, с'тим што је у хладнијем периоду мањи (0,4˚С) а у топлијем већи (0,6˚С) 

оријентационе температуре ваздуха подручја Заплања дате су у следећој табели. 

 

Табела бр. 1. Средње температуре ваздуха (месечне и годишња) у ˚С за период од 

1991. до 2009. године 

Извор: Метеоролошка опсерваторија, Ниш 

 

Из претходне табеле се види да је средња годишња температура ваздуха у 

Заплању 11,6˚С, да је најхладнији месец јануар са средњом температуром -0,4˚С, а 

најтоплији јун и јули са 22,3˚С, па годишња амплитуда износи 22,7˚С.  

За развој пољопривреде у Заплањској котлини, веома су значајне средње 

температуре по годишњим добима. 

 

Табела бр. 2. Средње температуре ваздуха по годишњим добима у ˚С за период од 

1991. до 2009. године 

Извор: Метеоролошка опсерваторија, Ниш 

 

Овакав ток температура указује да је јесен незнатно топлија од пролећа, што се 

тумачи трошењем извесне количине температуре на отапање снега у пролећним 

месецима. Вегетацијски период од IV до IX месеца, има средњу температуру од 

18,4˚С, што је веома повољно за жетву, напредовање и сазревање пољопривредних 

култура на овом подручју а нарочито у јесењем периоду када сазрева кукуруз, 

грожђе и друго воће и поврће.  

Применом температурних градијената за сваких 100 m висине могу се запазити 

знатне осцилације средње месечне и средње годишње температуре, па су зато оне 

срачунате за све висинске зоне на подручју Заплања. На такав закључак указује и 

чињеница да се средња јануарска температура за цело подручје креће од 0,8˚С у 

Гаџином Хану , до -1,8˚С у Калетинцу и -5,8˚С на Трему, највишем врху Суве 

планине. Већа колебања средње месечних температура се овде јављају у летњм 

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

Сред. темпе. 

Ниша 

0,8 2,6 7,1 12,2 17,3 20,9 22,9 22,7 17,3 12,5 6,9 2,0 12,1 

Верти. термички 

градијент 

0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 

Сред. темпе. 

Гаџиног  Хана 

0,4 2,2 6,7 11,7 16,8 20,4 22,3 22,1 16,8 12,0 6,5 1,6 11,6 

Зима 

XII-II 

Пролеће 

III-V 

Лето 

VI-VIII 

Јесен 

IX-XI 

Вегетациони 

период 

IV-IX 

1,4 11,7 21,6 11,8 18,4 



Пољопривреда као фактор регионално- географског развоја Заплањске котлине 

 

Страна 17 
 

месецима ( 8˚С), где се у јуну крећу од 12,9˚С на главном гребену Суве планине, до 

20,9˚С у Гаџином Хану. Увидом у средње годишње температуре закључује се да 

највећи део овог подручја припада зони где се средње годишње температуре крећу у 

граници од 10˚С до 12˚С (Просторни план општине Гаџин Хан, 2012.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта бр. 4. Зоне средње годишњих температуре ваздуха 

Извор: www.gadzinhan.rs 

 

Годишње амплитуде на територији читаве области, имају исто велика колебања 

која се крећу од 17,9˚С, на врху Суве планине до 22,3˚С на најнижем котлинском 

делу.  

Апсолутно максималне температуре ваздуха јављају се у периоду од маја до 

септембра и износе преко 30˚С, док у јулу и августу температуре ваздуха су преко 

35˚С. Температуре изнад 40˚С измерене су 2007., 2003. и 2000. године. У току 

летњих месеци дневне и ноћне температуре се разликују за око 10˚С (Просторни 

план општине Гаџин Хан, 2012.). 

 

2.3.2. Инсолација и облачност 

 
Трајање сунњевог сјаја је веома изражено у току пролећних и летњих месеци, 

што није случај са касним јесењим и зимским месецима. Зато се може закључити да 

у току вегетационе сезоне постоји повољан светлосни режим за гајење биљака, док у 

осталом делу године осунчаност може бити ограничавајући фактор за 

пољопривреду. Треба имати у виду да је нарочито осетљивља производња у 

заштићеном простору, посебно за поједине врсте поврћа и расад дувана. У току 

године сунце сија 2 100 часова (Просторни план општине Гаџин Хан, 2012.). 

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

облачност зими ублажује дневно колебање температуре што повољно утиче на озиме 

усеве, расад у пластеницима и вишегодишње културе. Средња вредност облачности, 

ижражена у десетинама покривености неба, опада од јануара до краја августа а затим 

се повећава до децембра. Средња годишња облачност износи око 120 дана, што 

значи да на овом подручју преовладавају ведри дани (Просторни план општине 

Гаџин Хан, 2012.). 
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2.3.3. Падавине и влажност ваздуха 

 
На основу доступних података просечна годишња сума падавина је 594,0 mm, с 

тим што је највећа у мају и јуну а најмања у марту и фебруару, што се види из 

следеће табеле: 

 

Табела бр. 3. Средње месечне и средња годишња сума падавина (mm), за период 1991 

- 2009. године 

Извор: Метеоролошка опсерваторија, Ниш 

 

Иако се Заплањска котлина сврстава у релативно суво подручје распоред 

воденог талога по појединим добима и месецима доста је повољан, јер од укупних 

годишњих количина падавина око 70% се излије у периоду март - октобар или 53% 

за период март – септембар (Просторни план општине Гаџин Хан, 2012.). 

Снег у најнижим деловима Заплања пада просечно 21,5 дана у току године. 

Највећу честину има децембар (6,6) а најмању март (3,4). Први дан са снежним 

покривачем се јавља 17. децембара а последњи 13. марта. Међутим, снег се овде 

може јавити и у априлу па чак и у мају. Његове максималне висине су у Гаџином 

Хану око 35 cm, а на Сувој планини преко 2 m, што је нарочито важно за појаву 

високих вода у рекама у периоду отапања снега. Први мразевви се јављају у другој и 

трећој декади октобра, а последњи у другој декади априла. Безмразни период траје 

око 5,5 месеци, што омогућава успешно гајење великог броја биљних врста 

(Просторни план општине Гаџин Хан, 2012.). 

Релативна влажност ваздуха у летњем периоду је мала. У периоду од 1993 до 

2007. године средња вредност релативне влажности ваздуха од маја до септембра 

износи 67%, док је средња вредност релативне влажности ваздуха за месеце јул и 

август 64% (Просторни план општине Гаџин Хан, 2012.). 

 

2.3.4. Ветрови 

 
Ветрови имају значајну улогу као модификатори климе на ширем подручју 

Заплања, јер доносе са собом карактеристичне особине оне климе одакле долазе. 

Специфичне карактеристике рељефа, које се огледају кроз правце пружања 

Заплањске котлине и планинских венаца, првенствено утичу на правце кретања 

ваздушних маса.  

Доминантан ветар је северозападни, који је константан током целе године и 

спада у групу благог поветарца по Бофоровој скали (брзина ветра 1,6 - 3,3 m/s). У 

летњим месецима поред северозападног ветра чести су и ветрови из правца истока и 

севера, који се, такође, могу сврстати у групу благих поветараца (Стратегија развоја 

пољопривреде у општини Гаџин Хан, 2010 - 2015.) 

Кошава у Заплање продире, заобилазећи Суву планину, са северозапада из 

правца Нишке котлине или са истока из Лужничке котлине и преко нижих обронака 

Суве планине. У Заплањској котлини је најјача на узвишењима и истакнутим 

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

41,0 35,6 32,8 49,6 71,3 69,1 45,4 42,1 38,9 61,5 54,0 53,1 594 
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локалитетима, а посебно на развођу Кутинске и Пусте реке, на потезу Враголија, 

познатој по јакој ветрометини (у народу ''заплањска мечка''), где у зимским месецима 

долази до честог прекида саобраћаја (Просторни план општине Гаџин Хан, 2012.). 

 

2.3.5. Агроклиматски рејони 

 
На подручју Заплањске котлине издвојена су три агроклиматска рејона 

(Стратегија развоја пољопривреде у општини Гаџин Хан, 2010 - 2015.) : 

1. агроклиматски рејон алувијалних равни, речних тераса и побрђа до око 

400 m надморске висине. Период са средњом дневном температуром већом од 5˚С 

траје 260 дана, а период са средњом дневном температуром већом од 10˚С око 200 

дана. Безмразни период је краћи од периода са температурама преко 10˚С, па је 

опасност од штетног утицаја пролећних мразева знатна, посебно у конкавним 

облицима рељефа. У вегетационом периоду у овом агроклиматском рејону излучи се 

350 до 500 mm атмосферског талога. Неповољне агроклиматске карактеристике 

везане су за малу колчину падавина у вегетационом периоду.  

2. агроклиматск рејон котлинског обода налази се на око 700 m надморске 

висине. Вегетациони период са средњом дневном температуром већом од 5˚С траје 

235 до 245 дана. Најбитнија одлика овог рејона је у мањој опасности од позних 

пролећних мразева и екстремно ниских температура током зиме. Термички услови 

погодују средње касним културама (кукуруз, житарице, пасуљ и тд.), а на присојним 

странама виновој лози и воћу. Током вегетационог периода излучи се око 450 mm 

атмосферског талога. Овде наводњавање није неопходно.  

3. субпланински агроклиматски рејон обухвата висински појас изнад 750 m 

надморске висине. Период са средње дневним температурама већим од 10˚C траје 

краће од 170 дана. У зависности од надморске висине могуће је гајење само 

одређених пољопривредних култура. Пољопривреда на већим надморским висинама 

везана је за коришћење пашњака и ливада, док се на ораничним површинама што се 

тиче термичких услова могу гајити кромпир, раж, овас, јечам.  

 

2.4. Хидролошка обележја 

 
Хидролошки услови одређују структуру биљне производње. Пољопривредним 

културама је, током летњих месеци потребно наводњавањем обезбедити допунске 

количине воде. Због тога се анализа основних хидролошких карактеристика 

подземних и површинских вода намеће као неопходна.  

Подручје Заплања је доста сиромашно водама, али су те оскудне воде ипак 

приближно правилно распоређене тако да изразито безводних терена у Заплању 

готово и нема.  

Сходно физичко - географским разликама и антропогеној активности у 

Заплању су се формирала два међусобно различита комплекса терена: терен са 

карсном хидрографијом или без површинског отицања и терен са нормалном 

хидрографијом или површинским отицањем.  
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2.4.1. Подземне воде 

 
Најзначајнија заплањска врела су Душничко, Сопотничко, Калетиначко, 

Шебетско и Вртопско. Душничко врело се налази у атару Горњег Душника и 

средином 70-их година XX века каптирано за потребе водоснабдевања Гаџиног 

Хана, Краставча, Дуге Пољане, Миљковца, Горњег и Доњег Душника. У исто време 

и многи други мањи извори су каптирани за потребе становништва сеоских насеља.  
Извори који се снабдевају водом из кречњачких планина познати су као врела. 

Постоје два врела и оба се налазе у подножју Суве планине (кречњачка планина) на 

споју кречњака и терцијарног пешчара. Једно врело се налази изнад села Ћелија, а 

друго у Горњем Душнику. Кроз ова врела избацује се велика количина воде и отиче 

у облику потока (од 400 до 900 l/s). Количина воде је различита у различитим 

годишњим добима. После киша и топљења снега извире већа количина воде и често 

је прљава.  Просечна температура воде у врелу у Горњем Душнику је 10˚С. Хемијска 

анализа воде из врела у Горњем Душнику показала је да ова вода задовољава све 

услове за добру пијаћу воду (Сингал Б., 1958.). 

 Душничко врело, у Горњем Душнику, најзначајнији је заплањски извор. Оно 

формира Горњодушничку реку. На овом врелу изграђене су две воденице.  

Из ова два врела вода се преноси у оближња села и тако користи за пиће и 

друге дoмаће потребе широм Заплања (Гроздановић Б., 2006.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика бр. 6 . Врело у Горњем Душнику 

Извор: www.suvaplanina.info 

 

Извори у кристалним стенама веома су уобичајени у Заплању али су 

неправилно распоређени и нису тако богати водом као они у кречњачким 

формацијама. Настали су из различитих узрока. Неки су у вези са малим раседима 

(извори на заустављеним раседима), док су други извори на пукотинама. Други тип 

извора који су уобичајени у подножју кристалних брда могу се класификовати као 

извори на депресијама. Трећи тип извора у кристалним стенама дате области може се 

класификовати као извори на спојевима. Овде вода извире на споју горње изједене 

стене која је пропустљива и доње чврсте стене која је релативно непропустљива. 

Њихова температура варира од 12 до 13˚С (Сингал Б., 1958.). 

Постоји још један тип извора на терену Заплања. То су они извори који се 

снабдевају водом из дилувијума и има их у подножју дилувијалних тераса дуж десне 

обале реке Јужне Мораве. Ови извори су резултат чињенице да је Јужна Морава 

http://www.suvaplanina.info/
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просекла ток испод водене површине, и тако довела до тога да се подземне воде 

изливају у реку (Сингал Б., 1958.). 

Све заплањске планине имају равномерно распоређене мале изворе широм 

простора ових планина. Неки од ових извора су каптирани у виду планинских 

кладенаца. На Селичевици има неколко кладенца: Буке, Студенац, Пландиште и 

други. Као значајне изворе, у селу Гаре, који се стално или повремено користе и који 

не пресушују током година су: Село, Марина ћелија, Манастириште, Леденац и 

други. У Доњем Драговљу постоји лековито кладенче, које по причи мештана лечи 

од леукемије. Интересантан је још и '''Пуцингеров рибњак'', који је из периода 

Римљана, али и сада је у функцији.  

 

2.4.2. Површинске воде 

 
Површинске воде у односу на пољопривредну производњу могу се 

валоризовати са аспекта коришћења за наводњавање и са аспекта заштите 

пољопривредних површина од поплавних вода. Воде речних токова недовољно се 

користе за наводњавање.  

Хидрографски комплекс са површинским отицањем је на територији Заплања 

представљен речном мрежом Кутинске реке, Барбешке реке и изворишним краком 

Пусте реке.  

Кутинска река представља једини речни ток који одводи воду из Заплањске 

котлине у Нишаву. Главни изворишни крак настаје од више јаких врела код села 

Велики Вртоп (796 m), где се формира речица Србовница, која се сутиче са Личком 

и Драговском реком и тако формира Кутинску реку (Симоновић Д., 1982.). 

Долина Кутинске реке је композитна, састављена од проширења (заплањско и 

гаџинханско) и сужења (краставачко - маринокутинска клисура). Веће притоке су 

Сопотничка, Доњодраговска, Овсињиначка, Горњедушничка, Миљковачка, 

Дугопољанска, Копривничка, Љута (Гарска), Теларска, Гркињска, Вукмановска река 

и Венежица. Дужина њеног тока износи 35 km, а површина слива 205 km². Укупан 

пад од извора до ушћа је 515 m (14,6%), што са великом просечном густином речне 

мреже (970 m/km²) овој реци даје бујични карактер (Просторни план општине Гаџин 

Хан, 2012.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика бр. 7. Кутинска река на излазу из Марине Кутине 

Извор: www.panoramio.com 
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Због велике обешумљености Суве планине и осталих планинских предела, 

погодних за спирање и одношење продуктивног слоја земљишта, Кутинска река са 

притокама спада у ред бујичних токова, а њен слив у подручја са најјачим ерозивним 

процесом. Обзиром да је то један од највећих водопривредних проблема у сливу 

Кутинске реке, већ низ година се интензивно ради на обнови шумског покривача.   

Највећи и најнижи месечни протицај на Кутинској реци код водомерне станице 

Радикина Бара стоје у односу 1:4, док средњи годишњи протицај има вредност 1,6 

m³/s. Овакав распоред отицаја у току године условљен је чињеницом да се снег топи 

у пролеће, када се на простору крашких врела и извора дуж обода Суве планине 

изливају максималне падавине (Просторни план општине Гаџин Хан, 2012.). 

У горњем току вода Кутинске реке користила се за пиће и за рад воденица, а у 

доњем току за наводњавање чувених заплањских башти. Кутина је била једна од 

најчистијих река у нашој земљи. Воду за пиће људи су користили директно из њеног 

корита. Данас то више није случај. И њене воде су такође загађене (Стаменковић Ђ., 

1979.). 

Кутинска река протиче кроз четири сеоска насеља која носе имена: Марина 

Кутина, Прокопова Кутина (данас Гаџин Хан), Драшкова Кутина (Тасковићи) и Прва 

Кутина (Еминова Кутина или Бања Кутина), по којој и носи назив (Гроздановић Б., 

2006.). 

Барбешка река се формира од Виландричке, Влашке и Горњобарбешке реке, 

које се сутичу у атару Доњег Барбеша, а 1 km низводно од Топонице се улива у 

Јужну Мораву. Најзначајнија притока је Церовац (Симоновић Д., 1982.).  

Млака сакупља површинске воде са територије Равне Дубраве, Малог и 

Великог Крчимира и припада сливу Пусте реке (Симоновић Д., 1982.). 

Површинске воде се могу користити за наводњавање, али је коришћење 

просторно, а и временски ограничено. Дистрибуција расположивих количина речних 

вода у односу на потребе пољопривреде је изразито неповољна. Пошумњавањем 

делова који су угрожени ерозијом, регулацијом речних корита и адекватним 

коришћењем ораничног земљишта са већим нагибом, уравнотежује се речни режим 

река и смањује опасност од поплава. 

 

2.5. Педолошка обележја 

 
  Најбитнијом особином земљишта сматра се плодност. Она је одређена 

природним условима, али и антропогеном активношћу. Плодност директно утиче на 

начин коришћења земљишта, просторни размештај и структуру пољопривредне 

производње.  

Зависно од физичко - географских услова, утицаја времена и човека, као 

главних педогенетских чиниоца у стварању продуктивног земљишта, на овом 

подручју развило се више типова, подтипова и варијација земљишта, која су по 

вертикалној зоналности сврстана у три ареала (Просторни план општине Гаџин Хан, 

2012.). 

Први ареал обухвата алувијалне равни Кутинске, Барбешке и Личке реке на 

чијим су се наносима формирала алувијална земљишта типа карбонатног алувијума, 

старијег алувијума у огајњачавању и забарени алувијум. Она су најчешће средње 

дубока и дубока, без јасно диференцираних хоризоната на попречним профилима. 

Претежно су песковитог састава, пропустљива за воду, добрих ваздушних особина и 



Пољопривреда као фактор регионално- географског развоја Заплањске котлине 

 

Страна 23 
 

лака за обраду, па спадају у потенцијално најплоднијих земљишта на којима се гаје 

ратарске и повртарске културе.  

Други ареал обухвата читаво неогено побрђе Заплањске котлине на чијим су се 

терасама развила земљишта из групе смоница и гајњача. Смонице су развијене изнад 

алувијалних земљишта, на благо нагнутим нижим и средње високим терасама 

котлинског побрђа на претежно глиновитим и лапоровитим подлогама. То су врло 

плодна, дубока, глиновита или глиновито - иловаста земљишта. Са повећавањем 

надморске висине и нагиба ова земљишта су изложена процесу огајњачавања или 

пак еволуцирају ка еродираним смоницама.  

Трећи ареал обухвата брдско - планински обод у коме је рељеф најизраженији, 

клима хладнија и влажнија а вегетација бујнија. На геолошку подлогу коју чине 

једри кречњаци, вертикалну зоналност земљишта чине црвеница и црвено - рудна 

земљишта у нижим деловима а са порастом висине смењују се подзоли са 

планинским црницама. Вертикална зоналност у овом ареалу такође је условљена на 

подзоластим земљиштима и на шкриљцима, од којих су саграђене Селичевица и 

Бабичка гора.  

Око 50% пољопривредних површина у Заплању захватају земљишта типа 

гајњаче, црвенице и алувијално - дилувијалних наноса. Ова земљишта се за брдско - 

планинске прилике могу означити као земљишта нормалне плодности (Симоновић 

Д., 1982.). 

Гајњача захвата око 22% пољопривредног земљишта. Ово земљиште захвата 

највећи део доње - заплањског поља поред Јужне Мораве и Барбешке реке, а мање га 

има у доњем току Кутинске реке. Ово земљиште се среће на надморској висини до 

500 m на равнијим теренима. По механичком саставу иловаче су неутралне до слабо 

киселе реакције, средње до добро обезбеђене асимилативима, погодне за узгој свих 

култура и по квалитету представљају прва земљишта општине. Гајњача се највише 

користи за ратарство и за баште, али се користи и за винограде (Гркиња) и воћњаке 

(Горњи Барбеш, Доњи Барбеш, Заплањска Топоница (Симоновић Д., 1982.). 

 Рендзине, смеђа земљишта и црвенице, захватају око 25% пољопривредних 

површина. Ова земљишта су слабијег квалитета и користе се као оранице и као 

шумско - пашњачке површине. Смеђа земљишта се користе за ливаде, пашњаке и 

шуме и као оранице. Ова земљишта захватају делове средњег висинског појаса. 

Земљишта су неутралне до умерено киселе реакције.Црвеница се налази на падинама 

Суве планине, а на местима се спушта и до Кутинске реке. Услед веће глиновитости 

црвенице су тешке за обраду, а у току лета се земљишна маса стврдне и испуца. 

Садржи више хумуса него гајњаче. Има и доста азота у органском облику, али је 

мале плодности због плиткости и сувоће крша. Садржи веома мало растворљивог 

калијума и фосфора. Ово земљиште је погодно за обраду и за гајење разних култура 

(Симоновић Д., 1982.). 

Рудно земљиште на кречњаку је распрострањено на Сувој планини на висини 

од 850 до 1 100 m. У погледу броја биљних врста ово земљиште је најбогатије. 

Пошто је на кречњаку, врло је плитко. По механичком саставу припада тешкој 

иловачи. Црвено земљиште на пешчару образује се на Сувој планини распадањем 

црвеног пешчара. Генетски је неразвијено. Дилувијално - алувијални наноси 

захватају око 21% пољопривредних површина. Срећу се у деловима који имају 

најнижу надморску висину, дакле у долинама река. Ово је плодно земљиште, 

погодно за ратарство, воћарство и виноградарство, за дуван и друге културе. 
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Подзоласта земљишта захватају једну четвртину пољопривредних површина и 

простиру се на падинама Бабичке горе, Селичевице и негде на падинама Суве 

планине. Ово су средње плодна земљишта. Она се одликују киселом реакцијом и 

неповољна су за обраду. На њима су пашњаци и ливаде, а могу се гајити и стрна 

жита. Скелетна земљишта су најмање плодности, а захватају око 7% 

пољопривредних површина. Ова земљишта се налазе на срмим теренима са 

подлогом од кречњака, и то на Сувој планини. Планинска црница - буавица образује 

се под пашњацима и шумама. На јужној и источној страни Суве планине праве 

буавице се срећу на висини око 1 500 m, а на северној страни 1 600 до 1 800 m. 

Буавице се образују на рељефу Суве планине који је типично карстни. Буавица под 

шумом образује се на северној страни Суве планине, у рејону шуме, на висини 

између 1 400 m и 1 800 m. Ово земљиште састоји се највећим делом из органских 

материја и хумуса, а минералним материјама је јако сиромашно (Симоновић Д., 

1982.). 

 

2.6. Природна станишта 

 
Природна станишта имају еколошки и економски значај. Са аспекта 

пољопривреде биљне заједнице на овим стаништима су значајан фактор заштите 

земљишта од ерозије, регулисању отицаја и друго.  

Травни покривач је значајан за развој сточарства, а шуме представљају 

енергетски извор. Животињске заједнице на овим стаништима имају улогу у 

очувању природне равнотеже.  

Укупна флора на поручју Заплања може се поделити у две зоне: зона 

култивисане вегетације и зона самоникле вегетације. У оквиру прве зоне, зависно од 

типова земљишта и њихових особина, идваја се ратарско - воћарско подручје, које се 

приближно поклапа са неогеним делом Заплања. То су најпродуктивнија земљишта 

са великим производним могућностима. На алувијалној равни Кутинске и Барбешке 

реке успешно се узгајају повртарски производи. У овом појасу од аутохтоне 

вегетације могу се срести остаци хидрофилних шума топола, врба, јасике, црне јове 

и других меких лишћара. На стално или повремено забареним теренима ових река 

настаниле су се барске биљке. Терасе усечене у долинске стране углавно су под 

њивама, где се претежно гаје жита док побрђе и долинске стране представљају 

област винограда и воћњака. Присојне стране су прави виноградарски појас 

(Просторни план општине Гаџин Хан, 2012.).  

Шумске површине територије углавном прекривају планинске делове Суве 

планине, Бабичке горе и Селичевице који припада овој општини. Овде је шумски 

покривач разређен, прилично деградиран и представљен дрвном масом лошијег 

квалитета, а јављају се и знатне пашњачке површине са ретким стаблима. Шуму 

чини мешовита шумска вегетација (храст, буква, црни јасен, цер, лужник, брест, 

граба). Непосредно изнад њих се простире појас пашњака и сувата а на северу 

експонираним странама и мањи засади четинара. Секундарне користи од биљног 

покривача локално становништво и организације које газдују шумским просторима у 

Заплању, имају од сакупљања лековитог биља и дивљих плодова, малина, печурки, 

лешника, руја, шишарки и других  (Просторни план општине Гаџин Хан, 2012.). 
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Слика бр. 8. Свето дрво - Миро у Доњем Душнику 

Извор: www.gadinhan.rs 

 

Богатство у зеленилу и чистом ваздуху пружају још значајне могућности за 

коришћење овог подручја у туристичке и здравствено - рекреативне сврхе. 

Претпоставља се да је на ширем подручју Суве планине заступљено 1 200 до 1 

300 врста, што чини половину врсте флоре Србије. Висока вредност диверзитета 

флоре, карактерише читаво подручје. Клисурасти усеци у подножју планине 

представљају рефугијалне просторе у којима су нашли уточиште представници 

терцијарне реликтне флоре. Такви простори су били од највећег значаја за опстанак 

старих терцијарних врста као што су Ramonda serbica и Ramonda nathaliae, али и 

многе друге врсте које чине флору Суве планине (Стратегија развоја туризма Гаџин 

Хан, 2012.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика бр. 9. Ramonda serbica и Ramonda nathaliae 

Извор: sr.wikipedia.org/sr/Suva_planina 

 

Фауна на ширем подручју Заплања може се поделити на две категорије. У прву 

категорију спадају домаће животиње и живина а у другу дивље животиње и птице. 

На подручју насеља по одређеним условима дозвољено је чување домаћих животиња 

и живина. 

 Однос у структури и квалитету сточног фонда овог подручја у поређењу са 

Србијом је веома ниска иако су услови за развој интензивног сточарства повољни. 

Од сисара данас у шумско - планинским пределима Суве планине, Бабичке горе, 

Крушевице и Селичевице најраспрострањенији су лисица, вук, дивља свиња, срна, 

ласица, јазавац и зец. Бројност и разноврсност ове дивљачи има посебан значај за 

развој ловног туризма. У равничарским деловима Заплања одржале су се пољска 
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јаребица а у вишим деловима и јаребица камењарка. Фазан, као највећи украс шума 

и равница Заплања, поново је овде настањен тек после Другог светског рата, када су 

га ловци, путем увоза размножили у свим његоввим ранијим стаништима. Високо 

изнад планинских венаца могу се видети ретки примерци орла, јастреба и коса. 

Кутинска и Барбешка река и њихове притоке се третирају као незагађене реке у 

чијим водама највише има кркуша, клена и скобаља (Просторни план општине 

Гаџин Хан, 2012.). 

 

 

3. Друштвено - географска обележја 

 
На размештај и структуру пољопривредне производње, поред природних, 

утичу и друштвени услови у којима се пољопривреда формира. Утицај друштвених 

фактора најјаче се рефлектује преко динамике и структуре пољопривредног 

становништва, структуре пољопривредног газдинства према структури, нивоа 

развијености науке, изграђености индустријских капацитета за прераду 

пољопривредних производа (Ромелић Ј. и др, 1994.). 

 

3.1. Демографска обележја 

 
Досадашња научна истраживања потврдила су већ познате чињенице, да је 

Заплање било насељено словенским становништвом већ почетком VII века, дакле у 

време доласка Словена на Балканско полуострво (Стаменковић Ђ., 1979.). 

Први поуздани подаци о броју становништва и домаћинства потичу из 1878. 

године. Ове године Заплања је ослобођено од Турака и том приликом пописан је број 

кућа и број људи. Први попис Заплањског становништва и домаћинства показује да 

је 1878. године било 11 774 становника, или мање за 2.5 пута у односу на 1948. 

годину, када је Заплање имало највећи број становника (26 380). Просечна величина 

села била је са око 42 куће и 346 становника. Највеће село било је Велики Крчимир 

(105 кућа и 825 становника), а најмање Миљковац (14 кућа и 95 становника). То су 

била мала планинска села смештена у подножју једне од трију планина (Симоновић 

Д., 1982.).  

Демографске прилике насеља Заплања манифестују континуиране промене. 

Оне су током насеобинске историје имале динамичан карактер, сагласно различитим 

фазама у развоју насеља, с тим да су најинтензиније од 60-их година XX века, када је 

дошло до диференцирања специфичних разлика у демографском развоју насеља. 

Тада до пуног изражаја долазе процеси депопулације, демографског пражњења и 

уситњавања насеља, демографског старења насеља и спонтаног расељавања села, 

што је довело до нарушавања просторно - демографске равнотеже у мрежи насеља 

(Маринковић М., 2012.). 

Заплање представља најизраженији депопулациони простор Србије. У 

послератном периоду укупна популација је смањена три пута (индекс 2002/1948. - 

31,4), а већина заплањских села су изразито депопулациона са убрзаном 

демографском рецесијом. Опадање укупне популације праћено је процесом 

демографског старења насеља, које има знатну просторну израженост. Овај процес је 

активиран током 60-их година XX века, да би се од 2002. године сва насеља, са 
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изузетком општинског центра (Гаџин Хан), налазила у фази најдубље демографске 

старости. Оваквим интензитетом опадања укупног становништва (2011. - 9 194 

становника) и демографског старења заплањске популације (просечна старост 58,2 

године) доведена је у питање демографска егзистенција великог броја села, поготово 

оних која су више лоцирана у вишим хипсометријским зонама и руралним ареалима 

на већој удаљености од локалних и регионалних урбаних центара, са којима су лоше 

саобраћајно повезана  (Маринковић М., 2012.). 

Насеља Заплања су имала променљиву популациону величину током 

различитих периода насеобинског развоја. Основне тенденције у кретању укупне 

популације, од оснивања насеља до почетка XXI века, могу се груписати у три 

главне фазе (Маринковић М., 2012.) : 

 интензиван демографски пораст од ослобођења од Турака (1878) до 

средине XX века, када је укупно становништво увећано 2,3 пута (индекс 1948/1878.- 

230,1), а просечни годишњи пораст је износио 236 становника.  

 стагнација и умерено опадање укупне популације од завршетка Другог 

светског рата до почетка 60-их година XX века - од 1948. године до 1953. године 

број становника у насељима Заплања је благо смањен (индекс 99,4), а од 1961. 

године је ова тенденција нешто израженија (индекс 91,9).  

 континуирано и динамично опадање укупног броја становништва од 60-их 

година XX века до наших дана - од 1961. године до 2011. године укупно 

становништво је смањено 2,9 пута (индекс 34,4), а највећи интензитет опадања има 

током 80-их година XX века (индекс 1991/1981. - 78,4).  

Континуирано опадање укупне популације од 1948, остварено у условима 

опадајуће репродукције и масовног исељавања становништва, сврстало је Заплање у 

ранг најизраженијих депопулационих простора са најстаријим становништвом 

Србије. У периоду 1948 - 2011. године укупна популација Заплања је смањена за 

скоро 70%. Један од пресудних утицаја на трансформацију руралне средине и 

преображај насеобинских карактеристика Заплања је жаришно деловање суседног 

макрорегионалног урбаног центра - Ниша, које се искључиво огледало у 

конвергентном гравитационом дејству града (интензивно исељавање становништва, 

запошљавање у нишкој индустрији праћено потпуном и делимичном 

деаграризацијом преосталог заплањског становништва, значајно увећање обима 

дневног кретања радне снаге). Масовни талас имиграције почео је 60-их година XX 

века, у време интензивног индустријског развоја околних урбаних центара. Главница 

заплањског радноактивног становништва се са својим породицама иселила у Ниш и 

његова приградска насеља (Брзи Брод, Никола Тесла, Прва Кутина и др.). уз то, биле 

су присутне и унутаррегионалне миграције усмерене из слабо развијених у 

економски јача насеља, у првом реду ка Гаџином Хану и Доњем Душнику 

(Маринковић М., 2012.). 

Из тог разлога је у савременом периоду из насеља Заплања исељено и 

''угашено'' (смрћу домаћина), по подацима теренских истраживања, преко две 

хиљаде кућа.  

Постојећа просторна организација и актуелна демографска ситуација 

заплањских насеља је резултат синхронизованог деловања процеса 

индустријализације, урбанизације и деаграризације, који су условили селективну 

трансформацију руралне средине и промену квалитативних и квантитативних 
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обележја насеља. Тиме је нарушена просторно - демографска равнотежа у 

хипсометријској дистрибуцији и изотелном размештају насеља и становништва.  

Последњих деценија благу демографску прогресију забележила су само 

централна насеља Заплања. Са друге стране, у континуираном порасту је број 

патуљастих села, лоцираних у вишим хипсометријским зонама и на већој 

удаљености од општинског центра и главних саобраћајних праваца. 

 Последњи попис становништва евидентирао је 10 насеља (27% насеља) са 

мање од 100 становника. На насеобинском нивоу постоји јасно изражена разлика у 

концентрацији становништва и функција. Два функционална центра - Гаџин Хан и 

Доњи Душник, истовремено представљају и центре популацоног раста. У њима је 

1961. године живело 5,3%, 2002. године - 16,5%, а 2011. године 19,5% укупног 

становништва Заплња. Ако се њима придодају и терцијарни функционални центри 

(Топоница, Горњи Барбеш, Гркиња, Тасковићи, Личје, Велики Крчимир, Равна 

Дубрава и Горњи Присјан), у централним насељима Заплања је 1961. године живело 

39,5%, 2002. године - 54,1%, а 2011. године 57,2% укупне популације (Маринковић 

М., 2012.). 

Савремени развој Заплањске котлине окарактерисан је променом 

квантитативних и квалитативних обележја насеља насталих под нтеракцијским 

дејством насеобинско географских процеса - индустријализације, урбанизације и 

деаграризације. После Другог светског рата присутне су демографске (повећање 

популационе величине насеља, промена демографских структура), физиономске 

(територијално ширење насеља, промена намена површина)  функционалне промене 

(пораст функционалног капацитета, убрзан развој старих и појава нових функција).  

Основна карактеристика демографског развоја у периоду 1948 - 2002. године је 

значајан и континуиран пораст укупног становништва, које је увећано 1,3 пута 

(индекс пораста 2002/1948. износи 133,7).  

Структура насеља по популационој величини је јасно издиференцирана и 

указује на стихијску концентрацију становништва првенствено у центру општине 

(''центар раста'') и спонтано демографско пражњење и уситњавање осталих насеља 

Заплања. Према попису становништва 2011. године, једино насеље са више од 1 000 

становника је Гаџин Хан, у коме је живело 13,7% заплањског становништва. Он има 

доминантну улогу центра највишег хијерархијског ранга у мрежи насеља, ка коме је 

уједно била усмерена највећа имиграција, те представља пол концентрације 

становништва. Три насеља (Доњи Душник, Топоница и Гркиња) припадају групи 

насеља са 500 – 1 000 становника (22,8% популације), а 13 насеља групи са 200 - 500 

становника (41,9% популације). Патуљастим селима (до 200 становника) припада 20 

насеља, где живи 21,6% укупног становништва (Маринковић М., 2012.). 

 Непостојање градског насеља и чињеница да центри првог и другог реда 

(Гаџин Хан и Доњи Душник) у мрежи насеља представљају популационо мања 

насеља условила је појаву да периферни градски центри (у првом реду Ниш) 

''преузимају'' знатан део становништва и функција из овог подручја. 

 Евидентно је да је једна од основних карактеристика савременог насеобинског 

развоја Заплања демографско пражњење и уситњавање већине села, умерен 

демографски развој мање групе сеоских насеља (Доњи Душник, Топоница, Гркиња и 

др.) и позитивне развојне тенденције функционално најзначајнијег насеља (Гаџин 

Хан).  
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Разлике у просечној популационој величини насеља по хипсометријским 

зонама стоје у директној вези са порастом надморске висине. Насеља најниже 

висинске зоне (до 300 м) нису значајније променила популациону величину (од 779 

становника 1948. године до 711 становника 2011. године). Са друге стране, код 

насеља осталих (виших) хипсометријских појасева присутно је динамично опадање 

просечне популационе величине насеља. У зони од 300 - 500 m просечна величина 

насеља је смањена 3,3 пута, а у висинском појасу изнад 500 m 5,3 пута (Маринковић 

М., 2012.). 

Просторно - демографске развојне тенденције могу се посматрати са аспекта 

географских дистанци између насеља и територијалних дистанци између становника. 

Средње растојање између насеља на проучаваном простору износи 3,5 km. 

Просторни размештај насеља у правцу пораста надморске висине и територијална 

распрострањеност насеља са аспекта њихове просторне релације су директно 

повезани - са порастом надморске висине се повећава и средње растојање између 

насеља. У најнижој хипсометријској зони средње растојање насеља је 3,1 km, а у 

појасевима 300 - 500 m и изнад 500 m износи 3,4 и 3,8 km. Најнижа хипсометријска 

зона се издваја као ареал са позитивним демографским развојем, насеља висинског 

појаса 300 - 500 m као ареал са променљивим (позитивним и негативним) 

деморафским развојем, а хипсометријска зона од 500 и више метара чини рурални 

ареал са негативним тенденцијама демографског развоја (Маринковић М., 2012.). 

Уз чињеницу да Заплање представља један од најизраженијих депопулациних 

простора, ово је уједно и део Србије са најстаријим становништвом. Евидентно је да 

почетком 60-их година XX века становништво глобално још увек није показивало 

знаке демографског старења (индекс старења 0,3). Овај процес почиње током друге 

половине 60-их година, да би већ 1971. године индекс демографског старења 

становништва износио 0,7, а упетостручен је до 2002. године када има вредност 3,5. 

Процес демографског старења становништва је посебно изражен у насељима која су 

удаљена од локалних и регионалних центра и у руралним ареалима на већој 

надморској висини.  

Густина насељености показује колики број становника живи на јединици 

површине, односно километру квадратном. Са порастом броја становника расте и 

густина насељености, односно опада са смањењем броја становника на неком 

простору. Број становника који најбоље одговара одређеној површини јесте оптимум 

становништва. Ако је на неком простору број становника већи од оптималне 

густине, онда за тај простор кажемо да је пренасељен, односно ако је број 

становника испод оптимума, за тај простор се каже да је недовољно насељен 

(Павловић М.,1998.). 

Густина насељености је једно од основних демографских обележја које указује 

на просторну дистрбуцију становништва. Према попису 2011. године општа густина 

насељености износи 26 становника на km² (1948. - 81 ст/km², 1991.- 40 ст/km², 2002.- 

32 ст/km²).  

3.1.1. Пољопривредно становништво 

 
Пољопривредно становништво, посебно радно - активно, је веома значајан 

фактор који утиче на развој, размештај и интензитет пољопривредне производње.  

Пољопривреда и село годинама су били на маргинама друштва у Србији због 

чега су миграције становништва из сеоских насеља према градским срединама биле 
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неминовност. Овакве тенденције утицале су на промену социјалне структуре сеоског 

и градског становништва.  

Социо - демографска структура становништва у сеоским насељима се 

драстично променила последњих неколико деценија. Миграциони процеси су 

посебно изражени у брдско - планинским селима, тако да су она данас готово празна, 

са малим бројем становника и старачким домаћинствима. Села су суочена са 

депопулацијом, социјално - економском несигурношћу, социјалним проблемима, 

незапосленошћу и сиромаштвом.  

Сеоска насеља се намећу као значајни чиниоци у производњи хране и 

унапређења пољопривреде и руралног развоја иако се сеоско становништво поред 

пољопривреде бави и другим делатностима. Из ових разлога је неопходно предузети 

одређене мере за развој пољопривреде као стратешке гране развоја.  

Удео млађе популације се смањује, а повећава проценат старијег 

становништва. Из села су мигрирали млађи и образованији чланови, а остали старији 

и мање образовани. Забрињава податак о смањењу броја домаћинстава која приход 

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

пољопривреде и руралног развоја.  

Промене и тенденције које су захватиле структуру становништва, сеоска 

насеља, величину породичних газдинстава и поседовну структуру породичних 

газдинстава утицале су на њихов раст и развој, али и развој пољопривреде и села. 

Значајнији развој пољопривреде и села могућ је једино ангажовањем свих 

расположивих потенцијала укључујући ту и целокупно активно становништво, 

односно све чланове породичног газдинства.  

Учешће неаграрне у укупној популацији 1971. године износило је 59,8%, а 

2002. године 97,7%. Укупно активно становништво бележи опадање (1971. - 54,3%, 

2002. - 48,5%), као и издржавано становништво (1971.- 42,9%, 2002. - 31,7%), док је 

број лица са личним приходом у порасту (1971. - 2,7%, 2002. - 19,8%). (Стратегија 

развоја пољопривреде у општини Гаџин Хан, 2010 - 2015.) 

Критична маса активног становништва према истраживањима износи 64%, 

учешће пољопривредног становништва у односу на укупно становништво 45,7%, док 

његов активни део достиже 88,6%. Незапослено је 1 252 лица од тога 620 жена, 

укупан број запослених креће се око 3 300 радника, од тога је око 1 000 

квалификованих. Неписменог становништва је 19%, по националности је 97,4% 

Срба, 1,2% Рома и осталих 1,4% (Стратегија развоја пољопривреде у општини Гаџин 

Хан, 2010 - 2015.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графикон бр. 1. Старосна структура становништва, по попису из 2002. године 

Извор: www.gadzinhan.rs 
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Више од половине становника, односно 56% припада старосним групама од 50 

година на даље, природног прираштаја нема, на 1 000 становника износи 18,7%, док 

контигент становништва до 20 година чини свега 15,4% укупног становништва. 

Просечна старост становништва износи 50,93 година. Радни контигент износи 

49,97%. Просечан број чланова по домаћинству за цело Заплање био је 8,3 

(Стратегија развоја пољопривреде у општини Гаџин Хан, 2010 - 2015.) 

Године 1961. већинско становништво чинили су пољопривредници. Од укупно 

23 965 становника, 20 000 живи од пољопривреде, односно 83%, а свега 17% живи од 

непољопривредних делатности. Код активних и издржаваних лица, број 

издржаваних пољопривредника мањи је од активних за око 50%, док је број 

издржаваних код других група занимања скоро редовно већи у односу на број 

активног становништва. То указује само на чињеницу да се пољопривредно 

становништо упошљава у пољопривреди, у већем интензитету, тј. у пољопривреди 

има места и услова за рад за свакога, нарочито ако се ради о пољопривреди сељачког 

газдинства.  

Савремени друштвени и економски развој резултирао је преструктуирање 

активног становништва по секторима делатности. Примарни сектор привреде, који је 

доминирао у економској структури запослене популације 1971. године (54,1% 

укупног активног становништва) има изразито негативну развојну тенденцију (2002. 

године 4% укупног активног становништва). Терцијарни сектор делатности у истом 

периоду бележи опадање (1971. - 16,1%, 2002. - 11% укупног активног 

становништва). Динамиком пораста истиче се секундарни сектор привреде (1971. - 

15,4%, 2002. - 53%), а потом квартарни (1971. - 16,1%, 2002. - 27% укупног активног 

становништва (Стратегија развоја пољопривреде у општини Гаџин Хан, 2010 - 2015.)  

Пољопривредно становништво Заплања показује прави ниво развијености овог 

сеоског подручја. Пољопривредници учествују са 79%. Пошто је показатељ о 

учешћу пољопривредника у укупном становништву веома важан за утврђивање 

степена деаграризације, а тиме и привредне развијености то овакво стање у Заплању 

упућује на његову још увек велику заосталост. Ти пољопривредници у Заплању се 

баве ратарством, иако за ратарске културе услови нису тако повољни.  

У оквиру Заплања, насеље Мали Крчимир има 96% пољопривредника. Следе 

још Калетинац са 93%, Семче са 92%, Мали Вртоп са 90%, Овсињинац и Равна 

Дубрава са по 91%. Најмање пољопривредног стновништва има Гаџин Хан, свега 

40%. Ово је први озбиљљнији знак да ово насеље израста у општински центар јер се 

најбрже индустријализује и јача остале социјалне структуре становништва. Други 

привредни центар Заплања - Доњи Душник има 46% пољопрвредника. Уз ову 

анализу треба још додати да је број активних жена у пољопривреди Заплања (53%) 

већи од броја активних мушкараца.Читаво сеоско подручје захваћено је јаким 

миграционм кретањима (Симоновић Д., 1982.). 

У структури насеља само Гаџин Хан има преко 1 000 становника, једно насеље 

између 800 и 1 000 становника, три насеља 500 до 800, 15 насеља 200 до 500, 6 

насеља од 100 до 200 и 8 насеља мање од 100 становника.  

Висок проценат становништва је без школске спреме или само са основном 

школом. Укупан број запослених креће се око 3 300 радника, од тога је око 1 000 

квалификованих и 36,6% жена. Регистровно је 84 приватних предузећа и 701 радња.  
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Према попису из 2002. године, број домаћиннства у Заплању износио је 4 385. 

Просечан број чланова у домаћинству износи 2,40, највећи број домаћинства има 

једно или два детета.  

Становништво представља основни потенцијал развоја пољопривреде и села у 

Заплању. Подаци о пољопривредном становништву, према активности и полу, по 

попису 2002. године, дати су у табели. Из ове табеле се уочава да активно 

пољопривредно становништво у 2002. години је износило 1 159, а издржавано 

пољопривредно становништво 299. Индивидуални пољопривредници су били 

заступљени са 1 148. Процена је да се број активних пољопривредника знатно 

смањио, чак и за 30%.  

 

Табела бр. 5. Пољопривредно становништво према активности и полу, по попису 

2002. год. 

 укупно женско мушко 

Пољопривредно становништво 1 458 726 732 

Активно пољопривредно 

становништво 

1 159 556 603 

Индивидуални 

пољопривредници 

1 148 551 597 

 

Издржавано пољопривредно 

становништво 

299 170 129 

Извор: www.gadzinhan.rs 

 

3.2. Аграрна структура 

 
Под аграрном структуром подразумевају се форме власништва и владања 

земљом, величина газдинства, величина и облик парцела и њихова просторна 

структура.  

 

3.2.1. Поседована структура, величина поседа и парцела 
 

Један хектар обрадиве површине долази скоро на једног активног 

пољопривредног становника. Од укупно 4 834 газдинства колико их је било 1961. 

године њих 3 416 је са највише до три радника. Највећи број ''домаћина'', тј. оних 

који управљају газдинствима, бави се пољопривредом, али је знатан број оних који 

се не баве пољопривредом, а управљају газдинствима (преко 15%). Скоро половина 

газдинства (2 363) је у погледу радне снаге суфицитарна тј. има вишак. Дефицитних 

има релативно мало, свега 427. Међутим, данас је слика много другачија. Сама 

чињеница да постоје дефицитна газдинства открива нам да постоје газдинства која 

су напуштена, која одумиру. (Симоновић Д., 1982.). 

Произилази да је основна карактеристика активних лица на сељачким 

газдинствима у Заплању та да постоје веома бурни процеси кретања становништва 

на релацији Заплање - градови или уопште друге привредне активности, да опада 

број активних пољопривредника, да су садашњи пољопривредници махом старији и 

жене, да највећи број газдинства има до 3 радника – пољопривредника, да млади 
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заплањци напуштају Заплање и не виде перспективу на своме газдинству, већ теже 

да себи створе друге непољопривредне кфалификације.  

Број радника у друштвеном сектору и сектору индивидуалне својине (1977.) 

износи 928, а од тога су жене 207. Заплање има повољније показатеље у погледу 

броја радника у друштвеном сектору привреде у пољопривреди и грађевинарству. 

Исто тако знатан је број радника у трговини (17%).  

Аграрна насељеност у Заплању је и поред великог исељавања још увек доста 

висока. На 100 хектара обрадиве површине у Заплању долази 49 становника.  

Укупна површина земљишта заплањских земљорадничких газднстава износи 

(1960.) 22 973 ha, а друштвених газдинстава 1 102 ha или око 5%. Обрадива 

површина износи 14 427 ha на земљорадничким газдинствма или 98,5%, а 324 ha на 

друштвеним газдинствима или око 1,5%. Земљорадничких газдинстава (1971.) било 

је 5 233. Ова газдинства поседовала су просечно укупне површине 4,4 ha, а обрадиве 

2,6 ha. Обрадиве површине износе око 60%, што је , с обзиром на рељеф заплањског 

земљишта, доста велика површина. Исто тако, уочава се блага тенденција смањења 

обрадивих површина. Ово смањење је у корист пашњака и шумског земљишта.  

 

Табела бр. 6. Породична газдинства 

Пољопривредна површина 14 816 

О
р
ан

и
ц

е 
и

 

б
аш

те
 

Укупно 8 805 

Жито 3 837 

Индустријско биље 5 

Повртно биље 1 168 

Крмно биље 3 419 

Воћњаци 1 200 

Виногради 270 

Ливаде и пашњаци 4 541 

Извор: www.gadzinhan.rs 

 

Оранице учествују (1961.) 80%, да би њихово учешће у периоду од 15 година 

опало за 3% тако да 1975. године износи 77%. Површине под воћњацима учествују 

1961. године са 6%, а 1975. године са 8%. Површине под ливадама имају тенденцију 

благог повећања (од 9% 1961. на 11% 1975.), што треба тумачити ширим прелазом на 

сточарство.  

Уситњеност површине земљорадничких газдинстава отишло је прилично 

далеко. На 22 973 ha укупне површине пописом 1960. године утврђено је 99 617 

одввојених делова земље. Свако газдинство састоји се од 18,5 одвојених делова. Ако 

би се рачунале парцеле, онда их вероватно има више, јер одвојени део, према 

дефиницији овог пописа, може имати више парцела. Просечна величина одвојеног 

дела износи 0,26 ha. Укупна слика о одвојеним деловима показује да 87% 

газдинстава има преко 10 одвојених делова земље. Газдинства до 5 ha чине 78%, а 

газдинства од 1 - 5 ha 68,6%. Газдинства са поседом од 1 ha (укључујући и оно без 

поседа) учествују са 8%, а преко 10 ha има само 2,8%. Ни категорија такозваних 

крупних газдинставва у условима земљорадничког максимума од 10 ha обрадиве 

земље, није значајно, јер учествује само са 19,2%. Произилази, практично, да сви 

Заплањци имају по мало земље. При овоме само њих 8% има земље колико за 

окућницу, а остали могу ићи на потпунију пољопривредну производњу.  
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У оквиру ораница и башта наступила је најзначајнија промена, површине под 

житима, имају стално опадање. У задњих 15 година ове површине смањене су за 

читавих 13,4%. Ово смањење је ишло у корист повећања површина под 

индустријским, повртним и крмним биљем. Индустријско биље има успоне и падове, 

што произилази из нестабилности производње дувана. Повртно биље има 

перманентно повећање површине.  

Домаћинства су најмања социоекономска скупина људи у оквиру које 

становништво живи, привређује и репродукује се. Домаћинство представља скуп 

лица који заједно живе у истом дому, било да је то кућа или стан, и који троше своје 

приходе за подмиривање основних животних потреба (Кицошев С., Голубовић П., 

2004.).  

Домаћинством се сматра и свако лице које у месту пописа живи само (''самачко 

домаћинство'') и нема своје домаћинство у другом месту. Величина домаћинства се 

смањује услед издвајања породица у самостална домаћинства. Вишепородична 

домаћинства су све ређа. Просечан број чланова у домаћнству износи 2,40, док 

највећи број домаћинства има једно или два детета.  

Према Републичком заводу за статистику домаћинство са пољопривредним 

газдинством је свако домаћинство које користи најмање 10 ари обрадивог земљишта, 

или поседује: најмање једну краву и теле или једну краву и јуне или једну краву и 

два одрасла грла ситне стоке исте врсте или пет одраслих оваца или три одрасле 

свиње или 40 одраслих грла оваца и свиња заједно или 50 комада одрасле живине 

или 20 кошница пчела  (Стратегија развоја пољопривреде у општини Гаџин Хан, 

2010 - 2015.) 

Непољопривредна газдинства су газдинства у којима приходи потичу од члана, 

односно од чланова газдинства који обављају непољопривредна занимања или 

обављају неко пољопривредно занимање, али ван свог газдинства или приход 

почиње од пензије, од друге имовине, социјалне помоћи или неке друге врсте 

сталних примања (Стратегија развоја пољопривреде у општини Гаџин Хан, 2010 - 

2015.) 

Мешовита газдинства су она у којима се истовремено остварују приходи који 

карактеришу пољопривредна и приходи који карактеришу непољопривредна 

газдинства. Газдинства без прихода су она у којима је непознат извор прихода или 

приход потиче од издржавалаца (укључујући и правна лица) који нису чланови 

газдинства. Породична газинства обухватају пољопривредна газдинства, 

непољопривредна, мешовита и газдинства без прихода (Стратегија развоја 

пољопривреде у општини Гаџин Хан, 2010 - 2015.) 

Пољопривредна газдинства су она у којима сви приходи потичу од 

индивидуалних пољопривредника на газдинству.  

 

3.3. Агротехничке мере у пољопривреди 

 
Опремљеност заплањске пољопривреде, као и укупне привреде, савременим 

средствма за рад последњих година је знатно поправљен. Мада се још не може 

говорити о превладавању модерних средстава, ипак се може сматрати да су та 

средства у знатној мери продрла у Заплање. Број мотоцикала је знатно опао. 

Напуштањем мотоцикала - мопеда као превозног средства учињено је зато што је 

дошло до његове замене коришћењем било аутобуса било сопственог аутомобила. 
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Фаза масовног коришћења мопеда као превозног средства напуштено је око 1970. 

године.  

Пошто овде путничке аутомобиле посматрамо са гледишта пољопривредне 

производње можемо истаћи да је ово повећање њиховог броја значајно како у 

погледу бољих веза са зеленим пијацама у Нишу, тако је у погледу боље опште 

повезаности Заплања са суседним местима.  

Број теретних аутомобила - камиона је такође знатно повећан. Када су у 

питању трактори, њихов број се убрзано повећава. Продро је и комбајн. Заправо 13 

приватних и 8 друштвених комбајна успешно решава, већ сада, питање жетве. 

Остала пољопривредна оруђа, као прекрупачи и пумпе за наводњавање, већ су ушла 

у ширу употребу  (Стратегија развоја пољопривреде у општини Гаџин Хан, 2010 - 

2015.) 

Из ове кратке анализе о продору савремених средстава рада у заплањску 

пољопривреду, може се уочити да су ова средства углавном продрла и да већ данас 

претстављају солидну основу за њену даљу модернизацију. 

Натуралност производње на сељачким газдинствима свакако утиче и на 

употребу савремених технолошких метода у пољопривреди. То се може видети 

преко података о утрошку вештачких ђубрива. Укупна потрошња у 1960. години 

износила је 195 736 kg. Потрошња на 1 ha ораничних површина износила је око 60 

kg. Врло мали број газдинства (свега 31%) употребљава вештачка ђубрива. А и она 

која их употребљавају троше врло мале количине, махом до 100 kg (Симоновић Д., 

1982.). 

Научна сазнања говоре да је наводњавање земљишта услов за повећање 

пољопривредне производње. У котлини наводњавање је заступљено у веома малом 

обиму. Углавном се примењује у гајењу поврћа на мањим површинама, претежно у 

баштама, пластеницима и врло ретко у систему „ кап по кап“, као што је то на неким 

засадима јагода у селу Овсињинац. Произвођачи углавном користе воду за пиће за 

наводњавање, а само мали број има бушене бунаре и системе кап по кап. 

Произвођачи процењују да се применом наводњавања резултати у производњи 

повећавају за око 40%.  

Пошто је територија општине једним великим делом смештена уз Кутинску 

реку и Драгошницу, ова иако ограничена количина воде могла би се искористити за 

наводњавање повртарских, као и наводњавање ратарских култура. Ако се узме у 

обзир да су раније наводњаване знатно веће површине у котлини најрационалније би 

било да се у најскорије време обнове системи у селима у којима су били изграђени 

канали за наводњавање (Горњи Душник, Доњи Душник, Краставче).  

С обзиром да је извор у Горњем Душнику издашан и да никада не пресушује, 

сва вода која се не захвата за већ изграђене водоводе требало би да се искористи за 

наводњавање. На потезу према Заплањској Топоници нема већих река па је ту 

израженији проблем наводњавања. Решење на том потезу би требало тражити у 

бушењу бунара тамо где постоје могућности после процене.  

Сва села у подручју испод Суве планине од почетка маја до краја јуна могу да 

користе воду из каверни која је у том периоду веома издашна. Ова вода је последица 

отапања снега и појављује се у виду привремених извора различите издашности. 

Поред тога, на потезу Равна Дубрава - Личје постоје издани воде испод бентонитског 

слоја који избијају на површину и чија би издашност требало да се испита, како би се 

вода користила у циљу наводњавања путем формирања различитих акумулација. 
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 У планинском подручју, на Сувој планини, могле би да се користе вртаче које 

би требало да се на одговарајући начин прилагоде за хигијенско напајање животиња 

на испаши. У свим селима која се наслањају на Суву планину могуће је стварање 

малих акумулација на оближњим потоцима, које би се користиле за наводњавање 

сеоског атара. Без наводњавања приноси поврћа су ниски.  

 

4. Одлике пољопривредне производње у Заплањској 

котлини 

 
Најзначајнији ограничавајући фактори рентабилности пољопривредне 

производње у котлини су: екстензиван начин обраде, недостатак радне снаге на селу, 

уситњеност поседа, итд. Одлике пољопривредне делатности у котлини су одређене 

и: недостатком задружног деловања, недостатком знања из области тржишног 

пословања, неинформисаношћу о могућностима финансирања пољопривредне 

производње, лошом организацијом пољопривредне производње.  

 

4.1. Природни услови за биљну производњу 

 
Биљна произодња превасходно зависи од климатских и земљишних услова. У 

Заплањској котлини владају повољни услови за гајење великог броја ратарских, 

повртарских и воћарских врста, као и за заснивање овчарске, козарске, говедарске и 

живинарске производње у области сточарства. На то указује садашња структура 

биљне и сточарске производње, коју чине многе биљне врсте и ранији добри 

резултати у сточарству.  

У току вегетационе сезоне постоји повољан светлосни режим за гајење биљака, 

док у осталом делу године осунчаност може бити ограничавајући фактор за 

пољопривреду. Ово подручје према квалитету земљишта и климатских услова 

погодно је за гајење јагодичастог воћа (јагода, малина, купина и вишања), кукуруза, 

ситнолиснатог дувана, а посебне услове има за развој сточаства, јер 37,2% укупног 

пољопривредног земљишта је под ливадама и пашњацима.  

Пољопривредно земљиште је најобимнији ресурс, простире се на 18 373 

хектара (56,5% укупне површине).  

Оранице и баште простиру се на 53% пољопривредног земљишта, воћњаци 

заузимају 7,2%, виногради 2,6%, ливаде 10% и пашњаци 27,2%. Индивидуални 

сектор располаже са 84% укупног пољопривредног земљишта.  

Према званичним статистичким подацима укупне пољопривредне површине 

износе 18 373 ha, укупно обрадиво земљиште 14 008 ha, њиве 10 901 ha, баште 33,87 

ha, воћњаци 1 061 ha, виногради 502 ha, ливаде 1 508 ha, пашњаци 4 039 ha и осталог 

земљишта 104,94 ha.  

 

4.2. Стање ратарске и повртарске производње 

 
Најзначајнији производни рејон ратарских култура везан је за алувијалну раван 

и речне терасе, као и за котлинско побрђе изграђено од језерских седимената. У 
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ратарској производњи заступљена је производња житарица, појединих врста 

индустријског биља, крмног биља и бројних врста поврћа.  

У сетвеној структури преовлађују пшеница и кукуруз, док су површине под 

индустријским и лековитим биљкама знатно мање. 

 Најзаступљеније су следеће врсте поврћа: црни лук, кромпир, паприка, 

парадајз, краставац и купус.  

Најважнија оранична крмна биљка је луцерка. Природни травњаци се углавном 

користе полуинтензивно, и то у виду једног откоса и слободне испаше. Подаци о 

заступљености појединих усева нису прецизни па је тешко сагледати стварно стање 

биљне, у том смислу и ратарске производње. 

 

Графикон бр. 2. Структура коришћења пољопривредног земљишта 

23%

7%

20%
7%2%

12%

29%

Жито Повртарство Крмно биље

Воћњаци Виногради Ливаде

Пашњаци

 
Извор: www.gadzinhan.rs 

 

У циљу добијања потпунијих информација потребно је у будућности 

прецизније прикупљати и разматрати податке о површинама под појединим усевима, 

просечним приносима по јединици површине, о укупној ратарској производњи, као и 

начину искоришћавања добијених производа. Даље, требало би детаљније 

сагледавати распоред производње појединих усева на целокупној територији. На тај 

начин би се дошло до потпунијег сагледавања у којој мери се искоришћавају 

производни потенцијали у ратарској производњи. 

Следеће питање од значаја је пут до финализације пољопривредних производа 

као робе намењене тржишту. Овде се мисли на следеће: продаја ратарских производа 

или њихово искоришћавање као сировине у индустрији или као сточне хране, 

продаја повртарских производа или њихово коришћење само за сопствене потребе уз 

појаву извесних вишкова који се износе на тржиште. 

Ратарска производња је претежно лоцирна у долинским и нижим брдским 

подручјима. Ратарске површине су обично веома уситњене и налазе се у врло лошем 

производном стању. До неких ратарских површина се тешко долази, јер су пољски 

путеви у лошем стању, што у знатној мери отежава приступ и примену 

пољопривредне механизације. 

 Примена агротехничких мера је неуједначена и код већине произвођача знатно 

испод оптималног нивоа. Највише се одступа од савремене исхране усева, као и од 

савремене заштите од корова, штеточина и узрочника болести. Чине се пропусти и у 
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погледу плодосмене и обично се међусобно смењују пшеница и кукуруз. Чести су 

случајеви гајења ратарских усева у дуготрајној монокултури, што је нарочито 

карактеристично за кукуруз. Као последица свега тога су мали приноси и лош 

квалитет производа.  

 

Табела бр. 7. Производња пшенице и кукуруза, 2007. година 

Извор: Извор: www.gadzinhan.rs 

 

Посебну пажњу заслужује луцерка, као водећа крмна биљка. Њен високи 

производни потенцијал недовољно се искоришћава, што захтева улагање напора за 

исправљање тог стања у догледно време. Грешке које се чине нарочито се 

одражавају на дужину њеног коришћења са засејаних површина, па уместо трајања 6 

- 7 година, усеви се проређују и нестају само за 3 - 4 године. Смеше се често 

састављају нестручно, како у погледу избора биљних врста, тако и у погледу 

њиховог учешћа у смеши. Добијена биомаса углавном се користи у непосредном 

облику, односно од ње се незнатно спрема сено, док се силажа до сада није 

спремала. Неколико произвођача врши припреме за спремање силаже у најскорије 

време.  

Природни травњаци претежно се простиру у брдско - планинским пределима. 

Ливаде су веома мале продуктивности и већином дају један откос, а потом се 

користе слободном испашом. Углавном се природно обнављају, без знатније 

примене агротехничких мера ради подизања њихове продуктивности.  

Пашњаци су највећа крмна база у вишим пределима брдско - планинског 

подручја територије Заплања. Углавном се искоришћавају слободном испашом 

крупних и ситних грла домаћих животиња. У просеку су веома запуштени, те су због 

тога нископродуктивни. Флористички састав је слаб и углавном се заснива на 

врстама које се спонтано најлакше одржавају на тим просторима.  

 

Табела бр. 8. Производња крмног биља, 2007. година 

 Укупан, t По хектару, kg 

Детелина, принос 1 833 1 801 

Луцерка, принос 960 2 096 

Ливаде, принос 2 097 985 

Пашњаци, принос 1 769 685 

Извор: www.gadzinhan.rs 

 

Повртарска производња је сконцентрисана у низијским пределима. Поједине 

врсте поврћа заступљене су и у брдско - планинском подручју, где се највише гаје 

коренасте врсте, купус, лук и лиснато поврће.  

 Привредна друштва и 

задруге 

Породична 

газдинства 

Пшеница, принос, t / 3 553 

Пшеница, просечан принос, kg / 2 110 

Кукурус, принос, t / 1 986 

Кукуруз просечан принос, kg / 1 130 



Пољопривреда као фактор регионално- географског развоја Заплањске котлине 

 

Страна 39 
 

У повртарству преовлађује баштенски тип производње, у виду ''сваштарске 

производње'' која заузима мале површине. Произведено поврће се углавном користи 

у сопственом домаћинству, а незнатни вишкови служе за пласман на пијацама. 

Тржишни произвођачи поврћа су малобројни, а своју производњу углавном 

реализују на локалном тржишту. Индустријска производња поврћа није развијена из 

разлога што нема прерадних капацитета. Повртарска производња има традиционалан 

карактер, мада већи произвођачи користе и савремена достигнућа у својој 

производњи. Не примењују се савремени сортименти због лоше снабдевености 

тржишта семеном савремених сората и хибрида.  

Повртарска агротехника је веома неуједначена и у највећем броју случајева 

заостаје за савременим достигнућима. Највећи пропуст се праве при избору сората и 

хибрида, избору и примени ђубрива, као и заштитних средстава.  

 

Табела бр. 8. Производња индустријског и повртног биља, 2007. година 

 Укупан, t По хектару, kg 

Шећерна репа, принос / / 

Сунцокрет, принос 1 1 000 

Пасуљ, принос 159 216 

Кромпир, принос 1 116 3 986 

Извор: www.gadzinhan.rs 

 

Приноси су релативно ниски, а производи често лошег квалитета. Тржиште 

поврћа је сасвим неорганизовано. Поврће се у мањем обиму производи и у 

заштићеном простору, односно у пластеницима. Стакленици не постоје, а 

цвећарством се бави само један произвођач. Пластеници се углавном користе за 

производњу поврћа у Заплањској Топоници и јагодичастог воћа у Гаџином Хану. 

Водећа врста поврћа у пластеницима је парадајз, затим следе краставац и 

паприка. Пластеници се не загревају и углавном служе за пролећну производњу 

поврћа. Преовлађују једноставни типови пластеника, у којима се не може 

организовати савремена производња. Резултати производње поврћа у пластеницима 

нису нарочито позитивни, јер су објекти лоши, а произвођачи нису довољно 

оспособљени да се баве сложеном производњом.  

 

4.3. Воћарско - виноградарска производња 

 
У Заплањској котлини под воћњацима се налази 1 061 ha који се налазе у свим 

селима. Доминира модел мешовите производње где један или већина произвођача 

имају више различитих воћних врста са малим бројем стабала. Целокупна 

производња је углавном намењена задовољењу сопствених потреба и са малим 

вишковима за тржиште.  

Воћарска производња карактерише се екстензивношћу, малим прносима по 

стаблу или јединици површине, превазиђеним сортиментом, ниском 

профтабилношћу и врло слабом конкурентском моћи.  

Преовлађујући модел воћарске производње је мешовити, где је засупљено више 

врста и још више сорти. Од врста доминира шљива у оквиру које је најзаступљенији 

стенлеј, чачанска рана и родна, као и старе аутохтоне сорте. Засади су релативно 



Пољопривреда као фактор регионално- географског развоја Заплањске котлине 

 

Страна 40 
 

стари, са великим растојањима садње, неправилно формираних крошњи, а у 

њима недостаје велики број стабала која су поломљена и искрчена.  

 

Табела бр. 9. Производња воћа и грожђа, 2007. година 

 Број родних 

стабала/чокота 

Принос, укупан, t Принос, по једном 

стаблу/чокоту, kg 

Јабуке 67 390 498 7,4 

Шљивве 473 400 2 857 6,0 

Виногради  1 429 000 690 0,5 

Извор: www.gadzinhan.rs 

 

Поред шљива заступљена је јабука са мноштво старих и новијих сорти. Од 

новијих сорти доминирају ајдаред, златни делишес, а од старих аутохтоне сорте 

будимка, сенабија, колачара и илињача. Такође су у великом обиму заступљене врло 

примитивне сорте. Поред оваквих засада има и велики број новијих савременијих 

засада са интензивнијом густином садње, али са доминантним већ превазиђеним 

сортама ајдаредом и златним делшесом. Као и код шљиве и код јабуке су велика 

растојања садње, високо формиране крошње, без адекватне агротехнике, при чему је 

отежана и нега и берба.  

По заступљености у воћарству на трећем месту је вишња, а углавном је 

заступљена облачинска сорта. Засади су били у доброј кондицији, стандардне 

густине садње и редовне родности што је власницима доносило релативно добре 

приходе. Међутим, због лоших откупних цена ови засади су запуштени у последње 2 

- 3 године.  

Засади купина, јагода и малина су били заступљени у већини села са сортама 

новијег датума. Мало је засада где је примењена новија технологија гајења јагоде на 

фолији и у пластенцима.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графикон бр. 3. Повртарска и воћарска површина у општини Гаџин Хан 

Извор: www.gadzinhan.rs 

 

 

Последњих година, због цене, бележи се пад производње ових култура. Опстају 

само највећи и најупорнији произвођачи.  

Друге воћне врсте (крушке, трешње) гаје се углавном екстензивно, за сопствене 

потребе, а само вишкови у родним годинама иду на локално тржиште.  
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4.4. Сточарска производња 

 
У домаћинствима Заплања углавном је заступљен екстензиван начин 

произодње у сточарству. Овај начин производње одвија се кроз више модела. Од 

фармских животиња гаје се говеда, овце, козе, свиње, живина и коњи. 

 Сточарска производња бележи знатан пад последњих 15 година, у износу 30 - 

50%. У овчарству забележен је пад више од 50%. Знатан пад је забележен и у 

говедарству, у износу од 60% (Стратегија развоја пољопривреде у општини Гаџин 

Хан, 2010 - 2015.) 

У највећем броју домаћинстава заступљена је мешовита производња у 

сточарству, и то најчешће комбинација гајења крава, оваца или коза, живине и 

свиња. Код гајења преживара у равничарским селима држање је најчешће стајско, а у 

неким селима у брдско - планинском подручју, заступљено је стајско и пашњачко 

држање. У Заплању није заступљено интензивно гајење свиња. Гајење свиња 

углавном се одвија за потребе домаћинстава.  

 

Табела бр. 10. Број стоке, 2007. година 

Говеда Укупно 2 536 

На 100 ха пољ. површине 14 

Свиње Укупно 4 738 

На 100 ха пољ. површине 27 

Овце Укупно 1 669 

На 100 ха пољ. површине 9 

Живина  Укупно 41 963 

Извор: www.gadzinhan.rs 

 

Према статистичким подацима заступљено је 1 508 ha ливада, у малом обиму 

површине под крмним биљем и 4 039 ha пашњака. Приватна газдинства су величине 

просечно 2 - 3 ha, од чега је обрадиво 50%, уситњено на велики број парцела веома 

малих површина (најчешће површине 10 - 30 ари). Број грла фармских животиња 

према подацима ветеринарске станице износи: говеда око 1 200, свиња 3 000 – 4 000, 

оваца око 2 000 и коза око 1 500. На територији Заплањске котлине не постоји 

регистровано удружење одгајивача фармских животиња (Стратегија развоја 

пољопривреде у општини Гаџин Хан, 2010 - 2015.) 

 

4.4.1. Овчарство 

 
Према расположивим подацима тренутно се гаји око 2 000 приплодних оваца. 

Број оваца, који износи 9 на 100 ha земљишта, указује на изузетне могућности за 

повећање. У прилог томе иде чињеница да је, на пример, 1961. године у Заплању 

гајено око 20 000 оваца. 

На овој територији површина под пашњацима износи 4 039 ha и 1 508 ha 

ливада. 

 У расном саставу оваца доминирају мелези праменке (сврљишка, оплемењена 

пиротска) и нема уматичених оваца. У Заплању има око 10 значајнијих произвођача 
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(у Личју, Малом Крчимиру, Семчу, Великом Вртопу, Шебету, Горњем Драговљу и 

Заплањској Топоници). Тржиште за јагњеће месо пстоји, али цена је на ниском 

нивоу.  

Код оваца су присутне бројне болести, као што су: заразна шепавост, 

ентеротоксемија оваца и дизентерија јагњади, маститис оваца, фасциолоза и 

стронгилидоза. На територији не постоји регистровано удружење одгајивача оваца.  

 

4.4.2. Козарство 

 
Према подацима стручњака ветеринарске службе козарством се озбиљније бави 

мали број произвођача, мада се у многим домаћинствима гаји једна до две козе, које 

у старачким домаћинствима замењују краве. Број коза по домаћинству која гаје ову 

врсту животиња креће се од 1 - 20, а најчешће 1 - 2 (Стратегија развоја 

пољопривреде у општини Гаџин Хан, 2010 - 2015.) 

 Од раса заступљене су балканска коза, алпина и мелези. Присутна је 

варијабилност и неуједначеност у погледу испољавања, како морфолошких тако и 

производних, а нарочито репродуктивних особина.  

Услови гајења коза су крајње неадекватни, стаје у зоохигијенском смислу 

неодговарајуће, а исхрана углавном веома оскудна. Производња у козарству није 

тржишно оријентисана.  

Према мишљењу стручњака из ветеринарске станице постоје изузетни ресурси 

за развој козарске производње, односно сматра се да козарство може бити врло 

перспективна производња.  

4.4.3. Говедарство 

 
На основу статистичких података говедарска производња обухвата око 1 200 

грла млечних крава. Број грла износи 7 на 100 ha земљишта. У расном саставу 

доминира домаће шарено говече у типу сименталца. 

 Вештачким осемењавањем обухваћено је око 200 грла. За вештачко 

осемењавање се користи семе бикова сименталске расе. Вештачко осмењавање крава 

у Заплању није регистровано. 

 Значајни произвођачи по питању држања млечних крава (5 - 11 крава) налазе 

се у Гркињи, Личју, Равној Дубрави и Горњем Драговљу. Тов јунади заступљен је у 

неколико домаћинстава у селима Горњи Душник и Дукат (Стратегија развоја 

пољопривреде у општини Гаџин Хан, 2010 - 2015.) 

Према извештају ветеринарке станице Гаџин Хан присутне болести говеда су: 

маститис, стерилитет, метиљавост и стронгилидоза. Често услед неправилне исхране 

крава само зеленом масом, јављају се индигестије и проливи код младунчади.  

У домаћинствима углавном је заступљен традиционални начин производње у 

говедарству. Овај начин производње се одвија углавном кроз два модела. Први 

модел подразумева мешовито газдинство у коме број крава са пратећим подмлатком 

износи најчешће 1 - 2, нешто ређе 3 - 4. Други модел подразумева мешовито 

газдинство и број крава у говедарској производњи од 5 до 10. Овај модел заступљен 

је код око 5% произвођача који се баве сточарском производњом.  

Од раса најзаступљенија је домаће шарено у типу сименталца и сименталац. 

Исхрана крава се углавном своди на коришћење сена и у мањој мери концентрованог 
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оброка. Дневна производња млека у овим моделима износи просечно од 5 до 10 

литара. 

Заступљен је и један екстензивни модел гајења крава у систему крава - теле на 

планинским пашњацима Суве планине, и то углавном у селу Мали Крчимир, мада 

постоје и сточари из околних села који своја говеда држе на планинским пашњацима 

током лета. Завршетком пута до Суве планине и изградњом појилшта интересовање 

за овај вид производње би у значајној мери порасло.  

 

4.4.4. Живинарска производња 

 
У Заплању данас се гаји око 20 000 кокоши носиља који се држе у 

екстензивним условима, углавном за сопстввене потребе домаћинстава.  

Према подацима ветеринарске станице Гаџин Хан тренутно постоји само један 

значајнији произвођач јаја за конзум који поседује око 4 000 кокоши носиља. Овде 

постоји већи број произвођача бројлера који тове 100 - 200 бројлера. Ова производња 

званично нигде није регистрована (Стратегија развоја пољопривреде у општини 

Гаџин Хан, 2010 - 2015.) 

Присутне болести код живине су: салмонелоза, Марекова болест, заразни 

бронхитис и кокцидиоза.  

 

4.4.5. Пчеларство 

 
На подручју Заплањске котлине постоји удружење пчелара, али је са малом 

активношћу. Биљни покривач је, такође, веома разноврстан и према проценама 

стручњака омогућује знатно проширење пчеларске производње, а постоји 

интересоввање пољопривредника  нарочито пензионера.  

Пчеларство је заступљено у већини села, а нарочито у селима Горњи Барбеш, 

Виландрица, Гркиња, Чагровац, Спотница, Шебет и Доњи Душник. Број кошница 

пчела се креће од 20 до 50 по произвођачу.  

Велики природни потенцијали које Заплањска котлина поседује такође 

гарантују да се од медоносне пчеле на овом подручју могу очекивати много већи 

приноси пчелињих производа. Садашњи принос меда креће се око 150 t на 

годишњем нивоу. Треба истаћи да је пласман меда неуређен и без икакве контроле у 

општини.  

4.4.6. Оцена стања сточарства 

 
Сточарска производња у целини је неразвијена због ниске произодности и 

недовољне заступљености фармских животиња по једници пољопривредне 

површине. Она углавном задовољава потребе становништва у потрошњи због слабе 

куповне моћи становништва.  

У последњих неколико година на сточарску производњу утицали су бројни 

чиниоци од којих су неки имали изразито негативне ефекте. Биланс сточарске 

производње показује висок несклад између постојећег стања и реалних ресурса, па је 

то полазна основа за конципирање адекватне развојне стратегије која би се састојала 

у повећању свих аспеката сточарске производње.  
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4.5. Општи циљеви развоја пољопривреде у Заплањској котлини 

 
Савремена пољопривреда показује снажну зависност од капитала. Да би 

задовољле потребе и привукли инвеститоре мора се створити добра инвестициона 

клима и смањити ризик за улагаче. Веома значајан сегмент у развоју пољопривреде 

представља унапређење квалитета живота у руралним срединама.  

До сада је село имало искључив задатак да производи храну тако да је 

пољопривреда једина или барем доминантна делатност која обезбеђује егзистенцију 

локалном становништву. Стављање пољопривреде у контекст интегралног развоја 

села, на директан и индиректан начин, поставља знатно веће захтеве од друштва него 

када се она издвојено посматра. Поред општих циљева развоја пољопривреде 

дефинисан су специфични циљеви појединих производњи. Они по гранама 

пољопривреде обухватају следеће активности: 

Сточарска производња - сагледавање тренутног стања сточарске производње, 

побољшање расног састава фармских животиња, планско постепено повећање броја 

фармских животиња до нивоа потпуног коришћења ресурса, стимулисање планског 

коришћења пашњачких површина, нарочито планинских, стимулисање развоја 

овчарства, козарства, живинарства, едукција произвођача. 

Биљна производња 

Ратарство - сагледавање постојећег стања у ратарској производњи, утврђивање 

начина и обима коришћења ратарских производа, повећање капацитета за прераду 

ратарских производа, едукација произвођача, обнављање ратарске механизације.  

Повртарство - сагледавање постојећег стања у повртарској производњи, 

утврђивање тржишнх услова за повртарске производе (врста поврћа, обим 

производње), рејонизација повртарске производње, стимулисање младих 

произвођача.  

Воћарство и виноградрство - сагледавање постојећег стања у воћарској и 

виноградарској производњи, оснивање удружења и едукационог центра за 

произвођаче воћа и грожђа, уввођење нових сорти воћака и винове лозе, у складу са 

рејонизацијом, при заснивању нових засада, побољшање противградне опреме.  

 

4.6. Стратешки циљеви подршке развоју пољопривреде у 

Заплањској котлини 
 

На основу претходно урађених анализа стања на подручју Заплања одређени су 

стратешки правци подршке развоју пољопривреде, који су у сагласности са 

републичком стратегијом развоја пољопривреде и републичким планом стратегије 

руралног развоја 2009 - 2013. године.  

За развој пољопривреде у Заплању треба имати у виду чињеницу да садашња 

политика подстицаја пољопривреде у Србији није сасвим усклађена са принципима 

Светске трговинске организације и Заједничке пољопривредне политике ЕУ. Поред 

тога, треба имати у виду и утицај економске кризе, која је захватила свет и нашу 

земљу 2009. године, на смањење подстицаја пољопривредној производњи.  

Од стратешких циљева најзначајнији су подршка породичним газдинствима, 

завршетак приватизације у пољопривреди и прехрамбеној индустрији, подршка 
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удруживању и оснивању задруга, унапређење квалитета живљења у руралним 

срединама и кредитирање пољопривредно - прехрамбеног сектора. 

 Посебан значај имају циљеви којима треба да се помогну ситни произвођачи 

(производе само за своја домаћинства) и средњи произвођачи који морају да ојачају 

своју пољопривредну производњу и тиме учврсте своје основе живљења. 

Усредсређујући се на постојеће потенцијале, а и да би се пољопривредним 

произвођачима пружила одговарајућа подршка, сврсисходни дискусиони процес 

инициран је у неколико села као први корак у циљу заједничке анализе 

пољопривредне и социо - економске ситуације, потенцијала и могућности даљег 

развоја. Анализе које су вршене послужиле су пољопривредним произвођачима да 

идентификују неке од потешкоћа са којима се сусрећу. Неке од тих потешкоћа они 

могу превазићи сами, а друге уз спољну помоћ стручњака, бројних стручних и 

научних установа у нашој земљи.  

Извесно је да пољопривредној производњи у Заплању недостају финансијска 

средства, удружења, задруге, механизација, заштитна средства.  

Заплање располаже са ограниченим површинама земљишта које је погодно за 

ефикасну пољопривредну производњу. Заплањска котлина спада у подручје код 

којег се смањује пољопривредни посед путем физичке деобе породичних имања и 

повећања броја његових власника. На тај начин Заплање се налази пред обавезом 

предузимања хитних економских, организационо - техничких и друштвених мера за 

рационално коришћење расположивог земљишта. Следећа група мера која има 

нарочито важну развојну улогу, тражи:  

 дефинисање значења и улоге пољопривредног газдинства,  

 одређивање правног статуса пољоприввредних произвођача, и  

 њихову едукацију за увођење модерних технологија.  

Побољшања аграрне структуре као континуирани процес треба одржавати 

одговарајућим мерама пољопривредне политике. Резултати те политике треба да се 

огледају у расту броја комерцијалних газдинстава на рачун малих поседника и 

реституисаног земљишта комбината и задруга. То треба да буду газдинства 

временски реалне будућности, која могу да се уклопе у услове и захтеве тржишне 

економије.  

Удаљавање од суштине задружне идеје битно је деградирало значај 

задругарства у свести пољопривредних произвођача. Остваривање идеолошких 

циљева помоћу пољопривредних задруга и маргинализовање значаја задружних 

вредности и принципа, проузроковали су неповерење највећег броја 

пољопривредника према задругама. У Србији је 2006. године донет нови закон који 

је на републичком нивоу поставио темеље задругарства и недвосмислено унео 

модерне принципе доброг пољопривредног пословања. Овај закон је дефинисао 

задругу као слободну економску организацију њених оснивача - задругара, која 

отвара могућности најширих приватних иницијатива у свим фазама, почевши од 

примарне производње па до прераде, маркетиншке обраде производа и пласмана 

крајњим потрошачима. У општини Гаџин Хан би требало формирати једну задругу 

која би функционално обухватала све гране пољопривредне производње.  

Веома значајан сегмент у развоју пољопривреде представља унапређење 

квалитета живота у селима Заплања. Поред осталог ту се подразумева изградња 

образовне и информатичке инфраструктуре и планирања свих елемената унапређења 

квалитета живљења у свим насељима. Села у Заплању не треба да имају искључив и 
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једини задатак да производе храну. Пољопривреда по природи ствари у свом дугом 

постојању требало би да је функционално смештена у сеоски амбијент, и то као 

доминантна делатност, из које би своју животну егзистенцију требало да црпи 

локално становништво.  

Идући за савременим начелима развоја друштва и новим светским схватањима 

улоге животне средине Заплање треба да напусти досадашњу праксу и прикључи се 

концепцији модерног и делатностима широко практикованог руралног развоја ЕУ. 

Новим концептом пољопривреда се третира као изузетно важна и обавезујућа 

привредна делатност и као таква ставља се у лепезу низа других професионалних 

занимања (у екотуризму, услужним делатностима), која е такође нуде у сеоским 

животним просторима, што је од изузетне важности за Заплањску котлину. Из тога 

произилази да се пољопривреда узима као делатност која заједно са другим 

занимањима, треба да пружа запослење и одговарајући стандард живљења свим 

слојевима људи који налазе интерес да живе на селу.  

Стављање пољопривреде у контекст интегралног развоја укупног сеоског 

амбијента, на директан и индиректан начин поставља осетно веће захтеве од овог 

подручја, него што је случај када се третира само њено издвојено економско 

постојање.  

Кроз подстицајне и остале мере подручја у што краћем периоду треба 

успоставити одрживи развој пољопривреде, па тако побољшати ефикасност, 

профитабилност и конкурентност. 

 На одговарајуће начине треба чувати и рационално користити земљиште, воду, 

биљне и анималне гене и ваздух, драгоцене природне ресурсе, као и повећати 

одрживи економски капацитет пољопривредног и шумског земљишта, као и 

водотокова у Заплању.  

Спровођење зацртаних циљева треба у догледном времену као резултат да 

обезбеди одржив и конкурентан пољопривредни сектор, који ће уз предвиђене 

структурне и све друге промене, на много виши ниво од садашњег подићи 

самодовољност за производе који се произвводе у Заплању.  

Најважнији стратешки правци подршке развоју сточарства су: побољшање 

расног састава фармских животиња, повећање броја фармских животиња до нивоа 

потпуног коришћења ресурса, стимулисање увећања броја породичних коерцијалних 

газдинстава у односу на породична газдинства која производе искључиво за 

сопствене потребе, активирање пашњака на Сувој планини и Селичевици и 

производња у систему крава - теле,  значајан део пољопривредног становништва 

усмерити у сточарству.  

Сагледавањем тренутног стања у сточарској производњи и нарочито 

заступљених модела у Заплању би требало одговарајућим мерама подржати 

породична газдинства која поседују: три и више крава, гајење у систему крава - теле 

(10 крава и више), 20 и више оваца, 20 и више коза. Сточари у Заплању генерално 

посматрано не поседују потпуно знање и искуство у гајењу појединих врста 

фармских животиња, као и у управљању сточарским фармама, било да је реч о тову 

или производњ млека. Фармери углавном држе нископродуктивне расе двојног 

правца производње и не усуђују се да специјализују производњу. Генетски 

потенцијал у сточарској производњи у наредном периоду треба унапредити кроз 

постојање матичне службе, али и увођењем семена нових прогено тестираних 
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мужјака (тестирани на принос млека, млечне масти и протеина, меса) и када је у 

питању говедарство приплодних јуница које би се аклиматизовале на овај простор. 

Овчарство би требало да буде примарна сточарска производња у Заплњу. У 

одговарајућем обиму треба да га прати козарство. За ове производње треба темељно 

размотрити питања побољшања расног састава и максималног коришћења свих 

потенцијала, нарочито када је упитању органска овчарска и козарска производња. У 

гајењу треба обратити пажњу на низак ниво хигијене у објектима, и то првенствено у 

делу муже (коришћење лактофризера и правилно одржавање и чишћење опреме за 

мужу). Квалитет производа треба да се унапреди кроз повећања броја лактофризера 

у селима и набавку одговарајуће опреме за мужу. У наредном периоду се очекује 

значајна диференцијација пољопривредних произвођача.  

Специјализованих пољопривредних газдинстава у Заплању нема, мада се у 

последњих неколико година диференцира одређени, за сада мали број газдинстава, 

за које се сматра да ће бити носиоци ове произвводње у будућности. Села у којима је 

тренутно најразвијенија сточарска производња ће и у наредном периоду бити 

оријентисана ка сточарској производњи. Та се села налазе у брдско планинском и 

планинским подручјима Заплања. Уз ова села сточарство ће се развијати и у неким 

селима  равничарског подручја. Посебан проблем развоју сточарства представља 

неорганизовани откуп живе стоке. У Заплању млеко откупљују млекаре. Млеко ће се  

у наредном периоду пласирати постојећим млекарама. Млекаре које откупљују 

млеко у општини Гаџин Хан налазе се у приватном власништву, имају своју мрежу 

фармера и откупних места које ће користити и даље.  

На основу претходно урађених анализа стања у Заплању одређени су 

стратешки правци подршке развоју биљне произодње у пољопривреди. 

Сагледавањем тренутног стања у биљној производњи и нарочито заступљених 

модела требало би одговарајућим мерама подржати породична газдинства која 

поседују: 30 ари и више јагода, малина и купина,1 ha и више вишања, шљива, 1 ha 

јабука, 0,5 ha и више парадајза, паприке и краставца, 1 ha и више кромпира, 3 ha и 

више кукуруза и детелине.  

Ратарска производња 

Приоритети у реализацији ратарске производње се огледају у : сагледавању 

постојеће ситуације у ратарској производњи, утврђивању начина и обима употребе 

ратарских производа, обнављању ратарске механизације, повећање површине под 

индустријским, крмним и лековитим биљем, већем коришћењу наводњавања у 

ратарској производњи. 

Ради оптималног коришћења потенцијала потребно је: водне потенцијале 

користити и у ратарској производњи, рационалније користити расположиву 

механизацију, изменом сетвене структуре повећати искоришћавање људског рада у 

ратарској производњи, повећати површине под индустријским и лековитим биљем. 

Ради уклањања слабости односно препрека потребно је: повећати и 

укрупнити поседе, повећати техничку и технолошку оспособљеност ратарских 

произвођача, користити саремене сорте и хибриде ратарских биљака, смањити 

губитке при берби ратарских производа. 

Ради коришћења свих могућности потребно је: запуштене и деградиране 

површине активирати за ратарску производњу, увести у производњу нове ратарске 

биљке (хељда, суданска травва, лековите биљке), повећати обим ратарске 
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производње у брдско планинском подручју, значајније користити савремена 

достигнућа ратарске науке. 

Ливадарска и травњачка производња 

Приоритети у реализацији ливадарске и травњачке производње се 

огледају у: сагледавању производних потенцијала ливада и пашњака, предлагању 

мера за поправку запуштених и деградираних лиада и пашњака, сагледавању 

погодности ливада и пашњака за одређене видове искоришћавања, предлагању 

организационих мера за правилно и економично искоришћавање ливада и пашњака. 

Ради оптималног коришћења потенцијала потребно је имати у виду да: 

постојеће ливаде и пашњаци имају неуједначен производни потенцијал,  

продуктивније су травне површине које су лоциране у долинским пределима 

(квалитетније земљиште и бољи флористички састав), ливаде углавном треба 

користити за добијање сена, пашњаке искључиво треба користити за напасање 

домаћих животиња. 

Ради уклањања слабости односно препрека потребно је: непродуктине 

ливаде подсејати или разорати, пашњаке који су у лошем стању ревитализовати, на 

лиадама и пашњацима примењивати мере неге и уништавање корова, високо 

продуктивне ливаде обавезно наводњавати. 

Ради коришћења свих могућности потрбно је: повећати производњу сена на 

ливадама, побољшати квалитет сена, пашњаке користити за испашу различитих 

врста фармских животиња, избегавати загађивање травних површина. 

Повртарска производња 

Приоритети у реализацији повртарске производње се огледају у: 

утврђивању тржишних аспеката за повртарске производе (врсте поврћа, обим 

производње), сагледавању постојећег стања у повртарској производњи, одређивању 

рејонизације повртарске производње, припремању и ангажовању одговарајућих 

кадрова за повртарску производњу. 

Ради оптималног коришћења потенцијала потребно је: правилним 

распоредом главних усева остваривати рационално искоришћавање земљишта, 

хидролошке потенцијале користити у складу са природом усева, временских услова 

и стања земљишта, заштићени простор (пластеници и стакленици) највише 

користити за гајење термофилних врста поврћа (парадајз, паприка), значајан део 

пољопривредног становништва усмерити у повртарство. 

Ради уклањања слабости односно препрека потребно је: повећати и 

укрупнити поседе, произвођаче поврћа потпуније оспособити за рад у повртарству, 

смањити грешке које се јављају у технологији гајења поврћа, осавременити 

заштићени простор. 

Ради коришћења свих могућности потребно је: увести пластеничку и 

стакленичку повртарску производњу, потпуније искоришћавати заштићени простор 

(пластеници и стакленици)који постоји у повртарству, у већој мери искоришћавати 

стручни потенцијал за потребе повртарске производње, обимније искоришћавати 

домаће сорте и хбриде поврћа. 

Стратешки циљеви у развоју воћарста и виноградарства општине Гаџин 

Хан су бројни, а могу се сврстати у неколко најважнијих: заустављање мграције 

станоништва ангажовањем младих у воћарству и виноградарству, већа запосленост 

становништва у воћарској и виноградарској производњи, повећање дохотка у 



Пољопривреда као фактор регионално- географског развоја Заплањске котлине 

 

Страна 49 
 

воћарској и виноградарској производњи, поспешивање руралног развоја села, 

заштита жиотне средине. 

Приоритети развоја воћарске производње били би део краткорочних мера 

стратегије које би се у што краћем периоду реализовале, а то су пре свега: циљно 

удруживање за почетак по хоризонтали односно удруживање произвођача одређене 

производње или неколико производњи, кредитирање одабраних производњи у 

воћарству са краћим циклусом, а то су производња јагода, купина, малина, саднице 

воћака, обука произвођача за производњу по новијим технологијама. 

Узрочници биљних болести, штетни инсекти и коровске биљке пољопривреди 

наносе огромне штете које, према проценама, износе до 30% од потенцијалне 

производње. Те штете увећавају се за око 10% због неадекватног складиштења 

пољопривредних производа. Због тога се у наредном периоду посебна пажња треба 

посветити заштити биља у свим наведеним гранама биљне производње.  

 

4.7. Активности усмерене на реализацију постављених стратешких 

циљева 
 

На основу детаљног сагледавања и разматрања постављених стратешких 

циљева развоја пољопривреде у Заплању издвојене су најзначајније активности 

усмерене на њихову ефикасну реализацију. Од тих активности најзначајне биће 

детаљније дефинисане. 

 

4.7.1. Регистрација свих газдинстава која се баве 

пољопривредном производњом 
 

Циљ ове активности је да се утврди производња по појединим 

пољопривредним гранама (ратарство, повртарство, сточарство, воћарство и 

виноградарство, пчеларство) и да се подрже породична газдинства која имају 

потенцијале за унапређење производње. У сточарству би се утврдио број грла 

фармских животиња по појединим газдинствима, као и други потенцијали којима 

иста располажу, а у функцији процене ресурса и развијања сточарске производње 

(расположиве површине пољопривредног земљишта, ливада, пашњака, површине 

под ратарским и површине под крмним културама). У биљној производњи би се 

утврдиле површине под ратарским, повртарским, воћарским и виноградарским 

културама као и други потенцијали којима иста располажу, а у функцији процене 

ресурса и развијања биљне производње.  

 

4.7.2. Разрада технологија прераде биљних и анималних 

производа 
 

Разрада технологија прераде биљних и анималних производа и технологије 

производње аутохтоних биљних и анималних производа стандардизованог квалитета 

извршила би се у овлашћеним лабораторијама на Високој пољопривредно - 

прехрамбеној школи струковних студија у Прокупљу.  
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Развијање свести потрошача о неопходности коришћења анималних производа 

контролисаног квалитета из легалних токова вршило би се ангажовањем 

високошколских установа и медија.  

Провера квалитета и микробиолошке исправности намирница биљног порекла 

верификовала би се путем издавања потврда и сертификата од стране овлашћених и 

акредитованих лабораторија у Високој пољопривредно - прехрамбеној школи 

струковних студија у Прокупљу у почетној фази, а у каснијој фази у 

новоформираним лабораторијама у општини Гаџин Хан. 

Провера квалитета и микробиолошке исправности намирница биљног порекла 

(млека и млечних производа, меса и месних производа) верификовала би се путем 

издавања потврда и сертификата од стране овлашћених институција.  

 

4.7.3. Заснивање органске производње 
 

У Заплању постоје значајне могућности за заснивање органске биљне и 

сточарске (говедарске, овчарске и козарске) производње, нарочито у руралним 

подручјима. Органска биљна производња подразумева производњу бројних 

ратарских, повртарских и воћарских производа, као и лековитог биља. Органско 

сточарство може остварити производњу органског меса и млека према 

одговарајућим органским стандардиима. Да би се засновала органска биљна или 

сточарска производња, производна фармска јединица мора бити регистрована од 

одговарајућег сертификационог тела, а систем производње мора се одвијати према 

стандрдима органске производње.  

 

4.7.4. Стварање брендова анималног порекла 
 

У оквиру ове активности општина Гаџин Хан и Високо пољопривредно - 

прехрамбена школа усмериле би се на:  

истраживачке пројекте за стандардизацију и брендирање производа анималног 

и биљног порекла, нарочито оних традиционалних и аутохтоних (на пример 

качкаваљ, бели сир, ајвар) које би финансирале локална самоуправа, владине и 

невладине организацје, 

Подршци без временског одлагања свакој креативној иницијативи да такви 

производи постану заштићене робне марке (бренд). 

Да би се овај циљ остварио намеће се потреба за базом свих пољопривредних - 

прехрамбених производа који имају потенцијала за заштиту географског порекла, јер 

ће се на основу базе података бити у могућности да сагледају реални потенцијали 

који постоје у општини.  

4.7.5. Специјализација пољопривредних газдинстава 
 

Ова мера подразумева одабирање већих породичних газдинстава (са 

значајнијом ратарском, повртарском, сточарском, воћарском и пчеларском 

производњом и већим земљишним површинама) и обуку младих произвођача из 

одабраних газдинстава у циљу развијања специјализоване производње у 

пољоприввреди.  

Остварење ових циљева подразумева пре свега едукацију произвођача у правцу 

заснивања и развијања специјализоване производње у пољопривреди и усмеравање 
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робних произвођача на државне и локалне субвенције у смислу набавке нове ремон 

постојеће опреме за производњу, складиштење и транспорт биљних и анималних 

производа.  

 

4.7.6. Укрупњавање газдинства и повећање нивоа производње 
 

Циљ ове актиности је да се постепено повећа број породичних газдинстава са 

робном производњом (развој кооперативних односа са прерађивачима анаималних и 

биљних производа, коришћење подстицајних мера од стране државе, локалне 

самоуправе, невладиних организација и других извора). На овај начин повећао би се 

број фармских животиња и количина анималних производа, као и количина биљних 

производа у свим гранама пољопривреде.  

 

4.7.7. Организационо јачање фармера кроз формирање удружења и 

задруга 
 

Један од кључних проблема са којима се суочава пољопривредно 

становништвво у Заплању је непостојање поверења пољопривредника у било који 

вид удруживања. Да би се тај лимитирајући фактор елиминисао неопходно је да се 

учине напори у правцу едукације и сталног пропагирања задружних вредности.  

Општина би требало сваке године да доноси програме у одређеној области 

пољопривреде којим се утврђују стручни послови од значаја за своје подручје. 

 

4.8. Могући извори финансирања пољопривреде 
 

Обезбеђење финансијских средстава нарочито је од значаја за пројекте 

стварања општих услова за развој одржиивих  и привредно ефикаснијих 

пољопривредних газдинстава, за пројекте стварања препознатљивих 

тржишноввисоковредних регионалних производа и за пројекте који се могу 

остварити путем подстицајних средстава за развој породичних пољопривредних 

газдинстава. Ово ће се постићи спровођењем следећих врста пројеката: 

 

1. Пројекти стварања општих услова за развој одрживих и привредно 

ефикасних пољопривредних газдинстава у складу са стратегијом на државном и 

локалном нивоу, помоћи ће се оснивање и рад у општини Гаџин Хан штедно 

кредитних задруга, специјализованих произвођачких и прерађивачких удружења и 

задруга, организовање сточних пијаца и излагање фармских животиња на сајмовима, 

традиционалне пољопривредне манифестације уз организовање привредне 

промоције појединих села, општине и региона у целини. 

 

2. Пројекти стварања препознатљивих тржишно - високовредних регионалних 

производа у оквиру којих посебно ће се радити на стварању препознатљивих 

регионалних производа и њиховом маркетингу. У почетку ће се активности 

усредсредити на сточарство, затим повртарство, воћарство и виноградарство и 

њихове промоције, а потом и на производе осталих грана. 
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3. Подстицајна средства за развој породичних пољопривредних газдинстава уз 

помоћ којих продајом земљишта у државном власништву, треба издвојити део 

средстава из буџета општине на рачун ''Подстицајна средства за развој породичних 

пољопривредних газдинстава'' и користи их путем кредита за подстицање развоја 

одрживих породичних газдинстава у општини, а према усвојеном програму 

кредитирања, уз јасне критеријуме.  

У развој биљне и сточарске производње неопходно је значајно инвестирати у 

Заплању, мада се према резултатима из других земаља у прве две године 

спровођењем стратегије не могу обезбедити видљиви резултати. На нивоу општине 

саветодавна служба треба да се ангажује и пружи помоћ пољопривредницима у 

конкурисаању за средства која ће бити у Србији намењена за рурални развој и мере 

унапређења села.  

Набавка високо квалитетног репродуктивног материјала (животиње, семе) је 

веома значајна мера унапређења производње. Формирањем матичне службе стварају 

се предуслови за рационално коришћење производних потенцијала фармских 

животиња. Уз правилну употребу семена, вођење матичне евиденције и праћење 

производних резултата ниво производње се може значајно повећати у року од 

неколико година. Средства за ову активност у првој и другој години могу обезбедити 

општина Гаџин Хан и невладине организације, али већ од треће године ову 

активност би требало да преузму чланови удружења и сами произвођачи.  

Набавка пољопривредне опреме (на пример апарати за мужу, лактофризи) је 

такође веома значајна мера унапређења произвводње. Познато је да квалитет и 

хигијенска исправност млека у Заплању нису на задовољавајућем нивоу. У наредном 

периоду се очекује да млекаре помогну или директно врше набавку опрема за мужу 

и лактофризере за своје фармере. Део општинског буџета намењен пољопривреди је 

мали и дели се на већи број пољопривредних грана. Због тога је онај део средстава 

који се буде наменио развоју сточарства неопходно рационално употребити. 

 

4.9. Пут до искоришћења потенцијала 

 
Савремени концепт интегралног приступа руралном развоју у коме 

пољопривреда заузима најважније место, постаје доминантан начин размишљања и 

постаје актуелан развојни модел европских земаља. Стога се и у стратешким 

опредељењима општине Гаџин Хан мора прихватити овакав концепт, што значи да 

се развој пољопривреде у сеоским подручјима не сме издвајати и третирати 

изоловано, него у склопу интегралног приступа руралном развоју. 

У највећем делу руралних подручја Заплањске котлине, пољопривреда је и 

данас основни извор прихода, и то тако што подржава запосленост и смањује 

сиромаштво сеоског становништва. и сама недовољно развијена, она, вршећи ту 

улогу, има више социјалну него економску улогу, којом би требало да се враћа и 

задржава постојеће становништво да живи на селу. Стога је на темељима раније 

назначених организационих решења, која су описана у стратегији, потребно 

координисати активности и упоредо иницирати развој свеобухватне сеоске 

инфраструктуре, уз покретање како пољопривредних, тако и непољопривредних 

активности. При томе се пољопривреди треба поставити јасни  развојни задаци, али 

треба и прецизно разграничити подручја деловања од оних о којима треба да се 

брину други носиоци руралног развоја. То значи да развој пољопривреде треба да 
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буде синхронизован и у садејству са другим програмима и активностима сеоског 

живота. 

 Оживљавање сеоских подручја и уопште развој руралне демографске слике 

Заплањске котлине, приоритетни је задатак на коме би се требало исказати највећи 

део привредних активности.  

У том смислу потребно је подстицати, сервисирати и координисати следеће 

акције: 

 утврђивање постојећег стања потенцијала сеоских подручја у свим 

важнијим економским, инфраструктурним и демографским обележјима, па на основу 

извршеног увида, одређивање приоритета деловања,  

 израда и имплементација развојних пројеката којима би се 

обезбеђивала запосленост што већег броја пољопривредних домаћинстава,  

 успостављање система подршке уласку младих у пољопривреду, како 

би се зауставио процес ''старења и одумирања'' руралних подручја,  

 успостављње система кредитирања и микрофинансирања са посебним 

нагласком на осигурање одговарајућих погодности за пољопривреду и прерађивачко 

- прехрамбени сектор,  

 успостављање система додатних подстицајних и стимулативних мера 

за подручја са отежаним условима живљења,  

 осигурање и очување животне средине и њених вредности, као и 

изналажење система подршке вредновању таквих активности.  

Наведене акције треба спроводити у целини и синхронизовано, јер само на 

интегралан начин могуће је очекивати добре ефекте и претпостављене резултате.У 

погледу укупног руралног амбијента, тражиће се повезивање живота оног дела 

становништва које је своју животну судбину професионално везао са селом. 

Спровођење стратегије у високој мери значиће и управљање руралним 

ресурсима, па ће то захтевати успостављање повратних веза са бројним чиниоцима 

који учествују у креирању и заштити животне средине, а пре свега са водопривредом 

и шумарством. Са постављеним циљевима и на њима дефинисаним акцијама 

односно активностима, стратегија тражи имплементацију, која ће бити садржајно 

осмишљена, временски тачна и финансијски ефикасна. Да се удовољи таквој једној 

одговорној улози, у оквиру општине Гаџин Хан треба да се формира одговарајуће 

тело, које ће радити на њеној реализацији и бити одговорно за ефикасно спровођење. 

Уз своју основну улогу да управља стратегијом, то тело ће подстицати, 

координисати и пратити све њене развојне акције, као и осигуравати да се све 

анализе, програми, пројекти, активности и мере прате у складу са правилима о 

мониторингу, које у ту сврху треба циљано донети. 

 

Да би се остварио одржив пут до правилног коришћења потенцијала требало 

би, поред оснивања напред наведеног тела, имати у виду: 

 

1. Одређивање саветодаваца и формирање службе која би имала саветодавну 

улогу 

У овом тренутку Заплање (општина Гаџин Хан) нема све неопходне елементе 

да у потпуности преузме улогу саветодавне службе на својој територији. великих 

прерадних капацитета који могу водити рачуна о едукацији пољопривредника такође 

нема. Не постоје ни функционална удружења ратара, повртара, сточара, воћара и 
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виноградара, која би окупила пољопривреднике и имала директног интереса да 

преузму улогу саветодавне службе. 

 Процена је да у општини треба формирати најпре једно удружење 

пољопривредника свих грана коме би се у наредних 3 - 5 година пружила неопходна 

материјална помоћ да би стекло одрживост. Касније би, ако се процени да је 

потребно, могла бити формирана функционална удружења пољопривредника по 

гранама производње (ратарство, повртарство, сточарство, воћарство и 

виноградарство, пчеларство), као и унутар њих.  

 

2. Преношење најновијих сазнања из области пољопривредне производње 

  

Пољопривредни факултети и високе школе се у наредном периоду припремају 

за организацију различитих курсева, на којима ће се најновија сазнања из биљне и 

анималне производње преносити инжењерима и заинтересованим пољопривредним 

произвођачима. Пољопривредни факултети организују сваке године и сваке друге 

године научне скупове иновација из ратарства, повртарства, сточарства, рибарства, 

пчеларства, воћарства и виноградарства, пољопривредне технике и агроекономије. 

Оснивање удружења и задруга у Заплању (општина Гаџин Хан) као и у целој Србији 

успорено је и отежано због лоших искустава из претходног периода, када нису 

поштована начела добровољности и интереса, тако да су такве задруге сасвим 

нестале, али су остала негативна искуства код пољопривредних произвођача.  

 

3. Формирање базе података о заинтересованим произвођачима у биљној и 

сточарској производњи 

 

Општина Гаџин Хан или удружење пољопривредника треба да формирају базу 

података о заинтересованим проижвођачима у биљној и сточарској производњи 

одмах након усвајања стратегије и акционог плана. У биљној производњи требало би 

детаљно да се евидентирају производни резултати у погледу врсте и обима 

производње. Осим базе о броју грла у сточарској производњи неопходно је започети 

и са систематском контролом њихове продуктивности.  

 

4. Унапређење рада институција 

 

У склопу ове активности планира се краткорочно и дугорочно унапређење рада 

свих постојећих и новоформираних институција које се баве или ће се бавити 

биљном или сточарском производњом на нивоу општине (ветеринарске станице и 

амбуланте , матична служба, завод за пољопривреду и др.).  

 

5. Унапређење сточарства 

 

Садашњи производни системи сточарске производње у Заплањској котлини 

углавном не обезбеђују исплативост , па је потрбно прићи њиховој брзој промени, 

као и организацији такве сточарске производње која ће бити у стању удовољити 

условима који су слични онима у сточарски развијеним земљама. Стога је нужно 

што пре започети са престројавањем ове значајне пољопривредне гране. Развој 
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сточарства у котлини на тај начин би повећао свој удео у укупној вредности српске 

пољопривреде од садашњих 40% на око 60 - 65% (што је просек земаља ЕУ).  

Говедарство 

Постојећи модели говедарске производње, са просеком од 1 - 3 краве по 

газдинству и производње по грлу од око 2 000 - 3 000 l млека, уситњеност, као и 

нефункционисање тржишта пољопривредног земљишта, не омогућавају развој 

говедарства. да би се остварили циљеви повећања производње млека и меса, како 

због потреба домаћег тржишта тако и због приступања ЕУ, неопходно је предузети 

сврсисходне мере развоја говедарства у Заплању путем унапређења производње 

крављег млека и това јунади. Од посебног значаја за развој говедарства у котлини 

може бити унапређење и омасовљење система гајења крава - теле, као и 

имплементација органске производње меса и млека. 

Овчарство и козарство  

Развитак овчарства и козарства у котлини  у краткорочном периоду изискује 

бројне активности од којих су најзначајније: 

 повећање броја квалитетних грла оваца и коза, 

 формирање матичне популације оваца и коза, 

 повећање искоришћења травњака и пашњака.  

Пашњаци и травњаци, уз мере побољшања, могу осигурати добру привредну 

основу за јефтинију производњу меса и млека. Основна ограничења коришћења ових 

ресурса је постојећи процес депопулације сеоских подручја, који је тешко 

краткорочно решити без одговарајуће подршке државе и релевантних прописа. 

Нарочито је потребно поспешити коришћење државног и напуштеног приватног 

земљишта (закуп пољопривредног земљишта од стране узгајивача). Имплементација 

органске овчарске и козарске производње може бити од изузетног значаја за развој 

пољопривреде Заплањске котлине.  

Сточарство са усмерењем на месо је грана која у општини може да пружи 

значајније резултате. То се може остварити само његовим повезивањем са 

прерађивачком индустријом у Нишавском округу и то на системским решењима која 

ће бити стимулативна за обе стране. У пракси то би водило уговорним везама које би 

обухватиле све сегменте, од примарне производње, преко прераде, маркетинга и 

продаје, до крајњих потрошача.  

          Свињарство 

Произодња товљеника за сопствене потребе је одраз традиције у Заплањској 

котлини, али и потреба јефтиније домаће производње и традиционалне прераде меса 

свиња. Технолошке и организационе претпоставке побољшања производње у 

свињарству у котлини су: 

 промена расног састава према вишем генетском потенцијалу за боља 

производна својства, 

 повећање броја свиња по породичном газдинству, 

 специјализација производње и изградња савремених објеката, уз 

заштиту добробити свиња и животне средине.  

Живинарство 

У Заплањској котлини постоје услови за увођење алтернативног, природног 

начина производње, као и развој органске производње пилећег меса и јаја живине.  
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Рибарство 

Рибарство би могло бити значајна грана производње, с обзиром да постоје 

одговарајући водни ресурси и један рибњак пастрмке у Горњем Душнику. Заснивање 

још једног рибњака је у плану у скорије време.  

Пчеларство 

Пчеларство, као пољопривредна грана, свакако има перспективу у пределима 

који, као и Заплањска котлина, имају тенденцију развоја воћарста. Поред директних 

користи од пчела (мед, полен, восак, прополис, млеч) које остварује пчелар, 

индиректне користи (опрашивање воћарских култура), које иду у прилог воћару, су и 

до 20 пута веће. За обилну и редовну родност, воће заступљено у овој котлини 

захтева опрашиваче, односно преносиоце полена. У 80 - 90% случајева то је пчела, и 

за исти овај проценат би приноси били мањи да није ње.  

У Заплањској котлини су евидентне потребе развитка ове делатности. 

Предавања, као и друге едукативне активности, у циљу едукације пчелара у општини 

се не организују, па се заинтересовани пчелари усмеравају ка Нишу. 

 Најиздашнија паша у Заплањској котлини је багремова паша на којој су 

пчелари у текућој години остварили принос око 30 kg меда по кошници. За њом 

следи ливадска паша са знатно мањим приносом, а трећа најоскуднија паша, која се 

јавља у просеку сваке пете године, представља медобрање медљике. За произведене 

количине меда нема организованог откупа, углавном се продаја врши на мало. 

Пчелари са већом количином меда врше продају у Нишу. Поред меда произвводе се 

незназнатне количине полена и прополиса, док су остали пчелињи производи 

занемарени. Набавка опреме и прибора за пчеларење набавља се у Нишу.  

 

6. Унапређење биљне производње 

 

У биљној производњи у Заплањској котлини требало би нарочито имати у виду 

побољшање функционалног знања произвођача на бази научних сазнања и стручних 

искустава у ратарској, повртарској, воћарској и виноградарској производњи, њихову  

специјализацију, побољшање квалитета семенског и садног материјала.  

 Ратарство 

Садашња ратарска производња у Зплањској котлини заснива се на неколико 

важних култура, углавном кукурузу и пшеници, што се ни у будућности неће битно 

променити. Кукуруз ће, као изванредно продуктивна биљка у систему интензивне 

производње и у будуће бити основна ратарска култура за производњу меса, млека, 

јаја и других анималних производа. Постоји могућност да кукуруз буде и основа за 

производњу скроба и деривата, с обзиром н могућу потребу релевантне индустрије.  

Пшеница, као зрнаста култура, обезбеђује стабилан ниво произвводње. Уз 

основну потребу за производњу брашна, потенцијал ове ратарске културе дозвољава 

њену употребу и за друге сврхе; у сточарству, у прерађивачкој индустрији за скроб, 

алкохол и друге производе.  

Травне површине 

  У Заплањској котлини постоје могућности за развој производних сточарских 

система (којима основу за производњу сировина представља пашњак), који је 

спорадично заступљен у неким брдско - планинским подручјима. У краткорочном 

периоду би се на тим подручјима могао остварити технолошки напредак 

унапређењем травних површина и сточарских технологија, које се на томе темеље. 
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То су: производња телади за тов у систему ''крава - теле''; узгој телади за тов; и 

овчарство и козарство, односно производња јагњећег и јарећег меса.  

Природне травне површине представљају незаменљиву крмну основу за узгој 

квалитетних приплодних животиња. Системским развитком пашњачких технологија 

зауставила би се садашња девастација природних травних ресурса. У светлу 

садашњих великих потешкоћа развијених западних земаља у узгоју преживара, 

Заплању (општини Гаџин Хан) се пружа шанса, као битна упоредна предност, брже 

активирање природних и очуваних ресурса травњака и релевантних сточарских 

технологија, које су за сада на маргинама садашње праксе у сточарству. Препоруке 

које треба следити у том погледу су: 

 подстицање гајења крмног биља, 

 кредитирање опреме за припрему сена под повољним условима 

(механизација, сушаре и слично).  

Шумски плодови, лековито, ароматично и медоносно биље 

Шумска пространства и ободи планина обилују шумским плодовима и 

лековитим биљем који би могли бити значајан извор прихода људима 

заинтересованим за њихово сакупљање. Поред сакупљања постоји и могућност 

организовања произвводње лековитог биља на властитим парцелама са реално 

остварљивим пласманом. Добар упут у овај вид производње представља удружење 

одгајивача лековитог биља које постоји у Заплањској котлини.  

У шумским пределима котлине налазе се разноврсни плодови воћа, шумски 

самоникли производи, гљиве и лековито биље, који поседују веома високе хранљиве 

и лековите вредности и квалитет са еколошког аспекта. У оој котлини налазе се 

плодови ораха, лешника, жира, дивљих јабука и крушака, дудиња, шипака, јагоде, 

боровнице, купине. 

Боровнице, купине и шумске јагоде расту самоникло, али могу се узгајати и у 

баштама. Укусне су, одличан извор витамина, минерала, ензима и вредних 

фитохемијских материја, корисних за здравље људи. Боровница је листопадни грм 

висине до 50 цм који расте на киселим земљиштима брдских листопадних и 

мешовитих шума. Цветају од априла до јуна, а плодови углавном дозревају у 

августу. Листови, који имају лековита својства, беру се пре цветања. Плава боја 

боровница потиче од антоцијана познатог антиоксиданса. Намирнице богате 

антиоксидансима смањују ризик од појаве рака, као и болести срца и васкуларног 

система. 

Постоје бројне врсте малина које сазревају у различито време (од јуна до 

септембра), а посебно су укусне шумске малине. Малина је грм који потиче из 

југоисточне Европе, расте уз живице, рубове путева и шумарака, а све се чешће 

узгаја и у вртовима и готово да је једнако толико одомаћена као и јабуке, крушке или 

шљиве. Антиоксидативна активност малине за 50% је већа од антиоксидативне 

активности јагоде. Плод је црвене боје, познат по јединственој ароми коју дугује 

посебној мешавини ароматичних материја,  која се тешко имитира, чува и 

конзервише, као и профињеном киселкастом укусу.  

Јагоде су плодови ниске грмовите биљке која расте дивља, али се и култивира. 

Припадају породици Rosacoae (руже), које на дугачкој петељци имају по три 

назупчена листа. Култивисањем одгајане су  врло крупне и црвене јагоде. Од 

баштенских јагода познате су ананас јагоде крупних плодова и слаткасто - 

киселкастог укуса. Јагоде су одличан извор фолата (један оброк јагода осигурава 
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20% препоручених дневних потреба) и витамина С (један оброк јагода осигурава 

140% препоручениј дневних потреба), а садрже и биљне феноле који, заједно са 

антиоксидансима, смањују ризик од карцинома и срчаних обољења. На многим 

местима расту дивље јагоде које мештани заплањских села ручно беру углавном за 

сопствене потребе. Овакав начин искоришћавања плодова би се подстакао 

организованим одкупом и прерадом у атрактивне производе који имају високу цену 

и на нашем, али и на светском тржишту.  

Купине се убрајају у врло значајно воће, пре свега због врло лековитих 

антиоксиданса. Купина је назив за неколико врста биљака пењачица из рода Rubus, 

породице ружа. Најчешће расту на заштићеним местима уз рубове шума, ограде, 

путеве, уз живице или шумарке. Купина има облик трновитог грма са дугим и 

савијеним гранама, а може достићи висину од 50 до 300 cm.  

Међу најзначајније јесенске шумске плодове убрајају се гљиве, које су у 

Запланској котлини заступњене на различитим теренима у знатном обиму. Постоје 

бројне јестиве врсте које искусни гљивари сакупљају током пролећних и јесењих 

месеци. На чистинама у шуми може се пронаћи јестиви вргањ, изузетно укусна 

гљива. Поред вргања значајна гљива је лисичарка која је распростањена по свим 

шумама почев од јуна па до дубоко пред зиму.   

Шипак је  такође веома заступљен на теренима ове котлине. Плод шипка је 

један од најбољих извора витамина С.  После сушења шипак је одличан за 

припремање чаја. За разлику од ранијих времена када се шипак одкупљивао и сушио, 

данас је овај вид привређивања скоро сасвим угашен.  

Јесен је идеална за прикупљање орашастих плодова на теренима котлине. 

Лешник је биљка која расте близу тла, као ниско дрво или грмље. Плодове је 

најбоље сакупљати док су свежи, а не оне са земље, јер често труле и нису 

квалитетни за јело. 

Производња украсног биља, за разлику од већине биљне призводње не трпи 

због сразмерно малих земљишњих површина, па садашња земљишња структура у 

котлини не представља битан ограничавајући фактор, премда би у будућности, 

нарочито за производњу цвећа на отовреном, укрупњавање површина чинило 

предност у економском и организационом погледу.  

С обзиром да је заплањски крај незагађен, квалитет производа од шумског воћа 

би био загарантован, а уз добар менаџмент могао би достићи високу цену на 

тржишту, што би многим породицама обезбедило сигуран приход.  

Од лековитих биљака у Заплањској котлини заступљене су: увин чај, оригано, 

линцура, мајчина душица, кантарион. На територији општине постоје пет сушара, од 

којих се две специјализовано баве сушењем и прерадом лековитих биља. Очување 

квалитета самониклог воћа и лековитог биља директно зависи од начина примарне 

дораде остварене у времену од момента убирања до одговарајућег начина паковања 

и складиштења.  Најчешћи начин примарне обраде је дехидрација - сушење.  

 

7. Унапређење повртарства 

 

Повртарска производња постаје у последњих десет година све занимљивија за 

породична газдињства, углавном због тога што производња поврћа и на малим 

производним површинама може дати задовољавајуће финансиске резултате. 

Повртарство у Заплањској котлини везано је углавном за производњу поврћа за 
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потрошњу у свежем стању, а у мањом мери се остварује у кооперацији за прераду у 

оближњим прехрамбрено - прерађивачким капацитетима. 

 Основни предуслов за успешну комерцијалну производњу поврћа у 

заштићеном простору или на отвореном пољу, је поседовање система за 

наводњавање (кап по кап или кишењем), што је у мањем обиму заступљено иако 

постоје реалне могућности за то. Наведена производња могућа је уз коришћење 

квалитетног садног материјала или семена и обавезно наводњавање за одређене 

врсте поврћа. Највећи проблеми у производњи поврћа су недостатак складишно 

расхладних капацитета, недовољна техничка опремњеност, велика заступљеност 

ручног рада и проблеми са пласманом. 

 На основу сагледавања производно - потрошних биланса потребно је ову 

производњу подстаћи у наредном периоду у Заплањској котлини. Производња 

поврћа у овој котлини је у просеку неконкуретна, иако део већих произвођача 

постепено стиче конкурентност. 

 

8. Унапређење воћарства и виноградарства 

 

Са  увођењем минералних ђубрива у воћарску производњу, органска ћубрива 

су у све мањој мери примењивана и као последицу тога данас имамо земљишта 

осиромашена у хумусу, неким микроелементима и лошије механичке структуре. 

Повећање примене органских ђубрива отклонило би ове недостатке, а и отворило 

пут данас актуелној органској производњи у којој је  њихова примена дозвољена, а 

искључена примена минералних ђубрива. Удружење „Биохумус Заплање“ је 

специјализовано за овај вид производње и спремно да прооизведе веће количине 

овог ћубрива уколико се укаже потреба за тиме.  

Заплањска котлина је оивичена Сувом планином, Бабичком гором и планином 

Селичевицом са изласком на реку Јужна Морава. Низиски предели ове области 

почињу на 200 m надморске висине и издижу се до 1808 m (врх Трем на Сувој 

планини). Овај предео у југоисточној Србији представља брдско - планински крај са 

погодним природним потенцијалом за воћарску производњу. Будући да се ради о 

котлини, односно пределу склоном задржавању ваздушних маса са ниском 

температуром, као и влажнијих ваздушних маса пожељно је воћњаке подизати на 

узвишенијим и осунчанијим теренима у циљу смањења могућности појаве позних 

пролећних мразева, гљивичних обољења и постизања боје, колорисаности и 

квалитета плодова воћа. 

Од јабучастих воћних врсти евидентно су присутне: јабука, крушка, дуња, 

мушмула. Јабука, крушка, дуња и мушмула су углавном карактеристичне за 

окућничко гајање и углавном се ради о појединачним или у мањем броју груписаних 

стабала естензивних принципа гајења. Примена агротехничких мера и хемијске 

заштите је сведена на минимум што проузрокује минималне приносе и осредњи 

квалитет плода. За све наведене воћне врсте карактеристичан је традиционалан 

начин гајења (калемљење на генеративним подлогама, велики размаци садње, 

солитарна стабла и веома мале површине распростањења). За ове воћне врсте влада 

врло оскудно интересовање пољопривредних произвођача, искуства у савременој 

пољопривреди су доста оскудна, па уколико би се јавио афинитет одређених 

произвођача за ове воћне врсте неопходно је поткрепљење иновативним 

технологијама гајења и саветодавним активностима за наведене културе.  
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За разлику од јабучастих, одређене коштичаве воћне врсте су у већем обиму 

присутне. У највећем обиму се гају шљива, а за њом следи вишња и затим трешња. 

Бресква и кајсија су слабо присутне у засадима. Гајење трешње и вишње се мало 

осавременило и напредовало од традиционалне производње, али опет недовољно да 

би им се приписао епитет савременог воћарства.  Одкупна мрежа је слабо 

организована на овим просторима (нпр. за произвођаче шљиве у селу Равна Дубрава 

најближе одкупно место је у селу Марина Кутина, удаљено 30 km). Агротехника се 

релативно добро примењује, мада би било пожењно обновити застарелу 

механизацију. Вишња је у нешто мањем обиму присутнија од шљиве, а гајење 

трешње у почетним фазама развоја.  

Од језграстих воћних врста прихватљива анализа гајења се своди на орах и 

леску. Орах је и даље привржен традиционалној производњи, док леска почиње да 

улази у савремене токове производње. Присутност дивњих форми леске у склопу 

шумске вегетације планинских венаца је добар показатељ погодних агроклиматских 

услова одвог подручја за  гајење леске. Млади засад леске у селу Равна Дубрава од 

неколика хектара показује добар пример зачетка увођења ове културе у озвиљнију 

производњу.  

Веома повољни микроклиматски и орографски услови омогућавају гајење 

јагодичастог воћа изузетног квалитета на локалитетима котлине. Приозводња је 

традиционално везана за мање развијења брдско - планинска подручја. Јагодичасто 

воће се тренутно, у највећој мери, гаји екстензивно, без наводњавања и примене 

савременјих система гајења и агротехничкох мера. Повољни предуслови за гајење 

купине,малине и јагоде на овим просторима леже у чињеници да су нека села 

(Велики Вртоп) била позната по гајењу купине и да су постизани добри резултати.  

Добре примере, као што је гајење јагоде на фолији у пластенику, на парцели у 

Гаџином Хану, чиме се постиже раније плодоношење и већа цена на тржишту, 

требало би презентовати заинтересованим произвођачима за ту делатност и 

практично их упутити у производњу.  

У Заплањској котлини, уз малине и јагоде, у групи јагодичастог воћа, по 

значају долази купина са тенденцијом ширења у проиводњи. Томе, доприноси 

тражња купине на европском тржишту и увођење у производњу новијих квалитета 

сорти без бодљи. Купина из Гаџиног Хана је одличног квалитета. Од сорти купина 

од значаја су Чачанска бестрна, Тонфри и Блек Сатен. земљиште на коме се заснива 

купињак мора бити добро припремљено. Садња се обавља у јесен или у рано 

пролеће. 

Захваљујући високом садржају антиоксиданата, боровница је постала веома 

тражена у свету, како на тржишту свежег воћа тако и на тржишту прерађевине, а 

воћарима се пружа прилика да зараде  на производњи овог воћа, које је за кратко 

време постало веома исплативо. Цене шумске боровнице су у последње време 

високе.  

На потезу села Марина Кутина, Краставче, Доњи Душник, Миљковац, Дуга 

Пољана, Горњи Душник, Сопотница, Калетинац, Овсињинац, Доње Драговље, Гаре, 

Горње Драговље, Шебет, Вртоп, је редукована употреба пестицида што представља 

потенцијалну могућност за увођење органске производње у ове крајеве.  

Обронци планина и атарска узвишења представљају добре позиције за 

остварење виноградарске производње. С обзиром да постоје стрновита места не 

искоришћеног потенцијала, у смислу виноградараске производње, можда би се 
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терасирањем могла превести у погодне парцеле за гајење винове лозе, којој 

присутност камених елемената у подлози не представљаа препреку за раст, развој и 

плодоношење. Иначе, искуство мештана за производњу грожђа и вина је евидентно, 

тако да би се увођењем савременијих агротехничких мера и евентуалним допунама 

знања могли постићи значајно добри резултати.  

 

 

Закључак 

 
Повољан положај, пространа котлина омогућили су добру основу за развој 

пољопривреде. Пољопривреда је за Заплањску котлину, била и остала једна од 

основних и најважнијих делатности. Економски недовољно развијена, ова област 

зависи од пољопривредне производње што потврђује и чињеница да има већи удео 

пољопривредног становништва у односу на друго становништво.  

Заплањска котлина предствља тектонску потолину која се пружа паралелно са 

западним гребеном Суве планине од северозапада ка југоистоку. Дужина јој износи 

30 km а просечна ширина 10 до 12 km. Од Доњег Душника до Равне Дубраве 

простире се такозвано горње Заплање, док доње Заплање обухвата остало подручје, 

односно од Доњег Душника до Прве Кутине.   

Основна карактеристика рељефа је разноликост морфолошких облика, истичу 

се високе планине као што је Сува планина, чији је врх Трем висок 1 808 m, али има 

и веома ниских предела, као што је случај са атаром села Заплањске Топонице, где 

најнижа тачка износи свега 218 m надморске висине. Најзначајнија геоморфолошка 

карактеристика подручја је његова изолованост налеглим планинским венцима (Сува 

планина, Селичевица, Бабичка гора са Крушевицом). 

Према основним климатским карактеристикама и специфичним 

агроглиматским показатељима, очигледно је да Заплањска котлина има велике 

перспективе у пољпривредној производњи. Довољно топлоте и доста светлости у 

вегетационом периоду показују да у сетвеној структури може доћи до 

реорганизације, односно, да се повећају површине под воћем и поврћем, чиме би ова 

територија постала још већи произвођач ових пољопривредних производа. Ипак, 

веома топла па и жарка лета утичу на естремно велику транспирацију, па се у том 

важном делу вегетационог периода осећа озбиљан недостатак влаге.  

Може се рећи да је дефицит воде ограничавајући фактор у развоју 

пољопривреде овог краја. Ако се има на уму и да су речни токови, у том периоду 

године, неупотребљиви због малог протицаја и велике загађености, онда се проблем 

воде ставља у први план када се говори о пољопривреди Заплањске котлине.  

У Заплањској котлини развила су се земљишта различитих агроеколошких 

вредности. Доминирају гајњаче, подзоласта земљишта, смонице, различити 

варијетети алувијалног и делувијалног порекла. Фактори који деградирају земљиште 

могу се поделити на факторе антропогеног порекла и природне угрожавајуће 

факторе као што је ерозија. На подручју котлине постоји и веома квалитетно 

земљиште погодно за пољопривредну производњу, али је потребно детељније 

истражити педолошке карактеристике овог подручја.  

Природна станишта имају еколошки и економски значај. Са променом 

структуре пољопривреде недовољно су искоришћена за развој сточарства.  
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На пољопривреду утичу и друштвени услови. Ово се посебно односи  на 

пољопривредно становништво где је присутан тренд депопулације који утиче на 

брзо старење пољопривредног становништва и промену густине насељености.  

По укупним површинама пољопривредног земљишта ова област има услове за 

развој пољопривредне производње.  

Пољопривредна производња је углавном традиционална. Ратарска производња 

представља једну од главних видова пољопривредне делатности ове области. 

Повољни услови, потребе и дуга традиција неки су од разлога значаја и раширености 

биљне производње. С друге стране, она је ограничена у обиму интезификације 

уситњеним поседом. Најзначајније и највише гајене културе су кукуруз, пшеница, 

детелина и луцерка. Добри услови постоје и за гајење јечма, грашка, пасуља, 

кромпира. Повртарство се појављује као најважнији развојни потенцијал и то 

пластеничка производња повртарских култура. Воћарска производња се најчешће 

одвија у мешовитим засадима у екстензивном облику. Мањи проценат земљишта је 

под виноградима. Сточарство је најчешће екстензивно и бележи стални пад, иако 

постоје услови за развој поготову на већим висинама.  

Заплањска котлина има оптималне услове за развој пољопривреде. Да ли ће се 

они искористити или не, зависи од садејства многих фактора и чинилаца, али једно је 

сигурно, а то је да је пољопривреда довела и доводи до низа промена у географском 

простору Зплањске котлине, од промена функција насеља, промена у густини 

насељености појединих подручја, неадекватне обраде пољопривредног земљишта и 

др. Отуда се намеће потреба свестранијег и потпунијег географског проучавања 

Заплањске котлине како би се дале смернице за управљање простором на 

постулатима одрживвог развоја, који треба да обезбеди уравнотежен развој 

еколошког, економског, социјалног и културног подсистема и интергенерацијску 

правду, која подразумева могућност и будућих генерација да задовоље своје потребе. 

Главни задатак овог рада ми је био да прикажем потребе, правце, обиме и 

начине развоја пољопривреде. Пољопривреда ће се разввијати у оној мери у којој се 

буду стварали позитивни економски ефекти и увећавали приходи пољопривредног 

становништва, подстицао раст осталих прихода становника у руралним подручјима, 

као и подизала запосленост и побољшавао хумани амбијент за живот на селу.  

Осигурање посла стварањем радних места за што већи број становника, 

основни је циљ развоја у сектору, уз кога логичним следом иду и његови сви остали 

ефекти. При датој динамици развоја сектора и профилисању његове нове производне 

структуре нуде се велике могућности запошљавања становништва, и то тако 

директно у пољопривреди, тако индиректно у прерађивачкој индусртрији као и 

другим делатностима које њих прате. Пољопривреда је делатност која у отварању 

радних места нуди врло различите комбинације и подједнако такве могућности 

запошљавања становништва, па је веома ризично упуштање у ближе процењивање 

броја оних домаћинстава која ће се искључиво или делимично бавити њоме.  

Ипак, према већ исказаним оквирним параметрима развоја за све обухваћене 

гране производње и многе радно ангажоване технологије које из њих произилазе, 

може се рачунати на отварање значајног броја радних места са пуним запослењем за 

пољопривреднике, као и још много комбинација у којима би пољопривреда могла 

бити пратеће занимање.  

У погледу укупног руралног амбијента, захтева се повезивање њених акција и 

са плановима из других области привредног и друштвеног живота, како би се 
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комплетирао квалитет живота оног дела становништва који је своју животну 

судбину професионално везало за село.  

Спровођење стратегије развоја пољопривреде у Заплањској котлини у високој 

мери означиће одговарајуће коришћењ и управљање руралним ресурсима што ће 

захтевати успостављање повратних веза са другим сложеним факторима животне 

средине, а пре свега са водопривредом и шумарством. То ће водити према градњи и 

унапређењу једне јединствене целине демографског, економског и еколошког 

система, из чега ће проистићи снажна потреба да се на тај начин управља и код 

реализације ове стратегије.   
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