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Задатак ове публикације је:  
o да упозна стручну и научну јавност са 

реалним стањем воћарске производње 
у Србији 

o да индетификује све проблеме који 
утичу на осцилације у производњи 

o Да понуди конкретна решења и мере за 
њихово превазилажење 



Процене о укупни површинама над 
појединим воћним врстама су биле 
доста нереалне, а поготово подаци са 
веб сајта ФАО организације. 
Попис пољопривреде је дао много 

реалнију слику и ти подаци су основа 
овог текста. 



Ова публикација, рађена пре свега на 
основу података добијених Пописом 
пољопривреде 2012. у Републици 
Србији, биће од велике користи за све 
који раде на унапређењу воћарске и 
виноградарске производње, а  поготово 
за креаторе аграрне политике. 



Производња воћа чини око 11% 
вредности пољопривредне производње 
у Србији и  
У структури извоза пољопривредних 

производа и прерађевина од воћа 
учествује са 17%. 



 Укупна производња воћа у Србији у периоду 2000-
2013. годинe се кретала од 600.000 тона у 2002. 
години до рекордних 1.523.000 тона 2013. години.  
 



Фактори који утичу на осцилације приноса су 
следећи:  

o појава ниских зимских температура и раних 
пролећних мразева,  

o штете од града,  
o суша,  
o појава површинских вода,  
o нагле промене температура у периоду 

мировања,  
o алтернативна родност итд. 
 



 



Резултати пописа показују да воћњаци 
заузимају 163.310 ха (без јагоде), односно 
4,8% површина укупног пољопривредног 
земљишта, што је мало с обзиром на 
повољне климатске и земљишне услове за 
гајење воћака. 

 
 



 Највеће површине под воћњацима се налазе у општини 
Гроцка (7625 ха), затим следе Ваљево (5657 ха), 
Прокупље (4565 ха), Смедерево (4412 ха) и  

     Чачак (4168 ха). 

 



Међутим, ако посматрамо површине под 
плантажним засадима, односно екстензивним 
засадима, мапа воћарства Србије се доста 
мења. Западна Србија и Шумадија су са 
великим површинама екстензивних засада 
(Ваљево, Краљево, Ужице, Бајина Башта, 
Крагујевац), а највеће површине под 
плантажним засадима су у општинама 
Гроцка, Смедерево, Прокупље, Топола и 
Ваљево). 
 



Јабучасте воћне врсте у Србији покривају 
нешто преко 20% укупних површина под 
воћњацима.  Удео јабучастог воћа у укупној 
производњи воћа износи око 25% што ако се 
упореди са површинама под овим врстама 
говори о већој интензивности гајења ових 
воћних врста у односу на друге.  
 



Јабука као најважнија јабучаста воћна врста 
се у Србији налази на 23.737 ха и друга је 
воћна врста по површинама, иза шљиве. У 
европским размерама, Србија је по 
површинама под јабуком на 8. месту. 

 











Карта 1. Производња јабуке по општинама 

Највеће површине 
под јабуком се 
налази у општинама: 

o  Суботица (1596 ха), 
o  Смедерево (1340 

ха),  
o Гроцка (1219 ха), 
o Чачак (831 ха) и  
o Ариље (778 ха).  
 



Просечан принос је око 10,7 т/ха, што је 
веома мало у односу на просеке у развијеним 
воћарским земљама Европе, али  у 
новоподигнутим високоинтензивним 
засадима у густом склопу са противградним 
мрежама и системима за наводњавање 
приноси се крећу у пуној родности од 50 до 
70 т/ха. 

 
 



Карта 2. Производња крушке по општинама 

 Укупне површине под 
крушком у Србији 
износе 7.343 ха што је 
смешта на 10. место у 
Европи.  
 

 Највеће површине су у 
општини:  

o Лесковац (362 ха), 
o Чачак (287 ха),  
o Шид (215 ха),  
o Краљево (202 ха),  
o Гроцка (196 ха). 
 



 
 

Графикон 2. Производња крушке у Србији, 2000-2013.  

 У Србији је рекордне 2013. године произведено 
68.121 тона (графикон 2) што је далеко ниже од 
80.000 тона које су се производиле 80-тих година 
прошлог века. 

 







Иако веома тражено воће, пре свега за 
производњу ракије, дуња је мало заступљена 
у воћарству Србије, свега на 1.631 ха. И те 
мале површине су довољне да Србија буде 
водећа земља по површинама под дуњом у 
Европи.  

 



Карта 3. Производња дуње по општинама 

 Највеће површине се 
налазе углавном у 
јужној и централној 
Србији у општинама:  

o Блаце (98 ха), 
o Александровцу (73 ха),  
o Краљеву (68 ха),  
o Прокупљу (65 ха) и  
o Врању (55 ха)  



Преко две трећине засада воћа у Србији чине 
коштичаве воћне врсте (око 67%), а у оквиру 
тога две трећине отпада на шљиву.  

 
Коштичаве воћне врсте врсте воћака 

доминирају и по обиму производње са око 
57% учешћа у производњи воћа. Ако то 
упоредимо са површинама, видимо да је 
проценат нижи што говори да је добар део 
засада екстензиван, односно са малим 
приносима.  

 
 



Шљива је водећа воћна врста у Србији, а чак 
се може рећи и да је један од симбола 
Србије. 

 Укупне површине под шљивом су у 2012. 
години биле 77.949 ха по чему је прва у 
Европи. 



Карта 4. Производња шљиве по општинама 

 Шљива се гаји на 
територији целе Србије, 
али се ипак издвајају 
подручја западне Србије, 
Шумадије и део јужне 
Србије око Прокупља. 
Водеће општине по 
површинама су:  

o Ваљево (4006 ха),  
o Краљево (2351 ха),  
o Крагујевац (2330 ха),  
o Осечина (2265 ха) и  
o Прокупље (2049 ха). 



Графикон 3. Производња шљиве у Србији, 2000-2013 











Под вишњом се у Србији налази 13.990 ха те је по 
тим површинама Србија четврта земља у Европи.  

 



Карта 5.Производња вишње по општинама 

 Вишња је једна од 
ретких воћних врста 
која је значајније 
заступљена у источној 
Србији.  

 Општине са највећом 
производњом вишње 
су:  

o Прокупље (2085 ха),  
o Мерошина (1411 ха),  
o Лесковац (1353 ха),  
o Књажевац (926 ха) и  
o Шабац (588 ха). 

 



Графикон 4. Производња вишње у Србији, 2000-2013 







Бресква је коштичава воћна врста која је доста 
осетљива на ниске температуре тако да је 
заступљена у мањем броју региона на укупним 
површинама од 8.012 ха. 

 По површинама Србија је пета земља у Европи.  
 



Карта 6. Производња брескве по општинама 

Највеће површине 
под овом воћном 
врстом се налазе у  

o Гроцкој (2372 ха) и  
o Смедереву (1961 ха), 

а далеко иза њих су  
o Топола (426 ха),  
o Младеновац (296 ха) 

и  
o Инђија (248 ха). 



Графикон 5. Производња брескве у Србији, 2000-2013.  





У последње четири године приноси су са 
просеком од 69.093 тона. Са овом производњом 
Србија се по ФАО подацима налази на петом 
месту у Европи. 
 



Кајсија у Србији се гаји на површини од 5.290 
ха.  

По површинама под овом воћном врстом 
Србија је на осмом месту у Европи а  по 
оствареној производњи на шесто место у 
Европи.  
 



Карта 7. Производња кајсије по општинама 

Посматрано по 
општинама, далеко 
највеће површине 
се налазе у  

o Гроцкој (1949 ха),  
o Чачку (549 ха),  
o Смедереву (234 ха),  
o Зрењанину (95 ха) и  
o Суботици (94 ха) 



Графикон 6. Производња кајсије у Србији, 2000-2013 

 Висина годишње производње током последњих година 
варира од 12.747 тона у 2002. години до 40.754 тона у 
2004. години, са просеком у последње четири године од 
23.504 тона, али са приносом од свега 7,1 тоне. 





 Укупне површине под трешњом у Србији  износе 
3682 ха и Србија је по  површинама на 14. месту у 
Европи. 
 



Карта 8. Производња трешње по општинама 

Познато је да је 
центар 
трешњарства село 
Ритопек. Поред 
Гроцке, трешња се у 
већем обиму гаји и у  

o Смедереву (182 ха),  
o Чачку (126 ха),  
o Смедеревској 

Паланци (77 ха) и  
o Тополи (73 ха). 



Графикон 7. Производња трешње у Србији, 2000-2013 

 Највећа производња забележена је у 2004. години и 
износила је 30.825 тона, а најмања 2002. године, са 
просеком за последње четири године од 25.279 т. 







Од језграстих воћних врста у Србији се 
највише гаје орах и леска, али удео засада 
под овим воћним врстама није већи од 5% од 
засада под воћем. На производњу језграстих 
воћних врста отпада свега око 1,6% од 
остварене производње воћа у последње 
четири године. 

 
 



Укупне површине под орахом износе 4.787 ха 
што Србију ставља на 11. место у Европи. 
Србија се по производњи налази на 5. месту 
у Европи. 
 



Карта 9. Производња ораха по општинама 

 Највеће површине 
се налазе у 
општинама:  

o Ваљево (146 ха),  
o Краљево (127 ха), 
o Крагујевац (124 ха),  
o Кула (122 ха),  
o Брус 113 (ха). 



Графикон 8. Производња ораха у Србији, 2000-2013.  

 Укупна производња од 2000. године на овамо се кретала од 
10.238 тона у 2002. години до 25.172 тона у 2009. години 
са просеком у последње четири године од 20.475 тона 





Површине под леском у Србији износе 2.239 
ха што је ставља на 6. место у Европи. Иако 
су природни услови различитих делова 
централне Србије повољнији за гајење леске, 
највише засада ове воћне врсте се налази у 
Војводини. Углавном је реч о великим 
плантажним засадима, делимично жбунасте 
форме, а делимично стаблашице калемљене 
на мечију леску. 
 



Карта 10. Производња леске по општинама 

Највеће површине 
се налазе у 
општинама:  
o Шид (137 ха),  
o Пећинци (111 ха),  
o Кула (107 ха),  
o Шабац (71 ха) и  
o Вршац (51 ха). 







Извозно веома значајне воћне врсте за 
Србију (малина и купина) заједно заузимају 
око 8,6% површина под воћним врстама. 
Иако спада у јагодасте воћне врсте, јагода је 
Пописом пољопривреде придодата групи 
поврћа, те површине под овом воћном врстом 
не улазе у укупне површине под воћњацима. 
Друге воћне врсте (боровница, рибизле, 
аронија) су за сада симболично заступљене. 
 



За последње четири године просечна 
производња јагодастог воћа у Србији је 
износила 140.369 тона, што чини око 10,94% 
од остварене производње воћа у Србији у 
последње четири године.  
 



Малина је водећа воћна врста по вредности 
извоза, а гаји се на 11.041 ха. Ако томе 
додамо површине под купином (2.977 ха), 
ради поређења са ФАО подацима у којима су 
ове две врсте заједно, Србија је на трећем 
месту у Европи по површинама под овим 
врстама 



Карта 11. Производња малине по општинама 

 Највеће површине 
под малином су у 
општинама  

o Ивањица (1249 ха),  
o Ариље (1226 ха),  
o Крупањ (759 ха),  
o Брус (705 ха) и  
o Бајина Башта (694 ха). 



Графикон 8. Производња малине у Србији, 2000-2013 

 Укупна производња малине у Србији је до 2012. 
године била на стабилном нивоу од нешто преко 
80.000 тона, а у тој и у 2013. години бележи пад на 
око 70.000 тона  











После малине најзначајнија јагодаста воћна 
врста код нас. Гаји се на укупно 2977 ха. По 
производњи купине Србија је високо 
позиционарана у свету и налази се на 4. 
месту иза САД-а, Кине и Мексика. 

  
 



Карта 12. Производња купине по општинама 

 Највеће површине под 
купином се налазе у  

o Осечини (586 ха),  
o Ваљеву (432 ха),  
o Крупњу (227 ха),  
o Брусу (183 ха) и  
o Александровцу (159 ха). 



У последње четири године производња се 
креће од 33.544 тона у 2011. години до 25.000 
у 2012. години када је због екстремно јаког 
мраза током зиме дошло до великог 
измрзавања засада, а затим је уследила 
суша током лета. 



У 2012. години површине под јагодом су 
износиле 1801 ха што је много реалнија 
површина у односу на 7400 ха колико се води 
у ФАО бази података.  
 



Карта 13. Производња јагоде по општинама 

Посматрано по 
општинама, највеће 
површине су у  

o Шапцу (292 ха),  
o Варварину (184 ха),  
o Крушевцу (160 ха),  
o Гроцкој (130 ха) и  
o Лесковцу (122 ха). 

 



Графикон 9. Производња јагоде у Србији, 2000-2013 

 Укупна производња јагоде се креће од 24.910 тона у 
2000. години до 37.924 тона у 2008. години 









Иако постоје повољни природни услови, као и 
потражња на тржишту, производња осталих 
јагодастих воћних врста је симболична и 
одвија се на свега 414 ха. Ту се пре свега 
убрајају црна и црвена рибизла, боровница, у 
задње време и аронија.  
 









Од укупне површине воћњака у Србији 
наводњава се само око 11%, и то углавном у 
Војводини.  

Проценат покривености засада системом за 
наводњавање је већи у равничарским 
деловима Војводине него рецимо у 
општинама на Фрушкој гори, због недостатка 
воде. 
 





Попис није методолошки правио разлике 
између хладњача за свеже и за смрзнуто. 
Највећи број хладњача је  у Смедереву, 
Тополи, Суботици, Гроцкој и Чачку, типичним 
„воћарским“ општинама. 

 Када су у питању капацитети,  предњачи 
Ариље (58.035 м3), а затим одмах следе 
Смедерево, Суботица и Бела Црква. 
 



Капацитети за складиштење стоног 
воћа су недовољни, а технологија 
чувања воћа (са изузетком јабуке) је на 
ниском нивоу.  
Савреме хладњаче већих капацитета су 

углавном смештене у Војводини.  
Нажалост, чест је случај да произвођачи 

немају сопствене хладњаче већ су оне, 
као у случају малине и купине, углавном 
у власништву фирми које се баве 
откупом воћа. 





Пописом је евидентно да у појединим 
подручјима недостаје складишних 
капацитета. Пример су општине Ваљево, 
Мерошина и Прокупље које су у врху по 
површинама под воћем, а имају мало 
складишних капацитета 



Механизација је углавном застарела 



Број кориштених трактора је велики и 
довољан за воћарску производњу, њихова 
старост је поражавајућа. Ретке су општине у 
централној Србији у којима је просечна 
старост трактора испод 10 година, док је 
ситуација у Војводини донекле боља. 

 



Без адекватне заштите од болести и 
штеточина, нема сигурне производње воћа. 
Број атомизера у употреби није сразмеран 
површинама под воћем у појединим 
општинама, чак и у општинама које су водеће 
по воћарској производњи (Гроцка, 
Смедерево, Суботица итд) удео атомизера 
старијих од 10 година веома велики.  
 





Просек старости носилаца газдинстава се 
креће од 50-55 у већини општина у 
Војводини, 55-60 у Мачви и деловима 
Шумадије ближе Београду, до 60-65 у већини 
места источне, централне и делимично 
западне Србије. 
 



Закључак 
Већина воћних врста се производи у неколико 

главних производних рејона, што је 
условљено различитим факторима, углавном 
климатским,али и близином тржишта, 
хладњача, прерађивачких капацитета и 
сушара. 

 Неке воћне врсте се неоправдано гаје и 
изван повољних агроеколошких услова те је 
неопходно дати препоруку рејонизације 
Србије за гајење воћака и њихових сорти.  
 



ВОЋАРСКО -  ВИНОГРАДАРСКИ 
РЕЈОНИ СРБИЈЕ 

 
1. СУБОТИЧКО-ХОРГОШКИ 
2. ФРУШКОГОРСКИ 
3. ЈУЖНОБАТАСКИ 
4. ПОДУНАВСКИ 
5. ПОДРИЊСКО-КОЛУБАРСКИ 
6. ЗАПАДНОМОРАВСКИ 
7. ШУМАДИЈСКИ 
8. ТИМОЧКИ 
9. ЈУЖНОМОРАВСКИ 
10.КОСОВСКО-МЕТОХИЈСКИ 



Доминантне су коштичаве воћне врсте, затим 
следе јабучасте, јагодасте, а најмање су 
заступљене језграсте воћне врсте. Шљива је 
по површинама и даље доминантна врста, а 
јабука је друга.  

  
 



Доста је екстензивних засада, мало се 
површина наводњава (11%). 

 Доста је застарела механизација и старосна 
струклтура носилаца газдинстава воћарске и 
виноградарске производње је доста 
неповољна. 

 



Подстицајним мерама стимулисати 
савремене технологије прилагођене 
насталим климатским променама 



ВОЋНА ВРСТА Место у Европи по 
површинама 

Место у Европи по 
произвоњи 

Јабука 8 14 

Крушка 10 12 

Дуња 1 1 

Шљива 1 2 

Вишња 4 4 

Бресква 5 5 

Кајсија 8 6 

Трешња 14 3 

Орах 11 5 

Леска 6 

Малина и купина 3 

Купина 1 

Јагода 6 

Место Србије у Европи  
по површинама и производњи воћа 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ 
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