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 Пописом пољопривреде, 
који је Републички завод 
за статистику спровео 
током 2012. године, су 
након више од 50 година 
прикупљени подаци о 
стварном стању 
пољопривреде, а самим 
тим и о виноградарству.  

 У готово истом периоду у 
организацији 
Министарства 
пољопривреде, 
шумарства и 
водопривреде, је након 
више од 40 година 
урађена нова 
рејонизација 
виноградарских 
географских производних 
подручја Србије. 



 
• Винородна Србија 
обухвата територију 
целе Републике Србије 
надморске висине до 
800m, као и подручја 
изнад ове надморске 
висине уколико се она 
налазе на листи 
рејонираних подручја са 
већом надморском 
висином. 

 
• Регионе сачињавају 
географске целине. 
• У оквиру три региона 
се налази 22 рејона са 
77 виногорја и више 
виноградарских оаза. 

 

ВИНОРОДНА СРБИЈА 





 
У оквиру региона Централна Србија се налази 13 рејона: 
  
 Поцерско-ваљевски рејон, 
 Рејон Неготинска Крајина, 
 Књажевачки рејон, 
 Млавски рејон, 
 Топлички рејон, 
 Нишки рејон, 
 Нишавски рејон, 
 Лесковачки рејон, 
 Врањски рејон, 
 Чачанско – краљевачки рејон, 
 Рејон Три Мораве, 
 Београдски рејон, 
 Шумадијски рејон. 



Поцерско-ваљевски рејон 
 
•190,6 хектара винограда  
• виногради са стоним сортама 
49% површина.  
•1.153 газдинстава поседују 
винограде  (16 ари) 
•Највећи број виноградара се 
налазе у општинама Шабац и 
Коцељева. 



Рејон Неготинска Крајина 
 
•978 хектара винограда 
•винских сорти преко 91% 
•Највеће површине под 
виноградима се налазе у 
Рогљевачко-рајачком виногорју 
(419 хектара). 
•3.104 газдинстава поседују 
винограде, више од 45% (31,5 
ари) 



Књажевачки рејон 
 
•1076,47 хектара  
• преко 44% екстензивни 
виногради.  
•Виноградарством се бави 6473 
пољопривредна газдинства, 
36% од укупног броја 
газдинстава. (16,6 ари) 



Млавски рејон 
 
•814,37 хектара винограда 
• више од половине су 
екстензивни виногради.  
•Винске сорте око 61%  
•Највише винограда има у 
Пожаревачком виногорју  



Топлички рејон 
 

• 764,73 хектара винограда,  
• Винске сорте на 590 хектара 
• Југбогдановачко виногорје 
има највише површина под 
виноградима, 371,17 хектара 
•  Највећи број виноградара, 
односно винограда се налази у 
општинама Житорађа и 
Мерошина. 



Нишки рејон 
 

• 1311,85 хектара 
винограда претежно 
винских сорти  
• Највише винограда се 
налази у оквиру Чегарског 
виногорја, 554,35 хектара. 
• 8.415 газдинстава 
поседују винограде (33,15 
%).  



Нишавски рејон 
 
 
•470,88 хектара винограда од  
•преко 70% чине екстензивни 
виногради.  
•виногради са винским 
сортама 92%.  
• Највише винограда се 
налази у Пиротском 
виногорју. 
•3.598 газдинстава поседују 
винограде (30,3 % ) 
 



Лесковачки рејон 
 
•1459,27 хектара винограда 
•доминирају винске сорте 
(88%). 
• Екстензивни виногради 
чине чак 43,3%.  
•Највише винограда се 
налази у Власотиначком и 
Винарачком виногорју. 
•10.863 газдинстава поседују 
винограде (33,6%) 
•Просечан виноград по 
газдинству је13,4 ара. 



Врањски рејон 
 

• 421,31ha винограда.  
• Највише винограда се налази у 
Вртогошком виногорју (308,41 
ха). 
• 2.613 газдинстава поседују 
винограде (11,6 ари) 

 



Чачанско – 
краљевачки рејон 
 
•64,88 хектара винограда 
• највише у Јелчком 
виногорју 
•397 газдинстава поседују 
винограде, што чини свега 
око 1,24 % од укупног 
броја пољопривредних 
газдинстава. 



Рејон Три Мораве 
 
•7528,76 хектара  
•винске сорте 78%  
•Највише винограда се налази 
у Трстеничком, Жупском и 
Кружевачком виногорју. 
•18.129 газдинстава поседују 
винограде, што чини око 
33,16% од укупног броја 
пољопривредних газдинстава. 
•Просечна површина 
винограда износи 41,5 ари. 



Београдски рејон 
 
•1129,55 хектара винограда  
•претежно стоних сорти (62,3%) 
•4.421 газдинстава поседују 
винограде (11,88%)  
•Највећи број виноградара, 
односно винограда се налази у 
општинама Гроцка,Смедерево и 
Младеновац. 
 



Шумадијски рејон 
 
•1119,79 хектара  
•готово једнаком 
заступљеношћу стоних (52%) и 
винских (48%) сорти.  
•Према површинама винограда, 
најзначајније виногорје је 
Опленачко, са 545,7 хектара 
винограда. 
•5.000 газдинстава поседују 
винограде (12,84%)  
•Највише винограда се налази у 
општини Топола. 



У оквиру региона Војводина се налази 7 рејона: 
 

 Сремски рејон, 
 Суботички рејон, 
 Рејон Телечка, 

 Потиски рејон, 
 Банатски рејон, 
 Јужнобанатски рејон , 

 Бачки рејон. 

 



Сремски рејон 
 
•2215,55 хектара 
•Фрушкогорског 
виногорја 1865,67 
хектара.  
•Доминира производња 
винског грожђа (84%) 
•2.200 газдинстава 
поседују винограде (5,29 
%) 



Суботички рејон 
 
•312 хектара  
•Највише винограда се 
налази у Палићком 
виногорју (197 хектара). 
• У рејону 447 
газдинстава поседују 
винограде (5,44 %)  
•Највећи број винограда 
у општини Суботица  



Рејон Телечка 
 
•115,23 ha винограда. 
• На чак 35% поврчина 
винограда се гаје стоне 
сорте. 
•334 газдинстава 
поседују винограде 
(1,99%) 



Потиски рејон 
 
•309 хектара 
•највише у Севернопотиском 
виногорју (114,84 хектара) и 
општини Чока (94,22).  



Банатски рејон 
 
•Састоји се од два 
виногорја у оквиру којих 
је груписано више оаза. 
•132 хектара винограда 
•Стоне сорте се гаје на 
више од 36 % површина 
под виноградима.  



Јужнобанатски рејон 
 

• 1730,69 хектара 
• Вршачко виногорје има 
1405,48 хектара 
• У овом рејону 786 
газдинстава поседују 
винограде (2,2 хектара).  



Бачки рејон 
 

• Састоји од три оазе: 
Темерин, Бачки Моноштор 
и Каравуково. 
• 18,87 хектара 
винограда 
• Највише винограда се 
налази у оази Бачки 
Моноштор. 



Регион Косово и Метохија има два рејона: 
 
 Севернометохијски: 

 Источко 
 Пећко виногорје 

 Јужнометохијски: 
 Ђаковачко; 
 Ораховачко; 
 Призренско; 
 Суворечко; 
 Малишевско виногорје 

 
 Попис пољопривреде 2012. године није спроведен на 

територији АП Косово и Метохија. 

 



 У Србији је осамдесетих година прошлог века евидентирано 
преко 100 000 хектара винограда.  

 Данас у Србији има 22 150 хектара, од чега се безмало 
четвртина обрађује екстензивно.  

 Држава улаже велике напоре да субвенцијама и другим 
мерама подстакне подизање нових засада, али и поред тога 
обнова виноградарства тече успорено.  

 Нови засади се подижу претежно садним материјалом из 
увоза, те не чуди чињеница да у сортименту доминирају 
стране квалитетне беле и црне винске сорте.  

 Учешће аутохтоних и домаћих новостворених сорти је врло 
мало. 

 Последњих неколико година учињен је значајан напредак у 
унапређењу виноградарско-винарских технологија и подизања 
квалитета вина, као и производњи вина са географским 
пореклом.  
 



 О томе сведочи чињеница да у последње време расте извоз 
квалитетних вина са географским пореклом.  

 Да би се обнова српског виноградарства наставила и 
интезивирала, потребан је низ мера на различитим нивоима.  

 Иако су субвенције за виноградарство и винарство међу 
највећима у региону, држава треба наставити са повољним 
подстицајима, посебно за подизање засада, клонску селекцију 
и сертификацију, као и увођења модерне технологије.  

 Сами произвођачи морају мењати навике, морају се 
удруживати (пре свега око ознака географског порекла) и 
унапређивати знање и технологије.  

 Мора се подстицати и развијати домаћи научно истраживачки 
рад.  
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