














Простор обухваћен Мастер планом 
(60 катастарских општина) 

Укупно 

Површина 74.976 ha 

Број становника 20.058 

Број домаћинстава 7.001 

Број регистрованих пољопривредних газдинстава 3.791 (54,1%)  



Планина Рудник  
(60 катастарских 
општина) 

Засејана површина, ha. 

Пшеница Раж Јечам Овас Кукуруз 

2.530 33 750 1.366 3.551 



Планина 
Рудник  
(60 катастарских 
општина) 

Говеда Свиње Овце Козе Живина Пчеле 

број  
грла 

број  
грла 

број  
грла 

број  
грла 

број  
грла 

број 
друштава 

9.727 19.582 40.847 1.621 129.730 7.150 



Највеће површине под ратарским врстама на 
основу података из Пописа пољопривреде 2012., 
утврђене су у селима:  
 
Добрача (475,51 ha);  
Борач (470,00 ha); 
Остра (400,70 ha); 
Љуљаци (310,00 ha);  
Влакча (282,83 ha); 
Доња Врбава (268,85 ha);  
Рамаћа (268,34 ha); 
Каменица (249,92 ha) и  
Кнежевац (243,35 ha).  
- Код преосталих села просечна површина 
под ратарским врстама варира од 100 до 
200 ha.   

Савремени узгој стоке  
присутан је у селима:  
 
Борач;  
Бечевица;  
Драча; 
Каменица;  
Рамаћа; 
Велики Шењ;  
Вујетинци; 
Остра; 
Горња Шаторња;  
Козељ и  
Доња Врбава.  
 
 
 

Усклађен однос ратарске и сточарске производње као и повољни демографски и 
природни ресурси установљени су у селима:   
 

Каменица, Страгари, Маслошево, Влакча, Велики Шењ, Рамаћа, Добрача, 
Борач, Луњевица, Доња Врбава, Грабовица, Доња Црнућа, Остра, 
Вујетинци, Блазнава, Доња Шаторња, Горња Шаторња и Јарменовци.   



Две групе пољопривредних газдинстава: 
 

1. Пољопривредна газдинства код којих је заступљен интензивни 
начин производње (низијски делови рудничког краја у западним, 
северним и северо-источним деловима области); 

2. Пољопривредна газдинства код којих је заступљен екстензивни 
начин производње. Највећим делом ова газдинства су присутна у 
брдским и планинским крајевима централног, источног и јужног  
дела области.  

     (погодност конверзије традиционалне у органску производњу) 

Предлог мера за унапређење ратарске и  
сточарске производње рудничког краја  

- Формирање задруга или струковних удружења које би окупиле 
пољопривреднике и пружиле им стручну и организациону помоћ при 
производњи и пласману пољопривредних производа и прерађевина.  

- Код напредних пољопривредних газдинстава треба настојати да се 
још више усаврши ниво технологије производње. То се посебно односи 
на употребу декларисаног сортног семена, примену наводњавања, 
минералних ђубрива, пестицида и увођење савремене пољопривредне 
механизације.  



- Увођење нових врста ратарских риљака у брдским и планинским 
крајевима као што су хељда, тритикале и повећање сетвених површина 
под ражи.  
- Повећање производње кабасте сточне хране, пре свега зелене крме и  
сена са природних ливада и пашњака као и производња силажног 
кукуруза. 

- Код произвођача, где доминира екстензивни начин производње,  
посебно у брдским и планинским крајевима, треба приступити 
значајнијем процесу унапређења пољопривредне производње.  

- Искористити присуство великог броја старих, локалних и аутохтоних 
генотипова који су прилагођени постојећим условима успевања и 
примењеној технологији производње.  
- Погодност увођења у производњу ових генотипова је што су они 
веома често  високотолерантни према проузроковачима економски 
најважнијим биљним болестима и штеточинама.  
Постојећи генофонд је од непроцењивог значаја за органску 
производњу.  

- Код појединих пољопривредних произвођача захваљујући погодности 
природних услова могуће је, уз претходно савладавање одређених 
специјалистичких знања, извршити конверзију традиционалне 
производње у итегралну и органску производњу.  



- Изградња интензивних сточарских фарми у нижим пределима  
рудничког краја.  

- Изградња еко фарми мањег капацитета за узгој  говеда, оваца и коза у  
брдским и планинским областима рудничког краја.  

- Уз релативно скромна материјална улагања могуће је, са процењене 
површине од око 20.000 ha природних ливада и пашњака, где се 
тренутно остварују веома скромни просечни приноси од 1,5 до 2,0 t ha-1 
зелене крме и сена, повећати приносе за преко 50% и то применом 
минералних ђубрива, као и побољшавањем флористичког састава на 
ливадама и пашњацима.  

- Унапређење пчеларске производње, као допунске делатности,  
са производним капацитетом једног газдинства од 30 до 60 кошница.  

- Производња стајњака као и осталих органских ђубрива (компост, 
тресет, глистењак, зеленишно ђубриво) представљају основ за увођење 
органске производње у ратарству.  

- Увођење кукуруза намењеног за производњу силаже на већим 
сетвеним површинама као и луцерке, детелине и других крмних биљака.  



ХВАЛА НА ПАЖЊИ  
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