
 

 

 

Анализа стања у области 
пољопривреде и руралног 
развоја - НАЦРТ 

 
 

 Општина Сокобања 

 

април 2022. 

 

 

  



 

 
1 

Садржај: 
Увод ............................................................................................................................................................. 2 

Географски подаци општине Сокобања – потенцијал за развој пољопривреде ...................... 2 

Демографске карактеристике општине као индикатор за развој пољопривреде .................... 2 

Пољопривредно земљиште ..................................................................................................................... 2 

Радна снага у пољопривреди .................................................................................................................. 3 

Национални правни оквир коришћен је у дефинисању смерница руралног и 

пољопривредног развоја. ..................................................................................................................... 5 

Искоришћеност потенцијала општине Сокобања .............................................................................. 5 

Стање и трендови у пољопривреди и руралном развоју ............................................................... 6 

Подршка ЈЛС развоју пољопривреде и руралног развоја ................................................................ 7 

Препоруке ............................................................................................................................................... 8 

SWOT анализа сектора пољопривреде општине Сокобања ........................................................... 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2 

Увод 

Географски подаци општине Сокобања – потенцијал за развој пољопривреде 

У централном делу источне Србије окружена планинама средње висине налази се општина 

Сокобања са површином од 525 km2. Највећи део општине се налази у Сокобањској котлини, коју 

окружују планине Озрен и Девица са јужне стране, и Ртањ и Буковик са северне. На западу, котлина 

прелази у Моравску долину, а на истоку у Тимочку. Просечна надморска висина је око 400 m, а 

највиши врх је Шиљак (1.567 m) на планини Ртањ. Цело подручје је обилује карактеристичним и 

атрактивним крашким рељефним облицима.  У атару села Мужница налази се јама леденица дугачка 

50 m, са уједначеном температуром током целе године (између -20C и -40C). У подножју планине 

Ртањ налази се Врмџанско језеро, настало природним путем, а захвата површину од 2 ha. Атар села 

Сесалца карактеришу крашки облици рељефа, где се истичу Сесалчка пећина – прераст Зарвине 

реке и ретка природна појава - прозорац Богова врата у атару села Милушинац. На територији 

општине влада умерено-континентална клима, са свежим летима и благим зимама. Просечна 

годишња температура је око 10,30C, просечна влажност ваздуха је 73%, а просечна количина 

падавина је 600-700 mm/m2 (Стратегија руралног развоја општине Сокобања за период 2019-2023. 

године). 

 

Демографске карактеристике општине као индикатор за развој пољопривреде 

Општина обухвата 25 насеља од којих је само једно градског типа и то административни центар 

Сокобања. Општина има повољан географски положај и граничи се са општинама: Алексинац, 

Ражањ, Бољевац, Књажевац и Сврљиг. Према последњем попису становништва из 2011. године 

укупан број становника је износио 16.021, од чега је скоро 50% живело у насељу Сокобања 

(Стратегија руралног развоја општине Сокобања за период 2019-2023. године). Такође, примећује 

се континуирани пад броја становника почевши од педесетих година прошлог века. На основу 

процена из 2017-е године, просечна густина насељености je 28 m2. Најмањи број становника 

забележен је у селима Ново Село (32) и Церовицa (33)1.  

Примећене су миграције у два основна правца: из села у град, што доприноси смањењу потенцијала 

сеоских насеља и из општинских насеља у веће урбане центре попут Ниша i Београда . Када је у 

питању запосленост, 40,46% је економски активно, док је број незапослених 2015. године износио 

1.446 од чега су 775 жене и 671 мушкарца.2 

Пољопривредно земљиште 
У општини Сокобања за област пољопривреде задужено је Одељење за урбанизам, локални 

економски развој и заштиту животне средине.  

Анализа области пољопривреде и руралног развоја базираће се на подацима са последњег пописа 

пољопривреде 2012. године, као и анкети која се спроводи у међупописном периоду на сваке три 

године. Доступна је анкета о структури пољопривредних газдинстава из 2018. године. 

 

 

Табела 1. Коришћено пољопривредно земљиште 

Коришћено пољопривредно земљиште  

(у хектатимa) 

Попис 

2012. 

Анкета 

2018. 

 
1 (http://popis2011.stat.rs/?page_id=2162). 
2 (Статистика запослености и зарада, РЗЦ, ДИ Профил Сокобања РЗС ). 

http://popis2011.stat.rs/?page_id=2162
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Окућница 29.95 - 

Оранице и баште 9.597,03 11.059 

Воћњаци 487,22 463 

Виногради 57,55 77 

Остали стални засади 0,31 - 

Ливаде и пашњаци 5.726,47 7.017 

Укупно 15.898,53 18.616 

Извор: РЗС, Општине и региони у РС, 2021. и Републички завод за статистику 

 

Према анкети из 2018. године укупна површина под ораницама и баштама је 11.059 ha, под 

воћњацима 463 ha и виноградима 77 ha (Табела 1). Када су у питању ливаде и пашњаци, укупна 

површина је 7.017 ha, што је знатно више у односу на 2012. годину.  

 

Табела 2. Пољопривредно земљиште 

Назив индикатора 
Јединица 

мере 
2012 

Расположиво пољопривредно земљиште Хектар, ha 24.121 

Расположиво пољопривредно земљиште , као % 

укупне површине општине 
% 45,94 

Расположиво пољопривредно земљиште по 

газдинству 
Хектар, hа 9,60 

Коришћено пољопривредно земљиште Хектар, ha 15.899 

Коришћено пољопривредно земљиште, као % 

расположивог земљишта пољопривредних 

газдинстава 

% 65,91 

Коришћено пољопривредно земљиште, као % 

укупне површине општине 
% 30,28 

Kоришћено пољопривредно земљиште по 

газдинству 
Хектар, ha 6,30 

Извор: Аналитички сервис ЈЛС, попис пољопривреде 2012. 

 

Према последњим подацима из 2012. године укупна површина расположивог пољопривредног 

земљишта износила је 24.121 ha, oд тога 15.889 ha коришћеног и 8.232 ha некоришћеног (Табела 2). 

Из наведеног се може закључити, да је удео пољопривредног земљишта, које се користи за 

пољопривредну производњу 65,91%, што је значајно више од републичког просека , јер је удео 

пољопривредног земљишта на републичком нивоу за период 2014-2020. година износио  

57,34%.  

Коришћено пољопривредно земљиште по газдинству износи 6,30 ha, што је око 17% више у односу 

на републички просек. Државно пољопривредно земљиште чини скоро половину са близу 10.000 

ha, при чему се под закуп узима 655 ha. Општина спроводи комасацију. 3 

 

Радна снага у пољопривреди 
 

 
3 (https://sokobanja.ls.gov.rs/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0). 

https://sokobanja.ls.gov.rs/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0
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Табела 3. Ангажована радна снага у пољопривреди, 2012. година 

 Жене Мушкарци Укупно 

Носиоци породичног газдинства 601 1.863 2.464 

Чланови породице и рођаци који су 

обављали пољопривредне активности 

на породичном газдинству 

2.344 1.618 3.962 

Стално запослени на породичном 

газдинству 
0 1 1 

Стално запослени на газдинству 

правног лица/предузетника 
0 3 3 

Управници (менаџери) на 

газдинствима 
524 1.997 2.521 

Извор: Попис пољопривреде, РЗС, 2012. 

 

Ангажована радна снага у пољопривреди приказана је у Табели 3. На основу пописа пољопривреде 

из 2012. године може се утврдити да је број жена управника на газдинствима 524 од укупно 2.521 

(Табела 3), што указује на изражену родну неравноправност и још увек доминантно власништво над 

имовином мушких чланова породичних газдинстава. 

 

 

Графикон 1. Чланови газдинства и стално запослени на породичном газдинству према полу (%) 

 

 
Извор: Попис пољопривреде, РЗС, 2012. 

 

Показатељ ЦОР-а 5.а.1 (а) Удео укупног пољопривредног становништва које има власништво или 

безбедна права на пољопривредном земљишту, по полу; и (б) удео жена међу власницима или 

носиоцима права на пољопривредном земљишту, по врсти власништва или права. 

Проценат жена носилаца пољопривредног газдинства је 24%. 
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Национални правни оквир коришћен је у дефинисању смерница руралног и 

пољопривредног развоја. 
Како би се донела вишегодишња планска документа у области руралног и развоја пољопривреде 

коришћен је правни оквир Републике Србије представљен кроз Закон о пољопривреди и руралном 

развоју ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 10/2013 - др. закон и 101/2016 и 114/2021). Кровни документ 

је Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014. - 2024. године 

(„Службени гласник РСˮ, број 85/14), при чему закон предвиђа и доношење Националног програма 

руралног развоја за програмски период који не може бити дужи од седам година, у сврху реализације 

стратешких циљева прописаних Стратегијом.  

Националним програмом руралног развоја од 2021. до 2024. године прописују се средњорочни 

правци развоја руралних подручја. Такође, детаљније се описују начини спровођења мера руралног 

развоја за програмски период од 2021. до 2024. године. Истовремено, овај документ потпуно је 

усклађен и са стратешким оквиром Заједничке пољопривредне политике Европске уније за период 

2021 - 2031. године. Приликом формирања националног програма водило се рачуна о уважавању 

специфичних потреба и приоритета развоја пољопривреде и руралних подручја Републике Србије. 

Искоришћеност потенцијала општине Сокобања 

Као најзначајнији сегменти пољопривреде у Сокобањи издвајају се сточарство, воћарство и 

повртарство. Доминира примарна пољопривредна производња, у оквиру приватних газдинстава, 

углавном за сопствене потребе, уз постојање мањег број прерађивача меса. Расположиво 

пољопривредно земљиште чини 45% укупне површине општине, но потенцијал није искоришћен 

потпуно, јер се користи 30% укупне површине општине, а значајан део чине оранице и баште, као и 

пашњаци. Према подацима са пописа 2012. године, користи се 65,91% расположивог 

пољопривредног земљишта. Уочљиво је и повећање површина под пашњацима, али није јасно, да 

ли се те површине користе за узгој стоке на отвореном, или су у питању необрађиване и запуштене 

парцеле. Од ратарских производа најважнији су кукуруз и пшеница, но они се производе само за 

потребе сточне хране, те нема потенцијалног профита од продаје вишкова. Системи за наводњавање 

постоје, али у изузетно ниском проценту (0,40%), па је нема стабилних и гарантованих приноса. 

Газдинства су у просеку мала, те за озбиљнију производњу и тржишно наступање недостаје 

удруживање. Од повртарских култура претежно се гаје кромпир и пасуљ. Продаја вишкова је 

спорадична и локална, а често и везана за туристичку сезону. Општина нема прихватне и 

прерађивачке капацитете. Имајући у виду потенцијал Сокобање као туристичког центра, а тиме и 

места са повећаном потребом за пољопривредним производима и прерађевинама, постојећи 

производни и прерађивачки капацитети су недовољни. У оквиру сточарске производње претежно је 

заступљено говедарство. Према подацима из општине, последњих година се финансира 100% 

вештачко осемењавање крава, што чини расни сатав међу најбољим у Србији. Пажња је усмерена 

на производњу млека а не на тов, а услови у којима се животиње држе најчешће нису адекватни као 

ни њихова исхрана. Постоје мање кланице и месаре, али је откуп спорадичан. Општина Сокобања 

има очувану природу и богат биљни фонд што даје добре предуслове за бављење пчеларством и 

производњом меда. Недостаје брендирање свих производа, попут сирева, док је за мед процес 

заштите географског порекла при крају. На територији општине забележено је 200 лековитих врста 

биљака, и оне су ресурс који је већ познат. Међутим, само једна фирма бави се производњом и 

прометом лековитог биља (Адонис доо). Сакупљање лековитог биља додатно се афирмише кроз 

постојећу локалну манифестацију Свети Јован Биљобер. Нема података да постоји плантажна 

производња ове сировине. 
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Када је реч о инфраструктури, општински путеви ка селима су у добром стању и постоји добра 

повезаност са већим градовима. Општина Сокобања располаже значајним шумским (47% површине 

општине) и водним потенцијалом који такође нису искоришћени. 

Из наведеног је евидентно да Сокобања има предуслове за рурални развој уз могућност 

диверзификације активности у оквиру пољопривредних газдинстава у спрези са туризмом. 

Стимулација унапређења производње и добијени вишкови могли би да се директно пласирају. 

Додатну вредност било би могуће постићи и кроз брендирање и увођење ознака квалитета. Проблем 

ове општине је останак младих људи на селу, па је и то разлог мањих тржишних вишкова. Са друге 

стране, постоји велики потенцијал за развој руралног туризма, којим би се подстакле и друге гране 

привреде.  

 

Стање и трендови у пољопривреди и руралном развоју 

Општина Сокобања испољава континуирано интересовање и усмереност ка руралном развоју кроз 

стручан и фокусиран приступ, који подразумева и усаглашавање са стратегијама какве постоје у ЕУ. 

Постојећи напори били су регулисани кроз стратегију одрживог развоја општине, али им је 

недостајала фокусираност и анализа руралних потенцијала. 

У оквиру Стратегије руралног развоја општине Сокобања за период 2022-2028. година, као 

приоритет је постављен одрживи привредни раст који се разрађује кроз следећа три циља: 

 Раст конкурентности пољопривреде уз прилагођавање захтевима домаћег и 

иностраног тржишта (за чију реализацију се предвиђа пет мера: 1) Подстицај комасације, 

повезивања и удруживања мањих произвођача, 2) подршка побољшању расног састава 3) 

подстицање увођења стандарда квалитета, ознака географског порекла традиционалних 

прехрамбених производа и побољшање маркетинга пољопривредних производа, 4) едукација 

произвођача ради унапређења примарне производње и прераде у циљу стварања додатне вредности 

и 5) подршка унапређењу производне инфраструктуре). 

 Одрживо управљање природним ресурсима (за чију реализацију се предвиђају 3 мере: 1) 

подршка одрживом управљању водним ресурсима, 2) унапређење производне праксе за одрживо 

коришћење земљишта и 3) очување зона биодиверзитета).  

Унапређење квалитета живота и смањење сиромаштва (реализација овог циља предвиђа 

две мере: 1) диверзификација активности на пољопривредним газдинствима кроз подстицање 

непољопривредних делатности као што су туризам, стари занати и организација манифестација и 2) 

подршка маркетингу и брендирању ових делатности). 

Општина Сокобања има посебно изражене могућности за диверзификацију руралних активности 

због развијеног туризма. Проблем је што смештајна понуда није праћена одговарајућом 

гастрономском понудом базираној на локалним сировинама. Потребне су и интензивне едукације, 

које би побољшале продуктивност и маркетинг производа са додатном вредношћу. Продаја би била 

олакшана чињеницом да није потребно иступати на удаљеним тржиштима, пошто се велики део 

вишкова може пласирати бањским гостима. 

Једна од кључних предности општине Сокобања је удео пољопривредног земљишта посебно 

ливада и пашњака у односу на расположиво пољопривредно земљиште. Имајући у виду 

прилично очувану животну средину, незагађено земљиште и квалитетан ваздух, те се постојећи 

ресурс може интензивније користити за слободни узгој стоке, посебно товних грла. Бројне 
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самоникле лековите биљке пружају и одличну прилику за развој пчеларства као и производњу и 

промет лековитог биља, што још увек није довољно искоришћено. Очувана и незагађена природа 

пружа могућност за релативно брзо и једноставно започињање органске производње, посебно 

воћа и поврћа, које би врло брзо могло да се пласира на локалном нивоу као део менија при хотелима 

и ресторанима (у овом тренутку је у Сокобањи регистрован само један органски произвођач који 

производњу реализује на свега 4 ha). Пољопривредна газдинства у Сокобањи имају бољу 

структуру (у просеку нешто мање од 10 ha) у односу на већи део земље. То даје места повећању 

продуктивности али и комасацији. Међутим и без укрупњивања, увођење нових технологија и 

ефикаснији трансфер знања, обезбедили би производњу повртарских култура. Већу конкурентност 

и економску стабилност омогућило би и боље повезивање и укрупњивање те сигурније иступање 

према откупљивачима и прерађивачима.  
Општина је позната као значајна туристичко-лечилишна дестинација са просечно 80.000 

посетилаца годишње. Овај потенцијал може се употпунити повезивањем за примарном 

производњом и прерадом заснованом на производима препознатљивог квалитета и са додатом 

вредношћу.  

Активности које ЈЛС спроводи у циљу реализације стратешких циљева а нису финансијске 

природе. 

 

Општина Сокобања располаже са адекватним капацитетима за промовисање и подршку руралном 

развоју. Конкретно: пет удружења усмерених ка кључним пољопривредним областима за чији 

развој постоје сви предуслови (у дружења пчелара „Крајинска матица“ и  „Сокобања“, удружења 

говедара „Девица“ и „Ртањ“, удружење „Одгајивача оваца и коза“, удружење воћара „Сокобања“, 

удружење за лековито биље "Др Јован Туцаков"). Доступна је и инфраструктура у домену 

промовисања технологије и стручних знања преко два удружења: удружење „Сокобањско еколошко 

друштво“ (СЕД) и локална акциона група Ртањ (ЛАГ РТАЊ ). Подршку широј јавности на локалном 

нивоу могу пружити и бројни медијски канали и то у форми која је прихватљива целокупном 

становништву општине а то су: интернет портал општине Сокобања, интернет портал СОКОпрес, 

ТВ Сокобања, ФБ страница општине Сокобања, ФБ страница ЛАГ РТАЊ и ФБ страница РАРИС. 

Информације квалитативног карактера пружа и ЛС Сокобања, и то преко одељења за ЛЕР, 

помоћника председника за пољопривреду и члана општинског већа коме је неформални ресор 

пољопривреда и рурални развој. 

Oрганизацијом стручних скупова-саветовања и едукација за циљне групе из области пољопривреде 

и руралног развоја које реализује „Пољопривредна саветодавна и стручна служба “Књажевац“ и 

РАРИС – Регионална агенција за развој источне Србије локална самоуправа додатно потпомаже 

развој пољопривреде, тј. рурални развој. 

 

Подршка ЈЛС развоју пољопривреде и руралног развоја  

Када посматрамо област пољопривреде са просеком учешћа у расходима буџета од 2,90% можемо 

закључити да, иста представља посебан приоритет финансирања из локалног буџета, сваке године. 

Од укупно планираних издвајања за ове сврхе већи део се односи на субвенције – подстицајна 

средства пољопривредним произвођачима, други део се односи на финансирање функционисања 

пољопривредних удружења грађана, док је трећи део у виду уговорених услуга и поправки атарских 

путева. 
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За рурални развој општина Сокобања је 2021. године утрошила 31.700.000 РСД. Од тога највећи део 

је био опредељен подршци за спровођење пољопривредне политике (шифра 0101-0001), 19.500.000 

РСД, и 6.000.000 РСД као мере подршке руралном развоју без спецификације (шифра 0101-0002). 

Табела 4. Подстицање пољопривреде, у РСД. 

Подстицаји регионалног 

развоја 
2018 2019 2020 2021 

Подстицање пољопривреде 31.514.000,00 41.692.000,00 42.906.000,00 31.969.000,00 

Извор: Агенција за привредне регистре 

Показатељ ЦОР-а 2.а.2 Укупни званични токови средстава (званична развојна помоћ плус остали 

званични токови) у сектор пољопривреде. 

Укупни подстицаји регионалног развоја за пољопривреду у 2021. години износе 31.969.000,00 РСД 

– Aгенција за привредне регистре. 

Иако је општина поседовала стратегију руралног развоја у оквиру које је дефинисано да ће 

издвајања бити највише усмерена ка развоју и унапређењу пољопривредних примарних и производа 

са додатом вредношћу, буџет јасно показује да реална усмерења нису пратила стратегију. Са друге 

стране, истом стратегијом је истакнуто да ће се радити на побољшању сеоске инфраструктуре, у шта 

су и уложена значајна средства (122.525.000 РСД). Слично је планирано и за 2022. годину, тачније 

за рурални развој опредељено је 30.950.000 РСД, уз идентичне области улагања: подршка 

спровођењу пољопривредне политике и мере подршке руралном развоју. У конкретном смислу, 

планирано је да се политика руралног развоја реализује кроз едукацију пољопрвредних 

произвођача, да се стимулише повећање регистрованих пољопривредних газдинстава која су 

корисници кредитне подршке, као и да се повећа проценат уређеног пољопривредног земљишта и 

његово коришћење. Да би се реализовали ови циљеви општина је определила 24.650.000 РСД. Као 

мере унапређења руралног развоја планирано је да се повећа проценат земљишта обухваћеног 

годишњим програмом, да се стимулише укључивање жена у пољопривреду, и да се повећа број 

газдинстава корисника постојећих мера (укупно намењено 6.300.000 РСД). Исте мере финансиране 

су и у 2021. години. 

Препоруке 

 

Фокус Општине у претходном периоду је био на побољшању инфраструктуре, што је посредно 

требало да се одрази и на пољопривредни развој кроз већу приступачност парцелама и делу 

логистичког ланца. Радило се на анимирању локалног становништва за укључивање у програме 

финансирања као и на повећање удела земљишта обухваћеног програмима. Имајући у виду да су 

постојећи пољопривредни произвођачи мали и да раде на малим производним површинама, 

неопходно је додати и подршку удруживању и стимулисати задружно удруживање. Пошто тржиште 

директних купаца постоји и реализује се стабилно на годишњем нивоу (у виду туриста и 

туристичких објеката) препорука је да се дефинишу мере и буџет којим би се стимулисало 

брендирање, маркетинг и увођење ознаке порекла или традиционалних производа. 

 

Према степену развијености општина Сокобања припада трећој групи (степен развијености од 60% 

до 80% од републичког просека). Општина би овај прилично повољан статус, користећи национално 

законодавство могла искористити за: 
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– Веће подстицаје за развој задругарства, на основу Закона о задругама4 у циљу подизања 

капацитета, 

– Активну промоцију предности које нуди незагађена природа и биодиверзитет, те туристички 

потенцијал. 

Посебно је важно обратити пажњу на едукацију становништва и унапређење опреме за 

пољопривредну производњу, превасходно сегмент сточарства и узгоја пчела. 

  

 
4 Додати у фус ноти "Сл. гласник РС" бр. 112/2015 
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SWOT анализа сектора пољопривреде општине Сокобања  

 

На основу доступних података приказана је SWOT анализа, која представља идентификацију 

главних предности и мана, као и шанси и претњи (SWOT-Strengths-снаге; Weaknesses-слабости; 

Opportunities-шансе, Threats-претње) пољопривредне производње на територији општине 

Сокобања. 

 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

Повољни климатски услови за развој ратарства и 

сточарства; 

Потенцијал за развој органске сточарске 

производње; 

Висок удео квалитетних пашњака и ливада; 

Природни потенцијал за наводњавање; 

Шумски потенцијал; 

Очувана животна средина, незагађено земљиште и 

квалитетан ваздух; 

Бројне самоникле лековите биљке; 

Висок потенцијал за развој пчеларства; 

Пољопривредна газдинства у Сокобањи имају 

добру структуру; 

Високо развијен туризам у општини Сокобања и 

велика посећеност током туристичке сезоне 

Мали број жена носиалацана 

пољопривредним газдинствима; 

Низак ниво технологије и агротехнике; 

Недостатак наводњавања; 

Неикоришћеност природних потенцијала; 

 

Примарна пољопривредна производња – 

не постоји прерада  

 

Не постоји веза између пољопривредне 

производње и потрошње током туристичке 

сезоне у општини Сокобања 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

Могућност коришћења републичких средстава и 

IPARD;  

Удруживање пољопривредних произвођача; 

Општина је позната као значајна туристичко-

лечилишна дестинација што доприноси и развоју 

примарне пољопривредне производње; 

Већи подстицаји за развој задругарства; 

Брендирање; 

Увођење ознаке порекла; 

Развој руралног туризма 

 

Унапређење степена прераде пољопривредних 

производа на виши ниво и производња 

препознатљивих локалних производа 

 

Стварање веза између пољопривредне производње 

и потрошње (током туристичке сезоне и ван 

сезоне) у општини Сокобања, стварање тржишних 

ланаца вредности 

Негативан утицај климатских промена; 

Пандемија; 

Нестабилна политичка дешавања; 

Мања понуда специфичних банкарских 

производа са повољнијим условима; 

Сталне миграције становништва; 

Негативан природни прираштај; 

 

 


