
ПРВИ РЕЗУЛТАТИ ПОПИСА ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ПОДРУЧЈУ
КОЛУБАРСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

Просечно4,4
хектара по газдинству

Укупно 27.592 пољопри-
вредна газдинства на под-
ручју Колубарског управног
округа евидентирана су то-
ком јесењег пописа пољо-
привреде који је у целој Ср-
бији реализован од 1. окто-
бра до 15. децембра прошле
године. Пописана газдин-
ства користе нешто мање од
125 хиљада хектара пољо-
привредног земљишта, у
просеку 4,4 хектара по га-
здинству, кажу први резул-
тати које је објавило Удру-
жење за пољопривреду, пре-
храмбену индустрију, водо-
привреду и шумарство Реги-
оналне привредне коморе
Ваљево.

Поређења ради, на тери-
торији Мачванског управ-
ног округа пописано је
знатно више пољопривред-
них газдинстава - 44.663 и
она обрађују 160 хиљада
хектара, тако да је просек
на том подручју 3,6 хектара
по газдинству.

У Колубарском округу,
према попису, има нешто ви-
ше од 59 хиљада говеда, око

161 хиљада свиња, скоро 162
хиљаде оваца, више од два
милиона комада живине и
око девет хиљада коза. Број
пописаних пчелињих дру-
штава на нашем подручју је
око 24 хиљаде, а број трак-
тора 17.372. Кад се обрачу-
нају просеци, долази се до
податка да по газдинству
има просечно двоје говеда,
5,9 свиња и исто толико ова-
ца, скоро 80 комада живине
и свега 0,3 козе. Када је о ко-
шницама реч, њих је у про-
секу 0,9, док се број тракто-
ра зауставио на 0,6 по га-
здинству. По приказаним ре-
зултатима, Мачвански округ
има у просеку нешто више
свиња (8,9), али мање оваца
(3,6) и живине (22,2) по га-
здинству, у односу на Колу-
барски.

На подручју Србије попи-
сано је нешто више од 631
хиљаду газдинстава, од тога
628,5 хиљада породичних и
2.567 газдинстава правних
лица и предузетника, која
заједно користе пољопри-
вредно земљиште површине

3,35 милиона хектара. Попи-
сом је у целој Републици
евидентирано 909 хиљада го-
веда, 3,4 милиона свиња, 26,6
милиона комада живине,
скоро 1,73 милиона оваца и
235,5 хиљада коза. Број пче-
лињих друштава је достигао
цифру од 673.651, а трактора
408.734.

Првим самосталним по-
писом пољопривреде реали-
зованим на територији Репу-
блике Србије у последњих
50 година анкетирано је пре-
ко 937 хиљада домаћинста-
ва, а пописана су само она
газдинства која обрађују
или користе 50 и више ари
пољопривредног земљишта
без обзира да ли је та произ-
водња намењена тржишту
или не, затим газдинства ко-
ја обрађују или користе ма-
ње од 50 ари али обављају
интензивну производњу на-
мењену тржишту, као и она
газдинства која су на дан 30.
септембра 2012. године гаји-
ла одговарајући број грла
крупне и ситне стоке.
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