
ПОЉОПРИВРЕДА КАО
СТАВКА НА ПАПИРУ

Попис пољонривредних домаћинстава у СрбиЈИ завр-
шепје 15. децембра 2012. тодине. Резултати нониса у-
пућују на велике пољопривредне потенцијале Расин-
ског окрута и слабу искоришћеност и реализацију

С. ЦЕНЦ
Пре овог, претходнн попис по-

љопривредних домаћинстава
био Је пре 50 година, па псма у-
поредних података о сгатистич-
ком стању и пољопривредним
потенцијалима Расинског окру-
га. Разултати пописа нису до
краја обрађени, на су доступн..
са.мо они обрађенн на сајту Заво-
да за статистику РС.

Према подаиима о попису по-
љопривредних домаћинстава у
Србији који је завршен 15. де-
цсмбра 2012. тодине, Расински о-
круг који заузима 3,34 територи-
је Србије, има 60 одсто иољонри-
врсдног зсмљишта. Регпстрова-
но је
34.161 пољопривредних газдин-
става у Расипском округу и она
користс 87.164 хектара нољопри-
вредног земљишта што Је трећи-
на укупног пољоприврсдног зс-
мљишта у округу. Двс трећине
пољоприврсдног земљишта се и-
ли не користи, или није регистро-
вано (пописано).

Даље, у Расинском округу у-
купно је 34.040 говеда, 132.317
свиња итд, а има и
24.386 трактора по областима. У
просску, иољопривредно дома-
ћинство у Расинском округу ко-
ристи 2,5 хектара пољопривред-
но! земљишта, поседује просеч-
ио по једно говедо, 3,8 свиња, I, 1)
овце, 0,2 козе, 39,6 жнвине, 1,2
пчелиња друштва и 0,7 трактора.

Према подацнма Управе за тре-
зор Крушевац, која је за потрсбе

Миннсгарства пољонривреде ра-
лила регистровањс пољопри-
вредних газдинстава на герито-
рији општине Крушевац реги-
стровано је 6.684 породична по-
љопривредна газдинства, 31
предузеће, 1 предузетничко удру-
жење и 1 земљорадничка задру-
га. Укупна површина пољонри-
вредног земљишта је 21.842,26
хектара, од чега су на 13.313,91
хектар њиве, следе воћњаци па
1.394,58 хектара и ливаде па
1.161,64 хектара. Највећа повр-
шина је под житарицама које су
засејане иа 10.777 хектара, следе
површине од 3. 687 хскатара нод
крмним биљем и 1.487 хектара
под воћем и виноградима, док јс
2.385 хектара необрадиво земљи-

ште. У етруктурн застуиљеноеги
животињских врста и стоке, чији
језбирни број 370.762, пајвпше је
живине и птица - 214000, потом
97.500 риба, 22.679 свиња, 15.100
гр.та говеда...

Ови подаци су непотпуни, пс-
тиче Милста Човић, директор У-
правс за трезор у Крушевцу, јср
доста је пољопривредних газдин-
става која нису регистроваие, јер
не посгоји обавеза пољопрнвред-
ника да пријаве и рсгиструју сво-
ја домаћинства. Оеим тога, по
речима Човића, ових дана Ми-
нистарство пољопривреде утвр-
ђује критериЈуме за овогодишу
регистрапију пољоириведних до-
маћннетава, која ће трајати до
31. марта 2013. годипс, као и вр-
сту и опсег подспшајних мсра за
регистрована газдинава.

О привреди и нол-оприврсдн
Расинског округа, посрсдно го-
воре и подаии Рсгионалнс при-
врсдне коморе Крушевац, по ко-
јима Расински округ у укупном
извозу СрбиЈе учествуЈе са 1 .4 од-
сто, а у увозу са 0,9 одсчо. По. : _о-

привредна производња готово
да не учествује у овој размени. За

1 1 месеци прошле тодине при-
вреда Расинкот округа, по врсти
пољоприврсднс робе нс учеетвује
у извозу са пољопрнврсднпм
пронзводима, месом, м.тском и
мдсчним производима. Шпрс
1ледано изузстак јс АД "Вино
Жупа" Алсксандроиац коЈа изво-
зи безалкохолна и алкоходна пи-
ћа, тј. воћнс прерађевине. Оспм
тога, спорадично се извози купи-
на и дудиње па области под по-
љоприврсдним земљиш.ем у Ра-
синском региону остају само
производни и извозни потснци-
јал.

Заштојетако, познатоје. У по-
љопривреду држава Србија пе-
довољно улаже, па је и пољопри-
вредна производња у Расинском
округу, са једпс странс, готово
сасвим статистичка ставка па
смо се тако њиме и бавили. Та-
ква пољопривреда, прс свега,
кроз пијачну продају чува жи-
вотни стандард Крушсвца.

Толико из поЈБОприврсднс зе-
мљс Србије и пол.опривредног
Расипског округа.


