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Попис пољопривреде 2012. године у Републици Србији 

– Коначни резултати – 
 

Републички завод за статистику данас објављује коначне резултате Пописа 
пољопривреде 2012, који је, уз помоћ Европске уније, спроведен у периоду од 1. 
октобра до 15. децембра 2012. године. Ови резултати омогућавају свеобухватан увид 
у структуру пољопривредних газдинстава у Републици Србији и односе се на: број 
пољопривредних газдинстава, површину пољопривредног земљишта – по 
категоријама коришћења, врстама усева и засада, број стоке – по врстама и 
категоријама, механизацију, објекте и радну снагу на пољопривредним газдинствима и 
производни метод у пољопривреди. 

Основни показатељи структуре пољопривредних газдинстава 

Број пољопривредних газдинстава 631.552

Површина пољопривредног земљишта, ha 3.861.477 

Број говеда 908.102

Број свиња 3.407.318

Број оваца 1.736.440

Број коза 231.837

Број живине 26.711.220

Број кошница пчела 665.022

Број властитих двоосовинских трактора 410.894

Број чланова газдинстава и стално запослених на 

газдинствима 
1.442.628

Пописом је евидентирано и 108.230 домаћинстава која се баве пољопривредном 
производњом за сопствене потребе, располажу са 45.000 ha пољопривредног 
земљишта, гаје одређен број стоке, али у време спровођења Пописа пољопривреде 
нису испуњавала услов за пољопривредно газдинство. 

Резултати, између осталог, показују следеће: 

 од укупне површине пописаног пољопривредног земљишта у 2011/2012. 
години коришћено је 89% односно 3.437.423 ha. Од укупно коришћеног 
пољопривредног земљишта 30% је земљиште узето у закуп; 



 просечна величина коришћеног пољопривредног земљишта по 
газдинству износи 5,4 ha; 

 просечан број одвојених делова коришћеног пољопривредног земљишта 
по газдинству је шест, а просечна величина једног дела је 0,98 ha; 

 у 2011/2012. пољопривредној години 12% пољопривредних газдинстава 
је наводњавало 3% коришћеног пољопривредног земљишта;  

 од укупног броја пољопривредних газдинстава 77% гаји стоку, док пчеле 
гаји 31.287 пољопривредних газдинстава;  

 95% од укупног броја властитих трактора чине трактори старији од десет 
година; 

 просечна старост носилаца породичних пољопривредних газдинстава је 
59 година; 

 од укупног броја чланова газдинстава и стално запослених на 
газдинствима који обављају пољопривредну активност 43% су жене. 

Коначни резултати добијени у Попису пољопривреде објављени су у двојезичкој 
публикацији „Попис пољопривреде 2012 – Пољопривреда у Републици Србији“, до 
нивоа општина, у складу са Уредбом о номенклатури статистичких територијалних 
јединица („Службени гласник РС“, бр. 109/09 и 46/10), према локацији газдинства. Ова 
публикација, као и други детаљни подаци, може се наћи на сајту: 
www.popispoljoprivrede.stat.rs, у дисеминационој бази Пописа пољопривреде 2012. 

Приликом тумачења пописних резултата треба имати у виду примењену 
методологију и дефиниције које су у складу са Светским програмом пописа 
пољопривреде 2010. (УН – ФАО) и методологијом Евростата за спровођење 
Истраживања о структури пољопривредних газдинстава и производним методама у 
пољопривреди. Унија је путем инструмената за претприступну помоћ директно 
подржала припрему и спровођење Пописа пољопривреде донацијом од девет 
милиона евра. 

Због различитих дефиниција појмова у Попису пољопривреде подаци нису у 
потпуности упоредиви са подацима добијеним у досадашњим статистичким 
истраживањима. 

У току 2014. планирано је објављивање посебних публикација са детаљнијим 
приказом и анализом неких основних показатеља структуре пољопривредних 
газдинстава. 

                                                                                                                  Директор 

                                                                                                 Проф. др Драган Вукмировић 

Контакт: 
Драгана Марковић, начелница 
Одељење  за статистику пољопривреде и шумарства 
Тел.: +381 11 24-10-397 
Група за информисање и дисеминацију 
Тел.: +381 11 24-01-284 
stat@stat.gov.rs 
 


