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Промоција публикације
Попис пољопривреде 2012. године
– Пољопривредна газдинства према економској величини и типу производње у
Републици Србији –
На основу резултата Пописа пољопривреде 2012, који је финансијски подржала Европска унија,
Републички завод за статистику објављује четврту посебну публикацију која се бави анализом
пољопривреде у Републици Србији.
Спровођењем Пописа пољопривреде 2012. први пут је омогућена израда типологије –
класификације пољопривредних газдинстава у Републици Србији, која се заснива на
економском критеријуму и структурним карактеристикама пољопривредних газдинстава.
У студији „Попис пољопривреде 2012 – Пољопривредна газдинства према економској величини
и типу производње у Републици Србији“ приказана је анализа стања у пољопривреди са
аспекта економске величине и типа производње пољопривредних газдинстава.
На основу урађене анализе, основни закључци ове студије су следећи:


Укупан број пољопривредних газдинстава у Републици Србији износи 631.552, а
просечна економска величина пољопривредног газдинства износи 5.939 евра (4.990
евра у сектору породичних газдинстава и 204.755 евра у сектору правних лица и
предузетника). Просечну економску величину пољопривредног газдинства доминантно
опредељује сектор породичних пољопривредних газдинстава, с обзиром на то да овај
сектор учествује са 99,5% у укупном броју пољопривредних газдинстава у Србији.



Према подацима Евростата, просечна економска величина пољопривредног газдинства
у ЕУ-28 (податак за 2010. годину) износи 25.128 евра, што је за више од четири пута
изнад вредности овог индикатора за Републику Србију.



Највећу просечну економску величину пољопривредног газдинства има Регион
Војводине (12.032 евра), а најмању Регион Јужне и Источне Србије (3.414 евра).



Посматрано по класама економске величине пољопривредних газдинстава, највећи
број пољопривредних газдинстава у Републици Србији (45,7%) има економску вредност
газдинства мању од 2.000 евра (класа економске величине од 0 до 1.999 евра), а
најмањи број пољопривредних газдинстава (0,3% укупног броја) евидентира се у класи
економске величине 100.000 и више евра.



Гледано према типу пољопривредне производње, пољопривреду Србије карактерише
доминација мешовитих пољопривредних газдинстава, с обзиром на то да више од
половине пољопривредних газдинстава (53,7%) припада једној од три групе
пољопривредних газдинстава са мешовитом биљном и сточарском производњом.



Специјализованих газдинстава је 46%, а у овој групи је највише специјализованих за
ратарску производњу, а најмање за повртарство, цвећарство и остале хортикултуре.

Ова публикација Републичког завода за статистику, као и будуће анализе података Пописа
пољопривреде 2012, треба да послужи као инструмент за сагледавање ситуације у области
пољопривреде у Републици Србији.
***
Попис пољопривреде 2012. спроведен је у периоду од 1. октобра до 15. децембра 2012. године
у складу са Законом о попису пољопривреде 2012. („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 24/11).
Попис пољопривреде 2012. финансијски је подржан од стране Европске уније, која је
партиципирала у укупним трошковима са 60%.
Резултати пописа могу се наћи у електронској форми на интернет страницама: www.stat.gov.rs
и www.popispoljoprivrede.stat.rs .
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