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Промоција публикације 

Попис пољопривреде 2012. године у Републици Србији 
– Радна снага и активности пољопривредних газдинстава – 

Републички завод за статистику објављује још једну публикацију која се бави анализом 
података Пописа пољопривреде спроведеног 2012. године уз помоћ Европске уније. 

Подаци добијени овим пописом омогућили су увид у искоришћеност радног 
потенцијала за потребе пољопривредне производње. У пољопривреди Републике 
Србије са 99,5% доминира сектор домаћинстава у односу на правна лица и 
предузетнике. Укупан број ангажованих лица у пољопривреди је 1.442.628, од чега је  
98,2% у сектору домаћинстава.  

Посебна публикација „Радна снага и активности пољопривредних газдинстава“ аутора 
Проф. др Наталије Богданов и  Проф. др Марије Бабовић приказује актуелно стање и 
структуру радне снаге на пољопривредним газдинствима у Републици Србији, као и 
врсту прихода које пољопривредна газдинства остварују.  

Неки од резултата ове публикације су: 

 Највећи број чланова породичних газдинстава (47%) ради на газдинствима 
величине 2–10 хектара; 

 Највећи део пољопривредне радне снаге на породичним газдинствима у 
Републици Србији чине чланови породице или рођаци (56,3%); 

 Близу 33% носиоца газдинстава је старије од 65 година; 

 На нивоу читаве Србије, жене су заступљене међу носиоцима газдинства са 
17,3%, а међу управницима газдинства свега их је 15,9%; 

 Жене чине већину међу члановима породице и рођацима који су обављали 
пољопривредну активност на газдинству (чак 63%).  

Рад утрошен у пољопривреди изражава се годишњим радним јединицама, које 
представљају количину рада утрошеног за обављање пољопривредне делатности на 
газдинству. Укупан број годишњих радних јединица утрошених за обављање 
пољопривредне производње у Републици Србији је 646.283. 

Резултати, између осталог, показују да је просечан број годишњих радних јединица по 
газдинству у Републици Србији 1,02, док је просечна вредност овог показатеља у 
земљама чланицама ЕУ 0,82. 

 

 



 

  Поређење показатеља продуктивности Републике Србије, ЕУ и земаља у окружењу  

 Просечан број 
годишњих радних 

јединица по 
газдинству 

Годишње јединице 
рада по хектару 
коришћеног 

пољопривредног 
земљишта 

Годишње јединице 
рада по условном 

грлу стоке 

Република Србија 1,02 0,19 0,32

ЕУ 0,82 0,06 0,07

Црна Гора 0,98 0,22 0,40

Румунија 0,42 0,12 0,30

Мађарска 0,73 0,09 0,17

Хрватска 0,79 0,14 0,18

Бугарска 1,10 0,09 0,35

Ова посебна публикација, као и будуће анализе података Пописа пољопривреде 2012, 
омогућавају дефинисање ширег спектра конзистентних политика и бољег и 
прецизнијег одабира мера подршке пољопривреди и руралном развоју. 

До краја 2014. планирано је објављивање и других публикација које ће се бавити 
анализом основних показатеља структуре пољопривредних газдинстава.      
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