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Попис пољопривреде 2012. године у Републици Србији
- Сточарство у Републици Србији -

Републички завод за статистику објављује још једну публикацију која се бави анализом
података Пописа пољопривреде спроведеног 2012. године.
Подаци добијени овим пописом омогућили су увид у структуру пољопривредних газдинстава
која се баве сточарском производњом. У Републици Србији 77,5% пољопривредних
газдинстава бави се сточарском производњом. Међу 489.364 пољопривредна газдинства са
сточарском производњом чак 99,9% јесу породична пољопривредна газдинства.
Посебна публикација „Сточарство у Републици Србији“, чији је аутор Раде Поповић, приказује
динамику, структуру и карактеристике сточарске производње на пољопривредним
газдинствима у Републици Србији.
Резултати ове публикације указују на следеће:


Сточарство је водећа грана у структури вредности пољопривредне производње;



Најважније гране сточарства су говедарство, свињарство и живинарство, док овчарство,
козарство и пчеларство имају мањи значај;



Сточарство је, према уделу у укупном броју условних грла, најзаступљеније у Региону
Шумадије и Западне Србије (39,8%) и Региону Војводине (34%), а најмање у Региону
Јужне и Источне Србије (20,7%);



Просечна густина сточарске производње у Републици Србији износи 0,6 условних грла
по хектару коришћене пољопривредне површине;



Газдинства са линијама сточарске пољопривредне производње користе 70%
пољопривредног земљишта и доминантан удео осталих ресурса (радне снаге,
механизације и др.);



Број пољопривредних газдинстава која се баве сточарском производњом смањио се у
периоду између два пописа пољопривреде, више него што је то случај са бројем
газдинстава која се баве биљном производњом. Укупан број условних грла је смањен,
али је просечан капацитет производње порастао са два на три условна грла по
газдинству;



Сточарство у Републици Србији је засновано на газдинствима мале и средње
економске величине, која у свом власништву имају 2/3 условних грла стоке.

Пољопривредници, носиоци пољопривредног газдинства кључни су ресурс пољопривредне
производње. У структури носилаца газдинстава са сточарском производњом, њих 2/3 је своје
знање стекло кроз праксу и има завршену највише основну школу. Свега 1/3 газдинстава има
наследника, а старосна структура је нарочито неповољна у региону Србија – југ.

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.

***
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)
и 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.

Директор
Проф. др Драган Вукмировић

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

