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Завршна конференција “Примена података Пописа пољопривреде 2012. у 
анализи стања пољопривреде и планирању аграрне политике у Републици 

Србији” 

 



Увод 
 Подручје Средњег Подунавља у Републици Србији, чине 

четири локалне самоуправе са статусом града: Београд, Нови 
Сад, Панчево и Смедерево), као и седам локалних самоуправа 
са статусом општине (односно: Беочин, Ириг, Сремски 
Карловци, Инђија, Рума, Пећинци и Стара Пазова).  

 С обзиром на бројне факторске предности (као што су: 
земљиште, водни ресурси, клима, геостратешки положај, 
доступност/расположивост радне снаге, присуство научно 
образовних институција, доступност тржишта, развијена 
физичка инфраструктура и сл.), на овом подручју је могуће 
развијати интензивно конвенционалну пољопривреду и 
интегралну/органску пољопривреду, како на породичним 
пољопривредним газдинствима, тако и на газдинствима 
пословних субјеката (правних лица и предузетника). 



Увод 
 У циљу формирања основе за истраживање на одабраним резултатима 

Пописа пољопривреде 2012. године, на нивоу Републике Србије (без 
података за Косово и Метохију), предмет ове анализе су економски 
аспекти обављања делатности на пољопривредним газдинствима 
у Средњем Подунављу (са посебним акцентом на Београдски 
регион), док се метод рада заснива на типологији пољопривредних 
газдинстава.       



Увод 
 У време када је Држава водила аграрну политику 

форсирања развоја пољопривредних предузећа, у знатној 
мери је био запостављен приватни сектор, односно породична  
пољопривредна газдинства, иако је већи део пољопривредног 
земљишта био управо у њиховом власништву.  
 

 У савременим условима пословања, ресурсе који постоје на 
газдинствима треба користити на најбољи могући начин. 
Потребно је стварати услове за развој пољопривредних 
газдинстава, као робних произвођача. Исто тако треба 
подстицати све оне активности које у руралним срединама 
доприносе побољшавању услова живота. Ту се 
мултифункционална пољопривреда, као метод развијен у 
Европској унији (ЕУ), показала веома успешном. 



Увод 
 Приградска или периурбана пољопривредна подручја, што 

свакако важи и за бројна насеља на подручју Београдског 
региона, имају своје специфичности.  
 

 Она имају одређене предности у погледу близине великог 
потрошачког центра, бољих саобраћајница, веће могућности за 
остваривање прихода ван пољопривреде, могућности 
коришћења савремених сазнања и искустава, до којих се у 
таквим срединама лакше долази.  
 

 Међутим, има и извесних слабости, као што је нагло ширење 
урбаних насеља, смањивање пољопривредних површина ради 
коришћења земљишта у друге намене, већи степен угрожености 
животне средине, и сл. 



Материјал и метод рада 
 За анализу обављања делатности на пољопривредним 

газдинствима у Средњем Подунављу (са посебним освртом на 
подручје Београдског региона) са аспекта економске величине, у 
раду је коришћена расположива база података Републичког 
завода за статистику (односно, резултати Пописа 
пољопривреде 2012. године).  
 

 Такође, за потребе научног приказа, истраживање аутора се 
ослања на домаћу и инострану литературу која се бави 
овом тематиком.   



Материјал и метод рада 
 

 У овом раду, сходно подацима Пописа пољопривреде 2012. 
године, пољопривредна газдинства у Републици Србији су 
груписана у 8 (осам) класа економске величине газдинстава 
(износи су дати у еврима): 

     1. од 0 до 1.999; 
     2. од 2.000 до 3.999; 
     3. од 4.000 до 7.999; 
     4. од 8.000 до 14.999; 
     5. од 15.000 до 24.999; 
     6. од 25.000 до 49.999; 
     7. од 50.000 до 99.999;  
     8. 100.000 и више евра. 



Материјал и метод рада 
 

 Имајући у виду економске аспекте обављања делатности на 
пољопривредним газдинствима у Републици Србији, дефиниције 
коришћене у типологији газдинстава се односе на:  

     - друге профитабилне активности у вези са газдинством  

     - друге профитабилне активности које нису у вези са газдинством. 



Материјал и метод рада 
 

 Ради што реалнијег сагледавања економских аспеката обављања делатности 
на пољопривредним газдинствима Средњег Подунавља, у табелама и 
графиконима који следе је дат приказ других профитабилних активности 
(ДПА) на пољопривредним газдинствима (ПГ) како на регионалном, тако и 
на националном нивоу.  
 

 Сходно томе, истраживањем су обухваћене ДПА у вези са газдинством и ДПА 
које нису у вези са газдинством, према  класама економске величине, на 
нивоу региона (Београдског, Војводине, Шумадије и Западне Србије и 
Источне и Јужне Србије), као и Републике Србије у целини.  



Друге профитабилне активности на пољопривредним 
газдинствима према економској величини газдинстава 

 
 Од укупно 631.552 ПГ, породичних пољопривредних газдинстава (ППГ) и 

правних лица (ПЛ) и предузетника, у Републици Србији има свега 78.301 
газдинстава са ДПА које су у вези са газдинством. 
 

 Од укупно 628.552 ППГ, у Републици Србији има: 
 326.015 газдинстава која немају ДПА;  

 302.537 газдинстава која имају билокакве ДПА; 

 77.826 газдинстава са ДПА које су у вези са газдинством; 

 269.560 газдинстава са ДПА које нису у вези са газдинством. 



Друге профитабилне активности на пољопривредним 
газдинствима према економској величини газдинстава 

 
 С обзиром да, када говоримо о ДПА која су у вези са газдинством и ДПА која 

нису у вези са газдинством, разлику можемо да направимо једино код 
породичних пољопривредних газдинстава: 
 први случај ћемо анализирати на нивоу укупног броја пољопривредних 

газдинстава,  

 други случај ћемо анализирати само на нивоу породичних 
пољопривредних газдинстава. 

 
 



Друге профитабилне активности у вези са газдинством и 
економска величина пољопривредних газдинстава 

 
 Учешће пољопривредних газдинстава са ДПА у вези са газдинством у 

укупном броју ПГ у Републици Србији износи 12,4%.  
 

 Посматрано на нивоу Републике Србије и укупног броја ПГ, највише ПГ са 
ДПА у вези са газдинством јесте у класи економске величине од 4.000 
до 7.999 евра (23.820 газдинстава, са 3,8% учешћа у укупном броју 
газдинстава, односно са 21,0% учешћа у укупном броју газдинстава у овој 
класи економске величине), док их је најмање у класи економске величине 
100.000 и више евра (277 газдинстава, са учешћем од свега 0,04% у укупном 
броју газдинстава, односно учешћем од 14,6% у укупном броју газдинстава у 
овој класи економске величине).  



Друге профитабилне активности у вези са газдинством и 
економска величина пољопривредних газдинстава 

Учешће ПГ са ДПА у вези са газдинством у укупном броју ПГ у Републици 
Србији, пољопривредна 2011/2012. година 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извор: База података РЗС Србије: Попис пољопривреде 2012. 



Друге профитабилне активности у вези са газдинством и 
економска величина пољопривредних газдинстава 

Учешће ПГ са ДПА у вези са газдинством у укупном броју ПГ у Србији, по класама 
економске величине, пољопривредна 2011/2012. година 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извор: База података РЗС Србије: Попис пољопривреде 2012. 



Друге профитабилне активности у вези са газдинством и 
економска величина пољопривредних газдинстава 

 
 Београдски регион има највише ПГ са ДПА у вези са газдинством у 

класи економске величине од 4.000 до 7.999 евра (односно 736 
газдинстава са учешћем од 12,8% у овој класи економске величине), а 
најмање у класи економске величине 100.000 и више евра (односно 23 
газдинстава, са учешћем од 35,4% у овој класи економске величине);  
 

 Најизраженија разлика је у категорији ПГ са ДПА у вези са газдинством у 
класи економске величине од 4.000 до 7.999 евра, и то између Региона 
Шумадије и Западне Србије и Београдског региона (у односу 19,5:1,0).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Друге профитабилне активности у вези са газдинством и 
економска величина пољопривредних газдинстава 

ПГ према класама економске величине и другим профитабилним активностима у 
вези са газдинством, у Републици Србији, пољопривредна 2011/2012. година   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извор: База података РЗС Србије: Попис пољопривреде 2012. 

 
 

Опис 
  

Укупно 

Класе економске величине газдинстава (у еврима) 

0-1.999 
2.000 - 
3.999 

4.000 - 
7.999 

8.000 - 
14.999 

15.000  - 
24.999 

25.000 - 
49.999 

50.000 - 
99.999 

100.000 и 
више 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ПГ - укупно, број 631.552 288.559 140.641 113.194 52.949 18.261 11.221 4.825 1.902 
ПГ са ДПА у вези са газдинством 78.301 16.854 18.687 23.820 12.712 3.724 1.647 580 277 
Учешће ПГ са ДПА у вези са газдинством у укупном броју 
ПГ по класама 

12,4% 5,8% 13,3% 21,0% 24,0% 20,4% 14,7% 12,0% 14,6% 

Београдски регион 
ПГ - укупно, број 33.244 15.930 7.147 5.728 2.882 951 437 104 65 
ПГ са ДПА у вези са газдинством 2.903 673 440 736 639 260 108 24 23 
Учешће ПГ са ДПА у вези са газдинством у укупном броју 
ПГ по класама 

8,7% 4,2% 6,2% 12,8% 22,2% 27,3% 24,7% 23,1% 35,4% 

Регион Војводине 
ПГ - укупно, број 147.624 59.941 26.907 23.487 15.717 8.645 7.479 3.947 1.501 
ПГ са ДПА у вези са газдинством 8.405 2.122 1.152 1.466 1.313 937 806 405 204 
Учешће ПГ са ДПА у вези са газдинством у укупном броју 
ПГ по класама 

5,7% 3,5% 4,3% 6,2% 8,4% 10,8% 10,8% 10,3% 13,6% 

Регион Шумадије и Западне  Србије 
ПГ - укупно, број 262.940 115.294 61.708 53.008 23.631 6.183 2.334 544 238 
ПГ са ДПА у вези са газдинством 43.816 8.480 10.696 14.360 7.754 1.869 515 101 41 
Учешће ПГ са ДПА у вези са газдинством у укупном броју 
ПГ по класама 

16,7% 7,4% 17,3% 27,1% 32,8% 30,2% 22,1% 18,6% 17,2% 

Регион Јужне и Источне Србије 
ПГ - укупно, број 187.744 97.394 44.879 30.971 10.719 2.482 971 230 98 
ПГ са ДПА у вези са газдинством 23.177 5.579 6.399 7.258 3.006 658 218 50 9 
Учешће ПГ са ДПА у вези са газдинством у укупном броју 
ПГ по класама 

12,3% 5,7% 14,3% 23,4% 28,0% 26,5% 22,5% 21,7% 9,2% 



Друге профитабилне активности у вези са газдинством и 
економска величина пољопривредних газдинстава 

Учешће ПГ са ДПА у вези са газдинством у укупном броју ПГ, по класама економске 
величине и на нивоу региона (упоредни приказ), пољопривредна 2011/2012. година  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извор: База података РЗС Србије: Попис пољопривреде 2012. 

 
 



Друге профитабилне активности које нису у вези са газдинством 
и економска величина пољопривредних газдинстава 

 Учешће ППГ са ДПА које нису у вези са газдинством у укупном броју ППГ 
у Републици Србији износи 42,9%.  
 

 Посматрано на нивоу Републике Србије и укупног броја ППГ, највише 
ППГ са ДПА које нису у вези са газдинством јесте у класи економске величине 
газдинстава од 0 до 1.999 евра (односно 125.226 газдинстава, са 19,9% 
учешћа у укупном броју ППГ у Републици Србији и учешћем од 43,6% у 
укупном броју газдинстава у овој класи економске величине газдинстава), док 
је најмање ових газдинстава у класи економске величине газдинстава 100.000 
и више евра (односно 263 газдинстава, са учешћем од свега 0,04% у укупном 
броју ППГ у Републици Србији и са учешћем од 20,8% у укупном броју 
газдинстава у овој класи економске величине газдинстава).  

 
 
 
 
 
 
 



Друге профитабилне активности које нису у вези са газдинством 
и економска величина пољопривредних газдинстава 

Учешће ППГ са ДПА које нису у вези са газдинством у укупном броју ППГ у 
Републици Србији, пољопривредна 2011/2012. година 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извор: База података РЗС Србије: Попис пољопривреде 2012. 

 
 



Друге профитабилне активности које нису у вези са газдинством 
и економска величина пољопривредних газдинстава 

Учешће ППГ са ДПА које нису у вези са газдинством у укупном броју ППГ, по 
класама економске величине, пољопривредна 2011/2012. година 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извор: База података РЗС Србије: Попис пољопривреде 2012. 

 
 



Друге профитабилне активности које нису у вези са газдинством 
и економска величина пољопривредних газдинстава 

 
 Београдски регион има највише ППГ са ДПА које нису у вези са газдинством 

у класи економске величине од 0 до 1.999 ЕУР-а (односно 7.435 газдинстава, 
са 46,8% учешћа у овој класи економске величине), а најмање у класи 
економске величине 100.000 и више евра (односно 13 газдинстава, са 40,6% 
учешћа у овој класи економске величине). 
 

 Најизраженија разлика у категорији ППГ са ДПА које нису у вези са 
газдинством је присутна у класи економске величине од 50.000 до 99.999 
евра, и то између Региона Војводине и Београдског региона (у односу 
26,3:1,0).   

 
 
 
 
 
 
 
 



Друге профитабилне активности које нису у вези са газдинством 
и економска величина пољопривредних газдинстава 

ППГ према економској величини и другим профитабилним активностима које нису 
у вези са газдинством, у Републици Србији, пољопривредна 2011/2012. година  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извор: База података РЗС Србије: Попис пољопривреде 2012. 

 
 

Опис Укупно 
Класе економске величине газдинстава (у еврима) 

0 - 1.999 
2.000 - 
3.999 

4.000 - 
7.999 

8.000 - 
14.999 

15.000  - 
24.999 

25.000 - 
49.999 

50.000 - 
99.999 

100.000 и 
више 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ППГ - укупно, број 628.552 287.502 140.434 112.984 52.715 18.098 10.964 4.590 1.265 
ППГ са ДПА које нису у вези са газдинством 269.560 125.226 64.184 49.614 20.684 5.692 2.840 1.057 263 
Учешће ППГ са ДПА које нису у вези са газдинством у 
укупном броју ППГ по класама 

42,9% 43,6% 45,7% 43,9% 39,2% 31,5% 25,9% 23,0% 20,8% 

Београдски регион 
ППГ - укупно, број 33.117 15.893 7.140 5.716 2.875 943 427 91 32 
ППГ са ДПА које нису у вези са газдинством 16.422 7.435 3.770 3.072 1.504 441 156 31 13 
Учешће ППГ са ДПА које нису у вези са газдинством у 
укупном броју ППГ по класама 

49,6% 46,8% 52,8% 53,7% 52,3% 46,8% 36,5% 34,1% 40,6% 

Регион Војводине 
ППГ - укупно, број 146.269 59.611 26.823 23.392 15.609 8.585 7.367 3.827 1.055 
ППГ са ДПА које нису у вези са газдинством 58.724 25.301 12.253 10.163 5.760 2.491 1.750 815 191 
Учешће ППГ са ДПА које нису у вези са газдинством у 
укупном броју ППГ по класама 

40,1% 42,4% 45,7% 43,4% 36,9% 29,0% 23,8% 21,3% 18,1% 

Регион Шумадије и Западне  Србије 
ППГ - укупно, број 261.935 114.845 61.629 52.937 23.555 6.120 2.240 477 132 
ППГ са ДПА које нису у вези са газдинством 115.061 51.742 28.337 23.033 9.165 1.944 643 151 46 
Учешће ППГ са ДПА које нису у вези са газдинством у 
укупном броју ППГ по класама 

43,9% 45,1% 46,0% 43,5% 38,9% 31,8% 28,7% 31,7% 34,8% 

Регион Јужне и Источне Србије 
ППГ - укупно, број 187.231 97.153 44.842 30.939 10.676 2.450 930 195 46 
ППГ са ДПА које нису у вези са газдинством 79.353 40.748 19.824 13.346 4.255 816 291 60 13 
Учешће ППГ са ДПА које нису у вези са газдинством у 
укупном броју ППГ по класама 

42,4% 41,9% 44,2% 43,1% 39,9% 33,3% 31,3% 30,8% 28,3% 



Друге профитабилне активности које нису у вези са газдинством 
и економска величина пољопривредних газдинстава 

Учешће ППГ са ДПА које нису у вези са газдинством у укупном броју ППГ, по класама 
економске величине и на нивоу региона (упоредни приказ), пољопривредна 2011/2012. година  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извор: База података РЗС Србије: Попис пољопривреде 2012. 

 
 



ЗАКЉУЧАК 

 
 Анализа ДПА у вези са газдинством, према економској величини 

пољопривредних газдинстава, укључује обраду података укупног броја 
пољопривредних газдинстава (породичних и правних лица и предузетника).  
 

 Анализа ДПА које нису у вези са газдинством, према економској величини 
пољопривредних газдинстава, укључује обраду података само породичних 
пољопривредних газдинстава.  
 

 Од укупног броја пољопривредних газдинстава (породичних и правних 
лица и предузетника) у Републици Србији, њих 12,4% има друге 
профитабилне активности у вези са газдинством, док 42,9% пољопривредних 
газдинстава (породичних) има друге профитабилне активности које нису у 
вези са газдинством.  

 
 
 
 
 



ЗАКЉУЧАК 

 Највећи број ПГ (породичних и правних лица и предузетника) која имају 
ДПА у вези са газдинством јесте у класи економске величине газдинстава 
од 4.000 – 7.999 евра (у овој класи економске величине газдинстава је 
приближно трећина газдинстава са ДПА у вези са газдинством), док је 
најмањи број ПГ (породичних и правних лица и предузетника) у класи 
економске величине газдинстава 100.000 и више евра (свега 0,04%).  

 
 Највећи број ПГ (породичних) са ДПА које нису у вези са газдинством, 

присутан је у класи економске величине газдинстава од 0 до 1.999 евра (чак 
43,6% газдинстава са ДПА које нису у вези са газдинством припада 
најсиромашнијим газдинствима). У овом случају, најмање ПГ (породичних) са 
ДПА које нису у вези са газдинством је присутно у класи економске величине 
газдинстава 100.000 и више еура (свега 0,04% од њиховог укупног броја).  
 

 
 
 
 
 
 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ ! 
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