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Апстракт 

 
У раду је истакнут општи национални и међународни значај 
Пописа пољопривреде 2012 и посебно значај база података о 
пољопривредном земљишту у Србији. Циљ рада је да се анализирају 
територијалне, организационе и производне карактеристике 
пољопривредног земљишта и предложе мере и активности за већу 
заштиту, боље уређење и рационалније коришћење овог релативно 
ограничавајућег природног ресурса за одрживу пољопривредну 
производњу. Константоване су статистички и производно-
економски значајне промене у површини и структури коришћења 
пољопривредног земљишта у Србији (1960-2012), као и висока 
заступљеност некоришћеног пољопривредног земљишта у 2012. 
години. Анализа базе података из Пописа пољопривреде 2012 и 
обрачунати показатељи о површини и структури коришћења 
(окућнице, оранице и баште, воћњаци, виногради и остали засади, 
ливаде и пашњаци) и другим агрономски релевантним обележјима 
коришћења пољопривредног земљишта (наводњавање; употреба 
минералног ђубрива, стајњака и средстава за заштиту биља; 
органска производња) указују на значајне разлике по 
пољопривредним газдинствима (породична и газдинства правних 
лица и предузетника) и по статистичким јединицама2 у Републици 
Србији3. 
 
Кључне речи: попис пољопривреде, пољопривредно земљиште, 
поседовна структура, категорије коришћења земљишта, 
пољопривредна газдинства,  Србија. 
                                                           
1 Др Миладин М. Шеварлић, редовни професор, Институт за агроекономију, 

Пољопривредни факултет – Универзитет у Београду, 11080 Београд – Земун, ул. 
Немањина 6; тел.: +381.11.2615.315, e-mail: milsevar@eunet.rs 

2 Уредба о номенклатури статистичких територијалних јединица. „Службени 
гласник РС“, бр. 109/09 и 46/10. 

3 Република Србија у овом раду је приказана без податка за Регион Косово и 
Метохија (укупне површине 10.910 km2 или 12,33% територије Републике 
Србије) – у коме није спроведен Попис пољопривреде 2012, јер је АП Косово и 
Метохија под јурисдикцијом Резолуције 1244/1999 СБ УН. 



Увод 
 

Попис пољопривреде 20124 је национално најзначајнија и 
организационо-програмски најобухватнија активност Републичког 
завода за статистику (РЗС) у области пољопривреде, и први потпуни 
попис пољопривредних газдинстава после Пописа пољопривреде 
1960 у ФНР Југославији5. Овим Пописом су прикупљени општи 
подаци о пољопривредним газдинствима и облицима организовања 
газдинстава правних лица; укупно расположивом и посебно 
пољопривредном земљишту по категоријама његовог коришћења и 
другим агрономски важним показатељима газдовања овим 
природним ресурсом; броју и категоријама појединих врста стоке и 
кошница пчела; пољопривредној механизацији, опреми и објектима; 
радној снази и активностима газдинстава, као и осталим тржишним 
и агроекономским обележјима пољопривредних газдинстава.   
 
Међународни значај Пописа пољопривреде 2012 огледа се и у 
његовој релативно високој методолошко-статистичкој упоредивости 
са дефиницијама и базама података FAOSTAT6 и EUROSTAT7, што 
је од изузетног значаја за позиционирање српске пољопривреде у 
почетној фази преговора о придруживању Европској унији (ЕУ). 
 
Значај база података о пољопривредном земљишту по Попису 
пољопривреде 2012 у Републици Србији (RS), који је у фокусу овог 
рада, произилази из могућности утврђивања, анализе и оцене:  

• промена у површини и структури коришћења 
пољопривредног земљишта у периоду 1960-2012. године;  

• разлика у површини и структури коришћења пољоприв-
редног земљишта по Попису пољопривреде 2012 и по 
редовним годишњим статистистичким истраживањима у 
истој години; 

• показатеља о површини и структури коришћења 
пољопривредног земљишта у пописној 2012. години за: 

                                                           
4 РЗС (2013-I),  РЗС (2013-II)  и интерне базе података по насељима и другим 

непубликованим обележјима пољопривредних газдинстава прикупљених у 
Поппису пољопривреде 2012. 

5 СЗС (1963-а) 
6 The Statistics Division of the FAO. http://faostat.fao.org 
7 The Statistical Office of the European Union. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ 



- три врсте пољопривредних газдинстава: породично (1), 
правних лица (2 - свега и за 12 облика организовања8) и 
предузетника (3); 

- два у макроекономским анализама раније уобичајена 
подручја: Централна Србија (RS11 + RS 21 + RS 22) и АП 
Војводина (RS12); 

- два подручја (НТСЈ 1): СРБИЈА–север (RS11+RS12) и 
СРБИЈА–југ (RS21+RS22); 

- четири региона (НСТЈ 2): Београдски регион (RS11), 
Регион Војводине (RS12), Регион Шумадије и Западне 
Србије (RS21) и Регион Јужне и Источне Србије (RS22); 

- 25 области (НСТЈ 3) односно (RS111; RS121-127; RS211-
218 и RS221-229) и 168 општина, које су предмет анализе у 
посебној публикацији9; као и  

-  4.721 насеља, која треба да буду предмет посебних 
анализа за потребе студија о развоју пољопривреде и 
руралних подручја по општинама и ужим или ширим 
територијалним целинама. 

 
Поред наведеног, значај база података о пољопривредном земљишту 
из Пописа пољопривреде 2012 произилази и из чињеница да се, за 
све врсте пољопривредних газдинстава и за сва подручја 
посматрања (од Републике Србије до насеља), могу обрачунати и 
анализирати и показатељи о: 

• наводњавању усева и засада по начину наводњавања 
(површински, орошавањем и кап по кап) и по изворима воде 
за наводњавање; 

• површини земљишта на којој је употребљавано минерално 
ђубриво, стајњак (чврсти и течни) и средства за заштиту 
биља; 

• врсти обраде и начину конзервације ораница и башта; и 
• заступљености површина на којима се примењују методе 

органске производње и површина које се налазе у фази 
конверзије из конвенционалне на органску производњу 
(укупно и по врстама усева и засада). 

 
Циљ рада је да на основу: 
                                                           
8 РЗС (2012: 1):   
9 Шеварлић М. (2014): „Попис пољопривреде 2012 – Пољопривредно земљиште“, 

РЗС, Београд. (у припреми)  



• података из редовних статистичких истраживања, укаже на 
промене у површини и структури коришћења 
пољопривредног земљишта у периоду 1960-2012. године; 

• компарације података из редовних статистичких 
истраживања за 2012. и базе података из Пописа 
пољопривреде 2012, укаже на значај Пописа за оцену стања 
пољопривредног земљишта као најзначајнијег природног и 
релативно лимитирајућег фактора пољопривредне 
производње у Србији; 

• базе података из Пописа пољопривреде 2012, анализира 
најзначајније структурне показатеље о пољопривредном 
земљишту – по регионима, врстама газдинстава, категоријама 
коришћења и начину организовања пољопривредне 
производње; као и да 

• предложи мере и активности у циљу веће заштите, 
потпунијег уређења и одрживог коришћења пољопривредног 
земљишта у контексту земљишне и укупне аграрне и руралне 
политике у Србији. 

 
Значај и основне карактеристике пољопривредног земљишта 

 
Пољопривредно земљиште је значајнo природнo богатствo које 
представља практично незаменљив и релативно ограничавајући 
услов10 за одрживу пољопривредну производњу и живот људи 
уопште. Поред улоге коју свако земљиште има као физичка основа 
за све људске активности, територија за сва насеља и површина за 
све производње (locus standi), пољопривредно земљиште има и 
функције предмета рада (обрадиво и необрадиво, коришћено и 
некоришћено) и специфичног средства за рад у пољопривредној 
производњи11.  
 
Као средство за рад пољопривредно земљиште детерминишу 
природно-производне (орографске, хидрографске, педолошке) и 

                                                           
10 Изузимајући релативно мале површине за инвестиционо захтевне стакленике и 

пластенике са контролисаним условима исхране и високом аутоматизацијом 
производње, која се одвија на вештачкој подлози (активна и инертна) или као 
хидропонија (у течном хранљивом раствору) и аеропонија (корен је изложен 
светлости а релативна влажност ваздуха у пластенику је 100%). Јовић Живица 
(2013).    

11 Шеварлић Миладин (1988: 1). 



правно-економске карактеристике (облици својине: приватна, 
државна или јавна, задружна и у постранзиционим „рестловима“ 
преостала друштвена; ограничења у промету, закупу, коришћењу и 
наслеђивању пољопривредног земљишта; ...) које значајно утичу и 
ограничавају могућност и економичност пољопривредне 
производње по појединим подручјима и на поседима 
пољопривредних газдинстава односно корисника тог земљишта.  
 

Расположиво земљиште у Србији (2012) 
 

Расположиво земљиште је полазна статистичка категорија у Попису 
пољопривреде 2012 и представља збир властитог и нето закупљеног 
земљишта (узето у закуп – дато у закуп). Оно заузима 5.346.597 
хектара или 68,9% од 7.759.200 ха укупне територије Републике 
Србије.  
 
Регионална анализа указује да је у погледу заступљености 
расположивог и властитог земљишта у укупној територији 
појединих региона најсиромашнији Регион Јужне и Источне Србије, 
а најбогатији Регион Војводине (Табела 1). 
 

Табела 1. Показатељи о расположивом земљишту у Србији (2012) 

Подручје 

Расположиво земљиште (ha;  % → РС=100) % територије 

свега влас-     
тито 

узето у 
закуп 

дато у 
закуп 

распо-
ложиво 

влас- 
тито 

Република 
Србија1)  5346597 4691899 1264833 610136 68.9 60.5 
Београдски  
регион 4.74 5.08 2.32 2.38 78.3 73.8 
Регион  
Војводине 38.33 36.11 61.92 70.22 94.8 78.4 
Регион Шумадије  
и Западне Србије 34.90 35.71 24.88 20.36 70.4 63.2 
Регион Јужне и  
Источне Србије 22.03 23.09 10.88 7.04 44.9 41.3 

Извор: Обрачун аутора на основу података Пописа пољопривреде 2012 о 
расположивом земљишту (п009, п010, п011 и п012) по регионима 

 
У структури расположивог земљишта изразито доминира 
пољопривредно (коришћено и некоришћено) земљиште (72,2%), иза 
којег са значајно мањим учешћем следе шумско (19,1%) и остало 
земљиште (8,6%). (Графикон 1) 



 
Графикон 1. Структура расположивог земљишта у Србији (2012) 

 
Промене у површини и структури коришћења  

пољопривредног земљишта у Србији (1960-2012) 
 

У периоду 1960-2012. године, према подацима редовних годишњих 
статистичких истраживања, коришћено пољопривредно земљиште у 
Србији је смањено за 299 хиљада хектара или за 5,6%, односно са 
69,3% на 65,5% укупне територије. 
 
Анализа показатеља обрачунатих и приказаних у Табели 2. указује 
на следеће значајније тенденције и констатације: 

• тенденција смањења пољопривредног земљишта 
карактеристична је за оба макрорегиона и последица је 
његовог сталног заузимања за непољопривредне намене 
(стамбене, индустријске и друге инфраструктурне објекте); 

• повећање површина под воћњацима укупно и у оба 
макрорегиона, а посебно релативно више у Војводини је 
резултат израженије производне оријентације 
пољопривредних газдинстава ка инвестиционо дугорочнијој 
специјализацији и тржишно профитабилнијој и извозно 
оријентисаној производњи воћа; 

• релативно је највеће смањење површина под виноградима -
укупно (за 53,7%) и у оба макрорегиона (за 51,0% у 
Централној Србији и чак за 63,8% у Војводини) што је 
резултат крчења винограда са екстензивном производњом 
због смањења расположиве радне снаге на пољопривредним 
газдинствима и инвестиционе немогућности подизања 



савремених и производно-економски продуктивнијих 
плантажних винограда; 
 

Табела 2. Површина и структура коришћења пољопривредног 
земљишта у Србији, укупно и по макрорегионима (1960. и 2012.) 
 
 
Подручје 

Коришћено пољопривредно земљиште (КПЗ) 
 

Укупно 
Обрадиво земљиште Паш-

њаци 
Трстици, 
баре и 
рибњаци  Свега  Оранице  

  и баште 
Воћ-
њаци 

Вино-
гради Ливаде 

Површина (000 ха), 1960. 
Р. Србија¹ 5378 4490 3597 221 117 556 861 26 
Ц. Србија 3505 2815 2001 214 92 508 684 6 
Војводина 1872 1675 1596 7 25 48 177 20 

Површина (000 ха), 2012. 
Србија¹ 5079 4215 3282 238 54 641 837 27 

Ц. Србија 3311 2568 1704 220 45 599 737 6 
Војводина 1768 1647 1578 18 9 42 100 21 

Разлика (000 ха): 2012-1960. 
Србија¹ -299 -275 -315 17 -63 85 -24 1 

Ц. Србија -194 -247 -297 6 -47 91 53 0 
Војводина -104 -28 -18 11 -16 -6 -77 1 

Индекс (2012/1960*100) 
Србија¹ 94.4 93.9 91.2 107.9 46.3 115.3 97.2 102.9 

Ц. Србија 94.5 91.2 85.2 102.9 49.0 117.9 107.7 93.9 
Војводина 94.4 98.3 98.9 266.6 36.2 87.5 56.5 105.8 

Структура (Укупно КПЗ = 100), 1960. 
Србија¹ 100.0 83.5 66.9 4.1 2.2 10.3 16.0 0.49 

Ц. Србија 100.0 80.3 57.1 6.1 2.6 14.5 19.5 0.18 
Војводина 100.0 89.5 85.2 0.4 1.3 2.6 9.5 1.06 

Структура (Укупно КПЗ = 100), 2012. 
Србија¹ 100.0 82.99 64.62 4.69 1.06 12.62 16.48 0.53 

Ц. Србија 100.0 77.6 51.46 6.64 1.36 18.09 22.26 0.18 
Војводина 100.0 93.2 89.25 1.02 0.51 2.38 5.66 1.19 

Извор: Обрачун аутора на основу података РЗС из редовних статистичких 
истраживања о засејаним површинама и засадима на крају пролећне сетве 
за 1960. и 2012. годину. 

 
• релативно значајније смањење квалитетнијих и производно 

најзначајнијих ораничних површина у Централној Србији (за 
14,8%) него у Војводини (за 1,7%) је последица њиховог 



обимнијег враћања у ливаде као природнијем а производно 
оскуднијем начину коришћења земљишта у овом доминантно 
брдско-планинском подручју; ... 

 
И поред значајних промена у површини и структури коришћења 
пољопривредног земљишта у Србији по редовним статистичким 
истраживањима у периоду између 1960. и 2012. године, оне нису 
веран одраз стварног стања „у пракси“, јер су се проценитељи РСЗ 
задужени за прикупљање и процену података о земљишту по 
правилу исувише ослањали на податке других надлежних државних 
органа - првенствено Републичког геодетског завода (РГЗ), који је 
објективно документационо захтеван а неодговорни власници и 
корисници релативно спори у ажурирању промена у катастру 
непокретности по основу купопродаје, наслеђивање и посебно 
промене намене коришћења пољопривредног земљишта.  
 
Због тога базе података о пољопривредном земљишту из Пописа 
пољопривреде 2012 и њихово упоређење са подацима из редовних 
статистичких истраживања РЗС за исту годину12 - представљају 
изузетно значајно „отрежњење“ нашем неоснованом истицању 
изразитог богатства са расположивим пољопривредним земљиштем. 
Попис је, наиме, показао да су расположиве површине коришћеног 
пољопривредног земљишта значајно мање од редовних 
статистичких истраживања за 2012. годину – за све збирне (укупно 
за 32,0%, обрадиво за 26,3%) и појединачне категорије коришћења 
земљишта (оранице за 22,6%, воћњаци за 31,5% и посебно 
виногради за 59,3%, ливаде за 40,6% а пашњаци чак за 60,3%) – 
укључујући и иначе скромне површине под рибњацима (за 38,5%). 
(Табела 3)  
 
Посматрано по појединим макрорегионима, констатоване разлике у 
површини пољопривредног земљишта по свим збирним (укупно и 
обрадиво) и појединачним категоријама његовог коришћења између 
база података по Попису пољопривреде 2012 и редовних 
статистичких истраживања о пољопривредном земљишту за исту 
годину значајно су мање у Војводини него у Централној Србији – 
која је по расположивом земљишном потенцијалу аграрно-
производно девастирана, и то не само у погледу смањења 
расположивих обрадивих површина - ораница (за 37,4%), воћњака 
                                                           
12 Садржаних у обрасцима ПО-22. 



Табела 3. Површина и структура коришћења пољопривредног 
земљишта у Србији, укупно и по макрорегионима, по редовним 
статистичким истраживањима и по Попису пољопривреде (2012) 

 
 
Подручје 

Коришћено пољопривредно земљиште  
 

Укупно 
Обрадиво земљиште Паш-

њаци 
Рибња
- ци  свега  оранице  

  и баште 
   воћ-  

њаци 
вино-
гради ливаде 

А - Површина по редовним статистичким истраживањима у 2012 (у 000 ха) 
Р. Србија 5065 4215 3282 238 54 641 837 13 
Ц. Србија 3306 2568 1704 220 45 599 737 1 
Војводина 1759 1647 1578 18 9 42 100 12 

Б - Површина по Попису пољопривреде 2012 (у 000 ха) 
Р. Србија 3445 3105 2539 163 22 381 332 8 
Ц. Србија 1828 1582 1067 146 17 352 246 0 
Војводина 1617 1523 1472 17 5 29 86 8 

Разлика површина (Б – А; у 000 ха) 
Р. Србија -1620 -1110 -743 -75 -32 -260 -505 -5 
Ц. Србија -1478 -986 -637 -74 -28 -247 -491 -1 
Војводина -142 -124 -106 -1 -4 -13 -15 -4 

Индекс (Б/А*100; %) 
Р. Србија 68.0 73.7 77.4 68.5 40.7 59.4 39.7 61.5 
Ц. Србија 55.3 61.6 62.6 66.4 37.8 58.8 33.4 0.0 
Војводина 91.9 92.5 93.3 94.4 55.6 69.0 85.0 66.7 

Структура (А = 100; %) 
Р. Србија 100.0 83.2 64.8 4.7 1.1 12.7 16.5 0.3 
Ц. Србија 100.0 77.7 51.5 6.7 1.4 18.1 22.3 0.0 
Војводина 100.0 90.1 85.8 0.4 0.5 2.4 5.7 0.7 

Структура (Б = 100; %) 
Р. Србија 100.0 90.1 73.7 4.7 0.6 11.1 9.6 0.2 
Ц. Србија 100.0 86.5 58.4 8.0 0.9 19.3 13.5 0.0 
Војводина 100.0 94.2 91.0 1.1 0.3 1.8 5.3 0.5 

Извор: Обрачун аутора на основу података РЗС из редовних статистичких 
истраживања о засејаним површинама и засадима на крају пролећне сетве 
за 2012. годину и Пописа пољопривреде 2012. 

У циљу упоредивости података из ова два извора: 
• у површине под ораницама и баштама (п068) по Попису пољопривреде 

2012. укључене су површине окућница (п013), расадника (п075), под 
сталним засадима на отвореном (п076) и под сталним засадима у 
заштићеном простору (п078);  

• с обзиром да су у Попису пољопривреде 2012 евидентиране само 
површине под рибњацима (п088) – а не и површине под трстицима и 
барама, збирна категорија пољопривредног земљишта (трстици, баре и 
рибњаци) из редовног статистичког истраживања за 2012. годину је 
редукована, такође, само на површине под рибњацима.  



(за 33,6%) и винограда (за 62,2%), већ и ливада (за 41,2%) и 
нарочито пашњака (за чак 66,6%). (Табела 3). 
 
Такође, треба истаћи да власници и корисници пољопривредног 
земљишта надлежним државним органима или уопште не 
пријављују промену намене коришћења пољопривредног земљишта 
или то чине са изузетно великим закашњењем. То је нарочито 
карактеристично за брдско-планинска и демографски девастирана 
подручја где је земљиште раније коришћено као оранична и 
површина под воћњацима и виноградима а данас је због 
изостављања редовне обраде и егзодуса становништва са уситњених 
газдинстава преведено у ливаде и пашњака (који се такође не 
користе) или су чак и природно зарасли у шипражје и шуме. 
 
Рекапитулацијом показатеља из Табела 2. и 3., може се констатовати 
поражавајућа чињеница да је у Србији између 1960. и Пописа 
пољопривреде 2012 за инфраструктурне и друге неаграрне намене 
„утрошено“ преко 1,9 милиона хектара или трећина укупног 
пољопривредног земљишта, што је – зависно од цене земљишта (око 
5.000 евра/хектару) – економска штета од приближно 10 милијарди 
евра. У том погледу посебно је оштећена пољопривреда на подручју 
Централне Србије где је за неаграрне намене изузето близу 1,7 
милиона хектара или приближно половина пољопривредног 
земљишта која је била расположива пре пет деценија!  
 
Због свега напред констатованог, прикладно је цитирати и поруку 
неаграрних корисника пољопривредног земљишта: „Заштита 
квалитетног пољопривредног земљишта је посебно важна карика у 
сложеном ланцу планских активности тражења оптималних намена 
површина у датом простору. Историја нас учи да је човек одвајкада 
поштовао земљу – хранитељку, и да скоро никад није лоцирао своја 
станишта на плодном пољопривредном земљишту, већ увек по 
ободу поља, на неплодним падинама, по правилу присојним. Наша 
рушилачка пракса је прекинула са овом миленијумском традицијом; 
ни строги закони заштите пољопривредног земљишта не помажу у 
општој окупацији плодних површина грађевинским објектима. 
Вероватно ће тек општа криза енергије, сировина и здраве хране 
променити наш однос према пољопривредном земљишту и 
пољопривреди као основној привредној области.“13 
                                                           
13  Економика градског земљишта (2013: 8) 



Регионална дистрибуција, структура коришћења и обезбеђеност 
становништва пољопривредним земљиштем 

 
Регионална дистрибуција пољопривредног земљишта у Србији 
указује да се највећи део тог природног ресурса налази у производно 
најбољем Региону Војводини, а најмањи на урбано највећем Региону 
Београд.  
 
Поред сталног и врло великог заузимања пољопривредног 
земљишта за неаграрне намене, показатељи приказани у Табели 4. 
указују и на релативно значајну заступљеност некоришћених 
површина пољопривредног земљишта у Србији (11,0%), што је 
последица утицаја економских, социјалних, производних и других 
разлога.  
 
Регионалне разлике у заступљености некоришћеног 
пољопривредног земљишта указују да је његова заступљеност већа у 
регионима са неповољнијим орографским и педолошким 
карактеристикама у погледу пољопривредне производње, што је 
посебно изражено у Региону Јужне и Источне Србије.   
 
Табела 4. Пољопривредно земљиште у Србији, по регионима (2012) 

 

Пољопривредно земљиште КПЗ (ха) по 
укупно 

(ха) 
РС = 100 

(%) 
% неко- 

ришћеног 
стано- 
внику 

газди- 
нству 

Република  
Србија¹ 3 861 477 100.0 11.0 0.48 5.44 
Регион  
Београд 148 465 3.8 8.1 0.08 4.10 
Регион  
Војводина 1681 209 43.5 4.3 0.83 10.90 
Регион Шумадија  
и Западна Србија 1 155 430 29.9 12.2 0.50 3.86 
Регион Јужна и 
Источна Србија 876 373 22.7 22.6 0.43 3.61 

КПЗ – коришћено пољопривредно земљиште 
Извор: Обрачун аутора на основу база података Пописа пољопривреде 2012. 
 
Обезбеђеност становништва са пољопривредним земљиштем је 
релативно задовољавајућа (0,48 ха по становнику), али је она 



остварена „захваљујући“ тенденцији смањења укупног броја 
становника у периоду од 1981. године, а не одрживим газдовањем са 
овим природним и аграрно лимитирајућим ресурсом. 
 
Просечна величина поседа пољопривредних газдинстава у Србији 
исказана површином коришћеног пољопривредног земљишта је 
повећана (5,44 ха), али је она резултат производно-економске 
девастације преко 150 хиљада или петине укупног броја породичних 
пољопривредних газдинстава која су „угашена“ у периоду између 
последње две године пописа (2002. и 2012.)14 и „убрзаног“ стечаја 
736 земљорадничких задруга у само две године транзиционог 
периода (2010-2012)15.  
 

Табела 5. Коришћено пољопривредно земљиште у Србији, по 
регионима и заступљеност породичних газдинстава (2012) 

Подручје 

Коришћено пољопривредно земљиште 
укупно породична газдинства 

(ха) РС=100 (ха) РС=100 ∑КПЗ=100 
Република 
Србија¹ 3437423 100.0 2825068 100.0 82.2 
Регион  
Београд 136389 4.0 104963 3.7 77.0 
Регион 
Војводина 1608896 46.8 1177264 41.7 73.2 
Регион Шумадија 
и Западна Србија 1014210 29.5 945455 33.5 93.2 
Регион Јужна и 
Источна Србија 677928 19.7 597386 21.1 88.1 

КПЗ – коришћено пољопривредно земљиште 
Извор: Обрачун аутора на основу базе података из Пописа пољопривреде 2012. 
 
Регионалне разлике у просечној величини поседа пољопривредних 
газдинстава резултат су разлика између Региона Војводине (10,90 
ха) у којем се налазе највеће и најуређеније земљишне површине 
газдинстава правних лица и где су израженији процеси производне 
специјализације одређеног дела крупнијих породичних 
пољопривредних газдинстава, са једне, и наставка процеса 
пауперизације ситнијих породичних пољопривредних газдинстава 
                                                           
14 Sevarlić M. (2013: 34-41) 
15 Шеварлић М. (2014: 204-205) 



првенствено у Региону Јужне и Источне Србије (3,61ха) и Региону 
Шумадије и Западне Србије (3,86 ха). (Табела 4) 
 
Анализа показатеља приказаних у Табели 5. указује да су породична 
пољопривредна газдинства доминантна у структури укупног 
коришћеног пољопривредног земљишта у Србији и у сва четири 
региона. Релативно мања заступљеност породичних газдинстава у 
укупном коришћеном пољопривредном земљишту у Региону 
Војводине су последица концентрације највећег броја и по величини 
поседа најкрупнијих газдинстава различитих облика организовања 
правних лица у пољопривреди – укључујући и оне који су у 
транзиционом периоду у поступку приватизације (тендерске или 
аукцијске) трансформисани из друштвене својине у неки од облика 
организовања правних лица (а.д., д.о.о., ...). 

 
Површина и структура коришћења ораница и башта 

 
Оранице и баште представљају по површини највећу, по квалитету 
најбољу и по производно-економским карактеристикама 
најзначајнију категорију коришћења пољопривредног земљишта. 
 
Регионална анализа указује да су оранице најзаступљеније у 
равничарском региону Војводине – где се налази чак 52,8% укупних 
ораничних површина у Републици Србији, а затим следе Регион 
Шумадије и Западне Србије, Регион Јужне и Источне Србије и 
Београдски регион. (Табела 6) 
 
Површине под житима традиционално заузимају преко две трећине 
укупне ораничне површине у Србији и у сва четири региона, мада са 
различитом заступљеношћу. Иза жита, у Војводини је, такође 
традиционално, на другом месту индустријско биље – будући да су 
на том подручју и све активне шећеране и уљаре; док је крмно биље 
на другом месту у Региону Шумадија и Западна Србија и Региону 
Јужна и Источна Србија.  

 

 

 

 

 



Табела 6. Површина и структура коришћења ораница и башта 

Подручје Оранице и баште¹ 
свега жита  индустр² поврће³ крмно угари 

Површина (ха) 
Република 
Србија 2513154 1715562 452993 64071 256008 22036 
Регион  
Београд 106721 72937 11144 1920 19414 1140 
Регион 
 Војводина 1466176 976243 412603 20890 45854 8696 
Регион Шумадија  
и Западна Србија 518627 365255 13718 25855 108271 5246 
Регион Јужна и 
 Источна Србија 421631 301127 15529 15407 82468 6955 

Република Србија = 100 
Република 
Србија 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Регион  
Београд 4.2 4.3 2.5 3.0 7.6 5.2 
Регион 
 Војводина 58.3 56.9 91.1 32.6 17.9 39.5 
Регион Шумадија  
и Западна Србија 20.6 21.3 3.0 40.4 42.3 23.8 
Регион Јужна и 
 Источна Србија 16.8 17.6 3.4 24.0 32.2 31.6 

       Република 
Србија 100.0 68.3 18.0 2.5 10.2 0.9 
Регион  
Београд 100.0 68.3 10.4 1.8 18.2 1.1 
Регион 
 Војводина 100.0 66.6 28.1 1.4 3.1 0.6 
Регион Шумадија  
и Западна Србија 100.0 70.4 2.6 5.0 20.9 1.0 
Регион Јужна и 
 Источна Србија 100.0 71.4 3.7 3.7 19.6 1.6 

¹ разлика до свега оранице = цвеће и украсно биље (п054) +  семенски и садни 
материјал за продају (п065)  + остали усеви на ораницама (п066) = 2.485 ха;  

² укључена и површина под шећерном репом (п027) = 69.112 ха; 
³ укључене и површине под махунаркама (п025) и кромпиром (п026) = 30.839 ха 

Извор: Обрачун аутора на основу података из Пописа пољопривреде 2012. 
 
 

 



Посебно треба истаћи да Србију, поред некоришћеног 
пољопривредног земљишта, карактерише и стално присуство 
ораничних површина под угарима – које се у одређеном временском 
периоду не користе за пољопривредну производњу, већ се остављају 
„на одмору“ и заоравају без засејавања или садње (црни угар) или се 
засејавају усевима за зеленишно ђубриво (зелени угар).16 Угари и 
други видови необрађених ораничних површина карактеристични су 
за регионе и области брдско-планинских подручја.17  

 
 

Закључак 
 

Анализа досадашњих тенденција, садашњег стања и очекиваних 
промена у површини и структури коришћења пољопривредног 
земљишта у Србији упућују на следеће закључне констатације: 

• у протеклих пола века (1960-2012), према подацима из 
редовних статистичких извештаја (ПО-22) укупна површина 
пољопривредног земљишта смањена је за 300 хиљада хектара 
или за 5,6%, односно са 69,3% на 65,5% укупне територије; 

• између података о пољопривредном земљишту прикупљених 
редовним статистичким извештајима за 2012. (ПО-22) и базе 
података из Пописа пољопривреде 2012 постоји статистички 
врло значајна разлика од преко 1,6 милиона хектара или за 
32%, што указује да будуће стратегије развоја пољопривреде 
треба базирати на подацима Пописа пољопривреде 2012; 

• некоришћено пољопривредно земљиште по подацима из 
Пописа пољопривреде 2012 обухвата 424.054 ха или 11% 
укупног пољопривредног земљишта, што намеће потребу 
доношење одлуке о његовој рекултивацији и укључивању у 
процес пољопривредне производње или превођењу у друге 
категорије непољопривредног земљишта (шуме и остало 
земљиште); 

• подаци из Пописа пољопривреде 2012 су најбоља база 
података и основа за израду стратегије и програма развоја 
наше пољопривреде, као и за преговоре Србије са ЕУ у 
области пољопривреде; 

                                                           
16 Упутство за пописивање (2012-2: 41)  
17 Шеварлић М. (1988: 45-52) 



• подаци из Пописа пољопривреде 2012 за ниво насеља (4.721) 
су изванредна база података за програме и планове локалног 
економског развоја на нивоу општина (168) или делова једне 
или више суседних општина, заштићених природних 
подручја и др. 

 
На основу наведених констатација и других накнадно урађених 
тематских анализа, у аграрној и руралној политици Србије 
неопходно је више пажње и већи значај придавати земљишној 
политици, али и обезбеђивати значајнија средства у циљу боље 
заштите, потпунијег уређења и рационалнијег коришћења 
пољопривредног земљишта као природног и производног ресурса за 
унапређење пољопривреде и свеукупан привредни развој наше 
земље. 
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