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Апстракт 

 
 У раду се анализира дистрибуција пољопривредних газдинстава 
према величини коришћеног пољопривредног земљишта. 
Истраживање је засновано на резултатима пописа пољопривреде у 
Републици Србији 2012. године и односи се на Србију у целини и 
територијалне јединице нивоа НСТЈ 2 ( Београдски регион, Регион 
Војводине, Регион Шумадије  и Западне Србије и Регион Јужне и 
Источне Србије).  
Формиране су емпиријске Лоренцове криве  концентрације 
дистрибуције фреквенција коришћеног земљишта пољопривредних 
газдинстава и израчунати су Ђинијеви коефицијенти 
концентрације. Као алтернативна мера концентације су 
израчунати и Теилови индекси. На основу израчунатих показатеља 
концентрације упоређена је неравномерност расподеле коришћеног 
земљишта у појединим регионима. 
 
Кључне речи: пољопривредна газдинства, коришћено пољопривредно 
земљиште, Лоренцова крива концентрације, Ђинијев индекс 
концентрације, Тејлов индекс 
 

 
Увод 

 
Расподела дохотка и богатства је проблем којим се економисти доста 
дуго баве (Clarke, 2003). Бројна  теоријска разматрања и емпиријска 
истраживања су показала да је у последње две деценије дошло до 
повећавања неједнакости како у развијеним, тако и у земљама у 
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развоју (Addison, 2001). Једно од важних питања које није изгубило 
на актуелности је зависност економског раста од степена 
неједнакости богатства. Резултати савремених панел истраживања су 
показали да постоји нелинеарна зависност степена неједнакости 
расподеле дохотка и богатства и стопе економског раста. Велика 
неједнакост успорава, док умерена неједнакост убрзава економски 
раст. Циљ економске политике је у проналажењу интервала 
ефикасне неједнакости и избећи екстремну једнакост или 
неједнакост расподеле (Cornia. G. A., Court, J., 2001; Stigliz, 2013). 
 
Да би се утврдио степен концентрације и испитао степен 
неједнакости дистрибуције тотала по јединицама или модалитетима 
посматраних променљивих примењују се различити апсолутни и 
релативни показатељи концентрације ( Шошић, 2006; Чобановић, 
Николић-Ђорић, Мутавџић, 2006). 
 
Показатељ неједнакости је поуздан ако задовољава принципе: 
преноса, независности од скале мерења, анонимности и 
независности од величине популације (Coll, 2011). 
Ђинијев и Тејлов коефицијент су релативне мере неједнакости које 
се често примељују зато што задовољавају четири наведена својства, 
чиме се омогућује поређење расподеле богатства различитих 
региона,  различитих земаља, сектора, руралног и урбаног подручја. 
На промену вредности коефицијента утиче само прерасподела од 
богатих ка сиромашнима. Иако се коефицијенти најчешће користе за 
мерење неравномерности расподеле дохотка, могу да се примени и 
за квантификовање расподеле било ког богатства (на пример 
земљиште, стока). 
  
Ђинијев коефицијент (Gini, 1912) је често коришћен показатељ 
неједнакости због једноставног израчунавања и могућности 
графичког приказивања. Дефинише се на основу Лоренцове криве 
дефинисане тачкама )Y,X( ii , N,...,1i = , где је iX  кумулатив 
структуре носилаца дохотка (богатства) рангираних према величини 
дохотка (богатства) појединих група, док је iY  кумулатив структуре 
агрегата доходака (богатства) у појединим групама. Лоренцова крива 
је растућа крива која пролази кроз тачке (0,0) и (1,1). Уколико је 
присутна потпуна равномерност дистрибуције, Лоренцова крива се 
своди на праву XY =  у интервалу [ ]1,0 . Уколико је већа неједнакост 
дистрибуције, већа је и површина између праве XY =  и Лоренцове 
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криве  у интервалу [ ]1,0 .  Ако је )x(L  Лоренцова крива, Ђинијев 

коефицијент је ∫−=
1

0
)x(L21G , тј. однос површине између праве 

XY =  и Лоренцове криве  у интервалу [ ]1,0  и укупне површине 
троугла одређеног тачкама (0,0), (0,1) и (1,1). На основу дефиниције 
следи да је [ ]G , .∈ 0 1  Непараметарски приступ израчунавања 
Ђинијевог коефицијента је заснован на апроксимацији интеграла 
Лоренцове криве: 

 

∑
−

=
++ +⋅−−=

1N

0k
k1kk1k )YY()XX(1G  

 
Тејлов индекс је мера неодређености (ентропије). Максимална 
ентропија се јавља када се носиоци богатства не разликују по 
богатству, тј. у случају равномерне расподеле богатства. Повећање 
неједнакости условљава повећавање вредности Тејловог индекса и 
смањење ентропије. 

Ако је 
N Y XX i iT ln ln ,T Y Y Yii

  
= −   

   =
∑

1
 

N X YX i iT ln ln .L Y X Xii

  
= −   

   =
∑

1
 

Увођењем Yip ,i Y
=

Xiwi X
= следи: 

N Np wi iT p ln , T w ln .T i L iw pi ii i
= =
= =
∑ ∑

1 1
 

Средњи Тејлов индекс се дефинише је 
T TT LT ,S

+
=

2   
односно 

N piT (p w ) ln .S i i wii
= −

=
∑

1
2 1  

 У раду је примењен стандардизован Тејлов индекс sTT e ,−= −1
 
који 

се увек налази у интервалу [ ], .0 1  
Предност Тејловог индекса у поређењу са Ђинијевим коефицијентом 
је могућност разлагања на компоненте које показују варијабилитет 
унутар (Тu) и између група (Тi). Ако је популација подељена на К 
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подгрупа и уколико је sj учешће богатства j-те групе у укупном 
богатству, док је wj  релативно учешће броја јединица у ј-тој 
подгрупи, Тејлов коефицијент је: 

j j

K K K Ks wj jT s T w T s ln w ln .S j T j L j jw sj jj j j j

 
 = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
 = = = = 
∑ ∑ ∑ ∑

1
2 1 1 1 1  

Збир прва два сабирка показује  варијабилитет унутар група, док је 
збир трећег и четвртог сабирка варијабилитет између група. 
Наведено својство омогућава да Тејлов  коефицијент за цео регион 
може да се израчуна на основу  Тејлових индекса области региона. 
 

Метод рада и извор података 
 
У раду је разматрана дистрибуција пољопривредних газдинстава 
према величини коришћеног земљишног поседа. У циљу утврђивања 
степена концентрације пољопривредних газдинстава с обзиром на 
коришћено земљиште, као и извођење упоређења  између појединих 
територијалних целина формиране су Лоренцове криве и израчунати 
су Ђинијеви и Тејлови коефицијенти.  
Истраживање је засновано на резултатима пописа пољопривреде у 
Републици Србији 2012. године и односи се на Србију у целини и 
територијалне јединице нивоа НСТЈ 2 (Београдски регион, Регион 
Војводине, Регион Шумадије  и Западне Србије и Регион Јужне и 
Источне Србије).   

Анализира се дистрибуција пољопривредних газдинстава 
према величини земљишног поседа, узимајући у обзир коришћено 
земљиште. Пописни резултати обухватају 10 интервала коришћене 
површине земљишта и то: без земљишта; до 1hа; (1-2]; (2–5]; (5–10]; 
(10–20]; (20–30]; (30–50]; (50–100] и преко 100hа.  

 
Резултати испитивања 

 
Укупан број пољопривредних газдинстава и расположиво 
пољопривредно земљиште (коришћено и некоришћено) у Србији и 
појединим територијалним јединицама је презентиран у Табели 1. У 
Србији се користи 89.02%  расположивог пољопривредног 
земљишта. Посматрано по регионима, највећи проценат 
пољопривредног земљишта се користи у Војводини (95.70%), затим 
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следи Београдски регион (91.87%), Регион Шумадије и Западне 
Србије (87.78%) и Регион  Јужне и Источне Србије (77.36%). 
Структура пољопривредних газдинстава и коришћеног 
пољопривредног земљишта по региона је приказана на Графиконима 
1 и 2. Највећи проценат пољопривредних газдинстава је у региону 
Шумадије и Западне Србије (42%), док је највећи проценат коришћеног 
пољопривредног земљишта у Војводини (47%). 
 
Табела 1. Број пољопривредних газдинстава, расположиво 
пољопривредно земљиште и коришћено пољопривредно земљиште 

РЕГИОН-ОБЛАСТ 
Газдинства 

укупно 
Расположиво пољопривредно 

земљиште (ha) 
Коришћено  Некоришћено 

Србија (укупно) 631552 3437423  424054 
Београдски регион 33244 136389 12076 
Регион Војводине 147624 1608891 72313 
Регион Шумадије и 
Западне Србије 

262940 
 

1014210 
 

141220 

Регион  Јужне и 
Источне Србије 

187744 677928 198445 

Извор: Попис пољопривреде  2012., Књига 1, Пољопривреда у Републици 
Србији РЗС, Београд, 2013 , стр. 62. 
 
Графикон 1. Структура пољопривредних газдинстава по регионима 

 
Расподела пољопривредних газдинстава у Србији према величини 
коришћеног земљишног поседа је бимодална Приближно исти удео 
чине газдинства која користе мање од 1 ha и 2-5 ha земљишта 
(Табела 2). 
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Графикон 2. Структура коришћеног пољопривредног земљишта по 
регионима 

 
 
Табела 2. Структура газдинстава према величини коришћеног 
пољопривредног земљишта у појединим регионима 

Величина 
коришћеног 
земљишта 

 
Србија 

Београдски 
регион 

Регион 
Војводине 

Регион 
Шумадије 
и Западне 

Србије 

Регион  
Јужне и 
Источне 
Србије 

Без 
земљишта 1.60             1.32 4.10 0.71 0.93 

<1ha 27.64 32.97 32.19 24.04 28.17 
1-2 ha 19.59 21.07 14.34 20.20 22.59 
2-5 ha 28.90 28.52 19.15 32.87 31.05 
5-10ha 14.11 11.43 12.84 16.19 12.66 

10-20 ha 5.12 3.31 7.83 4.94 3.56 
20-30 ha 1.22 0.71 3.04 0.71 0.58 
30-50 ha 0.85 0.36 2.76 0.24 0.28 

50-100 ha 0.70 0.17 2.65 0.08 0.11 
100ha < 0.29 0.13 1.10 0.02 0.06 

Укупно(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
 
Ако се анализира структура газдинстава према величини 
коришћеног пољопривредног земљишта у појединим регионима, 
највећи проценат пољопривредних газдинстава у Београдском 
региону и Региону Војводине користи мање од 1 ha земљишта, док у 
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Регионима Шумадије и Западне Србије и  Јужне и Источне Србије 
највећи проценат газдинстава користи 2-5 ha. 
 
Табела 3. Структура газдинстава по регионима у  зависности од 
величине коришћеног пољопривредног земљишта 

Величина 
коришћеног 
земљишта 

Београдски 
регион 

Регион 
Војводине 

Регион 
Шумадије 
и Западне 

Србије 

Регион  
Јужне и 
Источне 
Србије 

Укупно 
(%) 

Без 
земљишта 4.34 59.90 18.42 17.33 100.00 

<1ha 6.28 27.22 36.21 30.30 100.00 
1-2 ha 5.66 17.11 42.94 34.29 100.00 
2-5 ha 5.20 15.49 47.37 31.95 100.00 
5-10ha 4.26 21.28 47.78 26.67 100.00 

10-20 ha 3.41 35.75 40.16 20.68 100.00 
20-30 ha 3.06 58.50 24.23 14.21 100.00 
30-50 ha 2.26 76.08 11.85 9.81 100.00 

50-100 ha 1.32 89.03 4.78 4.87 100.00 
100ha < 2.32 88.11 3.51 6.05 100.00 

 
Највећи проценат газдинстава без земљишта као и газдинстава са 
коришћеним земљиштем већим од 20 ha су газдинства из Региона 
Војводине. Код газдинстава осталих категорија коришћеног 
земљишта, највеће је учешће газдинстава из Региона Шумадије и 
Западне Србије (Табела 3, Графикон 3). 
У Београдском региону и Региону Војводине највеће је учешће 
коришћеног земљишта површине веће од 100 ha, у Региону 
Шумадије и Западне Србије 5-10ha и у Региону  Јужне и Источне 
Србије 2-5 ha (Табела 4). 
Највећи проценат коришћеног земљишта свих категорија до 20 ha је  
у Региону Шумадије и Западне Србије, док је највећи удео  
коришћеног земљиште већег од 20 ha у Војводини (Графикон 4).  
Неравномерност дистрибуција пољопривредних газдинстава према 
величини коришћеног пољопривредног земљишта може да се утврди 
на основу резултата приказаних у Табели 5. 
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Графикон 3. Структура газдинстава по регионима у  зависности од 
величине коришћеног пољопривредног земљишта 

 
 

Табела 4. Структура коришћеног пољопривредног земљишта у 
појединим регионима 

Величина 
коришћеног 
земљишта 

Београдски 
регион 

Регион 
Војводине 

Регион 
Шумадије и 

Западне 
Србије 

Регион  
Јужне и 
Источне 
Србије 

<1ha 3.90 1.12 3.59 4.75 
1-2 ha 7.51 1.89 7.78 9.17 
2-5 ha 22.41 5.76 28.16 27.62 
5-10ha 18.99 8.38 29.01 23.95 

10-20 ha 10.83 10.01 16.94 12.97 
20-30 ha 4.11 6.82 4.41 3.82 
30-50 ha 3.27 9.70 2.32 2.89 

50-100 ha 2.79 17.54 1.35 2.13 
100ha < 26.18 38.79 6.45 12.71 

Укупно(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 
 
 

У Србији прве три  групе садрже 49% газдинстава која користе 8%  
земљишта, а последње две групе садрже 1% газдинстава која користе 
33% земљишта. Удео газдинстава која користе мање од 2 ha и више 
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од 50 ha се разликује у појединим регионима, као и областима 
појединих региона. Највећа пропорција газдинстава са мање од 2 ha 
је у Београдском региону (55.36%), а највећи проценат газдинстава 
са више од 50ha је у Војводини (3.01%). Удео коришћеног земљишта 
површине веће од 50 ha  у Војводини је 56.33% и  већи је у поређењу 
са осталим регионима. 
Табела 5.  Пропорција газдинстава и коришћеног земљишта (<2ha и 
>50ha)  у Србији и регионима и областима Србије 
 
РЕГИОН-
ОБЛАСТ 

Пропорција 
газдинстава 

Пропорција 
коришћеног 
земљишта 

Пропорција 
газдинстава 

Пропорција 
коришћеног 
земљишта 

Величина 
коришћеног 
земљишта 

<2ha <2ha >50ha >50ha 

Србија(укупно) 48.83 7.96 0.99 32.74 
Београдски 
регион 55.36 11.40 0.30 28.98 

Регион 
Војводине 50.63  3.75 3.01 56.33 

Западнобачка 
област 57.46  3.66 3.48 62.04 

Јужнобанатска 
област 47.51 4.80 2.47 56.76 

Јужнобачка 
област 54.41 3.08 3.63 50.50 

Севернобанатск
а област 42.92 3.80 2.77 58.20 

Севернобачка 
област 48.16 4.86 2.79 59.98 

Средњобанатска 
област 47.95 5.38 1.85 66.03 

Сремска област 51.22   2.25 4.26 43.38 
Регион 
Шумадије и 
Западне Србије 

44.95 11.36 0.10 7.80 

Златиборска 
област 42.49   8.84 0.14 17.06 

Колубарска 
област 33.26   7.62 0.06   2.98 

Мачванска 
област 47.78 11.45 0.13   3.07 

Моравичка 
област 46.10 12.38 0.06 3.64 
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Поморавска 
област 46.42 12.83 0.18  7.32 

Расинска област 53.99 19.44 0.04  5.52 
Рашка област 48.70 13.74 0.05 12.61 
Шумадијска 
област 38.48    9.41 0.17   3.32 

Регион  Јужне и 
Источне Србије 51.70 13.92 0.17 14.84 

Борска област 31.03 5.49 0.42 15.41 
Браничевска 
област 36.67 6.77 0.46 10.92 

Зајечарска 
област 35.18 6.81 0.12 14.15 

Јабланичка 
област 63.30 27.70 0.08 11.08 

Нишавска 
област 59.59 21.71 0.04 11.49 

Пиротска област 59.44 13.20 0.14 43.00 
Подунавска 
област 47.65 11.43 0.30   9.01 

Пчињска област 66.56 25.51 0.05 16.64 
Топличка област 50.32 17.14 0.06 13.78 

 
Графикон 4. Структура појединих категорија коришћеног 
земљишта по регионима 
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 Поређењем вредности медијане и аритметичке средине коришћеног 
земљишта Србије,  региона и области Србије (Табела 6) може да се 
закључи да је дистрибуција пољопривредних газдинстава према 
величини коришћеног пољопривредног земљишта у свим 
случајевима позитивно асиметрична.  
 
Табела 6.  Аритметичка средина, медијана коришћеног земљишта, 
Ђинијеви и Тејлови коефицијенти Србије,  региона и области Србије 
РЕГИОН-ОБЛАСТ Ђинијев 

коефицијент 
Tејлов 
коефицијент 

 Mе 

Србија (укупно) 0.6879 0.6074 5.40 3.5 
Београдски регион 0.6692 0.5876 4.10 1.5 
Регион Војводине 0.8143 0.7970 10.90 1.5 
Западнобачка област 0.8463 0.8277 10.44 1.5 
Јужнобанатска област 0.8029 0.7952 12.47 3.5 
Јужнобачка област 0.8105 0.7904 9.00 1.5 
Севернобанатска област 0.7991 0.7634 12.43 3.5 
Севернобачка област 0.8122 0.7851 12.35 3.5 
Средњобанатска област 0.8373 0.8416 15.70 3.5 
Сремска област 0.7734 0.7471 7.82 1.5 
Регион Шумадије и 
Западне Србије 

0.5242 0.4141 3.86 3.5 

Златиборска област 0.5794 0.4858 4.76 3.5 
Колубарска област 0.4569 0.3430 4.54 3.5 
Мачванска област 0.5364 0.4306 3.61 3.5 
Моравичка област 0.5007 0.3945 3.54 3.5 
Поморавска област 0.5165 0.3931 3.69 3.5 
Расинска област 0.4709 0.3450 2.73 1.5 
Рашка област 0.5339 0.4188 3.65 3.5 
Шумадијска област 0.4802 0.3636 4.16 3.5 
Регион  Јужне и Источне 
Србије 

0.5684 0.4544 3.61 1.5 

Борска област 0.5390 0.4361 5.81 3.5 
Браничевска област 0.5463 0.4440 5.08 3.5 
Зајечарска област 0.5272 0.4332 5.07 3.5 
Јабланичка област 0.4759 0.3414 2.35 1.5 
Нишавска област 0.5152 0.3878 2.64 1.5 
Пиротска област 0.7010 0.6192 4.32 1.5 
Подунавска област 0.5598 0.4475 3.84 3.5 
Пчињска област 0.5441 0.4173 2.37 1.5 
Топличка област 0.4947 0.3732 3.16 1.5 
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Позитивна асиметрија је најизраженија код региона и области 
Војводине и последица је највеће заступљености коришћеног 
земљишта већег од 100 ha. 
Уколико се анализира емпиријска Лоренцова крива концентрације 
укупног коришћено земљиште уочено је да је на нивоу Војводине 
највећа удаљеност у односу на дијагоналу, што илуструје и већа 
вредност Ђинијевог коефицијента (0.8143) у поређењу са 
коефицијентом на нивоу Србије (укупно) (0.6879), Централне Србије 
(0.5435), Београдског региона (0.6692), Региона Шумадије и Западне 
Србије (0.5242) и  Региона  Јужне и Источне Србије (0.5684) 
(Графикони 5-10).   
Анализа Лоренцове криве указује да се 80% пољопривредних 
газдинстава користи нешто мање од 30% укупног коришћеног 
земљишта у Србији (укупно); око 40% у Централној Србији; 
регионима Шумадије и Западне Србије, Јужне и Источне Србије, 
приближно 30% у Београдскон региону и мање од 20% у региону 
Војводине.  
 
Графикон 5.  Лоренцова крива за укупно коришћено земљиште – 
Србија (укупно) 

 
 
Иако због разлике у дефиницији индивидуалног пољопривредног 
газдинства по Попису становништва, домаћинстава и станова у 2002. 
години и породичног пољопривредног газдинства по Попису 
пољопривреде у 2012. години подаци ова два пописа нису у 
потпуности упоредиви (Шеварлић, 2013),  Лоренцове криве и 



13 
 

израчунате вредности Ђинијевих коефицијената потврђују да је 
повећана неједнакост дистрибуције коришћеног земљишта у 
последњих десет година. 
 
Графикон 6.  Лоренцова крива за укупно коришћено земљиште –
Београдски регион 
 

 
 

 
 

Графикон 7. Лоренцова крива за укупно коришћено земљиште – 
Регион Војводине 
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Графикон 8. Лоренцова крива за укупно коришћено земљиште - 
Регион Централне Србије 
 

 
 
 
 
 
Графикон 9. Лоренцова крива за укупно коришћено земљиште - 
Регион Шумадије и Западне Србије 
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Графикон 10. Лоренцова крива за укупно коришћено земљиште - 
Регион  Јужне и Источне Србије 

 
 

То је последица концентрације земљишта у групама газдинствима са 
већим поседима посебно изражене код агробизнис компанија, 
крупних породичних газдинстава и специјализованих 
земљорадничких задруга (Шеварлић, 2013). 
Тако на основу резултата Пописа становништва, домаћинстава и 
станова у 2002. анализа Лоренцове криве  је указивала  да се 80% 
пољопривредних газдинстава односи на нешто више од 40% укупно 
коришћеног земљишта Србији (укупно); око 50% укупно 
коришћеног земљишта у Централној Србији; и мање од 40% укупно 
коришћеног земљишта у Војводини. Израчунате вредности 
Ђинијевог коефицијента са биле 0.5183 за Србију (укупно), 0.4851 за 
Централну Србију и 0.6042 за Војводину (Чобановић, Николић-
Ђорић, Мутавџић, 2006). 
У Табели 6. су приказане вредности Тејловог индекса који због 
наведених теоријских особина има све већу примену у 
квантификовању концентрације богатства. Како је као и Ђинијев 
коефицијент релативан показатељ, омогућава поређења 
концентрације различитих територијалних јединица као и исте 
територијалне јединице у различитим временским пресецима. 
Рангови израчунатих Тејлових коефицијената су у највећој мери 
сагласни са ранговима Ђинијевих коефицијената. Изузетак је 
Западнобачка област која има највећи Ђинијев коефицијент 0.8463, 
док је највећа вредност Тејловог коефицијента у Средњобанатска 
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област и износи 0.8416. У Средњобанатској области је и највећа 
просечна вредност коришћеног земљишта и износи 15.7 ha. 
Несагласност показатеља је последица чињенице да на вредност 
Ђинијевог коефицијента више утиче расподела средњих група у 
поређењу са крајњим групама, док на вредност Тејловог 
коефицијента већи утицај имају крајње групе. 
Ако се анализирају вредности Ђинијевог и Тејловог коефицијента у 
областима појединих региона, може да се се запази да је највеће 
вредности коефицијената у Региону Шумадије и Западне Србије има 
Златиборска област (0.5242, 0.4141), док у Региону  Јужне и Источне 
Србије највеће вредности су код Пиротске области (0.7010, 0.6192).  
У обе области ливаде и пашњаци доминирају у поређењу са осталим 
категоријама коришћеног земљишта. У Златиборској области ливаде 
и пашњаци чине 69.58% коришћеног земљишта, док је у Пиротској 
области учешће 64.52%. На неједнакост дистрибуције коришћеног 
земљишта указује и веће учешће коришћеног земљишта од 50 ha  у 
ове две области у поређењу са осталим областима у регионима 
(17.06% у Златиборској области и 43% у Пиротској области). 

 
 

Закључак 
 

У раду се анализира дистрибуција пољопривредних газдинстава 
према величини коришћеног пољопривредног земљишта на основу 
резултата пописа пољопривреде у Републици Србији 2012. године. 
Приказана је структура пољопривредних газдинстава, структура 
коришћеног земљишта по регионима и структура газдинстава по 
регионима у  зависности од величине коришћеног пољопривредног 
земљишта.  
 
У циљу испитивања равномерности дистрибуције пољопривредних 
газдинстава према величини коришћеног пољопривредног земљишта 
у Србији, територијалним  јединицама нивоа НСТЈ 2 ( Београдски 
регион, Регион Војводине, Регион Шумадије  и Западне Србије и 
Регион Јужне и Источне Србије) и областима у оквиру региона, 
израчуната је пропорција газдинстава и коришћеног земљишта 
мањег од  2 ha и  већег од 50 ha. Поред тога формиране су 
емпиријске Лоренцове криве концентрације и израчунате вредности 
Ђинијевог коефицијента концентрације. Као алтернативни 
показатељ равномерности расподеле примењен је и Тејлов индекс. 
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Добијени резултати указују на неуједначеност расподеле 
коришћеног земљишта код пољопривредних газдинстава појединих 
региона. Највећа неуједначеност је у региону Војводине. У 
Војводини је највећи проценат коришћеног земљишта у свим 
категоријама већим од 10 ha. Највећи проценат је и газдинстава са 
више од 50ha (3.01%). Удео коришћеног земљишта површине веће 
од 50 ha  у Војводини је 56.33%  и  већи је у поређењу са осталим 
регионима. То је последица чињенице да је Војводина регион у коме 
се земљиште користи за гајење жита, индустријског биља и шећерне 
репе.  
 
Облик Лoренцових кривих и израчунате вредности Ђинијевих и 
Тејлових коефицијената указују да се дистрибуције пољопривредних 
газдинстава у појединим регионима разликује. Израчунате вредности 
коефицијената за Србију (укупно) су G=0.6879 и Т=0.6074. 
Посматрано по регионима вредности коефицијената су за Војводину 
G=0.8143; T=0.7970, Београдски регион G=0.6692; T=0.5876, Регион 
Шумадије и Западне Србије G=0.5242, T=0.4141 и  Регион  Јужне и 
Источне Србије G=0.5684; T=0.4544. 
 
Иако због разлике у дефиницији индивидуалног пољопривредног 
газдинства по Попису становништва, домаћинстава и станова у 2002. 
години и породичног пољопривредног газдинства по Попису 
пољопривреде у 2012. години подаци ова два пописа нису у 
потпуности упоредиви, Лоренцове криве и израчунате вредности 
Ђинијевих коефицијената потврђују да је повећана неједнакост 
дистрибуције коришћеног земљишта у последњих десет година. 
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CONCENTRATION DISTRIBUTION OF AGRICULTURAL 
HOLDINGS IN SERBIAN REGIONS BY UTILIZED 
AGRICULTURAL AREA 
 
                                       ABSTRACT 
 
This paper analyzes the distribution of agricultural holdings by size of 
utilized agricultural area. The study was based on the results of the 
agricultural census in the Republic of Serbia, 2012, and relates to the whole 
of Serbia and territorial units NUTS level 2 ( Region of Belgrade, Vojvodina 
Region, Region of Šumadija and  Western Serbia and Southern and Eastern 
Serbia.) On the base of households’ land distribution Lorenz curves were 
formed and Gini coefficients were calculated. As alternative measures of 
concentration, Theil indices were obtained. The calculated values of 
concentration measures suggest inequality of land distribution. 

 
Key words: agricultural households, utilized agricultural area, Lorenz curve 
of concentration, Gini coefficient of concentration, Theil index 

 


