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Предговор 
 

У овој публикацији садржани су сви приспели радови за Завршну 
конференцију Пописа пољопривреде 2012. године (у даљем тексту: 
Завршна конференција), која је под називом „Примена података 
Пописа пољопривреде 2012. у анализи стања пољопривреде и у 
планирању аграрне политике у Републици Србији“ одржана од 28. до 
30. маја 2014. године  у Суботици. 

На Завршној конференцији презентовани су радови аутора 
посебних публикација Пописа пољопривреде 2012, као и радови 
представника страних институција и аутора по отвореном позиву. 
Публикација садржи и оне радове који, због недостатка времена, 
нису могли бити презентовани на Завршној конференцији. 

Спровођењем Пописа пољопривреде 2012. године обезбеђени су 
структурни подаци у овој области који представљају велики капитал 
за креирање дугорочне аграрне политике и основ у процесу 
приступања Републике Србије Европској унији. У уверењу да ће ови 
подаци задовољити најшири круг корисника, Републички завод за 
статистику, у својству организатора, дугује велику захвалност 
учесницима овог еминентног скупа, из бројних научних, стручних, 
државних и међународних институција, на њиховом уложеном труду 
у промоцији резултата и садржајним стручним прилозима којима је 
потврђен значај Пописа пољопривреде 2012. године. 
 

 

У Београду, маја 2014.                                               Директор   

                               Проф. др Драган Вукмировић  
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Александар С. Пауновић1, 
Горан Ј. Дугалић1   
 
  

Апстракт 
 

У раду је извршена анализа обима и структуре ратарске и сточарске 
производње на простору који обухвата стратешки Мастер план 
одрживог развоја планине Рудник од 2014 до 2024. године. 
Проучавање је спроведено у 2013. години. Анализа је извршена на 
основу података Пописа пољопривреде 2012. године, РЗС, Београд, 
2013, као и директним увидом у стање на терену. Подручје 
обухваћено Мастер планом простире се на укупној површини од 
74.976 ha и обухвата територију 60 катастарских општина. Највеће 
површине под ратарским врстама заузимају кукуруз (3.551 ha), 
пшеница (2.530 ha), овас (1.366 ha) и јечам (750 ha). У оквиру 
сточарске производње најзаступљенији је узгој оваца (40.847 грла), 
свиња (19.582 грла), говеда (9.727 грла), коза (1.621 грла), живине 
(129.730 грла) и пчелињих друштава (7.150). Сходно извршеној 
анализи сагледан је однос ратарске и сточарске производње и 
истакнут је предлог мера за њихово значајније усклађивање и 
повећање обима и структуре производње.   
 
Кључне речи: Ратарска производња, сточарска производња, 
одрживи развој.  
 

Увод  
 
Током 2012. године Универзитет у Крагујевцу покренуо је 
иницијативу за израду стратешког Мастер плана одрживог развоја 
планине Рудник. Сходно својим кадровским потенцијалима као и 
кадровским потенцијалима других институција, Универзитет у 
Крагујевцу је формирао експертске радне групе из 12 различитих 

                                                 
1Проф. др Александар С. Пауновић, проф. др Горан Ј. Дугалић, Агрономски 
факултет у Чачку Универзитета у Крагујевцу, Цара Душана 34, 32000 Чачак, тел. 
032 303 416, е-пошта: aco@kg.ac.rs 
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области. Почетком 2014. године реализована је активност и урађен је 
стратешки Мастер план одрживог развоја планине Рудник од 2014. 
до 2024. године.  
 
У оквиру области Пољопривреда, постављен је циљ да се анализом 
утврди обим и структура, као и сви фактори који утичу на реализацију 
примарне пољопривредне производње. Применом метода SWOT 
анализе истакнуте су  предности, слабости, могућности и опасности 
које су присутне у одређеним сегментима пољопривреде. Сходно 
утврђеном обиму и структури производње као и подацима из SWOT 
анализе дати су предлози развојног концепта као и мере за 
остваривање поствљених циљева, при чему је посебно обрађена и 
сагледана одрживост предложених мера са прецизно утврђеном 
економском анализом. Поред сагледавања обима конвенционалне 
пољопривредне производње анализирани су услови за увођење 
система интегралне и органске производње.  
 
Анализа обима и структуре пољопривредне производње као и анализа 
демографског фактора и земљишних површина извршена је на основу 
званичних државних података, и то: Попис пољопривреде, 2012, 
Републички завод за статистику (РЗС), Београд, 2013., Попис 
становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији, Републички 
завод за статистику (РЗС), Београд, 2011., Преглед катастарских општина, 
Републички геодетски завод (РГЗ), Београд, 2001., Број регистрованих 
пољопривредних газдинстава као и директним увидом у стање на терену. 
На простору планине Рудник, највећим делом, заступљена је 
традиционална производња са израженом мешовитом пољопривредном 
структуром (ратарство, повртарство, воћарство и сточарство). 
Пољопривредна производња обавља се на приватним поседима малог и 
средњег производног капацитета. У последњим временским декадама 
бележи се смањивање броја становништва, при чему је због социјалне и 
економске миграције значајно смањен број радно способног 
становништва млађе старосне доби које је опредељено ка пољопривреди.  
Одрживи развој подручја које припада простору планине Рудник, до 
2024. године, треба да повеже постојећу традицију пољопривредне 
производње и примену савремених мера. Визија развоја пољопривредне 
производње рудничког краја заснива се на њеној разноврсности која 
обезбеђује складан однос биљне и сточарске производње. Унапређење 
пољопривредне производње обезбедило би услове за побољшање 
живота локалног становништва. Тржни вишкови здравствено 
безбедне и квалитетне хране могли би да се пласирају преко 
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посебних облика туризма као што су агротуризам, еко туризам, верски 
туризам, дечји образовни туризам, здравствени туризам и у тржним 
центрима већих градова у непосредном окружењу.  
 

Административна подела подручја обухваћеног  
стратешким Мастер планом  

 
Стратешки Мастер план одрживог развоја планине Рудник односи се на 
делове административних подручја градова Крагујевца и Чачка, као и 
подручја општина Горњи Милановац, Љиг, Топола и Кнић (Сл. 1). 
Подручју планине Рудник припада 60 катастарских општина (села) које се 
простиру на укупној површини од 74.976 ha. Највећи простор припада 
општини Горњи Милановац (43,46%), затим територији града Крагујевца 
(22,05%), територији општине Кнић (10,81%), општини Топола (10,57%), 
општини Љиг (6,99%), а најмањи простор припада територији града Чачка 
(6,12%). На овом простору живи 20.058 становника у оквиру 7.001 
домаћинстава, при чему је 3.791 (54,1%) регистрованих пољопривредних 
газдинстава (Таб. 1 до 7).  
 

Слика 1. Административна подела подручја планине Рудник 
(слика: Aлександар Пеулић, 2013)   
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Табела 1. Укупна површина, број становника, број домаћинстава и број 
регистрованих пољопривредних газдинстава на подручју планине Рудник  
 

Анализирано подручје планине Рудник (60 катастарских општина) Укупно  
Површина  74.976 ha. 
Број становника  20.058  
Број домаћинстава  7.001  
Број регистрованих пољопривредних газдинстава  3.791  

 
Табела 2. Преглед катастарских општина, РГЗ, Београд, 2001. и 
Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији, 
РЗС, Београд, 2011. и Број регистрованих пољопривредних 
газдинстава.  
 

Катастарске општине 
које  припадају 
територији града 
Крагујевца  

Површина, 
ha.  

Укупан број  
становника 

Укупан број 
домаћинстава 

Број 
регистрованих 
пољопривредних 
газдинстава 

1. Каменица 2.732 331 125 80 
2. Љубичевац 1.323   43   28 14 
3. Страгари 3.121 778 271 60 
4. Маслошево    894 425 138 84 
5. Котража    909 187   63 21 
6. Влакча 1.880 592 198 104 
7. Угљаревац    681 129   36 28 
8. Велики Шењ 1.045 331   88 71 
9. Мала Врбица     759 201   62 43 
10. Рамаћа 1.835 320 126 82 
11. Добрача 1.349 423 134 100 
Укупно:  16.528  3.760 1.269  687  

 
Табела 3. Преглед катастарских општина, РГЗ, Београд, 2001. и 
Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији, 
РЗС, Београд, 2011. и Број регистрованих пољопривредних 
газдинстава.  
 

Катастарске општине 
које  припадају 
територији општине 
Кнић  

Површина, 
ha.  

Укупан број  
становника 

Укупан број 
домаћинстава 

Број 
регистрованих 
пољопривредних 
газдинстава 

1. Борач 3.055 601 203 167 
2. Бечевица  1.122 282 103 85 
3. Брестовац    618 182   52 46 
4. Коњуша    721 156   51 41 
5. Љуљаци  1.100 323 116 81 
6. Баре     871 320 119 86 
7. Кнежевац     620 196 63 51 
Укупно: 8.107  2.060 707 557 
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Табела 4. Преглед катастарских општина, РГЗ, Београд, 2001. и 
Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији, 
РЗС, Београд, 2011. и Број регистрованих пољопривредних 
газдинстава.  
 
Катастарске општине 
које  припадају 
територији општине 
Горњи Милановац  

Површина, 
ha.  

Укупан број  
становника 

Укупан број 
домаћинстава 

Број 
регистрованих 
пољопривредних 
газдинстава  

1. Луњевица 1.392 497 173 73 
2. Јабланица 1.437 291 111 62 
3. Бело Поље  1.066 229 68 49 
4. Доња Врбава 1.391 505 164 111 
5. Горња Врбава    896 163 51 23 
6. Грабовица 1.548 443 143 81 
7. Неваде 1.047 628 208 44 
8. Сврачковци 1.451 460 155 61 
9. Горња Црнућа 1.432 177 70 59 
10. Прњавор    816 131 45 30 
11. Липовац    873 260 91 64 
12. Враћевшница      16 85 34 16 
13. Доња Црнућа    898 262 89 59 
14. Мајдан 3.358 423 153 50 
15. Шилопај    699 85 39 31 
16. Мутањ    677 46 23 19 
17. Церова    556 74 40 28 
18. Давидовица    570 54 34 23 
19. Крива Река  1.026 67 45 15 
20. Бољковци  2.076  367 150 104 
21. Угриновци 1.721 373 135 56 
22. Трудељ 2.426 336 131 92 
23. Рељинци    740 197 74 37 
24. Заграђе 1.762 384 136 60 
25. Брезовица    375 97 30 9 
26. Рудник  2.336 1.440 559 98 
Укупно: 32.585 8.074 2.951  1.354  
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Табела 5. Преглед катастарских општина, РГЗ, Београд, 2001. и 
Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији, 
РЗС, Београд, 2011. и Број регистрованих пољопривредних 
газдинстава.  
 

Катастарске општине 
које  припадају 
територији града 
Чачка  

Површина, 
ha.  

Укупан број  
становника 

Укупан број 
домаћинстава 

Број 
регистрованих 
пољопривредних 
газдинстава 

1. Горња Трепча 1.134 546 212 180 
2. Вујетинци  1.060 386 121 79 
3. Остра  2.404  913 301 181 
Укупно: 4.598  1.845 634  440  

 
Табела 6. Преглед катастарских општина, РГЗ, Београд, 2001. и 
Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији, 
РЗС, Београд, 2011. и Број регистрованих пољопривредних 
газдинстава.  
 

Катастарске општине 
које  припадају 
територији општине 
Љиг  

Површина, 
ha.  

Укупан број  
становника 

Укупан број 
домаћинстава 

Број 
регистрованих 
пољопривредних 
газдинстава   

1. Лалинци    963 223   97 59 
2. Штавица 1.307 329 113 61 
3. Козељ 1.878 390 129 99 
4. Доњи Бањани    595 178   69 39 
5. Дићи    492 143   50 37 
Укупно: 5.235  1.263 458  295  

 
Табела 7. Преглед катастарских општина, РГЗ, Београд, 2001. и 
Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији, 
РЗС, Београд, 2011. и Број регистрованих пољопривредних 
газдинстава.  
 

Катастарске општине 
које  припадају 
територији општине 
Топола 

Површина, 
ha.  

Укупан број  
становника 

Укупан број 
домаћинстава 

Број 
регистрованих 
пољопривредних 
газдинстава 

1. Блазнава 1.496 495 170 104 
2. Доња Шаторња 1.043 723 236 99 
3. Горња Шаторња 1.077 548 188 68 
4. Доња Трешњевица     668 337   96 62 
5. Јарменовци 1.163 411 132 34 
6. Гуришевци    673 141   45 19 
7. Војковци 1.316 249   72 45 
8. Манојловци     487 152   43  27 
Укупно: 7.923  3.056 982  458  
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Анализа стања ратарске производње 
 
Према подацима Пописа пољопривреде 2012., Републички Завода за 
статистику, Београд, 2013. године, површина земљишта под најважнијим 
ратарским врстама износи 8.230 ha. Најзаступљенија је производња 
кукуруза (3.551 ha), пшенице (2.530 ha), овса (1.366 ha) и јечма (750 ha) 
(Таб. 8). Увидом у стање на терену, утврђено је да су у висинским 
зонама планине Рудник присутне значајне површине природних ливада 
и пашњака. У претходним годинама, код појединих произвођача у 
брдским и планинским крајевима, констатује се увођење хељде и 
тритикалеа. Ове врсте из године у годину заузимају све веће површине.  
 
Табела 8: Засејана површина важнијих ратарских усева на простору 
планине Рудник (Попис пољопривреде, 2012., Републички завод за 
статистику, Београд)  
 

Засејана површина, ha. 

пшеница раж јечам овас кукуруз 

Планина Рудник  
(60 катастарских 
општина) 

2530 33  750 1366 3551  

 
Процена нивоа развијености ратарске производње извршена је на 
основу примене хемизације, заступљености савремене механизације и 
наводњавања.  Анализом тренутног стања ратарске производње може 
се констатовати да ниво примењене технологије, код већине 
пољопривредних произвођача има одлике екстензивне пољопривреде. 
Често се за сетву стрних жита користи недорађено семе, односно семе 
из сопствене производње. Пољопривредна механизација је код 
највећег броја пољопривредника застарела. Просечна старост 
трактора је преко двадест година, а просечна старост комбајна је 
између тридесет и четрдесет година. Због слабе куповне моћи 
пољопривредника употребљава се врло скромна количина 
минералних ђубрива и пестицида. Складишни простори за чување 
финалних производа код већине произвођача су неадекватни за 
квалитетно складиштење и чување производа. Констатовано је да 
мали број пољопривредника примењује интензивну технологију 
производње. Међутим, и код произвођача који у већој мери 
примењују савремену технологију производње, из економских разлога 
су присутни различити видови рационализације што се често 
одражава на смањење приноса и квалитета финалних производа. 
Традиционални приступ ратарству, посебно код произвођача у брским 
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и планинским крајевима указује на могућност преласка на органски 
вид производње. Једна од веома значајних природних погодности за 
увођење органске производње налази се у обиљу локалних и 
аутохтоних генотипова. Анализом стања на терену установљено је да 
читав простор Рудника обилује великим бројем старих, локалних и 
аутохтоних генотипова. Ови генотипови су прилагођени постојећим 
условима успевања и примењеној технологији производње и веома 
често су високотолерантни према проузроковачима економски 
најважнијих биљних болести и штеточина. Постојећи генофонд је од 
непроцењивог значаја за органску производњу. Значајна предност 
овог простора за прелазак на органско ратарење је постојећа, 
вишедеценијска примена плодореда у производњи ратарских врста. 
Примена плодореда је утицала да се код великог броја произвођача 
очувају физичке, хемијске и микробиолошке особине земљишта. Са 
становишта заштите агроекосистема, плодоред позитивно утиче на 
смањивање појаве биљних болести, штеточина и корова.  
Производња стајњака као и осталих органских ђубрива (компост, 
тресет, глистењак, зеленишно ђубриво) представљају основ за 
увођење органске производње у ратарству. За производњу стајњака 
потребно је у већој мери искристити постојеће ресурсе природних 
ливада и пашњка који су највише распрострањени у брдским и 
планинским крајевима рудничког краја. Процењени принос зелене 
крме и сена са површине од око 20.000 ha природних ливада и 
пашњака износи око 35.000 t. Поред тога, увођењем кукуруза 
намењеног за производњу силаже на већим сетвеним површинама 
као и луцерке, детелине и других крмних биљака побољшавају се 
услови за интезификацију сточарске производње што доприноси 
обезбеђивању већих количина стајњака. Значајни број ратарско-
сточарских домаћинства на територији Рудника имају по неколико 
грла крупне стоке и обезбеђују стајњак из сопствене производње.  
На простору планине Рудник просечна годишња производња 
кукуруза за зрно износи око 17.755 t, пшенице 8.350 t, јечма 2.250 t, 
овса 2.200 t и ражи око 46 t. Унапређењем технологије производње, 
пре свега применом веће количине минералних ђубрива, могуће је 
повећати приносе за око 20%. У нижим деловима планине, највише је 
заступљена производња кукуруза за зрно, пшенице и јечма. На већим 
надморским висинама гаји се овас и последњих година, код појединих 
произвођача бележи се производња хељде, тритикалеа и ражи. Највеће 
површине под ратарским врстама утврђене су у селима Добрача 
(475,51 ha), Борач (470,00 ha), Остра (400,70 ha), Љуљаци (310,00 ha), 
Влакча (282,83 ha), Доња Врбава (268,85 ha), Рамаћа (268,34 ha), 
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Каменица (249,92 ha) и Кнежевац (243,35 ha). Код преосталих села 
просечна површина под ратарским врстама варира од 100 до 200 ha 
(Таб. 9 до 14).  
 
Табела 9: Засејана површина важнијих ратарских усева у селима града 
Крагујевца која припадају простору Мастер плана (Попис пољопривреде, 
2012., Републички завод за статистику, Београд)  
 
Катастарске општине које  
припадају територији 
града Крагујевца    

пшеница раж јечам овас кукуруз 

1. Велики Шењ 66.15 3.8 48.05 34.48 87.2 

2. Влакча 71.04 0 42.26 50.93 118.6 

3. Добрача 173.8 0 32.14 43.11 226.46 

4. Каменица 78.43 0.7 28.45 35.96 106.38 

5. Котража 9.72 0 4.9 5.57 18.07 

6. Љубичевац 1 0 0.7 2.9 8.3 

7. Мала Врбица 88 0 29.86 17.43 105.96 

8. Маслошево 50 0 14.63 4.76 81.05 

9. Рамаћа 106.54 0 22.49 18.88 120.43 

10. Страгари 21.6 1.75 15.69 14.69 44.81 

11. Угљаревац 35.3 0 9.6 13.25 47.05 

УКУПНО: 701.58 5.55 248.77 241.96 964.31 

 
Табела 10: Засејана површина важнијих ратарских усева у селима 
општине Кнић која припадају простору Мастер плана (Попис 
пољопривреде, 2012., Републички завод за статистику, Београд)  
 
Катастарске општине које  
припадају територији  
општине Кнић   

пшеница раж јечам овас кукуруз 

1. Бечевица 90.1 0 10.37 21.4 105 

2. Борач 162.54 3 30.03 70.43 203.99 

3. Брестовац 61.36 0 7 26.09 59.81 

4. Коњуша 40.96 0 4.23 13.67 45.58 

5. Љуљаци 95.12 2.2 36.45 48.05 128.15 

6. Баре  81.3 0.9 17.35 27.03 100.5 

7. Кнежевац  109.34 0 11.24 29.87 92.9  

УКУПНО: 640.72 6.10 116.67 236.54 735.93  
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Табела 11: Засејана површина важнијих ратарских усева у селима 
општине Горњи Милановац која припадају простору Мастер плана 
(Попис пољопривреде, 2012., Републички завод за статистику, 
Београд)  
 
Катастарске општине које  
припадају територији  
општине Горњи 
Милановац 

пшеница раж јечам овас кукуруз 

1. Бело Поље 45.73 0 13.55 18.23 56.48 

2. Бољковци 27.13 3.9 10.05 31.86 69.8 

3. Брезовица 2.5 0 4.1 4.1 9.4 

4. Враћевшница 2.1 0 0.6 2.4 6.6 

5. Горња Врбава 14.7 0 3.35 12.6 27.67 

6. Горња Црнућа 21.6 3 10.41 25.35 30.92 

7. Грабовица 33.12 3.5 4.27 39.48 70.37 

8. Давидовица 7.04 0 4 3.61 13.58 

9. Доња Врбава 77.92 0.3 18.53 58.03 114.07 

10. Доња Црнућа 36.35 0 15.1 24.68 58.6 

11. Заграђе 22.94 0 9.05 18.95 41.61 

12. Јабланица 30.04 0 6.7 65.28 60.95 

13. Крива Река 9.52 0 2.5 6.8 14.05 

14. Липовац 29.21 0 20.45 22.65 56.36 

15. Луњевица 32.5 0.3 5.84 37.1 53.3 

16. Мајдан 24.38 1.2 3.61 19.7 30.23 

17. Мутањ 4.4 0 1.1 6.5 6.8 

18. Неваде 10.9 0 1.85 12.25 18.63 

19. Прњавор 10.85 0 2.8 2.2 16.7 

20. Рељинци 4.1 0 4.4 4.24 31.5 

21. Рудник 10.99 0 2.6 15.09 20.32 

22. Сврачковци 17.75 1.69 6.37 29.49 24.33 

23. Трудељ 51.95 0 12.7 36.96 95.5 

24. Угриновци 15.65 0.4 5.45 11.5 51.4 

25. Церова 14.6 0 5.8 17.15 22.85 

26. Шилопај 15.4 0 2.5 19.7 23.75 

УКУПНО:  573.37 14.29 177.68 545.90 1025.77 
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Табела 12: Засејана површина важнијих ратарских усева у селима 
града Чачка која припадају простору Мастер плана (Попис 
пољопривреде, 2012., Републички завод за статистику, Београд)  
 
Катастарске општине које  
припадају територији  
града Чачка    

пшеница раж јечам овас кукуруз 

1. Вујетинци 104.2 1.2 6.4 83 82.95 

2. Горња Трепча 31.06 0 12.47 27.37 41.17 

3. Остра 121.55 0.8 50.07 81.38 146.9 

УКУПНО: 256.81 2.00 68.94 191.75 271.02 

 
Табела 13: Засејана површина важнијих ратарских усева у селима 
општине Љиг која припадају простору Мастер плана (Попис 
пољопривреде, 2012., Републички завод за статистику, Београд)  
 
Катастарске општине које  
припадају територији  
општине Љиг  

пшеница раж јечам овас кукуруз 

1. Дићи 11.7 0 1.25 1.95 22.53 

2. Доњи Бањани 11.63 0 1.4 4.05 28.9 

3. Козељ 80.51 0.5 21.99 44.58 115.32 

4. Лалинци 16.25 2.2 10.2 12.09 43.5 

5. Штавица 20.94 0 4.69 11.06 48.34 

УКУПНО:  141.03 2.70 39.53 73.73 258.59 

 
Табела 14: Засејана површина важнијих ратарских усева у селима 
општине Топола која припадају простору Мастер плана (Попис 
пољопривреде, 2012., Републички завод за статистику, Београд)  
 
Катастарске општине које  
припадају територији  
општине Топола   

пшеница раж јечам овас кукуруз 

1. Блазнава 14.72 0 22.66 3.31 30.77 

2. Војковци 28.53 0.2 12.95 23.27 32.27 

3. Горња Шаторња 45.19 1.75 16.8 10.25 60.42 

4. Гуришевци 4.85 0 1.4 1.8 7.6 

5. Доња Трешњевица 55.6 0 18.15 9.8 75.75 

6. Доња Шаторња 50.17 0 14.45 17.91 64.84 

7. Јарменовци 6.45 0 5.6 4.23 8.65 

8. Манојловци 10.6 0.3 6.6 5.15 15.35 

УКУПНО:  216.11 2.25 98.61 75.72 295.65 
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Анализа стања сточарске производње 
 
Подручје планине Рудник традиционално је оријентисано на 
пољопривредну производњу, посебно сточарство.  
Према подацима Пописа пољоприреде у Р. Србији спроведеног 2012. 
године у региону 60 катастарских општина које припадају простору 
планине Рудник највише је заступљен узгој оваца (40.847 грла), 
свиња (19.582 грла), говеда (9.727 грла), коза (1.621 грла), живине 
(129.730 грла) и пчелињих друштава (7.150) (Таб. 15).  
 
Табела 15: Број грла стоке и кошница у оквиру 60 катастрских 
општина које припадају простору Мастер плана одрживог развоја 
планине Рудник (Попис пољопривреде, 2012., Републички завод за 
статистику, Београд)  
 

Говеда Свиње Овце Козе Живина Пчеле 

број  
грла 

број 
грла 

број  
грла 

број  
грла 

број  
грла 

број 
друштава 

П
ла
ни
на

 Р
уд
ни
к 

(6
0 
ка
та
ст
ар
ск
их

 
оп
ш
ти
на

) 

9727 19582 40847 1621 129730 7150   

 
Сточарско-ратарска производња најдоминантина је у северним, 
северо-источним, источним, југо-источним и јужним деловима 
подручја планине Рудник (Таб. 16 до 21). Захваљујући присуству 
великих површина ливада и пашњака, централни делови области 
погодни су за сточарску производњу. У овој области најзаступљенији 
је узгој оваца, говеда и коза као и гајење пчела.  
Органско сточарство у рејону Рудника готово да није развијено. Највише 
је заступљено традиционално сточарство. Код појединих напредних 
пољопривредних газдинстава присутни су и савремени узгоји стоке (села 
Борач, Добрача, Бечевица, Драча, Каменица, Рамаћа, Вујетинци, Остра, 
Горња Шаторња, Козељ, Доња Врбава). Развој сточарства за органску 
производњу је веома важан јер усклађивањем нивоа сточарске и 
ратарске производње обезбеђују се услови за производњу довољне 
количине органских ђубрива - стајњака са сопственог газдинства, што 
чини основну предпоставку за заснивање органске биљне производње.   
У брдским и планинским крајевима планине Рудник постоји велика 
могућност коришћења кабастих хранива добијених са природних 
ливада и пашњака. Процењена површина од око 20.000 ha под 
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ливадама и пашњацима предстваља изврстан потенцијал за 
унапређење сточарске производње, посебно за узгој оваца и говеда.  
Јако повољни услови за органско сточарство постоје у областима 
планине Рудник које су слабије развијене. Због екстензивног 
приступа пољопривреди ове области су са еколошког аспекта веома 
повољне за органску производњу. На великом пространству 
природних ливада и пашњака не користе се хемијски производи. У 
овим областима могу се гајити аутохтоне расе које се одликују 
чврстом конституцијом. Ове расе су веома отпорне и не захтевају 
већа улагања у здравствену заштиту и лечење. Од аутохтоних раса 
добијају се веома квалитетни производи за исхрану људи јер њихово 
месо и млеко не садржи резидуе средстава за заштиту биља који 
могу потицати из сточне хране, нити остатке разних антибиотика као 
последица дуготрајног лечења животиња.  
На простору планине Рудник констатован је број од 7.150 кошница које 
имају годишњу продукцију меда од око 140.000 kg. Област Рудника у 
фитоценолошком смислу представља комбинацију шумских и ливадских 
заједница које представљају одличну могућност за организовање 
пчелиње паше у различитим периодима године. Захваљујући великим 
површинама под багремом, широко лисном и ситно лисном липом као и 
великим површинама природних ливада и пашњака и присуства других 
медоносних биљака, постоји могућност повећања броја кошница и 
значајно веће производње чистог меда високог квалитета.  
Територија обухваћена Мастер планом предстаља значајан потенцијал 
за производњу високо квалитетног меса, млека, јаја и других 
сточарских производа. Захваљујући очуваним природним ресурсима и 
потенцијалу ливада и пашњака као и увећаној производњи травно-
легуминозних смеша и силаже, стварају се услови за развој већег броја 
конвенционалних и еко фарми за узгој говеда, свиња, оваца, коза и 
живине. Развојем сточарске производње, а посебно органске 
производње у сточарству, повећава се продукција стајњака као јако 
значајног фактора за интегралну и органску ратарско-крмну произодњу 
која обезбеђује неопходне сировине за исхрану домаћих животиња. 
Унапређењем сточарске производње стварају се услови за развој 
прерађивачких капацитета финалних сточарских производа (месо, 
млеко, јаја, кајмак, сир, полу трајни и трајни сухомеснати производи) 
који се могу пласирати кроз сеоски туризам уз остваривање високе 
материјалне добити или на пијацама већих градова. Пчлераство 
представља велики потенцијал овог простора. Визија пчеларства је 
да планина Рудник постане препознатљива територија по 
производњи квалитетног меда и других пчелињих производа.  
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Табела 16: Број грла стоке и кошница у селима града Крагујевца која 
припадају простору Мастер плана одрживог развоја планине Рудник 
(Попис пољопривреде, 2012., Републички завод за статистику, 
Београд)  
 

Говеда Свиње Овце Козе Живина Пчеле Катастарске општине које  
припадају територији града 
Крагујевца  

број 
грла 

број 
грла 

број 
грла 

број 
грла 

број  
грла 

број 
друштава 

1. Велики Шењ 355 418 599 10 1597 65 

2. Влакча 176 651 1283 40 3627 325 

3. Драча 397 1010 943 44 13503 887 

4. Каменица 298 666 1029 42 2978 121 

5. Котража 49 110 304 5 836 41 

6. Љубичевац 5 14 274 0 358 68 

7. Мала Врбица 288 454 441 13 1096 85 

8. Маслошево 101 324 908 65 3208 374 

9. Рамаћа 321 510 1018 18 2119 76 

10. Страгари 269 257 984 37 2424 405 

11. Угљаревац 137 149 345 20 585 23 

УКУПНО: 2396 4563 8128 294 32331 2470  

 
Табела 17: Број грла стоке и кошница у селима општине Кнић која 
припадају простору Мастер плана одрживог развоја планине Рудник 
(Попис пољопривреде, 2012., Републички завод за статистику, 
Београд)  
 

Говеда Свиње Овце Козе Живина Пчеле Катастарске општине које  
припадају територији 
општине Кнић   

број 
грла 

број 
грла 

број 
грла 

број 
грла 

број  
грла 

број 
друштава 

1. Бечевица 351 982 787 18 2739 35 

2. Борач 673 1148 924 33 3479 125 

3. Брестовац 305 549 382 2 932 28 

4. Коњуша 154 360 335 18 719 32 

5. Љуљаци 266 603 1179 47 2164 62 

6. Баре  238 325 573 20 1849 118 

7. Кнежевац  206 330 511 16 1610 15  

УКУПНО: 2193 4297 4691 154 13492 415   
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Табела 18: Број грла стоке и кошница у селима општине Горњи 
Милановац која припадају простору Мастер плана одрживог развоја 
планине Рудник (Попис пољопривреде, 2012., Републички завод за 
статистику, Београд)  
 

Говеда Свиње Овце Козе Живина Пчеле Катастарске општине које  
припадају територији 
општине Горњи 
Милановац 

број 
грла 

број 
грла 

број 
грла 

број 
грла 

број  
грла 

број 
друштава 

1. Бело Поље 232 296 426 1 1078 2 

2. Бољковци 144 428 1234 27 1794 105 

3. Брезовица 23 54 262 0 403 17 

4. Враћевшница 16 45 83 2 166 0 

5. Горња Врбава 54 92 340 14 831 14 

6. Горња Црнућа 113 247 815 33 941 238 

7. Грабовица 226 378 680 14 1639 65 

8. Давидовица 16 13 493 7 302 45 

9. Доња Врбава 393 459 533 33 1707 22 

10. Доња Црнућа 190 321 533 10 1202 102 

11. Заграђе 83 332 1227 52 1606 124 

12. Јабланица 145 251 747 16 854 168 

13. Крива Река 18 56 412 14 487 17 

14. Липовац 126 264 838 15 1484 17 

15. Луњевица 115 358 609 24 1116 110 

16. Мајдан 98 229 1574 50 1358 137 

17. Мутањ 16 57 440 1 211 0 

18. Неваде 72 98 468 6 1282 29 

19. Прњавор 43 61 228 14 291 20 

20. Рељинци 46 46 491 4 629 119 

21. Рудник 82 205 1310 136 1545 550 

22. Сврачковци 94 208 876 20 1302 49 

23. Трудељ 134 447 841 53 2155 104 

24. Угриновци 88 305 687 140 1632 191 

25. Церова 34 80 565 13 517 260 

26. Шилопај 47 137 601 15 519 40 

УКУПНО:  2648  5467 17313 714 27051 2545  
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Табела 19: Број грла стоке и кошница у селима града Чачка која 
припадају простору Мастер плана одрживог развоја планине Рудник 
(Попис пољопривреде, 2012., Републички завод за статистику, 
Београд)  
 

Говеда Свиње Овце Козе Живина Пчеле Катастарске општине које  
припадају територији града 
Чачка  

број 
грла 

број 
грла 

број 
грла 

број 
грла 

број  
грла 

број 
друштава  

1. Вујетинци 354 627 951 30 1087 91 
2. Горња Трепча 149 430 420 28 1542 91 
3. Остра 580 1314 1128 104 2930 66 

УКУПНО:  1083 2371 2499 162 5559 248  

 
Табела 20: Број грла стоке и кошница у селима општине Љиг која 
припадају простору Мастер плана одрживог развоја планине Рудник 
(Попис пољопривреде, 2012., Републички завод за статистику, 
Београд)  
 

Говеда Свиње Овце Козе Живина Пчеле Катастарске општине које  
припадају територији 
општине Љиг  

број  
грла 

број 
грла 

број 
грла 

број 
грла 

број  
грла 

број 
друштава 

1. Дићи 75 135 353 5 564 82 
2. Доњи Бањани 116 174 476 7 1020 116 
3. Козељ 268 529 1110 75 4400 124 
4. Лалинци 127 312 594 41 1443 63 
5. Штавица 135 230 721 51 1763 61 

УКУПНО: 721 1380 3254 179 9190 446  

 
Табела 21: Број грла стоке и кошница у селима општине Топола која 
припадају простору Мастер плана одрживог развоја планине Рудник 
(Попис пољопривреде, 2012., Републички завод за статистику, 
Београд)  
 

Говеда Свиње Овце Козе Живина Пчеле Катастарске општине које  
припадају територији 
општине Топола   

број 
грла 

број 
грла 

број 
грла 

број 
грла 

број  
грла 

број 
друштава 

1. Блазнава 41 203 381 1 936 101 
2. Војковци 131 222 742 39 1061 40 
3. Горња Шаторња 124 241 761 14 1047 269 
4. Гуришевци 34 63 333 12 469 46 
5. ДоњаТрешњевица 232 280 911 25 1106 27 
6. Доња Шаторња 82 331 876 17 32766 190 
7. Јарменовци 22 106 445 29 4277 331 
8. Манојловци 20 58 513 8 445 22 

УКУПНО:  686 1504 4962 118 42107 1026  
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Предлог мера за унапређење ратарске и  
сточарске производње 

 
Простор обухваћен Мастер планом одрживог развоја планине Рудник 
има све карактеристике руралног подручја. Да би се унапредио 
квалитет живота локалног становништва у руралној области неопходно 
је побољшати и унапредити економску активност становништва како у 
области пољопривреде која чини основну делатност локалног 
становништва, тако и у областима непољоприредне економије. Веома 
важна мера, у циљу оживљавања пољопривреде је формирање задруга 
или струковних удружења које би окупиле пољопривреднике и 
пружиле им стручну и организациону помоћ при производњи и 
пласману пољопривредних производа и прерађевина.  
Унапређење ратарске и сточарске производње треба посматрати са 
различитих аспекта. Код напредних пољопривредних газдинстава треба 
настојати да се још више усаврши ниво технологије производње. То се 
посебно односи на употребу декларисаног сортног семена, примену 
наводњавања, минералних ђубрива и савремене пољопривредне 
механизације. Међутим, код произвођача, посебно оних који насељавају 
брдске и паланинске крајеве, где је присутан екстензивни тип 
пољопривреде требало би приступити значајнијем процесу унапређења 
пољопривредне производње. Код појединих пољопривредних 
произвођача захваљујући погодности природних услова могуће је, уз 
претходно савладавање одређених специјалистичких знања и сталну 
едукацију, извршити конверзију традиционалне производње у итегралну 
и оргнску производњу. Погодне територије на којима постоје повољни 
људски и природни ресурси налазе се у селима Каменица, Страгари, 
Маслошево, Влакча, Велики Шењ, Рамаћа, Добрача, Борач, Луњевица, 
Доња Врбава, Грабовица, Доња Црнућа, Остра, Вујетинци, Блазнава, 
Доња Шаторња, Горња Шаторња, Јарменовци и др. У овим селима је 
утврђен посебно складан однос биљне и сточарске производње. 
Земљишне парцеле и сточарске фарме су у великој мери просторно 
изоловане од могућих извора загађења. У претходном периоду 
употребљавана је јако мала количина пестицида и минералних ђубрива. 
При томе, на терену је у значајној мери присутан генетски материјал 
старих, локалних и аутохтоних сорти које представљају право 
богатство подручја. У непосредном окружењу ове територије налазе се 
и образовне установе из области пољопривреде које могу оспособити 
произвођаче како за конвенционалну тако и за органску производњу. У 
Чачку се налази Агрономски факултет Универзитета у Крагујевцу, а у 
Тополи Средња школа „Краљ Петар I“ са образовним профилима из 
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пољоприреде. Ове институције обезбеђују услове да се произвођачи 
образују и иновирају стечена знања и вештине.  
Мере за унапређење сточарске производње сагледавају се у изградњи 
интензивних сточарских фарми у нижим пределима рудничког краја и 
у изградњи еко фарми мањег капацитета за узгој  говеда, оваца и коза у 
брдским и планинским карјевима. Такође, сточарство би се могло 
унапредити преко пчеларске производње, као допунске делатности, са 
производним капацитетом једног газдинства од 30 до 60 кошница. 
Посебан значај за развој органске производње у ратарству и сточарству 
има производња калитетног стајњака. У том смислу, потребно је 
повећати производњу кабасте сточне хране, пре свега зелене крме и 
сена са природних ливада и пашњака као и производњу силажног 
куруза. Уз релативно скромна материјална улагања могуће је са 
процењене површине од око 20.000 ha природних ливада и пашњака, 
где се тренутно остварују просечни приноси од 1,5 до 2,0 t ha-1 
зелене крме и сена, повећати приносе за преко 50% и то применом 
минералних ђубрива као и побољшавањем флористичког састава 
ливада и пашњака.  
 

Закључак 
 
Поред развоја примарне пољопривредне производње, укупни 
напредак подручја планине Рудник треба заснивати на основу 
конкурентности свих делатно карактеристичних за руралну 
економију, обезбеђивањем алтернативних извора прихода, 
промоцијом локалних вредности и производа, културног и 
историјског наслеђа, заштитом животне средине, биодиверзитета, као 
и карактеристичног изгледа руралне средине.  
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EKONOMSKA VELIČINA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTVA 
U SRBIJI I PREPORUKA MERA ZA NJIHOVO OSNAŽIVANJE1 
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Apstrakt 
 
Autori u radu analiziraju poljoprivredna gazdinstva u Republici Srbiji 
prema njihovoj ekonomskoj veličini (snazi) i posmatraju ih u 
komparativnoj analizi sa izabranim zemljama Evropske Unije (EU). 
Uočavanje izuzetno niske ekonomske snage domaćih poljoprivrednih 
proizvođača u poređenju sa poljoprivrednicima u razvijenim zemljama 
EU, inicira predlaganje mera i aktivnosti u cilju njihovog ekonomskog 
osnaživanja i izgradnje održive konkurentske prednosti na domaćem i 
inostranom tržištu.  
 
Ključne reči: poljoprivredna gazdinstva, ekonomska veličina, 
konkurentnost. 
 

Uvod 
 
Za analizu poljoprivrednih gazdinstava u Republici Srbiji sa aspekta 
njihove ekonomske veličine autori u radu koriste podatke Popisa 
poljoprivrede u Srbiji 2012., odnosno statističke podatke Republičkog 
zavoda za statistiku Srbije (RZS) i statističku bazu Evropske komisije 
(EC) – Eurostat. Pored toga, istraživanje autora oslanja se na strateška 
dokumenta Srbije i EU u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i na 
rezultate istraživanja brojnih domaćih i stranih autora, koji su se u 
naučnom radu bavili ovom tematikom.  
 
Prema metodologiji EC za tipologiju gazdinstava (Uredba EC broj 
1242/2008; Typology handbook EC, RI/CC 1500, Brisel, 25.07.2008), sa 
                                                            
1 Rad je deo istraživanja na projektu III 46006, finnasiranog od strane Ministarstva 

nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.  
2 Dr Vesna Paraušić, naučni saradnik, Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd, Vogina 

15, 011/69-72-858, vesna_pa@iep.bg.ac.rs. 
3  Dr Drago Cvijanović, naučni savetnik, Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd, 

Vogina 15, 011/69-72-858, drago_d@iep.bg.ac.rs. 
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kojom je usklađena i odgovarajuća metodologija RZS Srbije, ekonomska 
veličina gazdinstva predstavlja vrednost ukupnog standardnog autputa 
(skraćeno SO) ili rezultata na gazdinstvu, odnosno novčanu vrednost 
bruto poljoprivredne proizvodnje, koju poljoprivrednik može očekivati da 
potencijalno dobije od svog zemljišta (useva/višegodišnjih zasada/stoke) 
u datom regionu i „normalnim“ okolnostima proizvodnje. Vrednost 
ukupnog SO na gazdinstvu izražava se u evrima i predstavlja zbir 
vrednosti pojedinačnih SO svih poljoprivrednih proizvoda (karakteristika) 
koji se proizvode na gazdinstvu. Pojedinačni SO dobijeni su množenjem 
SO koeficijenta po jedinici za svaku vrstu proizvoda (vrstu 
useva/višegodišnjih zasada, vrstu stoke) i odgovarajućeg broja ovih 
jedinica (hektara/grla stoke) na gazdinstvu. Za Srbiju, RZS obračunao je 
SO koeficijent 2007 za referentni period 2005-2009. 
 

Analiza ekonomske veličine poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji  
 
Na osnovu podataka RZS Srbije (Popis poljoprivrede 2012.), prosečna 
ekonomska veličina (snaga) poljoprivrednog gazdinstava u Srbiji u 2012. 
godini iznosi 5.939 eura, a posmatrano prema organizaciono pravnoj 
formi poljoprivrednih gazdinstava, ovaj indikator iznosi: (a) na sektoru 
porodičnih gazdinstava - 4.990 eura; (b) na sektoru pravnih lica i 
preduzetnika – 204.755 eura. Vrednost prosečne ekonomske veličine 
poljoprivrednog gazdinstava u Srbiji dominantno opredeljuje sektor 
porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, s obzirom da ovaj sektor 
učestvuje sa 99,5% u ukupnom broju poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji.  
 
Po regionima posmatrano, a u odnosu na prosečnu ekonomsku vrednost 
poljoprivrednog gazdinstva u Srbiji (5.939 eura), ekonomski siromašnija 
(slabija) gazdinstva locirana su u regionu Južne i Istočne Srbije i regionu 
Šumadije i Zapadne Srbije, ekonomski snažnija gazdinstva locirana u 
regionu Vojvodine, a ekonomska vrednost gazdinstava u Beogradskom 
regionu gotovo je na nivou prosečne vrednosti za Srbiju (Grafikon 1). 
Najveću prosečnu ekonomsku veličinu poljoprivrednog gazdinstva ima 
region Vojvodine (12.032 eura), a najnižu (3.414 eura) region Južne i 
Istočne Srbije. Prosečna ekonomska snaga poljoprivrednog gazdinstva u 
regionu Vojvodine više od 2 puta, odnosno 3,5 puta iznad je prosečne 
ekonomske snage poljoprivrednog gazdinstva u R. Srbiji, odnosno u 
regionu Južne i Istočne Srbije, respektivno posmatrano. 
Grafikon 1. Prosečna ekonomska veličina poljoprivrednih gazdinstava u 
Republici Srbiji i po regionima, 2012. godina 
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Izvor: Baza podataka RZS Srbije: Popis poljoprivrede 2012. 

 
Grafikon 2. Struktura poljoprivrednih gazdinstava u Republici Srbiji po 
klasama ekonomske veličine1, 2012. godina 

 
Izvor: Baza podataka RZS Srbije: Popis poljoprivrede 2012. 
1 Iako EC (Uredba EC br. 1242/2008) prepoznaje 14 klasa ekonomske veličine 

gazdinstava, u radu su, shodno podacima, poljoprivredna gazdinstva prema njihovoj 
ekonomskoj veličini klasifikovana u 8 ekonomskih klasa. 

 
Posmatrano na nivou Srbije, od ukupnog broja poljoprivrednih 
gazdinstava (631.552) najveći broj poljoprivrednih gazdinstava (njih 
288.559 ili 45,7%) ima ekonomsku vrednost gazdinstva manju od 2.000 
eura. Istovremeno, najmanji broj poljoprivrednih gazdinstava (1.902 
gazdinstva ili 0,3% od njihovog ukupnog broja) evidentira se u 
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ekonomskoj klasi od 100.000 i više eura (Grafikon 2). Ovakva zakonitost 
(najveći broj poljoprivrednih gazdinstava u klasi najmanje ekonomske 
vrednosti i najmanji broj gazdinstava u klasi najviše ekonomske 
vrednosti) prisutna je i u oblastima Srbija – sever i Srbija – jug, kao i na 
sektoru porodičnih poljoprivrednih gazdinstava. Međutim, na sektoru 
pravnih lica i preduzetnika ova zakonitost ne važi.  
 
Grafikon 3. Prosečna ekonomska veličina poljoprivrednih gazdinstva u 
Republici Srbiji prema tipu poljoprivredne proizvodnje, 2012. 

 

 
Izvor: Baza podataka RZS Srbije: Popis poljoprivrede 2012. 

 
Posmatrajući ekonomsku snagu poljoprivrednih gazdinstava prema tipu 
poljoprivredne  proizvodnje4 (Grafikon 3), može se uočiti da na nivou R. 
Srbije najveću prosečnu ekonomsku vrednost po gazdinstvu (10.828,6 
eura) imaju gazdinstva specijalizovana u proizvodnji povrća i cveća (iako 
je u ovom tipu proizvodnje najmanji broj poljoprivrednih gazdinstava), 
dok su na dnu lestice, po prosečnoj ekonomskoj snazi, gazdinstva 
specijalizovana u proizvodnji vinove loze i voća (2.359,3 eura iznosi 
                                                            
4 Tip poljoprivredne proizvodnje gazdinstva je sistem proizvodnje gazdinstva kojeg 

karakteriše relativni doprinos različitih linija proizvodnje ukupnom SO gazdinstva. 
Evropska komisija (EC, RI/CC 1500, Brisel, 25.07.2008, str. 29), predviđa klasifikaciju 
poljoprivrednih gazdinstava u pet grupa specijalizovanih gazdinstava, tri meštovite 
grupe i jednu grupu tzv. „neklasifikovanih gazdinstava“.  
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njihova prosečna ekonomska veličina)5.  
 
Grafikon 4. Korišćeno poljoprivredno zemljište po poljoprivrednom 
gazdinstvu u Republici Srbiji, po ekonomskim klasama, 2012. godina 

 
Izvor: Baza podataka RZS Srbije: Popis poljoprivrede 2012. 
 
Sa porastom ekonomske snage poljoprivrednih gazdinstva značajno se 
povećava i površina korišćenog poljoprivrednog zemljišta6 (skraćeno 
KPZ) po gazdinstvu  (Grafikon 4). Ove relacije postoje i kada se 
posmatraju gazdinstva u oba sektora (sektor porodičnih poljoprivrednih 
gazdinstava i sektor pravnih lica i preduzetnika), kao i kada se posmatraju 
oblasti Srbija-sever i Srbija-jug. Interesantno je primetiti da porodična 
poljoprivredna gazdinstva u najvišoj klasi ekonomske vrednosti u oblasti 
Srbija sever koriste oko 3 puta više poljoprivrednog zemljišta u odnosu na 
sektor porodičnih poljoprivrednih gazinstava u istoj ekonomskoj klasi u 
oblasti Srbija – jug. 
 

                                                            
5 Neračunajući neklasifikovana gazdinstva koja nemaju SO vrednost (ako gazdinstvo 

ima samo okućnicu ili zemljište koje se ekonomski ne koristi), ribarske zadruge i sl. 
6 Korišćeno poljoprivredno zemljište čini: poljoprivredno zemljište na okućnici, oranice i 

bašte (uključujući i ugare), stalni zasadi (voćnjaci, vinogradi, rasadnici i ostali stalni 
zasadi), livade i pašnjaci koje gazdinstvo obrađuje – koristi u poljoprivrednoj 
2011/2012. godini. Stanje na dan 30.09.2012.  
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Komparativna analiza ekonomske veličine poljoprivrednih 
gazdinstava u Srbiji i izabranim zemljama EU 

 
Podaci prezentovani u Tabeli 1 i Grafikonu 5 ukazuju da, u odnosu na 
izabrane zemlje EU7, Srbija zauzima pretposlednje mesto prema 
prosečnoj ekonomskoj vrednosti poljoprivrednog gazdinstva (na 
poslednjem mestu je Rumunija). Pri tome, prosečna ekonomska vrednost 
poljoprivrednog gazdinstva u Holandiji, Češkoj i Nemačkoj (prve tri 
zemlje rangirane po prosečnoj vrednosti SO na gazdinstvu), u odnosu na 
Srbiju, veća je za oko 44 puta, 28 puta, odnosno 23 puta, respektivno 
posmatrano.  
 
Grafikon 5. Prosečna ekonomska vrednost poljoprivrednog gazdinstva u 
Srbiji1 i izabranim zemljama EU, 2010 

 
1 Za Srbiju podaci se odnose na 2012. godinu. 
Izvor: Za Srbiju: podaci Popisa poljoprivrede 2012, RZS Srbije, http://webrzs.stat.gov.rs. 
Za zemlje EU: baza Eurostat-a, http://epp.eurostat.ec.europa.eu.  
Datum pristupa bazama 02.04.2014. 
 
 
 
 

                                                            
7 Izabrane zemlje EU uključuju 14 zemalja, od kojih su 7 stare članice EU (EU-15), a 

preostalih 7 zemalja postale su članice EU tokom 2004 i 2007. godine. 
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Tabela 1. Broj poljoprivrednih gazdinstava i prosečna vrednost SO po 
poljoprivrednom gazdinstvu u Srbiji1 i izabranim zemljama EU, 2010  
 

 Izabrane zemlje EU i 
Srbija  

Broj poljoprivrednih 
gazdinstava 

Prosečna SO vrednost po 
poljop.gazdinstvu, u evrima 

EU - 28 12.248.000 25.138 
1. Holandija 72.320 261.753 
2. Češka Republika 22.860 168.513 
3. Nemačka 299.130 138.716 
4. Francuska 516.100 98.301 
5. Republika Slovačka 24.460 70.769 
6. Austrija 150.170 39.151 
7. Španija 989.800 34.525 
8. Italija 1.620.880 30.514 
9. Poljska 1.506.620 12.602 
10. Slovenija 74.650 12.233 
11. Grčka 723.060 9.505 
12. Mađarska 576.810 9.086 
13. Bugarska 370.490 6.847 
14. Republika Srbija/1 631.552 5.939 
15. Rumunija 3.859.040 2.700 
 
1 Za Srbiju podaci se odnose na 2012. godinu. 
Izvor: Za Srbiju: podaci Popisa poljoprivrede 2012, RZS Srbije, http://webrzs.stat.gov.rs.  
Za zemlje EU: baza Eurostat-a, http://epp.eurostat.ec.europa.eu. Datum pristupa bazama 
02.04.2014. 
  
Podaci prezentovani na grafikonima 6 i 7 ukazuju na sledeće:  

 U poređenju sa Srbijom, samo tri zemlje (Rumunija, Bugarska, 
Mađarska) imaju veće učešće poljoprivrednih gazdinstava u 
ekonomskoj klasi 0-1.999 eura u ukupnom broju poljoprivrednih 
gazdinstava. Zemlje u kojima mali broj gazdinstava pripada ovoj 
najnižoj ekonomskoj klasi jesu Nemačka (0,5%) i Holandija 
(0,2%); 

 Srbija, sa učećem od 0,3% gazdinstava najviše ekonomske klase u 
ukupnom broju gazdinstava, nalazi se na pretposlednjem mestu 
(na poslednjem mestu je Rumunija) u odnosu na izabrane zemlje 
EU. Visoko učešće ekonomski najsnažnijih gazdinstava u 
ukupnom broju gazdinstava imaju sledeće tri zemlje: Holandija 
(53,8%), Nemačka (35,1%) i Francuska (31,1). 
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Grafikon 6. Učešće poljoprivrednih gazdinstava u ekonomskoj klasi od 0-
1.999 eura u ukupnom broju poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji1 i 
izabranim zemljama EU, 2010. Godina 

 

 
 

1 Za Srbiju podaci se odnose na 2012. godinu. 
Izvor: Podaci Popisa poljoprivrede 2012, RZS Srbije (http://webrzs.stat.gov.rs) i baza 
Eurostat-a (http://epp.eurostat.ec.europa.eu). Datum pristupa 02.04.2014. 
 
Grafikon 7. Učešće poljoprivrednih gazdinstava u ekonomskoj klasi od 
preko 100.000 evra u ukupnom broju gazdinstava u Srbiji1 i izabranim 
zemljama EU 2010. godina 

 
1 Za Srbiju podaci se odnose na 2012. godinu.  
Izvor: Podaci Popisa poljoprivrede 2012, RZS Srbije (http://webrzs.stat.gov.rs) i baza 
Eurostat-a (http://epp.eurostat.ec.europa.eu). Datum pristupa 02.04.2014. 

32



9 

 

Podaci u grafikonu 8 ukazuju da se prema veličini prosečnog KPZ po 
poljoprivrednom gazdinstvu Srbija nalazi na pretposlednjem mestu u 
odnosu na izabrane zemlje EU (na poslednjem mestu je Rumunija). 
Najveću veličinu KPZ po gazdinstvu ima Republika Češka (152,4 ha po 
poljoprivrednom gazdinstvu). 
 
Grafikon 8. Veličina prosečno korišćenog poljoprivrednog zemljišta po 
poljoprivrednom gazdinstvu u Srbiji1 i izabranim zemljama EU, 2010 
 

 
1 Za Srbiju podaci se odnose na 2012. godinu.  
Izvor: Podaci Popisa poljoprivrede 2012, RZS Srbije (http://webrzs.stat.gov.rs) i baza 
Eurostat-a (http://epp.eurostat.ec.europa.eu). Datum pristupa 02.04.2014. 
 

Osnovne karakteristike poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji sa 
aspekta njihove ekonomske veličine 

 
U radu je ukazano da poljoprivredna gazdinstva u ekonomskim klasama 
od 0 do 1.999 evra i od 2.000 do 3.999 evra čine 68% ukupnog broja 
poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji, kao i da njihova prosečna veličina 
KPZ po gazdinstvu ne prelazi 3 ha. Imajući ovo u vidu, kao i podatak 
Popisa poljoprivrede 2012. da 77,4% ukupnog broja poljoprivrednih 
gazdinstava u Srbiji sa KPZ ima posed do 5 ha, može se zaključiti da u 
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domaćoj poljoprivredi dominiraju tzv. mala i srednja gazdinstva (sa 
aspekta površine KPZ), niske ekonomske snage (sa aspekta vrednosti SO 
na gazdinstvu).  
 
Termini „mala“ i „srednja“ poljoprivredna gazdinstva u domaćoj literaturi 
(Studija o životnom standardu, 2008, str. 145; Bogadnov, 2007, str. 109-
110; Nacrt Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Srbije 2014-2024, 
str. 55) najčešće se koriste za gazdinstva koja poseduju malu površinu 
KPZ (do 3 ha, odnosno do 5 ha). 
 
Na osnovu statističkih podataka RZS Srbije (Popis poljoprivrede 2012.), 
komparativne analize domaćih poljoprivrednih gazdinstava na osnovu 
Eurostat-a, analize strateških dokumenata u oblasti poljoprivrede, 
ruralnog razvoja i životnog standarda u Srbiji (Strategija razvoja 
poljoprivrede Republike Srbije, 2005; Nacionalni program ruralnog 
razvoja 2011-2013; Nacrt Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja 
Srbije 2014-2024., str. 55-56; Nacionalni prioriteti za međunarodnu 
pomoć za period 2014-2017. sa projekcijama do 2020. godine, str. 222; 
Studija o životnom standardu, 2008), kao i sagledavajući rezultate 
istraživanja domaćih i stranih autora u ovoj oblasti (Bogdanov, 2007; 
Paraušić et al., 2007; Cvejić et al., 2010; Stantič, 2011; Živkov et al., 
2012; Paraušić, Cvijanović, 2014) mogu se izdvojiti sledeće najznačajnije 
karakteristike malih i srednjih poljoprivrednih gazdinstva u Srbiji:  
 
I Značaj gazdinstava. Broj malih porodičnih gazdinstva se smanjuje (pod 
uticajem procesa starenja sela, migracija, globalizacije, jačanja 
koncentracije kapitala u poljoprivredi i sl.), ali ova gazdinstva imaju 
veliki značaj na lokalnom tržištu roba, sa aspekta proizvodnje hrane 
(doprinosa stopi samodovoljnosti i prehrambenoj sigurnosti), kao i sa 
aspekta očuvanja resursa i ruralog ambijenta. 
 
II Razvojna ograničenja. Među svojim razvojnim ograničenjima mala 
poljoprivredna domaćinstva visoko pozicioniraju: (a) nedostatak 
sopstvenog kapitala (novca), (b) povoljnih kreditnih sredstava, (c) tržišta, 
kao i (d) niske cene poljoprivrednih proizvoda. Vezano za sopstveni 
kapital, u strukturi dohotka ovih gazdinstava najviše su zastupljene plate, 
prihodi od  poljoprivrede  i  penzije. Zbog niske produktivnosti u 
poljoprivredi, značaj prihoda od poljoprivrede za životni standard ove 
populacije je mali (i pored visoke, posebno neformalne, zaposlenosti u 
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poljoprivredi8) i ova gazdinstva su u cilju smanjenja dohodovnog rizika 
„okrenuta“ tzv. „nemaštinom pritisnutoj diversifikaciji“9. Dodatno, 
razvojna ograničenja ovih gazdinstava, kojih poljoprivrednici zbog svog 
mentaliteta najčešće nisu svesni, jesu nerazvijeni:   

 Ljudski resursi (niska znanja i veštine poljoprivrednika, niska 
stopa preduzetništva za primenu inovacija, proširenje biznisa, 
odsustvo želje i interesovanja za usvajanje znanja, udruživanje i 
sl.); 

 Fizički resursi (mala površina zemljišta, nedostatak objekata i/ili 
opreme za skladištenje, čuvanje i pakovanje poljoprivrednih 
proizvoda, odsustvo uslova i  objekata za preredu poljoprivrednih 
proizvoda i sl.); 

 Socijalni kapital10. Veliki procenat ovih proizvođača je razjedinjen 
imajući u vidu: nerazvijena/neaktivna udruženja poljoprivrednika; 
odustvo svesti poljoprivrednika o potrebi i značaju udruživanja; 
izostanak poverenja, kako između poljoprivrednika, tako i između 
poljoprivrednika i lokalnih/republičkih organa vlasti, privrednih 
komora, zadruga i sl.; 

 Odustvo vertikalne integracije poljoprivrednika u proizvodnom i 
tržišnom lancu snabdevanja hranom, bilo dugoročnim ugovorima, 
bilo vlasničkim vezama sa prehrambenom industrijom, 
zadrugama, trgovinom i sl. Usled ovoga, primarni proizvođači 
nemaju moć uticaja na otkupne cene i uslove otkupa, a vrednost 
proizvoda i dodatni profit najčeće se stvara na višim nivoima 
lanca vrednosti (u trgovini, tj. posredničkim operacijama).  

 
III Ekstenzivna poljoprivreda. Usled višedecenijskog dezinvestiranja 
(niska podrška iz agrarnog budžeta, nerazvijeno finansijsko tržište za veća 
ulaganja u modernizaciju i ukrupnjavanje poljoprivrednih fondova) i 
neefikasne organizacije proizvodno-prometnih tokova, na ovim 

                                                            
8 Neformalna zaposlenost u R. Srbiji u 2012. godini iznosi 17,5% (u ruralnim naseljima 

31,3%), a u sektoru delatnosti „Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo“ u ruralnim 
područjima neformalna zaposlenost dostiže i 62,1% (Anketa o radnoj snazi, 2012, 
Bilten 564, str. 57-58). 

9 Podaci Popisa poljoprivrede 2012. ukazuju da su gazdinstva sa drugim profitabilnim 
aktivnostima, koja nisu u vezi sa gazdinstvom, dominantno zastupljena (sa 46,4%) u 
ekonomskoj klasi gazdinstava od 0-1.999 evra. 

10 Prema definiciji OECD, socijalni kapital predstavlja mrežu učesnika sa zajedničkim 
normama, vrednostima i razumevanjem, koji oblikuju saradnju unutar i između grupa. 
(vidi The Well-being of Nations, 2001, str. 41). 
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gazdinstvima dominira tradicionalna, ekstenzivna, nisko produktivna 
poljoprivreda, koja je visoko oscilatorana i zavisna od klimatskih faktora.  
 
IV Niska tržišnost. Mala veličina poljoprivrednog zemljišta po gazdinstvu 
dovodi do nemogućnosti korišćenja efekata ekonomije obima, što dalje 
vodi visokim jediničnim troškovima proizvodnje i niskoj tržišnosti, koja 
se ogleda u tome da gazdinstva imaju performanse naturalnih ili 
polunaturalnih gazdinstava, sa skromnim i nesigurnim tržišnim 
viškovima. Sve ovo za posledicu ima nekonkurentnost domaćih 
proizvođača, odnosno njihove male mogućnosti da odgovore potrebama 
inostranih i domaćih kupaca u pogledu količina, kontinuieteta i kvaliteta 
ponude, kao i standarda kvaliteta duž čitavog lanca snabdevanja hranom. 
 
V Niska specijalizacija. Nesiguran poslovni ambijent (promenljiva i 
nestimulativna agrarna i celokupna ekonomska politika), sitan posed, 
odsustvo povoljnih kreditnih izvora, kao i potreba za smanjivanjem rizika 
proizvodnje i profita, dovode do niske specijalizacije proizvođača. Prema 
podacima Popisa poljoprivrede 2012., posmatrano prema tipu 
poljoprivredne proizvodnje, više od polovine od ukupnog broja 
poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji (tačnije 53,8%) pripada jednoj od tri 
meštovite grupe poljoprivrednih gazdinstava (videti fusnotu 4). 
 
VI Ruralno siromaštvo i nerazvijen ruralni ambijent. Niska ekonomska 
vrednost gazdinstava u direktnoj je vezi sa ruralnim siromaštvom i niskim 
životnim standardom ruralne populacije. Rast standarda ruralne 
populacije značajno ograničava nerazvijenost ruralnih oblasti, posebno u 
brdsko planinskim krajevima zemlje. Ruralne oblasti karakteriše 
nerazvijena/nerazvijeno: (a) fizička, komunalna, poljoprivredna 
infrastruktura, (b) infrastruktura koja obezbeđuje usluge socijalne i 
zdravstvene zaštite, kulturne i sportske sadržaje; (c) tržište rada, kapitala, 
poljoprivrednih proizvoda (udaljena tržišta za plasman, nerazvijena i/ili 
nelojalna konkurencija), (d) neefikasna lokalna samouprava (najčešće 
opštinska uprava ima deficit edukovanog kadra i nedovoljne resusre da 
ponese veću odgovornost u implementaciji razvojnih projekata); (e) 
nestabilna i nestimulativna agrarna i ekonomska politika države. Dodatno, 
ruralne oblasti karakteriše i visoka depopulacija, migracije i nepovoljna 
starosna i obrazovna struktura stanovništva. 
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Preporuke za osnaživanje poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji 
 
Srbija ima povoljne faktorske i trgovinske uslove za razvoj intenzivne i 
konkurentne poljoprivrede (Paraušić, Cvijanović, 2014), ali i pored toga, 
prema (Stantič, 2011, str. 2) jedine konkurentne prednosti ruralnih oblasti 
u zemljama Zapadnog Balkana jesu: (a) niska cena radne snage i (b) 
visoko kvalitetni prirodni resursi.  
 
Kako bi mala i srednja poljoprivredna gazdinstva u Srbiji (koja 
dominiraju u strukturi ukupnih gazdinstava) poboljšala svoje fizičke i 
ekonomske performanse (kroz obezbeđivanje stabilnih i visokih izvora 
prihoda na gazdinstvu) i postala konkurentnija na domaćem i inostranom 
tržištu, potrebno je da se poljoprivrednici aktivnije angažuju na 
otklanjanju svojih internih ograničenja, odnosno na razvoju unutrašnjih 
kapaciteta gazdinstava u oblastima: (a) obrazovanja, sticanja novih znanja 
i veština, veće informisanosti; (b) razvoja preduzetničkog i konkurentskog 
duha; (c) veće primene inovacija u proizvodnji i poslovanju, koja nisu 
značajno vezana za finansijska sredstva; (d)  promene svesti i mentaliteta 
u pravcima realnog uviđanja: sopstvenih grešaka, problema, mogućnosti, 
potrebe udruživanja, značaja ulaganja u proizvode viših faza prerade, 
uvođenja standarda kvaliteta, poboljšanja kvaliteta proizvoda i sl. Možda 
najvažnije jeste promena svesti poljoprivrednika u pravcu neophodnosti 
sagledavanja sopstvenog razvoja u dugom roku, s obzirom da najčešće, 
usled kratkoročne koristi, poljoprivrednici zanemaruju opšti interes i 
uspostavljene poslovne sporazume sa zadrugom, udruženjem i sl. 
 
Pored ovih aktivnosti koje su u domenu samih poljoprivrednika, važno je 
da gazdinstva dobiju podršku političkih lidera, u vidu stimulativne 
ekonomske i agrarne politike, razvijenih institucionalnih kapaciteta 
države, kao i razvijene fizičke, tržišne, finansijske i inovacione 
infrastrukture u zemlji. U nastavku će se upravo akcenat staviti na mere 
jačanja poljoprivrednih gazdinstava koje su u ingerenciji države, odnosno 
Vlade Srbije, a koje su u skladu sa pravnim11 i strateškim okvirom u 

                                                            
11 Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju, Službeni glasnik R.Srbije broj 41/2009 i 

10/2013-dr.zakon; Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Službeni 
glasnik R.Srbije broj 10/2013 i drugi zakoni koji se tiču poljoprivrednog zemljišta, 
bezbednosti hrane i sl. 
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oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u Srbiji i EU u periodu nakon 
2014. godine12: 
 
I Prema (Liefert, Swinnen, 2002, str. 28) za unapređenje konkurentnosti 
poljoprivrede i ruralnih oblasti tranzicionih zemalja, rast produktivnosti u 
poljoprivredi značajniji je faktor od rasta poljoprivredne proizvodnje, jer 
jedino on može dovesti do rasta dohotka u poljoprivrednom sektoru i rasta 
životnog standarda ruralnog stanovništva. Imajući ovo u vidu, a u cilju 
stvaranja uslova za ukrupnjavanje poseda i rast produktivnosti (kroz 
modernizaciju gazdinstava, investicije u tehničko tehnološko unapređenje 
poljoprivrede proizvodnje, prerade i plasmana) bitna će biti podrška 
države u vidu: (a) predvidive i stimulativne agrarne politike i (b) razvoja 
finansijskog tržišta za privlačenje eksternih izvora finansiranja: 
uspostavljanje efikasnih kreditnih mehanizama prilagođenih specifičnim i 
dugoročnim potrebama kreditiranja poljoprivrednika (prilagođavane 
rokova i uslova otplate kredita), razvoj nebanakarskih institucija i sl. 
 
II Razvoj tržišta: (a) poljoprivrednih proizvoda13 (efikasna politika zaštite 
konkurencije u oblasti smanjivanja „sive“ ekonomije i kontrole 
zloupotrebe dominantnog položaja pojedinih kompanija; razvoj tržišta 
robnih zapisa; terminskog tržišta; uvođenje interventog otkupa u slučaju 
očiglednih „grešaka“ tržišta; razvoj robnih terminala i logističkih 
centara); (b) finansijskog tržišta (novca i kapitala); (c) zemljišta (promena 
politike u domenu nasleđivanja zemljišta; prometa zemljištom; 
uspostavljanje efikasnog sistema upravljanja zemljištem i sl.); (d) znanja 
(obezbeđivanje efikasnog tranfera znanja, informacija i inovacija od 
strane poljoprivredne savetodavne službe ka poljoprivrednicima). 
 
III Kreiranje stimulativnog poslovnog ambijenta za veće investicije u 
poljoprivrednu proizvodnju i nepoljoprivedne aktivnosti (kroz 
minimiziranje investicionog rizika), za rast zapošljavanja, razvoj 
zadrugarstva i sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetništva 
(MSPP). Kreiranje stimulativnog poslovnog ambijenta podrazumeva 

                                                            
12 Nacrt Strategije poljoprivrednog i ruralnog razvoja za period 2014-2024.; Nacionalni 

prioriteti za međunarodnu pomoć za period 2014-2017. godine sa projekcijama do 
2020. godine; The CAP towards 2020: Meeting the food, natural resources and 
territorial challenges of the future, EC 2010. 

13 Više o razvijenosti konkurencije na poljoprivrednom tržištu u Srbiji videti Paraušić et 
al., 2010. 
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prilagođavanje: (a) poreske politike (smanjivanje poreskih i nefiskalnih 
nameta); (b) radnog zakonodavstva, (c) trgovinskih propisa i (d) uopšte 
mera ekonomske i agrarne politike. Inače na brojne elemente nepovoljnog 
poslovnog ambijenta za rad sektora MSPP konstantno ukazuju stavovi 
Unije poslodavaca Srbije (Uslovi i opterećenja u privredi Srbije, 2010; 
Stavovi poslodavaca o poslovnom okruženju, 2013).  
 
IV Unapređenje kvaliteta života ruralnog stanovništva i stvaranje 
povoljnih uslova za diversifikaciju dohotka i aktivnosti ruralne 
populacije, što podrazumeva: (a) unapređenje fizičke i socijalne 
infrastrukture na selu; (b) kreiranje stimulativnog poslovnog ambijenta i 
(c) stvaranje uslova za sveukupni ekonomski razvoj (razvoj industrijske 
proizvodnje, uslužnih delatnosti). Prethodno ima za cilj obezbeđivanje 
povoljnih uslova za zapošljavanje ruralne populacije van poljoprivrede (u 
konteksu diversifikacije dohotka i aktivnosti), što će biti neminovnost u 
narednom periodu sa povećanjem produktivnosti i smanjenjem broja 
potrebnih radnika u poljoprivredi.  
 
V Izgradnja administrativnih kapaciteta (pri MPŠV R. Srbije i 
Ministarstvu finansija R. Srbije) za korišćenje IPARD sredstava (pred 
pristupna sredstva EU namenjena ruralnom razvoju u zemljama Zapadnog 
Balkana), što se navodi i u Izveštaju EC o napretku Srbije za 2013. 
godinu u oblasti Poljoprivreda i ruralni razvoj. Srbija nema mogućnosti da 
koristi IPARD sredstva u periodu 2013+3, s obzirom da nije bila u 
mogućnosti da do 2013. godine ispuni administrativne zahteve EC vezano 
za ova sredstva. U dokumentu koji je Vlada Srbije usvojila 2013. godine 
(„Nacionalni prioriteti za međunarodnu pomoć za period 2014-2017. 
godine sa projekcijama do 2020. godine”, str. 244) navodi se da će 
IPARD operativna struktura i IPARD mere biti definisane i akreditovane 
u 2016. godini, a da će 2017. godine biti potpisan prenos ovlašćenja za 
upravljanje IPARD sredstvima. Grupa autora (Živkov, et  al., 2012) ističe 
da u Srbiji niti je administracija spremna da se prilagodi EU sistemu 
planiranja i implementaciji mera za ruralni razvoj, niti su građani 
osposobljeni da iskoriste fondove EU za ruralni razvoj (nedovoljno 
razvijene lokalne akcione grupe, javno privatno partnerstvo, nedovoljna 
informisanost ruralne populacije i sl.).  
 
VI Razvoj javnih institucija (uspostavljanje pravne države kroz efikasnu 
zakonodavnu i sudsku vlast) što omogućava/obezbeđuje: (a) donošenje 
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potrebnih zakona i efikasnu primenu donetih zakona; (b) poštovanje 
ugovora, efikasnu zaštitu vlasničkih prava i ravnoparavan pristup svih 
učesnika resursima, tržištu roba, finansijskom  tržištu; (c) izgradnju 
poverenja među poljoprivrednicima/privrednicima, kao i poverenja 
između civilnog sektora i privrede i vladinih organa vlasti, institucija, 
agencija i sl.  

 
Zaključak 

 
Ekonomska veličina poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji (prosečno iznosi 
5.939 eura po gazdinstvu) izuzetno je niska u poređenju sa prosečnom 
ekonomskom veličinom poljoprivrednog gazdinstava u EU – 28 (25.138 
eura), kao i u poređenju sa izabranim zemljama EU. Sa aspekta površine 
korišćenog poljoprivrednog zemljišta i vrednosti SO na gazdinstvu, u 
poljoprivredi Srbije dominiraju tzv. mala i srednja poljoprivredna 
gazdinstva, visokih razvojnih organičenja, prevashodno sa stanovišta 
finansijskih, ljudskih i fizičkih resursa. Poljoprivreda na ovim 
gazdinstvima je tradicionalna i ekstenzivna (nisko produktivna, visoko 
oscilatorana i zavisna od klimatskih faktora), a ova gazdinstva karakteriše 
niska tržišnost i odsustvo specijalizacija proizvodnje.  
 
Kako bi mala i srednja poljoprivredna gazdinstva u Srbiji poboljšala svoje 
fizičke i ekonomske performanse i postala konkurentnija, potrebno je i 
možda najvažnije da se poljoprivrednici aktivnije angažuju na otklanjanju 
svojih brojnih internih ograničenja, koja „leže“ u mentalitetu i 
nerazvijenoj svesti o načinima budućeg razvoja. Pored ovoga, važno je da 
gazdinstva dobiju podršku političkih lidera, kroz realizaciju brojnih mera 
podrške: (a) osiguranje predvidive i stimulativne agrarne i ukupne 
ekonomske politike; (b) razvoj tržišta (poljoprivrednih proizvoda, 
kapitala, zemljišta); (c) kreiranje stimulativnog poslovnog ambijenta za 
veće investicije, zapošljavanje, sveukupni ekonomski razvoj zemlje i 
diversifikaciju dohotka i aktivnosti ruralne populacije.  
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ECONOMIC SIZE OF HOLDING IN SERBIA AND MEASURES 
FOR THEIR STRENGTHEINING1  
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Abstract 
 
The authors of this paper analyze agricultural holdings in the Republic of 
Serbia according to their economic size and use comparative analysis to 
observe them along with those in selected EU Member States. Due to 
extremely low economic strength of local farmers compared with farmers 
in developed EU countries, certain measures and activities are proposed, 
aiming at their economic empowerment and creating sustainable 
competitive advantage both in domestic and international market. 
 
Keywords: agricultural holdings, economic size, competitiveness. 
 

Introduction 
 
In order to analyze agricultural holdings in the Republic of Serbia in 
terms of their economic size, the authors of this paper use statistics 
databases of Statistical Office of the Republic of Serbia (Census of 
Agriculture 2012) and statistics databases of European Commission (EC) 
– Eurostat. In addition, their research also relies on strategic documents of 
the Republic of Serbia and the EU in the field of agriculture and rural 
development, as well as on the results of numerous local and foreign 
authors, who deal with this issue in scientific work. 
 
According to  EC typology for agricultural holdings (Regulation EC No. 
1242/2008; Typology handbook EC, RI/CC 1500, Brussels, July 25, 
2008), which has been used to adjust appropriate methodology of the 
Statistical Office of the Republic of Serbia, the economic size of the 
                                                            
1 Paper is a part of research project No. 46006, financed by the Ministry of Education, 

Science and Technological Development of the Republic of Serbia.  
2 Vesna Paraušić, Ph.D., Research Associate, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, 

St. Volgina 15, Phone: +38163214231, E-mail: vesna_pa@iep.bg.ac.rs. 
3  Drago Cvijanović, Ph.D., Principal Research Fellow, Institute of Agricultural Economics, 

Belgrade, St. Volgina 15, Phone: +38163295111, drago_c@iep.bg.ac.rs. 
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holding is equal to the total standard output (SO) of the holding or its 
results, i.e. mean monetary value of gross agricultural production, which 
the farmer can expect to gain from the land (crops/perennial plants/animal 
production) in a particular region and within "normal" conditions of 
production. The total standard output of the holding, expressed in euros, 
is the sum of the values obtained for each characteristic (crops / perennial 
plants, animal production) by multiplying the standard outputs per unit by 
the number of corresponding units (hectares/head of cattle). Statistical 
Office of the Republic of Serbia has calculated SO coefficient 2007 for 
the reference period 2005-2009 for level Srbija sever and Srbija jug. 
 

Analysis of the economic size of agricultural holdings in Serbia 
 
Based on the data published by the Statistical Office of the Republic of 
Serbia (Census of Agriculture 2012), the average economic size or power 
of agricultural holding in Serbija in 2012 was 5,939 euros (Graph 1). 
According to their legal form of organization, the average economic size 
was:  

 Family agricultural holdings– 4,990 euros; 
 Holdings of legal entity and unincorporated enterprise – 204,755 

euros.  
 
The value of the average economic size of agricultural holdings in Serbia 
is mostly determined by the sector of family agricultural holdings, given 
that this sector accounts for 99.5% of the total number of farms in Serbia. 
 
Viewed by regions, and according to the average economic size of 
agricultural holdings in Serbia (5,939 euros), economically weak farms 
are located in Južna and Istočna Srbija, Šumadija and Zapadna Srbija, 
whereas economically strong farms are located in Vojvodina, and the 
economic size of farms in region Beograd is almost at the level of the 
state average (Graph 1). The highest average economic size of 
agricultural holdings is in Vojvodina (12,023 euros) and the lowest (3,414 
euros) in the region of Južna and Istočna Srbija. The average economic 
power of farms in Vojvodina is more than 2 times, or 3.5 times higher 
than the average economic power of agricultural holdings in Serbia, i.e. in 
Južna and Istočna Srbija, respectively. 
Graph 1. Economic size of the agricultural holdings in Serbia and by 
regions, 2012. 
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Source: Statistical office databases, Census of Agriculture 2012. 
 
Graph 2. Structure of the agricultural holdings in Serbia by the economic 
size classes, 2012 

 
Source: Statistical office databases, Census of Agriculture 2012. 
 
At the level of Serbia, from the total number of agricultural holdings 
(631,552) the largest number of farms (288.559 or 45.7%) has the 
economic size less than 2,000 euros. At the same time, the smallest 
number of farms (1,902 or 0.3%) is recorded in the economic size class 
100,000 euros or more (Graph 2). Such correlation (the highest number of 
agricultural holdings in the class of the lowest economic size and the 
lowest number of farms in the class of the highest economic size) is 
present in the regions of Srbija-sever and Srbija-jug, as well as in the 
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sector of family agricultural holdings. However, this correlation does not 
exist in the sector of legal entities and unincorporated enterprises.   
 
Graph 3. Average economic size of agricultural holdings in Serbia by the 
type of farming, 2012. 

 
Source: Statistical office databases, Census of Agriculture 2012. 
 
Regarding the economic size of agricultural holdings by the type of 
farming4 (Graph 3), it can be noticed that at the level of Serbia, the 
highest average economic size per farm (10,829 euros) have agricultural 
holdings specialized in vegetable and flower production (although the 
smallest number of farms belongs to this type of farming), whereas at the 
bottom of the list, according to the average economic size, are farms 
specialized in grape and fruit production (their average economic size is 
2,359 euros)5.  
 

                                                            
4 The type of farming of the holding is the production system of the holding which is 

characterised by the relative contribution of the standard output of different production 
sectors to the total standard output of the holding. European Commision (EC, RI / CC 
1500, Brussels, June 25, 2008, p. 29) provides the classification of agricultural holdings 
into five specialist groups, three mixed groups and one group of "non-classified 
holdings". 

5 Non-classified holdings that do not have SO value (if the agricultural holding consists 
of kitchen garden or land that is not used for gainful activities), fishing cooperatives 
and similar are not included.  
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Graph 4. Utilized agricultural area (UAA) by the agricultural holding in 
Serbia, by the economic classes, 2012. 

 
Source: Statistical office databases, Census of Agriculture 2012. 
 
With higher economic power of agricultural holdings, Utilised 
Agricultural Area6 (UAA) per farm is significantly increased (Graph 4). 
These correlations also exist when agricultural holdings are observed in 
both sectors (family holding and holdings of legal entity and 
unincorporated enterprise), and when the levels Srbija-sever and Srbija-
jug are considered. 
 
It is worth noting that at the level of functional territorial unit Srbija-sever 
family agricultural holdings in the highest economic size class use around 
3 times as much agricultural land compared to family agricultural 
holdings from the same economic class at the level of Srbija-jug. 

 

                                                            
6 Utilized agricultural area (UAA) comprises: agricultural area used for kitchen garden, 

arable land (including fallow land), permanent crops (fruit plantations, vineyards, 
nurseries, and other permanent crops), permanent grassland and pastures that the 
holding regularly cultivates – uses in agricultural year 2011/2012.  
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Comparative analysis of the economic size of agricultural holdings in 
Serbia and selected EU Member States 

 
Data presented in Table 1 and Graph 5 indicate that, compared to selected 
EU Member States, Serbia occupies penultimate position according to the 
average economic size of agricultural holdings (Romania is on the last 
place). In addition, the average economic size of agricultural holdings in 
Netherlands, Czech Republic and Germany (the first three countries 
ranked by the average value of SO per farm) is almost 44 times, 28 times 
and 23 times higher than in Serbia, respectively.  
 
Table 1. Number of agricultural holdings and average value of SO per 
agricultural holding in Serbia1 and selected EU Member States, 2010 
 

 Selected EU Member 
States and Serbia 

Number of agricultural 
holdings 

Average SO value per agricultural 
holding, in euros 

EU - 28 12.248.000 25.138 

1. Netherlands 72.320 261.753 

2. Czech Republic 22.860 168.513 

3. Germany 299.130 138.716 

4. France 516.100 98.301 

5. Slovakia 24.460 70.769 

6. Austria 150.170 39.151 

7. Spain 989.800 34.525 

8. Italy 1.620.880 30.514 

9. Poland 1.506.620 12.602 

10. Slovenia 74.650 12.233 

11. Greece 723.060 9.505 

12. Hungary 576.810 9.086 

13. Bulgaria 370.490 6.847 

14. Serbia/1 631.552 5.939 

15. Romania 3.859.040 2.700 

 
1 Data for Serbia 2012.  
Sources: Serbia: Statistical office databases, Census of Agriculture 2012, 

http://webrzs.stat.gov.rs. EU counties: Eurostat, statistics database 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu. Date of access April, 10, 2014 
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Graph 5. Economic size of agricultural holdings in selected countries, 
20101  

 
1 Data for Serbia 2012. 
Sources: Serbia: Statistical office databases, Census of Agriculture 2012, 

http://webrzs.stat.gov.rs. EU counties: Eurostat, statistics database 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu. Date of access April, 10, 2014 

 
Data presented in Graphs 6 and 7 indicate that compared to Serbia only 
three countries (Romania, Bulgaria, and Hungary) have a higher share of 
agricultural holdings in the economic size class 0-1,999 euros in the total 
number of holdings. Furthermore, Serbia is at the bottom of the list (last is 
Romania) compared to selected EU Member States according to the share 
of holdings with the highest economic power (100,000 euros and more). 
Countries such as Netherlands, Germany, and France have a high share of 
economically strongest agricultural holdings in the total number of 
holdings.  
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Graph 6. Share of agricultural holdings in economic size class 0-1,999 
euro in total number of holdings in selected countries1, 2010  

  

 
1 Data for Serbia 2012.  
Sources: Serbia: Statistical office databases, Census of Agriculture 2012, 

http://webrzs.stat.gov.rs. EU counties: Eurostat, statistics database 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu. Date of access April, 10, 2014 

 
Graph 7. Share of agricultural holdings in economic size class equal to or 
greater than 100,000 euro in total number of holdings, 20101 

 
1 Data for Serbia 2012.  
Sources: Serbia: Statistical office databases, Census of Agriculture 2012, 

http://webrzs.stat.gov.rs. EU counties: Eurostat, statistics database 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu. Date of access April, 10, 2014 
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Data in Graph 8 indicate that according to average UAA per agricultural 
holding, Serbia occupies penultimate position compared to selected EU 
Member States (Romania is ranked as last). Maximum UAA size per farm 
has Czech Republic (152.4 ha). 
 
Graph 8. Average UAA of agricultural holdings, 20101 

1 Data for Serbia 2012.  
Sources: Serbia: Statistical office databases, Census of Agriculture 2012, 

http://webrzs.stat.gov.rs. EU counties: Eurostat, statistics database 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu. Date of access April, 10, 2014 

 
Basic characteristics of agricultural holdings in Serbia according to 

their economic size 
 
The paper points out that agricultural holdings in the economic class from 
0 to 1,999 euros and from 2,000 to 3,999 euros make up 68% of the total 
number of farms in Serbia, as well as that their average UAA per farm is 
not more than 3 ha. In this respect, and regarding Census of Agriculture 
2012 data that 77.4% of the total number of farms in Serbia have UAA up 
to 5 ha, it can be concluded that small and medium-sized agricultural 
holdings (in terms of UAA), of low economic power (in terms of SO per 
farm) prevail in domestic agriculture. 
 
The terms "small" and "medium-sized" agricultural holdings in local 
literature (Living Standard Measurement Study,2008, page 145; 
Bogadnov, 2007, pages 109-110; Draft strategy for Serbia's agriculture 
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and rural development 2014-2024, page 55) are commonly used for farms 
with small UAA (up to 3 ha, or up to 5 ha). 
 
According to the Statistical Office of the Republic of Serbia database 
(Census of Agriculture 2012), comparative analysis of domestic 
agricultural holdings based on Eurostat, analysis of strategic documents in 
the field of agriculture, rural development and standard of living in Serbia 
(Agriculture and Rural Development Strategy of the Republic of Serbia, 
2005; National Rural Development Programme 2011-2013; Draft strategy 
for Serbia's agriculture and rural development 2014-2024. page 55-56; 
National Priorities for International Assistance in the Period 2014-2017, 
with projections until 2020, page 222; Living Standard Measurement 
Study, 2008), as well as by analyzing the research results of local and 
foreign authors in this area (Bogdanov, 2007; Paraušić et al., 2007; Cvejić 
et al., 2010; Stantič, 2011; Živkov et al., 2012; Paraušić, Cvijanović, 
2014) the following major characteristics of small and meduim-sized 
agricultural holdings in Serbia can be distinguished: 
 
I The importance of agricultural holdings. The number of small family 
agricultural holdings is decreasing (due to ageing of rural population, 
migration, globalization, increased concentration of capital in agriculture, 
etc.). However, small agricultural holdings are very important for local 
commodity market, in terms of food production (their contribution to the 
self-sufficiency rate and food security), as well as in terms of preservation 
of natural resources in rural areas. 
 
II Constraints of development. Development of small agricultural 
holdings is mostly limited by: (a) lack of equity capital (money), (b) lack 
of favourable terms for credit facilities, (c) lack of market, and (d) low 
prices of agricultural products. Regarding equity capital, salaries, income 
earned from agricultural activities and pensions are mostly present in the 
total income structure of these farms. Due to low agricultural 
productivity, income earned from agricultural activitites is practically of 
no importance for the standard of living of rural population (in spite of 
high, especially informal employment in agriculture7). In order to reduce 

                                                            
7 Informal employment in the Republic of Serbia in 2012 was 17.5% (in rural ares 

31.3%), and in the agriculture, forestry and fishing sector in rural areas informal 
employment has reached 62.1% (Labor Force Survey, 2012, Bulletin 564, p.57-58).   
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income risk the farms are facing "poverty caused diversification"8. In 
addition, constraints on farm development, which farmers due to their 
mentality are usually not aware of, are underdeveloped:   

 Human resources (low knowledge and skills of farmers, low rate 
of entrepreneurship for implementation of innovations, business 
expansion, lack of desire and interest to gain knowledge, lack of 
association, etc.); 

 Physical resources (small area of agricultural land, lack of 
facilities and/or equipment for storage, preservation and 
packaging of agricultural products, lack of conditions and 
facilities for processing of agricultural products, etc.); 

 Social capital9. Large percentage of these producers is fragmented 
regarding: undeveloped/inactive farmers associations; lack of 
awareness of farmers about the need and importance to unite; lack 
of trust, both among farmers as well as between farmers and 
local/central government authorities, chambers of commerce, 
unions and so on; 

 Absence of vertical integration of farmers in producer to consumer 
food supply chain, either due to long-term contracts or ownership 
ties to food industry, cooperatives, trade and so on. Therefore, 
primary producers do not have the power to influence purchase 
price and conditions of purchase, as product value and additional 
profit are in most cases generated at higher levels in the value 
chain (in trade, i.e. in broker operations). 

 
III Extensive agriculture. Due to decades of disinvestment (low support 
from agricultural budget, underdeveloped financial market for increased 
investment in modernization and consolidation of agricultural funds) and 
inefficient organization of production and transport activities, these farms 
are predominantly characterized by traditional, extensive agriculture of 
low productivity, with many oscillations and highly dependent on climate 
conditions. 
 

                                                            
8 Census of Agriculture 2012 data indicate that agricultural holdings with other gainful 

activites, which are not related to the farm, are predominantly present (with 46.4%) in 
the economic size class of agricultural holdings 0-1,999 euros. 

9 According to OECD, social capital is defined as networks together with shared norms, 
values and understandings that facilitate co-operation within or among groups. (see The 
Well-being of Nations, 2001, page 41). 
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IV Low marketability. Small size of agricultural land per farm leads to 
inability to use the effects of economies of scale, which further leads to 
high unit costs of production and low marketability, which is reflected in 
the fact that agricultural holdings have performance of subsistence and 
semi-subsistence farms, with modest and uncertain market surpluses. As a 
result, there is a lack of competitiveness of domestic producers, or their 
small opportunities to meet the needs of foreign and local consumers in 
terms of quantity, quality and continuity of supply, as well as regarding 
quality standards through the entire food supply chain. 
 
V Low specialization. Uncertain business environment (variable and 
discouraging agricultural and overall economic policy), small area of 
agricultural land, lack of favourable terms for credit sources, and need to 
reduce production and profit risks, lead to low specialization of 
producers. According to Census of Agriculture 2012 data, by the type of 
farming, more than half of the total number of agricultural holdings in 
Serbia (actually 53.8%) belong to one of the three groups of mixed 
holdings (see footnote 4). 
 
VI Rural poverty and underdeveloped rural areas. Small economic size 
of agricultural holdings is directly related to rural poverty and low 
standard of living of pural population. Better standard of rural population 
is significantly limited by underdeveloped rural areas, especially in 
mountainous regions. Rural areas are characterized by underdeveloped: 
(a) physical, communal, rural infrastructure, (b) infrastructure that 
provides social services and health care, cultural and sports activities; (c) 
labour market, financial market and market for agricultural products 
(distant markets for product placement, underdeveloped and/or unfair 
competition), (d) inefficient local government (usually there is a lack of 
trained staff and resources to take on greater responsibility for the 
implementation of development projects); (e) unstable and discouraging 
agricultural and economic state policy. In addition, rural areas are also 
characterized by high depopulation, migration and unfavourable age and 
educational structure of rural population. 
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Recommendations for strengthening agricultural holdings in Serbia 
 

Serbia has favourable factor and trading conditions for development of 
intensive and competitive agriculture (Paraušić, Cvijanović, 2014). 
However, according to (Stantič, 2011, page 2) the only competitive 
advantages of rural areas in the Western Balkans are: (a) low labour costs 
and (b) high-quality natural resources. 
 
For small and meduim-sized agricultural holdings in Serbia (which 
dominate in the total structure of farms) to improve their physical and 
economic performance (through ensuring stable and high income sources 
of the farm) and become more competitive in domestic and foreign 
markets, farmers need to engage actively to eliminate their internal 
constraints, or to develop internal capacities of farms in the areas of: (a) 
education, gaining new knowledge, skills and information; (b) 
development of entrepreneurial and competitive spirit; (c) increased 
implementation of innovations in production and business activities, 
which are not significantly related to financial assets; (d) changes in 
awareness and mentality in order to realize their own errors, problems, 
opportunities, needs to unite, importance of investing in products with 
higher added value, introducing quality standards, improving the quality 
of products and similar. Perhaps the most important thing is to change 
awareness of the farmers regarding the necessity to consider their 
development in the long run, as it usually happens, due to short-term 
benefits, that farmers ignore the general interest and established business 
agreements with cooperatives, associations and so on. 
 
In addition to these activities of farmers, it is important that agricultural 
holdings receive support from political leaders, in the form of stimulative 
economic and agricultural policy, developed institutional capacity of the 
state and developed physical, trade, financial and innovation 
infrastructure in the country.  
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Below will be emphasized measures for strengthening agricultural 
holdings taken by the state, i.e. Government of the Republic of Serbia, 
which are in accordance with legal10 and strategic framework in the area 
of agriculture and rural develoment in Serbia and the EU for the period 
after 2014 godine11: 
 
I According to (Liefert, Swinnen, 2002, page 28) to improve 
competitiveness of agriculture and rural areas in transition countries, 
agricultural productivity growth is more important than agricultural 
production growth, as the first leads to income growth in agricultural 
sector and improvement of living standard of rural population. In this 
respect, and in order to create conditions for consolidation of fragmented 
agricultural land and productivity growth (through modernization of 
agricultural holdings, investments in technical and technological 
improvement of agricultural production, processing and marketing) 
goverment support is essential in the form of: (a) predictable and 
stimulative agricultural policy and (b) development of financial market to 
attract external sources of funding: establishing efficient credit 
mechanism adjusted to specific needs and long-term financing for farmers 
(adapting the terms and conditions of loan repayment), development of 
non-banking institutions and so on.   
 
II Development of: (a) market for agricultural products12 (effective 
competition policy in the area of reducing "gray" economy and controling 
the abuse of dominant position of some companies; development of 
market for forward contracts, development of futures market; introducing 
intervention buying in the case of obvious "error" of the market); (b) 
financial market (money and capital market); (c) land market (policy 
changes in the area of land inheritance, land transfer, establishing an 

                                                            
10 Law on Agriculture and Rural Development, Official Gazette of the Republic of 

Serbia, No. 41/2009 and 10/2013; Law on Incentives in Agriculture and Rural 
Development, Official Gazette of the Republic of Serbia, No.10/2013 and other laws 
on agricultural lans, food safety and so on. 

11 Draft strategy for Serbia's agriculture and rural development 2014-2024;National 
Priorities for International Assistance for the period 2014-2017,with projections until 
2020: Meeting the food, natural resources and territorial challenges of the future, EC 
2010; The CAP towards 2020: Meeting the food, natural resources and territorial 
challenges of the future, EC 2010. 

12 For more information about development of competition in agricultural market,  see  
Paraušić et al., 2010. 
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efficient system of land management, etc,); (d) knowlegde market 
(providing effective transfer of knowledge, information and innovation by 
agricultural extension services to farmers). 
 
III Creating stimulating business environment for larger investment in 
agricultural production and non agricultural activities (by minimizing 
investment risk), in order to increase employment, development of 
cooperatives and small and medium-sized enterprises (SMEs). Creating 
stimulating business environment requires adjustment of: (a) fiscal policy 
(reducing tax and non-fiscal levies); (b) labour law, (c) trade regulations 
and (d) measures of economic and agricultural policy in general. 
Moreover, Serbian Association of Employers constantly draws attention 
to numerous elements that create unfavourable business environment for 
SME sector (Conditions and burdens in the Serbian economy, 2010; 
Opinion of employers about business environment, 2013). 
 
IV Improving the quality of life of rural population and creating 
favourable conditions for activity and income diversification of rural 
population, which includes: (a) improving physical and social 
infrastructure in rural areas; (b) creating stimulating business environment 
and (c) creating conditions for overall economic development 
(development of industrial production, service activities). The 
abovementioned aims to provide favourable conditions for employment in 
rural areas outside agriculture (in the context of activity and income 
diversification), which will be inevitable in the following period with an 
increase in productivity and reduction in the number of agricultural 
workers that are needed.  
 
V Building administrative capacity (by the Serbian Ministry of 
Agriculture, Trade, Forestry and Water Managemen (MAFWM) and 
the Ministry of Finance) for using IPARD funds (pre-accession EU 
funds for rural development in the Western Balkans), as stated in the EC 
Serbia 2013 Progress Report in the area of agriculture and rural 
development. Serbia is unable to use IPARD funds in the period 2013+3, 
since it was not able to meet the administrative requirements by the EC 
related to these assets until 2013. In document which the Government of 
Serbia adopted in 2013 ("National Priorities for International Assistance 
for the period 2014-2017, with projections until 2020," p. 244) it is stated 
that IPARD Operationing Structure and IPARD measures will be defined 
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and accredited in 2016, and that the transfer of authority for IPARD funds 
management will be signed in 2017. The group of authors (Živkov, et  al., 
2012) points out that Serbian administration is not prepared to adapt to 
EU system of planning and implementation of measures for rural 
development, nor the citizens are able to use EU funds for rural 
development (underdeveloped local action groups, public-private 
partnership, lack of access to information for rural population, etc.). 
VI Development of public institutions (establishing the rule of law 
through effective legislative and judicial powers) which allows/provides: 
(a) contract compliance, effective protection of property rigths and equal 
access to the resources, commodity market and financial market for all 
participants; (c) building trust among farmers/entrepreneurs, as well as 
between civil society and government authorities.  

 
Conclusion 

 
The economic size of agricultural holdings in Serbia (the average 
economic size per farm is 5,939 euros) is very low compared to the 
average economic size of agrucultural holdings in EU - 28 (25,138 euros), 
as well as compared to selected EU Member States. According to UAA 
and SO of the farm, in the Serbian agriculture are predominantly present 
small and medium-sized agricultural holdings, with high constraints of 
development, in the first place regarding financial, human and physical 
resources. Agriculture in these farms is traditional and extensive (of low 
productivity, with many oscillations and highly dependent on climate 
conditions), and these farms are characterized by low marketability and 
lack of specialization. For small and medium-sized agricultural holdings 
in Serbia to improve their physical and economic performance and 
become more competitive, the farmers need to engage actively to 
eliminate their numerous internal constraints, which "lie" in the mentality 
and undeveloped awareness about the methods for further development. 
In addition, it is important that agricultural holdings receive support from 
political leaders, through implementation of numerous support measures: 
(a) ensuring predictable and stimulative agricultural and overall economic 
policy; (b) create a stimulating business environment for higher 
investment, employment, overall economic development and activity and 
income diversification of the rural population. 
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POPIS POLJOPRIVREDE 2010, CRNA GORA 
 
 
mr Gordana Radojević1 
mr Jelena Zvizdojević2 
Dragan Peković3 
 
 

Apstrakt 
 

U vrijeme pripreme za diseminaciju podataka, Eurostat-ova baza 
podataka sadržala je 75 tabela. Iste tabele bile su podijeljenje kroz 14 
poglavlja, koja su zatim grupisana u 5 sekcija. Nazivi pet sekcija su 
ujedno i nazivi pet publikacija iz Popisa poljoprivrede 2010. godine, koje 
je objavio Zavod za statistiku, shodno Zakonu o sprovođenju popisa: 
 

 „Ključne varijable – zemljišni i stočni fond“ 
 „Korišćeno zemljište“ 
 „Stočni fond“ 
 „Teme od posebnog interesa“ 
 „Tipologija poljoprivrednih gazdinstava“ 

 
Konačni rezultati u pet objavljenih knjiga su dati zbirno na nivou države 
za porodična poljoprivredna gazdinstva i poslovne subjekte i data je 
detaljnija struktura porodičnih poljoprivrednih gazdinstva po opštinama.  
U ovom radu prezentovan je dio podataka koji je prikupljen Popisom, i 
koji su objavljeni u navedenih 5 publikacija. 
 
Ključne riječi: popis, poljoprivreda, korišćeno zemljište,stočni fond, gazdinstvo 

 

 

 

                                                            
1 Direktorica Zavoda za statistiku Crne Gore, Mr Gordana Radojević,                      

Tel  +382 20/230-811 , Fax +382 20/230-814, E-mail: gordana.radojevic@monstat.org 
2 Pomoćnica direktorice, Sektor statistike poljoprivrede i životne sredine, Zavod za 

statistiku Crne Gore; +382 20 230 389; jelena.zvizdojevic@monstat.org  
3 Načelnik, Sektor statistike poljoprivrede i životne sredine, Zavod za statistiku Crne 

Gore; +382 20 230 773; dragan.pekovic@monstat.org 
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Uvod 
 

Raniji popisi poljoprivrede na bivšoj teritoriji Jugoslavije svodili su se 
uglavnom na popise stoke, a vršeni su uz popise stanovništva. Tradicija 
popisa datira još iz 18. vijeka u onim oblastima gdje je bila austrougarska 
vlast (srez Kotorski i Hercegnovski), ali u Kraljevini Crnoj Gori nije 
vršen statistički popis stoke. U periodu od 1918. do 1941. izvršen je popis 
stoke 1921. godine i opšti popis poljoprivrede 1931. godine, ali zbog 
društvenih okolnosti obrada podataka je sporo vršena. U periodu od 1945. 
do 2007. godine vršeni su sljedeći popisi stoke: 1949., 1950., 1951., 
1952., 1953., a 1960. godine opšti Popis poljoprivrede i sadržao je 111 
pitanja vezanih za poljoprivredu. Podaci o poljoprivredi su prikupljani i 
Popisom stanovništva, a posljednji koji je uključivao pitanja o 
poljoprivredi sproveden je 2003. godine.  
 
Popis poljoprivrede 2010, kao statistička operacija prikupljanja obrade i 
diseminacije podataka o strukturi poljoprivrednih gazdinstava sproveden 
je u junu 2010. godine na cijeloj teritoriji Crne Gore. Popisana su sva 
porodična poljoprivredna gazdinstva metodom intervjua po principu „od 
vrata do vrata“ i poslovni subjekti koji se bave poljoprivrednom 
proizvodnjom, a koji su popisani „poštanskom metodom“. Obuhvat i 
kvalitet istraživanja potvrdjen je Post popisnim istraživanjem koje je 
sprovedeno neposredno poslije glavnog popisa.  
 
Kao osnova za harmonizaciju sa EU uzeti su zakonski okviri koji se 
odnose na Popis poljoprivrede 2010. godine: Regulativa (EC) broj 
1166/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta po pitanju istraživanja 
strukture farmi i istraživanja metoda poljoprivredne proizvodnje; 
Priručnik o implementaciji FSS i SAPM definicija; Priručnik za tipologiju 
i Preporuke za Popis poljoprivrede 2010 (FAO).  
Popisom su obuhvaćena: 
 

 Porodična poljoprivredna gazdinstva, bez obzira na zanimanje 
članova njihovih domaćinstava (poljoprivrednici ili 
nepoljoprivrednici) i mjesto gdje se nalaze (grad ili selo). 

 Pravna i fizička lica (u daljem tekstu: poslovni subjekti) koja 
obavljaju poljoprivrednu djelatnost. 
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Ukupan broj poljoprivrednih gazdinstava u Crnoj Gori koja su popisana u 
Popisu poljoprivrede 2010. godine je 48870. Broj porodičnih 
poljoprivrednih gazdinstava je 48824, a broj poslovnih subjekata koji 
obavljaju poljoprivrednu djelatnost je 46. Osnovna karakteristika 
crnogorske poljoprivrede je veliki broj malih poljoprivrednih gazdinstva, 
sa različitim biljnim kulturama i različitim vrstama stoke. 

 
Osnovne definicije korišćene u Popisu poljoprivrede 2010 

 
Poljoprivredno gazdinstvo predstavlja jedinstvenu tehničko ekonomsku 
jedinicu sa jedinstvenom upravom, koje obavlja poljoprivrednu djelatnost 
i koje može biti porodično poljoprivredno gazdinstvo ili poslovni 
subjekat. 
 
Porodično poljoprivredno gazdinstvo je domaćinstvo koje koristi 
najmanje 1000 m2 poljoprivrednog zemljišta ili manje od 1000 m2 

poljoprivrednog zemljišta, a posjeduje: 1 kravu i 1 tele; ili 1 kravu i 1 
june; ili 1 kravu i 2 odrasla grla sitne stoke; ili 5 odraslih ovacaili koza, ili 
3 odrasle svinje; ili 4 odrasla grla ovaca, koza ili svinja zajedno, ili 50 
komada odrasle živine, ili 20 košnica pčela). 
 

Obuhvatila su se i ona domaćinstva koja imaju poljoprivrednu 
proizvodnju, a ne ispunjavaju gore navedene uslove za poljoprivredno 
gazdinstvo, ukoliko je poljoprivredna proizvodnja jedini izvor prihoda za 
to domaćinstvo. Popisom su se obuhvatitla i domaćinstva koja ne 
zadovoljavaju navedene uslove, ali se bave uzgojem pečurki u 
specijalizovanim objektima. 
 
Nosilac gazdinstva je lice u čije ime i za čiji račun se vodi gazdinstvo i ko 
je pravno i ekonomski odgovoran za gazdinstvo, odnosno ko snosi 
ekonomske rizike gazdinstva. 
 
Poslovni subjekat - podrazumijevaju se sva pravna i fizička lica koja 
obavljaju djelatnost, sa sjedištem u Crnoj Gori, osnovana i registrovana 
od nadležnih organa u skladu sa zakonom, kao i organizacione jedinice 
stranih društava i stranih trgovaca koji obavljaju djelatnost na teritoriji 
Crne Gore. 
 
Ukupno raspoloživo zemljište je površina zemljišta (ukupnog, 
poljoprivrednog korišćenog, poljoprivrednog nekorišćenog, šumskog i 
neplodnog) izražena u ha i m² za svako domaćinstvo koje posjeduje 
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zemlju, bez obzira da li je koristi ili ne i da li to domaćinstvo ima 
gazdinstvo. Ukupno raspoloživo zemljište predstavlja zbir površina 
zemljišta u vlasništvu, zemljišta uzetog u zakup umanjenog za površine 
date u zakup. 
 
Ukupno korišćeno poljoprivredno zemljište je površina korišćenog 
poljoprivrednog zemljišta (okućnice, oranice-uključujući ugare, 
vinogradi, voćnjaci, rasadnici, livade i pašnjaci). Ukupno korišćeno 
poljoprivredno zemljište predstavlja zbir površina poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu, poljoprivrednog zemljišta uzetog u zakup 
umanjenog za površine poljoprivrednog zemljišta koje su date u zakup. 
 
Ukupno nekorišćeno poljoprivredno zemljište je površina poljoprivrednog 
zemljišta koje se ranije koristilo kao poljoprivredno, ali u referentnoj 
godini se ne koristi (iz ekonomskih, socijalnih i drugih razloga i nije 
uključeno u rotaciju kultura) i poljoprivrednog zemljišta u zarastanju. 
 
Ukupno nekorišćeno poljoprivredno zemljište predstavlja zbir površina 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu, poljoprivrednog zemljišta uzetog 
u zakup umanjenog za površine poljoprivrednog zemljišta koje su date u 
zakup. 
 
Stočni fond predstavlja broj i vrstu stoke po kategorijama. 
 
Poljoprivredna proizvodnja predstavlja: 
 

- uzgoj usjeva (žitarica, krompira, mahunarki za suvo zrno, duvana, 
krmnog bilja, povrća, cvijeća, ukrasnog bilja, sjemena, sadnog 
materijala, voća, vinove loze i gljiva); 

- uzgoj stoke, živine i ostalih životinja (goveda, svinja, ovaca, koza, 
konja, magaraca, mazgi, mula, živine, pčela, zečeva itd.). 
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Zemljišni i stočni fond 
 

Porodična poljoprivredna gazdinstva i poslovni subjekti popisani u Popisu 
poljoprivrede 2010. godine imali su 309240,7 ha ukupno raspoloživog 
zemljišta  od čega 95,2% pripada porodičnim poljoprivrednim 
gazdinstvima, a ostatak od svega 4,8% pripada poslovnim subjektima. 
Prosječno porodično poljoprivredno gazdinstvo ima 6,0 ha ukupno 
raspoloživog zemljišta. Prosječno poljoprivredno gazdinstvo ima 4,6 ha 
poljoprivrednog korišćenog zemljišta. 
 
Popisom je popisano 5328 poljoprivrednih gazdinstava koja se bave 
uzgojem voća na ukupnoj površini od 1529,2 ha. Od ukupne površine 
91,13% površine voćnjaka je na porodičnim poljoprivrednim 
gazdinstvima. Od ukupne površine voćnjaka 65% je pod kontinentalnim 
voćem, površina pod maslinama je 20%, a pod citrusima je 15%. Popisom 
nijesu obuhvaćene masline na državnom zemljištu zbog metodološkog 
pristupa da poljoprivredno zemljište koje se ranije koristilo, a u 
referentnoj godini se ne koristi iz ekonomskih, socijalnih i drugih razloga. 
 
Popisom poljoprivrede 2010 obuhvaćeno je 2001 gazdinstvo koje uzgaja 
vinovu lozu na ukupno 2535,7 ha, od čega 86,6% poslovni subjekti i 
13,4% porodična poljoprivredna gazdinstva. Iz razloga što popisom nijesu 
obuhvaćena i domaćinstva koja nijesu zadovoljila kriterijum gazdinstva, 
iako posjeduju zemlju, ali je ne koriste.  
 
Porodična poljoprivredna gazdinstva obrađuju prosječno 0,2 ha vinograda 
po gazdinstvu. Skoro polovina ili 48% porodičnih poljoprivrednih 
gazdinstava je u intervalu od 0,10 - 0,50 ha vinograda. Struktura 
vinograda po sortama je izrazito nesrazmjerna. Preko 87% ukupne 
površine vinograda predstavljaju sorte za proizvodnju vina kontrolisanog 
geografskog porijekla. Udio drugih vinskih sorti je oko 8%, a udio loza 
stonih sorti je 5%. 
 
32675 poljoprivrednih gazdinstava uzgaja stoku i čine 66,9% od 48824, 
koliko je ukupan broj poljoprivrednih gazdinstava u Crnoj Gori.  
Od ukupnog broja poljoprivrednih gazdinstava koji uzgajaju stoku:  

- 6166 ili 18,9% poljoprivrednih gazdinstava imaju polunomadski 
način gajenja stoke i  

- 26509 ili 81,1% poljoprivrednih gazdinstava koja imaju 
stacioniran sistem gajenja stoke.  
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Gazdinstva koja imaju polunomadski način gajenja stoke ukupno 6166 su 
gazdinstva koja ispasaju stoku na zajedničkom zemljištu (katunu, 
komunu). 
 
Od ukupno 32 675 poljoprivrednih gazdinstava koja se bave uzgojem 
stoke, oko 75,4% su gazdinstva koja uzgajaju goveda, odnosno 24624 
gazdinstava. Od 80 209 grla goveda 98% su na porodičnim 
poljoprivrednim gazdinstvima i oko 2% u poslovnim subjektima. Od 
ukupnog broja grla goveda 63,8% su krave za mužu. Prosječan broj 
goveda po poljoprivrednom gazdinstvu je 3,3 grla, u odnosu na ukupan 
broj gazdinstava koja se bave uzgojem goveda, dok prosječan broj goveda 
po poslovnom subjektu je 197 grla. 
 
Od ukupno 32675 poljoprivrednih gazdinstava koja se bave uzgojem 
stoke 6088 gazdinstva uzgajaju ovce. Od 229037 grla ovaca 99% su na 
porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima i 1% u poslovnim subjektima. 
Od ukupnog broja grla ovaca 57,5% su ovce za mužu. Prosječan broj 
ovaca po poljoprivrednom gazdinstvu je 37,6, u odnosu na ukupan broj 
gazdinstava koja se bave uzgojem ovaca. 
 
Od ukupno 32656 poljoprivrednih gazdinstava koja se bave uzgojem 
stoke 3583 gazdinstva uzgajaju koze. Od 35756 grla koza 60,4% su koze 
za mužu. Prosječan broj po poljoprivrednom gazdinstvu je 10 koza. 
 
Broj gazdinstava koja se bave uzgojem svinja je 13469 sa ukupno 47673 
svinje. Prosječan broj po gazdinstvu je 3,5 svinje. 
 
U 2010. godini u 16313 porodičnih poljoprivrednih gazdinstva popisano 
je 411086 komada živine i u 9 poslovnih subjekata popisano je 209716 
komada živine. Od 620802 komada živine 66,2% su na porodičnim 
poljoprivrednim gazdinstvima i oko 38% u poslovnim subjektima. U 
porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima prosječan broj živine po 
gazdinstvu je 25 komada, a u poslovnim subjektima je 23309 komada 
živine. 
 
Popisom je obuhvaćeno i 3122 porodična poljoprivredna gazdinstva koja 
uzgajaju ukupno 4397 konja, a prosječan broj po gazdinstvu je 1,4 konja. 
 
Najveći broj gazdinstava popisanih u 2010 godini koja uzgajaju goveda 
nalazi se u intervalu malih i srednjih poljoprivrednih gazdinstava ili 
30,8% gazdinstava koja imaju 1-2 grla, u odnosu na ukupan broj 
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gazdinstava u Crnoj Gori, odnosno 61% od ukupno 24624 gazdinstva 
koja uzgajaju goveda. 
 

Korišćeno zemljište 
 

Struktura korišćenog poljoprivrednog zemljišta je sljedeća: višegodišnje 
livade i pašnjaci čine 94,98% ukupne korišćene poljoprivredne površine, 
a ostale kategorije zemljišta kao okućnice, oranice, vinogradi, voćnjaci i 
rasadnici čine skupa nešto više od 5%. 
 
Grafik 1: Poljoprivredna gazdinstva prema korišćenom poljoprivrednom 
zemljištu, Crna Gora 2010 
 

 

 

Izvor: Publikacija „Korišćeno zemljište“, str. 37 
 

Od ukupno 48289 poljoprivrednih gazdinstva zemljište na teritoriji jedne 
opštine ima 46403 poljoprivredna gazdinstva, ili 96,1% od ukupnog broja 
poljoprivrednih gazdinstava, dok na teritoriji dvije ili više opština 
zemljište posjeduje 1886 poljoprivrednih gazdinstava, odnosno 3,9%. 
 
Oko 31% oranične površine poljoprivrednih gazdinstava čini površina 
pod žitima za zrno. Od ukupne površine pod žitima za zrno, najveći dio je 
površina pod kukuruzom (35%). Proizvodnja heljde obavlja se na 
površini od 100,7ha, što čini 8,1% ukupne površine pod žitima. Sa druge 
strane, 70 poljoprivrednih gazdinstava uzgajaju raž na površini od 66,7ha, 
što čini 5,31% ukupne površine pod žitima.  
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Grafik 2. Poljoprivredna gazdinstva prema površini korišćenih oranica 
(žita), Crna Gora 2010 

 
 

 

Izvor: Publikacija „Korišćeno zemljište“, str. 41 

 
Površina pod krompirom učestvuje sa 22% u ukupnoj oraničnoj površini 
poljoprivrednih gazdinstava. Poslovni subjekti uzgajaju krompir na svega 
98ha, što čini 11% od ukupne površine pod krompirom u Crnoj Gori. 
Preko 55% ukupne površine pod krompirom je kasni krompir, dok je 
91,7ha, odnosno 10,3% pod sjemenskim krompirom. 
 
Površina pod povrćem gajenim na otvorenom čini 18,88% ukupne 
oranične površine, dok površina povrća koje se uzgaja u zaštićenom 
prostoru je 1,2%. Ugari i ostale ne zasijane oranice čine svega 0,65% 
ukupne oranične površine dok je neznatan postotak učešća površina na 
kojima se uzgaja cvijeće i ukrasno bilje kao i površina za proizvodnju 
sjemena i rasada i ostalog bilja na oranicama. Najzastupljenije povrtne 
kulture na oranicama (na otvorenom) su lubenice sa 29,9%, paradajz 
16,6%, kupus sa 12,65 % i paprika 9,6%. Ukupna površina na kojoj se 
uzgaja povrće u zaštićenom prostoru je 47,5ha što čini 1,17% ukupne 
površine oranica. Najzastupljenije kulture povrća koje se gaje u 
zaštićenom prostoru su paprika 32,8%, paradajz sa 25,7% i krastavac sa 
16,2%. 
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Ukupno navodnjavana površina iznosi 5204,2ha, što čini 10,8% ukupnog 
poljoprivrednog korišćenog zemljišta. Najčešće korišćeni izvor za 
navodnjavanje gazdinstva su podzemne vode i površinske vode, dok je 
najčešći način navodnjavanja po grupama usjeva površinski, zatim 
prskanjem i na kraju kap po kap. 
 
Grafik 3. Broj gazdinstava, najčešći način navodnjavanja 

 

 

Izvor: Publikacija „Korišćeno zemljište“, str. 61 

 
Ukupan broj poljoprivrednih gazdinstava koja navodnjavaju je 12518, što 
znači da prosječna površina koju jedno poljoprivredno gazdinstvo 
navodnjava iznosi 0,42ha.  
 
Popisom poljoprivrede 2010 godine popisano i 5265 gazdinstava koja 
imaju 1654 jednoosovinska traktora u vlasništvu stara do 10 godina i 
4036 jednoosovinskih traktora starih preko 10 godina. Ukupan broj 
dvoosovinskih traktora je 4560, od čega je najveći broj (46,4%) starosti 
više od 20 godina. 
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Objekti na poljoprivrednim gazdinstvima 
 

U Crnoj Gori ima: 
 

 19383 poljoprivredna gazdinstva sa objektima za smještaj goveda 
 3312 poljoprivredna gazdinstva koja imaju objekte za smještaj 

sitne stoke i 
 7865 poljoprivrednih gazdinstava koja posjeduju objekte za 

smještaj svinja. 
 3899 poljoprivrednih gazdinstava koja posjeduju 1128 živinarnika 

sa kavezima za uzgoj kokošakanosilja, 2896 živinarnika sa podnim 
sistemom uzgoja, i 267 živinarnika za proizvodnju tovnih pilića. 

 
U Crnoj Gori je ukupno 24624 poljoprivredna gazdinstva koja uzgajaju 
80209 goveda. Razlika između ukupnog broja gazdinstava koja uzgajaju 
goveda i broja gazdinstava koja imaju objekat za smještaj goveda je 5241 
poljoprivredno gazdinstvo. Ovaj broj poljoprivrednih gazdinstava ne 
posjeduje objekte prema korišćenoj definiciji što znači da imaju objekte 
od slabog materijala (pletar, daska i drugo) ili koriste objekte drugih 
poljoprivrednih gazdinstava ili imaju višenamjenske objekte. 
 
Ukupno 8502 poljoprivredna gazdinstva posjeduju višenamjenske objekte 
za smještaj krupne i sitne stoke i predstavljaju pored objekata za smještaj 
krupne stoke drugu najzastupljeniju vrstu objekata na porodičnim 
poljoprivrednim gazdinstima. 
 
Što se tiče objekata za smještaj organskog đubriva u Crnoj Gori popisano 
je 2524 poljoprivredna gazdinstva koja imaju objekte za smještaj čvrstog 
đubriva, kao i 145 gazdinstava koja imaju objekte za smještaj tečnog 
đubriva. Objekata za smještaj ostalih proizvoda, odnosno objekata koji 
služe za smještaj nepoljoprivrednih proizvoda, proizvoda proizvedenih na 
gazdinstvu - drvo, šumski proizvodi, konzumna riba i dr. ima 2635, u 
vlasništvu 2234 poljoprivredna gazdinstva. Isti broj gazdinstava ima 
ukupno 2391 objekat za smještaj poljoprivrednih mašina i opreme.  
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Tabela 1. Poljoprivredna gazdinstva prema vrsti ostalih objekta  

 

Objekti za smještaj 
poljoprivrednih 

proizvoda 

Objekti za smještaj ostalih 
proizvoda 

Objekti za smještaj 
poljoprivrednih mašina i 

opreme 

broj 
gazdins

tava 

broj 
objekata 

broj 
gazdinstava 

broj 
objekata 

broj 
gazdinstava 

broj 
objekata 

UKUPNO 4073 4744 2234 2635 2234 2391 

Porodična polj. 
gazdinstva 

4058 4721 2230 2625 2222 2358 

Poslovni 
subjekti 

15 23 4 10 12 33 

Izvor: Publikacija „Stočni fond“, str. 51 

 
U Crnoj Gori postoji 176 ribnjaka u vlasništvu 61 poljoprivrednog 
gazdinstva. Popisano je ukupno 20 staklenika (koji mogu, ali ne moraju, 
da imaju ugrađene uobičajene instalacije - uređaj za provjetravanje, 
navodnjavanje, grijanje i sl.) u vlasništvu 18 poljoprivrednih gazdinstava.  
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Teme od posebnog interesa 
 

U Crnoj Gori ima 98949 radno angažovanih lica na poljoprivrednim 
gazdinstvima ili 2,03 radno angažovana člana po gazdinstvu. Najveći udio 
radno angažovanih na porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima čine 
osobe sa preko 65 godina (udio 23,59%), dok kod poslovnih subjekata su 
osobe starosti između 45 i 54 godine (udio 40,30%).  
 
Tabela 2. Radna snaga na poljoprivrednim gazdinstvima prema 
starosnim grupama 

 
Ukupno radna 

snaga na 
gazdinstvu 

Radna snaga na 
porodičnom 

poljoprivrednom 
gazdinstvu 

Radna snaga na 
poslovnim 
subjektima 

Crna Gora 98949 98341 608 

Ispod 24 godine 6732 6717 15 

Između 24 i 34 godine 11434 11340 94 

Između 35 i 44 godine 15810 15675 135 

Između 45 i 54 godine 21807 21562 245 

Između 55 i 64 godine 19962 19849 113 

65 godina i više 23204 23198 6 

Izvor: Publikacija „Teme od posebnog interesa“, str. 43 

 
Starosna struktura radno angažovanih u porodičnim poljoprivrednim 
gazdinstvima se razlikuje od starosne strukture radno angažovanih na 
poslovnim subjektima. Najveći udio radno angažovanih na porodičnim 
poljoprivrednim gazdinstvima čine osobe sa preko 65 godina (udio 
23,6%), dok kod poslovnih subjekata su osobe starosti između 45 i 54 
godine (udio 40,3%). 
 
Preko 60% od ukupnog broja radno angažovanih članova poljoprivrednih 
gazdinstava čine muškarci ili 59794 osobe. 
 
U odnosu na ukupan broj nosilaca porodičnih poljoprivrednih gazdinstava 
svega 12,9% su žene. Od ukupno 48824 nosioca porodičnih 
poljoprivrednih gazdinstava najviše nosilaca (16228 nosilaca) je u 
starosnoj dobi preko 65 i više godina, sa učešćem od 33,2%. 
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Struktura ukupno radno angažovanih lica prema školskoj spremi je 
sljedeća: 
 

− bez obrazovanja je 3,9%, 
− sa nezavršenom osnovnom školom je 5,8%, 
− sa osnovnim obrazovanjem je 27,9%, 
− sa završenom nekom srednjom školom je preko polovine  
− članova ili 53,33% 
− sa višom i visokom školom je 9,1%. 
 

Ukupan broj povremeno i sezonski angažovanih lica na poljoprivrednim 
gazdinstvima je 17096. 
 
Od ukupno 23885 poljoprivrednih gazdinstava koja se bave drugim 
korisnim aktivnostima na gazdinstvu najveći udio od 35,1% čine 
gazdinstva koja se bave sječom šume, dok se najmanje njih bavi 
turizmom i smještajem (0,9%) i uzgojem vodenih kultura (0,1%).  

 
Grafik 4. Druge profitabilne aktivnosti na domaćinstvu 
 

 
Izvor: Publikacija „Teme od posebnog interesa“, str. 55 
 
Od ukupno 48870 poljoprivrednih gazdinstava 5448 vode evidenciju 
prihoda i rashoda što čini 11,2% od ukupnog broja poljoprivrednih 
gazdinstava. 
 
Broj poljoprivrednih gazdinstava koji koriste personalni računar za 
potrebe gazdinstva iznosi 598, odnosno 1,2% od ukupnog broja 
poljoprivrednih gazdinstava. 
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Tipologija poljoprivrednih gazdinstava 
 

Ukupna vrijednost Ekonomske veličine poljoprivrednih gazdinstava u 
Crnoj Gori izražena u eurima iznosi 127.064.178,3 ili prosječno 2.600,0 
eura po poljoprivrednom gazdinstvu. Prosječna vrijednost Ekonomske 
veličine porodičnih poljoprivrednih gazdinstva je 2.276,6 eura odnosno 
522,5 eura po ha porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. 
 
Više od 64% porodičnih poljoprivrednih gazdinstava ima vrijednost 
Ekonomske veličine manju od 2000 eura. Svega 179 porodičnih 
poljoprivrednih gazdinstava ili 0,4% od ukupnog broja porodičnih 
poljoprivrednih gazdinstava imaju ekonomsku vrijednost preko 25000 
eura. 
 
Ekonomska vrijednost porodičnog poljoprivrednog gazdinstva najveća je 
u tipu Povrltlarstvo (4564 eura), zatim u mješovitoj biljnoj i stočnoj 3811 
eura, mješovitoj stočnoj 3497 eura dok kod ostalih tipova porodičnih 
poljoprivrednih gazdinstava je ispod 2000 eura. 
 
Udio Standard Outputa (SO) individualnih poljoprivrednih aktivnosti u 
ukupnoj vrijednosti SO na poljoprivrednom gazdinstvu pokazuje da Crna 
Gora ima 47,56% poljoprivrednih gazdinstava razvrstane kao 
specijalizovani tip proizvodnje Uzgoj stoke, zatim 25,3% je 
specijalizovani tip proizvodnje Ratarstvo.  
Od ukupnog broja poljoprivrednih gazdinstava, svega 8,0% su gazdinstva 
specijalizovanog tipa proizvodnje - Uzgoj svinja i živine, zatim 4,5% 
poljoprivrednih gazdinstva imaju tip proizvodnje Mješovita stočna 
proizvodnja, Tip proizvodnje Mješovita biljna i stočna proizvodnja 5,0%.4 
Svega 2,9% čine nerazvrstana gazdinstva (porodična poljoprivredna 
gazdinstva koja imaju samo okućnicu, ribarske zadruge i slično). 
 

 
 
 
 

                                                            
4 Tip poljoprivredne proizvodnje gazdinstva" je sistem proizvodnje gazdinstva koja je 

okarakterisana relativnim učešćem različitih proizvodnji u ukupnom SO 
poljoprivrednog gazdinstva. Primjena ovog metodološkog pravila mijenja dosadašnju 
percepciju o strukturi poljoprivrednih gazdinstava, odnosno mišljenje da poljoprivreda 
gazdinstava u Crnoj Gori karakteriše mješovita poljoprivredna proizvodnja. 
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Zaključak 
 

Popis poljoprivrede je jedna od najvećih statističkih operacija 
prikupljanja, obrade i diseminacije podataka o strukturi poljoprivrede i 
osnovno istraživanje koje obezbjeđuje tačne, pouzdane i međunarodno 
uporedive podatke za sva redovna istraživanja u oblasti statistike 
poljoprivrede.  
 
Popis poljoprivrede u Crnoj Gori, pod sloganom ’’Da znamo šta imamo’’ 
proizašao je iz razloga što se poslije 50 godina na sveobuhvatnoj teritoriji 
Crne Gore prvi put samostalno u nadležnosti Zavoda za statistiku vršilo 
prikupljanje, obrada i diseminacija podataka o strukturi poljoprivrednih 
gazdinstava. 
 
Osnovni cilj Popisa poljoprivrede je bio da se obezbijede podaci o broju 
poljoprivrednih gazdinstava, površini ukupno korišćenog zemljišta u 
poljoprivredi, stočnom fondu po vrstama i kategorijama, agrotehničkim 
mjerama, poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi, radnoj snazi i dr. Sve 
korišćene definicije u Popisu su u skladu sa preporukama Eurostat-a i 
FAO. 
 
Podaci koji su dobijeni kroz Popis posebno služe kreatorima 
poljoprivredne politike prilikom donošena odluka i otklanjanja dileme da 
li se poljoprivredna djelatnost u Crnoj Gori može posmatrati na jedan od 
tri načina kao: prioritet, biznis ili socijalna kategorija. Takođe, svim 
zainteresovanim licima koja se bave ili planiraju da se bave 
poljoprivredom, Popis poljoprivrede, kao i statistička istraživanja u 
oblasti poljoprivrede pružaju veliki broj podataka koji im može pomoći u 
razvoju. 
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РАСПОЛОЖИВО  ЗЕМЉИШТЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ 
ГАЗДИНСТАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 

 
 
Данијела Ивановић� 

 
 

Апстракт 
 

Аутор је у овом раду приказао пресек стања у вези са 
расположивим земљиштем  пољопривредних газдинстава на 
територији Града Сомбора и дао упоредну анализу података за 
Западнобачку област, Регион Војводине и Републике Србије, на 
основу резултата Пописа пољопривреде 2012. године 
 
Кључне речи: расположиво земљиште, пољопривредно земљиште, 
коришћено пољопривредно земљиште 

 
Увод 

 
По свом географском положају територија Региона Војводине 
располаже природно географским простором који се скоро у целости 
може привести пољопривредној производњи, што је утицало да град 
Сомбор своју привредну активност углавном усмери ка 
пољопривредној производњи са структуром: ратарства, сточарства, 
повртарства, воћарства, виноградарства и рибарства.  
 
Сем мањих комплекса шума и мањих подводних површина, цела 
територија је пољопривредно земљиште релативно доброг бонитета 
(квалитета) и размештаја. 
 
Град Сомбор се простире на 17 катастарских општина. 
 
Пољопривредно земљиште у Сомбору према висинској разлици 
подељено је на тзв. горњи и доњи терен, који се разликују по врсти, 

                                                 
� Данијела Ивановић, дипломирани економиста, Град Сомбор – Градска управа, 
Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, 025/468-156, моб:063-1120540, 
divanovic@sombor.rs 
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квалитету и начину коришћења, као и проблемима који се јављају 
приликом коришћења таквог земљишта. 
 
На подручју града Сомбора постоје појасеви за заштиту од ветра у 
следећим катастарским општинама: Алекса Шантић, Гаково, 
Растина, Светозар Милетић, Станишић, Бездан, Кљајићево и 
Сомбор. 
 

Основне карактеристике пољопривреде у граду Сомбору1 
 
У периоду од 2002. године доношењем системских и законских 
решења на нивоу Републике Србије омогућава се интензивнији 
развој пољопривредног сектора. Стимулисана је регистрација 
индивидуалних пољопривредних газдинстава као први корак у 
омогућавању пољопривредницима лакшем и бржем приступању 
средствима Министарства пољопривреде, водопривреде и 
шумарства Републике Србије, фонду за пољопривреду АП 
Војводине, као и другим изворима финансирања. 
 
Процес приватизације друштвених предузећа и земљорадничких 
задруга реализован је са неуједначеним успехом. 
 
У три односно четири приватизована предузећа дошло је до 
интензивирања пољопривредне производње и релативно 
прихватљивог смањења броја запослених, док у свим осталим 
приватизованим пољопривредним предузећима није дошло до 
значајнијег инвестиционог улагања и остваривања веће запослености 
што представља разлог за изостајање динамичнијег развоја 
пољопривреде у граду. 
 
С обзиром на чињеницу да је ово подручје са незагађеним 
земљиштем, водом и ваздухом, будуће инвестиције треба усмерити 
првенствено у производњу здраве хране са познатим географским 
пореклом и изградњу система за наводњавање. 
 
У укупно регистрованим предузећима и земљорадничким задругама 
у области пољопривреде запослено је 1.541 лице, а то представља 

                                                 
1 Извор: NALED-Инвестициони потенцијали општине Сомбор, сектор 
пољопривреда, Инфо лист: Грана привреде- Образац 2010/2011 
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17,6% од укупно запослених (8.733) у привреди града Сомбора, а 
процентуално учешћа пољопривреде на нивоу општине према броју 
укупном броју предузећа у истој је 12,2%. 
 
У односу на производњу житарица, кукуруза, шећерне репе и 
сунцокрета, остале врсте примарних пољопривредних производа 
имају тек незнатно учешће у укупној количини. То значи да је 
повртарска производња, производња воћа, уљане репице и лековитог 
биља на веома ниском нивоу. Приватизацијом млекаре „Сомболед“ и 
повећањем интереса за фармерство у индивидуалном сектору, 
бележи се позитиван тренд, а што је потребно и додатно 
стимулисати од стране локалне самоуправе. 
 
Један од начина за то је и наставак функционисања Градског фонда 
за пољопривреду, као и едукације пољопривредника и њиховог 
усмеравања ка заснивању и проширењу основног стада, изградњи 
пластеника и стакленика, односно садњи вишегодишњих засада пре 
свега јабука, крушака, вишања, трешања, дуња, ораха, лешника и 
винограда. 
 
Комасација пољопривредног земљишта на територији града авршена 
је у свим катастарским општинама. 
 
Просечна величина поседа на подручју општине Сомбор је 2-21-70 
ha. Просечна величина парцеле на подручју општине Сомбор је 0-98-
13 ha. Комасирана површина на подручју општине Сомбор је 83524-
01-14 ha. Поред наведених показатеља и карактеристика 
пољопривреде потребно је нагласити и следеће: 

- поред приватних инвестиција у складишне капицитете, они 
нису довољни за потребе развоја пољопривреде и неопходно је 
стимулисати додатна улагања, а пре свега у такозване мини 
хладњаче; 

- понуда сточне хране из локалних фабрика, односно мешаона је 
значајно унапређена у претходном периоду и представља 
добар основ за развој сточарства; 

- систем за наводњавање је недовољан и неадекватан за 
интензивирање пољопривредне производње, па је потребно 
приступити његовом осавремењивању и увећању, посебно на 
земљиштима у катастарским општинама Гаково и Растина; 
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- стање отресишта и атарских путева у највећем броју 
неомогућава комуникацију према њивама што додатно 
отежава рад пољопривредницима, али су у последњим 
годинама учињени огромни напори у решавању ових 
проблема; 

- изграђен је одређен број фарми млечних крава или крава 
музара, али се стање у сточарству ипак не може оценити као 
задовољавајуће. 

 
Како је пољопривреда доминантна делатност у насељеним местима и 
салашима, може се закључити да је управо то и разлог неадекватног 
руралног развоја на територији града. Посебно су забрињавајуће 
тенденције миграције млађег сеоског становништва у град Сомбор, 
односно друге градове и општине Републике Србије и иностранство, 
као и просечног старења житеља насељених места и салаша. Локална 
самоуправа чини све што је у њеној моћи да се овај тренд заустави. 

 
Расположиво земљиште пољопривредних газдинстава ▬ Попис 

пољопривреде 2012. године 
 
Од укупно 8.396 пољопривредних газдинстава, према Попису 
пољопривреде из 2012. године, на територији Града Сомбора 8.372 
ПГ (99,71%) има расположиво земљиште.  
 
Укупна површина расположивог земљишта на територији града 
Сомбора је 122.948 ha, од чега: 

 100.381 ha (81,65%) пољопривредно земљиште,  

 22.567 ha (18,35%) друго земљиште (шумско и остало). 
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Табела 1. Расположиво земљиште пољопривредних газдинстава 
 

Град 
Сомбор 

Западно-
бачка 
област 

Регион 
Војводине 

Република 
Србија 

Пољопривредна газдинства - укупно 
8.396 18.337 147.624 631.552 

Р
ас
п
ол
ож

и
во

 з
ем
љ
и
ш
те

 

пољопривредна газдинства (ПГ) 
8.372 18.268 147.211 630.742 

површина, ha 
122.948 236.621 2.049.241 5.346.597 

Пољопри-
вредно  
земљиште 

коришћено 
ПГ 

 
7.996 17.357 141.570 621.445 

ha 
 

95.333 191.356 1.608.896 3.437.423 

некоришћено
ПГ 

 
435 789 5.489 153.976 

ha 
 

5.048 6.719 72.313 424.054 

друго  
земљиште 

шумско 
ПГ 

 
101 222 5.569 337.804 

ha 
 

7.782 13.447 146.393 1.023.036 

остало 
земљише 

ПГ 
 

7.960 17.199 140.444 607.670 

ha 
 

14.785 25.098 221.638 462.084 
 од тога: под 

рибњацима 
ПГ 13 29 157 670 
ha 285 972 7.416 7.668 

 
Извор: Попис пољопривреде 2012. године 
 
Од укупно 8.396 пољопривредних газдинстава (ПГ) која имају 
расположиво земљиште на територији Града Сомбора: 

- 7.996 ПГ  (95,24%) има коришћено пољопривредно земљиште, 
а њихово учешће у истима, у Западнобачкој области је 46,07%, 
Региону Војводине је 5,65% и Републике Србије је 1,29%. 

- 435 ПГ  (5,18%) има некоришћено пољопривредно земљиште, 
а њихово учешће у истима, у Западнобачкој области је 55,13%, 
Региону Војводине је 7,92% и Републике Србије је 0,28%. 

- 101 ПГ  (1,20%) има шумско земљиште, а њихово учешће у 
истима, у Западнобачкој области је 45,50%, Региону Војводине 
је 1,81%и Републике Србије је 0,03%. 

- 7.960 ПГ  (94,81%) има остало земљиште, а њихово учешће у 
истима, у Западнобачкој области је 46,28%, Региону Војводине 
је 5,67%и Републике Србије је 1,31%. 

 
На територији Града Сомбора 13 ПГ има остало земљиште које је 
под рибњацима, а њихово учешће у истима у Западнобачкој области 
је 44,83%, Региону Војводине је 8,28% и Републике Србије је 1,94%. 

82



 6

Учешће укупног броја 7.996 ПГ која имају  расположиво земљиште 
на територији Града Сомбора у укупном броју ПГ која имају  
расположиво земљиште у  Западнобачкој области је 45,83%, Региона 
Војводине је 5,69%и Републике Србије је 1,33%, према подацима 
Пописа пољопривреде 2012. године. Према истом извору, учешће 
укупне површине расположивог земљишта на територији Града 
Сомбора 122.948 ha у укупној расположивој површини  
Западнобачке области је 51,96%, Региона Војводине је 6,00% и 
Републике Србије је 2,30%.  
 
Од укупно 122.948 ha расположивог земљишта на територији Града 
Сомбора : 

- 95.333 ha (77,54%) је коришћено пољопривредно земљиште, а 
њихово учешће у истима у Западнобачкој области је 49,82%, 
Региону Војводине је 5,93% и Републици Србији је 2,77%. 

- 5.048 ha (4,11%) је некоришћено пољопривредно земљиште, а 
њихово учешће у истима у Западнобачкој области је 75,13%, 
Региону Војводине је 6,98% и Републици Србији је 1,19%, 

- 7.782 ha (6,33%) је шумско земљиште, а њихово учешће у 
истима у Западнобачкој области је 57,87%, Региону Војводине 
је 5,32%и Републици Србији је 0,76% 

- 14.785 ha (12,03%) је остало земљиште од кога је под 
рибњацима 285 ha, а њихово учешће у истима у Западнобачкој 
области је 29,33%, Региону Војводине је 3,85% и Републици 
Србији је 3,72%. 

 
Поред података о расположивом земљишту пољопривредних 
газдинстава за територију Града Сомбора, у Табели 1  дати су и 
подаци о истима за Западнобачку област, Регион Војводине и 
Републику Србију.  
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Табела 2.  Учешће пољопривредног и другог земљишта у  
расположивом земљишту пољопривредних газдинстава (%) и 
учешће пољопривредних газдинстава са расположивим земљиштем 
у укупном броју пољопривредних газдинстава ( %) 

 Град 
Сомбор 

Западно-
бачка 
област 

Регион 
Војводине 

Република 
Србија 

Пољопривредна газдинства - укупно 100,00 100,00 100,00 100,00 

Р
ас
п
ол
ож

и
во

 з
ем
љ
и
ш
те

 

пољопривредна газдинства (ПГ)   99,71 99,62 99,72 99,87 

површина, ha  100,00 100,00 100,00 100,00 

 
Пољопри-
вредно 
земљиште 
 

коришћено 
ПГ   95,24 94,66 95,90 98,40 

ha   77,54 80,87 78,51 64,29 

некоришћено
ПГ   5,18 4,30 3,72 24,38 

ha   4,11 2,84 3,53 7,93 

друго 
земљиште 

шумско 
ПГ   1,20 1,21 3,77 53,49 

ha   6,33 5,68 7,14 19,13 

остало 
земљише 

ПГ   94,81 93,79 95,14 96,22 

ha   12,03 10,61 10,82 8,64 

од тога: под 
рибњацима 

ПГ 0,15 0,16 0,11 0,11 

ha 0,23 0,41 0,36 0,14 

 
Извор: Попис пољопривреде 2012. године 
 

84



 8

Табела 3. Расположиво земљиште пољопривредних газдинстава 
Града Сомбора, по категоријама коришћења 

  
  
  

Град 
Сомбор

Процентуално учешће (%) 
Града Сомбора  

Западно-
бачка 
област 

Регион 
Војводине 

Република 
Србија 

Пољопривредна газдинства - укупно 8.396 45,79 5,69 1,33 

Р
ас
п
ол
ож

и
во

 з
ем
љ
и
ш
те

 

пољопривредна газдинства (ПГ)   8.372 45,83 5,69 1,33 

површина, ha   122.948 51,96 6,00 2,30 

пољопривредно
земљиште 

 

коришћено 
ПГ   7.996 46,07 5,65 1,29 

ha   95.333 49,82 5,93 2,77 

некоришћено
ПГ   435 55,13 7,92 0,28 

ha   5.048 75,13 6,98 1,19 

 
друго 

земљиште 
 
 

  ПГ   101 45,50 1,81 0,03 

шумско ha   7.782 57,87 5,32 0,76 

остало ПГ   7.960 46,28 5,67 1,31 

 земљише ha   14.785 58,91 6,67 3,20 

  од тога: под
рибњацима 

ПГ 13 44,83 8,28 1,94 

    ha 285 29,33 3,85 3,72 

 
Извор: Попис пољопривреде 2012. године 
 
Према укупној површини расположивог земљишта 122.948 ha, 
колико има на територији Града Сомбора, Град Сомбор заузима 1. 
место у Републици Србији. 
 
Према укупној површини коришћеног пољопривредног земљишта 
(КПЗ) 95.333 ha, колико има на територији Града Сомбора, Град 
Сомбор заузима 2. место у Републици Србији, као и у Региону 
Војводине (испред је Зрењанин). 
Према укупној површини некоришћеног пољопривредног земљишта 
5.048 ha, колико има на територији Града Сомбора, Град Сомбор 
заузима 21. место у Републици Србији, а у Региону Војводине 3. 
место (испред су Ковачица и Панчево). 
 
Према укупној површини шумског земљишта 7.782 ha, колико има 
на територији Града Сомбора, Град Сомбор заузима 33. место у 
Републици Србији, а у Региону Војводине 5. место (испред су 
Панчево, Нови Сад, Петроварадин и Рума ). 
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Према укупној површини осталог земљишта 14.785 ha, колико има 
на територији Града Сомбора, Град Сомбор заузима 3. место у 
Републици Србији, као и у Региону Војводине (испред су Панчево и 
Нови Сад). 
 
Према укупној површини осталог земљишта – рибњака 285,2 ha, 
колико има на територији Града Сомбора, Град Сомбор заузима 11. 
место у Републици Србији, као и у Региону Војводине (испред су 
Апатин, Вршац, Ковачица, Бач, Бачка Паланка, Бечеј, Кањижа, 
Кикинда, Бачка Топола и Сечањ). 
 

Коришћено пољопривредно земљиште (КПЗ) газдинства, по 
категоријама коришћења – Попис пољопривреде 2012. године 

 
Од укупно 8.396 ПГ која постоје на територији Града Сомбора, 
према подацима Пописа пољопривреде 2012. године, 7.996 (95,24%) 
ПГ има коришћено пољопривредно земљиште (КПЗ). Од укупно 
122.948 ha расположивог земљишта на територији Града Сомбора, 
КПЗ заузима површину од  95.333 ha (77,54%). 
 
Од укупно 7.996 ПГ која имају КПЗ на територији Града Сомбора,  
њих: 

- 5.247 (65,62%) ПГ поседује окућницу, а њихово учешће у 
истима у Западнобачкој области је 47,75%, Региону Војводине 
је 6,20% и Републике Србије је 1,58%. 

- 6.252 (78,19%) ПГ поседују оранице и баште, а њихово учешће 
у истима у Западнобачкој области је 44,16%, Региону 
Војводине је 5,30% и Републике Србије је 1,20%. 

- 574 (7,18%) ПГ поседују ливаде и пашњаке, а њихово учешће у 
истима у Западнобачкој области је 72,38%, Региону Војводине 
је 13,24%и Републике Србије је 0,22%. 

- 1.226 (15,33%) ПГ поседују воћњаке , а њихово учешће у 
истима у Западнобачкој области је 49,64%, Региону Војводине 
је 5,32% и Републике Србије је 0,42%. 

- 256 (3,20%) ПГ поседују винограде, а њихово учешће у истима 
у Западнобачкој области је 47,67%, Региону Војводине је 
4,46% и Републике Србије је 0,32%. 
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Табела 4.  Коришћено пољопривредно земљиште газдинства, по 
категоријама коришћења 

 
Град 

Сомбор 
Западнобачка 

област 
Регион 

Војводине 
Република 
Србија 

ПГ 7.996 17.357 141.570 621.445 

КПЗ- укупно ha 95.333 191.356 1.608.896 3.437.423 

Окућница  
  

ПГ 5.247 10.989 84.693 331.145 

ha 333 647 5.747 23.727 

Оранице 
и баште 

ПГ 6.252 14.159 118.052 519.446 

ha 88.724 179.435 1.466.176 2.513.154 

Ливаде и 
пашњаци 

ПГ 574 793 4.335 266.813 

ha 5.683 9.662 114.638 713.242 

С
та
лн
и 
за
са
ди

 

Воћњаци ПГ 1.226 2.470 23.039 295.203 

  ha 524 1.473 16.865 163.310 

Виногради ПГ 256 537 5.734 80.341 

  ha 57 103 5.003 22.150 

Расадници ПГ 7 11 156 1.187 

  ha 8 25 417 1.327 

Остало ПГ 7 16 110 1.139 

  ha 4 10 51 512 

 
Извор: Попис пољопривреде 2012. године 
 
Према подацима Пописа пољопривреде из 2012. године, на 
територији Града Сомбора од укупно 95.333 ha КПЗ, и то: 

- 333 ha (0,35%) окућницама, а њено учешће у истој у 
Западнобачкој области је 51,47%, Региону Војводине је 5,79% 
и Републике Србије је 1,40%. 

- 88.724 ha (93,07%) ораницама и баштама, а њихово учешће у 
истима у Западнобачкој области је 49,45%, Региону Војводине 
је 6,05%и Републике Србије је 3,53%. 

- 5.683 ha (5,96%) ливадама и пашњацима, а њихово учешће у 
истима у Западнобачкој области је 58,82%, Региону Војводине 
је 4,96% и Републике Србије је 0,80%. 

- 593 ha (0,62%) сталним засадима .  
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Табела 5. Учешће појединих категорија земљишта у укупном 
коришћеном пољопривредном земљишту (%) 

 
  
  

  
  

Град 
Сомбор 

Западнобачка 
област 

Регион 
Војводине 

Република 
Србија 

ПГ 100,00 100,00 100,00 100,00 

КПЗ- укупно ha 100,00 100,00 100,00 100,00 

Окућница 
  

ПГ 65,62 63,31 59,82 53,29 

ha 0,35 0,34 0,36 0,69 

Оранице 
и баште 

ПГ 78,19 81,58 83,39 83,59 

ha 93,07 93,77 91,13 73,11 

Ливаде и 
пашњаци 

ПГ 7,18 4,57 3,06 42,93 

ha 5,96 5,05 7,13 20,75 

С
та
л
н
и

 з
ас
ад
и

 

воћњаци ПГ 15,33 14,23 16,27 47,50 

  ha 0,55 0,77 1,05 4,75 

виногради ПГ 3,20 3,09 4,05 12,93 

  ha 0,06 0,05 0,31 0,64 

расадници ПГ 0,09 0,06 0,11 0,19 

  ha 0,01 0,01 0,03 0,04 

остало ПГ 0,09 0,09 0,08 0,18 

  ha 0,00 0,01 0,00 0,01 

 
Извор: Попис пољопривреде 2012. године 
 
На територији Града Сомбора има 7.996 пољопривредних  
газдинства која имају КПЗ, а њихово учешће у истима у 
Западнобачкој области је 46,07%, Региону Војводине је 5,65% и 
Републике Србије је 1,29%. 
 
На територији Града Сомбора укупна површина КПЗ је 95.333 ha, а 
њено учешће у истој у Западнобачкој области је 49,82%, Региону 
Војводине је 5,93% и Републике Србије је 2,77%. 
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Табела 6. Коришћено пољопривредно земљиште пољопривредних 
газдинстава Града Сомбора, по категоријама коришћења 

 

 
 

Град 
Сомбор 

Процентуално учешће (%) 
Града Сомбора 

Западнобачка 
област 

Регион 
Војводине 

Република 
Србија 

ПГ 7.996 46,07 5,65 1,29 

КПЗ- укупно ha 95.333 49,82 5,93 2,77 

Окућница  
  

ПГ 5.247 47,75 6,20 1,58 

ha 333 51,47 5,79 1,40 

Оранице 
и баште 

ПГ 6.252 44,16 5,30 1,20 

ha 88.724 49,45 6,05 3,53 

Ливаде и 
пашњаци 

ПГ 574 72,38 13,24 0,22 

ha 5.683 58,82 4,96 0,80 

С
та
л
н
и

 з
ас
ад
и

 

воћњаци ПГ 1.226 49,64 5,32 0,42 

  ha 524 35,57 3,11 0,32 

виногради ПГ 256 47,67 4,46 0,32 

  ha 57 55,34 1,14 0,26 

расадници ПГ 7 63,64 4,49 0,59 

  ha 8 32,00 1,92 0,60 

Остало ПГ 7 43,75 6,36 0,61 

  ha 4 40,00 7,84 0,78 

 
Извор: Попис пољопривреде 2012. године 
 
Према укупној површини окућнице 333 ha, колико има на територији 
Града Сомбора, Град Сомбор заузима 14. место у Републици Србији, 
а у Региону Војводине 3. место (испред су Рума и Сремска 
Митровица ). 
 
Према укупној површини ораница и башта 88.724 ha, колико има на 
територији Града Сомбора, Град Сомбор заузима 1. место у 
Републици Србији. 
 
Према укупној површини ливада и пашњака 5.683 ha, колико има на 
територији Града Сомбора, Град Сомбор заузима 39. место у 
Републици Србији, а у Региону Војводине 6. место (испред су 
Алибунар, Кањижа, Зрењанин, Нови Бечеј и Сечањ ). 
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Према укупној површини воћњака 524 ha, колико има на територији 
Града Сомбора, Град Сомбор заузима 76. место у Републици Србији, 
а у Региону Војводине 9. место (испред су Бела Црква, Бачка 
Паланка, Кањижа, Суботица, Инђија, Ириг, Сремска Митровица, 
Шид ). 
 
Према укупној површини винограда 57 ha, колико има на територији 
Града Сомбора, Град Сомбор заузима 69. место у Републици Србији, 
а у Региону Војводине 16. место (испред су Алибунар, Бела Црква, 
Вршац, Петроварадин, Бачка Паланка, Беочин, Сремски Карловци, 
Кањижа, Чока, Суботица, Зрењанин, Инђија, Ириг, Стара Пазова, 
Шид ). 
 

Оранице и баште 
 
Од укупно 8.396 ПГна територији Града Сомбора 6.252  (74,46%) ПГ 
располаже површином под ораницама и баштама.  
 
Од укупне површине 122.948 ha расположивог земљишта на 
територији Града Сомбора, под ораницама и баштама је 88.724ha 
(72,17%). 
 
Од укупне површине 88.724 ha ораница и башта на територији Града 
Сомбора, под: 

- житима је 57.612 ha (64,93%), а њихово учешће у истима у 
Западнобачкој области је 50,69%, Региону Војводине је 5,90% 
и Републици Србији је 3,36%, 

- махунаркама је 17 ha (0,02%), а њихово учешће у истима у 
Западнобачкој области је 16,50%, Региону Војводине је 0,88% 
и Републици Србији је 0,30%, 

- кромпиром је 75 ha (0,08%), а његово учешће у истом у 
Западнобачкој области је 28,41%, Региону Војводине је 1,99% 
и Републици Србији је 0,30%, 

- шећерном репом је 8.469 ha (9,55%), а њено учешће у истом у 
Западнобачкој области је 47,11%, Региону Војводине је 12,90% 
и Републици Србији је 12,25%, 
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- индустријским биљем је 19.355 ha (21,81%), а његово учешће у 
истом у Западнобачкој области је 48,32%, Региону Војводине 
је 5,58% и Републици Србији је 5,04%, 

- поврћем, бостаном и јагодама је 339 ha (0,38%), а њихово 
учешће у истима у Западнобачкој области је 22,20%, Региону 
Војводине је 2,23% и Републици Србији је 1,02%, 

- цвећем и украсним биљем је 2 ha, а њихово учешће у истима у 
Западнобачкој области је 16,67%, Региону Војводине је 1,35% 
и Републици Србији је 0,52%, 

- крмним биљем је 2.583 ha је  (2,91%), а њихово учешће у 
истима у Западнобачкој области је 52,32%, Региону Војводине 
је 5,63% и Републици Србији је 1,01%, 

- осталим усевима је 1 ha, а њихово учешће у истима у 
Западнобачкој области је 1,41%, Региону Војводине је 0,06% и 
Републици Србији је 0,05%, 

- угарима је 272 ha (0,31%), а њихово учешће у истима у 
Западнобачкој области је 32,30%, Региону Војводине је 3,13% 
и Републици Србији је 1,23%. 

 
На територији Града Сомбора постоји 6.252 ПГ која имају оранице и 
баште, а њихово учешће у истима у Западнобачкој области је 
44,16%, Региону Војводине је 5,30% и Републици Србији је 1,20%.  
 
Према подацима Пописа пољопривреде из 2012. године учешће 
укупних површина ораница и башта које се налазе на територији 
Града Сомбора у укупним површинама ораница и башта у 
Западнобачкој области је 49,45%, Региону Војводине је 6,05% и 
Републици Србији је 3,53%. 
 
Према укупној површини под житима 57.612 ha, колико има на 
територији Града Сомбора, Град Сомбор заузима 2. место у 
Републици Србији, као и у Региону Војводине (испред је Зрењанин ). 
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Табела 7. Површине под житима у хектарима на територији Града 
Сомбора и њихово учешће у % у истима  у Западнобачкој области,  
Региону Војводине и Републици Србији 
 

  
  
  

 
Град 

Сомбор 

Процентуално учешће (%) 
Града Сомбора 

Западнобачка 
област 

Регион 
Војводине 

Република 
Србија 

ПГ 5.671 44,77 5,38 1,24 

Ж
и
та

, h
а 

укупно 57.612 50,69 5,90 3,36 

пшеница и крупник 19.053 50,10 5,77 3,16 

раж 10 7,63 1,33 0,23 

јечам 1.668 47,04 6,25 2,06 

овас 101 47,20 3,68 0,29 

кукуруз за зрно 36.553 51,49 5,99 3,74 

остала жита за зрно 226 30,79 4,12 1,38 

 
Извор: Попис пољопривреде 2012. године 
 
Према укупној површини под пшеницом и крупником 19.053 
хектара, колико има на територији Града Сомбора, Град Сомбор 
заузима 2. место у Републици Србији, као и у Региону Војводине 
(испред је Зрењанин ). 
 
Према укупној површини под јечмом 1.668 хектара, колико има на 
територији Града Сомбора, Град Сомбор заузима 5. место у 
Републици Србији, а у Региону Војводине 3. место (испред су Бачка 
Топола и Суботица ). 
 
Према укупној површини под кукурузом за зрно 36.553 хектара, 
колико има на територији Града Сомбора, Град Сомбор заузима 1. 
место у Републици Србији. 
 
Према укупној површини  под шећерном репом 8.469 ha, колико 
има на територији Града Сомбора, Град Сомбор заузима 1. место у 
Републици Србији. 
 
Према укупној површини под крмним биљем 2.583 ha, колико 
има на територији Града Сомбора, Град Сомбор заузима 34. место у 
Републици Србији, а у Региону Војводине 4. место (испред су 
Кикинда, Суботица и Зрењанин ). 

92



 16

Према укупној површини под индустријским биљем 19.355 ha, 
колико има на територији Града Сомбора, Град Сомбор заузима 1. 
место у Републици Србији.  
 
Од укупно 6.252 ПГ на територији Града Сомбора која имају 
оранице и баште 2.338 (37,40%) ПГ имају засејано индустријско 
биље. Од укупне површине 88.724 ha на територији Града Сомбора,  
индустријским биљем  је засејано 21,81%. Распоред по културама је 
следећи: 

- 47 ha (0,24%) је дуван, а његово учешће у истом у 
Западнобачкој области је 45,63%, Региону Војводине је 1,32% 
и Републици Србији је 0,93%, 

- 193 ha (1,00%) је уљана репица, а њено  учешће у истој у 
Западнобачкој области је 29,60%, Региону Војводине је 4,12% 
и Републици Србији је 3,17%, 

- 15 ha (0,08%) је уљана тиква, а њено учешће у истој у 
Западнобачкој области је 75,00%, Региону Војводине је 5,24% 
и Републици Србији је 4,64%, 

- 8.364 ha (43,21%) је сунцокрет, а његово учешће у истом у 
Западнобачкој области је 59,91%, Региону Војводине је 4,97% 
и Републици Србији је 4,49%, 

- 10.667 ha (55,11%) је соја, а њено учешће у истој у 
Западнобачкој области је 42,44%, Региону Војводине је 6,42% 
и Републици Србији је 5,87%, 

- 42 ha (0,22%) је остало индустријско биље за производњу уља, 
а њихово учешће у истом у Западнобачкој области је 64,62%, 
Региону Војводине је 18,67% и Републици Србији је 17,80%, 

- 1 ha (0,01%) је биље за производњу текстилних влакана, а 
њихово учешће у истима у Западнобачкој области је 50,00%, 
Региону Војводине је 14,29% и Републици Србији је 12,50%, 

- 4 ha (0,02%) је лековито и ароматично биље, а њихово учешће 
у истима у Западнобачкој области је 13,79%, Региону 
Војводине је 0,21% и Републици Србији је 0,19%, 

- 22 ha (0,11%) је остало индустријско биље, а њихово учешће у 
истима у Западнобачкој области је 24,18%, Региону Војводине 
је 1,22% и Републици Србији је 1,11% . 
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Табела 8. Површине под индустријским биљем у хектарима на 
територији Града Сомбора и њихово учешће у % у истима  у 
Западнобачкој области,  Региону Војводине и Републици Србији 
 

 
Град 

Сомбор

Процентуално учешће (%) 
Града Сомбора 

Западнобачка 
област 

Регион 
Војводине 

Република 
Србија 

ПГ 2.338 44,45 4,91 3,71 

И
н
ду
ст
р
и
јс
к
о 
би
љ
е,

 h
a 

укупно 19.355 48,32 5,58 5,04 

дуван 47 45,63 1,32 0,93 

хмељ - - - - 

уљана репица 193 29,60 4,12 3,17 

уљана тиква 15 75,00 5,24 4,64 

сунцокрет 8.364 59,91 4,97 4,49 

соја 10.667 42,44 6,42 5,87 

ост.биљ.за произ. уља 42 64,62 18,67 17,80 

биље за произ. текстил. влакана 1 50,00 14,29 12,50 

лековито и аром. биље 4 13,79 0,21 0,19 

ост.инд.биљ 22 24,18 1,22 1,11 

 
Извор: Попис пољопривреде 2012. године 
 
Према укупној површини под дуваном 47 хектара, колико има на 
територији Града Сомбора, Град Сомбор заузима 17. место у 
Републици Србији, а у Региону Војводине 11. место (испред су 
Ковин, Кањижа, Сента, Чока, Бачка Топола, Инђија, Рума, Сремска 
Митровица, Стара Пазова и Шид ). 
 
Према укупној површини под уљаном репицом 193 хектара, колико 
има на територији Града Сомбора, Град Сомбор заузима 14. место у 
Републици Србији, а у Региону Војводине 10. место (испред су 
Апатин, Нови Сад, Бачка Паланка, Врбас, Ада, Суботица, Инђија, 
Пећинци и Рума ). 
 
Према укупној површини под сунцокретом 8.364 хектара, колико 
има на територији Града Сомбора, Град Сомбор заузима 7. место у 
Републици Србији, као и у Региону Војводине (испред су Алибунар, 
Вршац, Панчево, Кикинда, Житиште и Зрењанин). 
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Према укупној површини под сојом 10.667 хектара, колико има на 
територији Града Сомбора, Град Сомбор заузима 6. место у 
Републици Србији, као и у Региону Војводине (испред су Нови Сад, 
Бач, Бачка Паланка, Србобран и Шид ). 
 

Закључак 
 

Према укупној површини расположивог земљишта,  Град Сомбор 
заузима 1. место у Републици Србији, а учествује са 2,77%. у укупној 
површини коришћеног пољопривредног земљишта на територији 
Републике Србије  
 
Према укупној површини ораница и башта на својој територији, 
Град Сомбор заузима 1. место у Републици Србији. С тим у вези, 
територија Града Сомбора је водећа по површинама под житима, 
шећерном репом и индустријским биљем.  
 
С обзиром на чињеницу да је пољопривредно земљиште релативно 
доброг бонитета (квалитета) и размештаја, као и на чињеницу да је 
ово подручје са незагађеним земљиштем, водом и ваздухом, будуће 
инвестиције треба усмерити првенствено у производњу здраве хране.  
 

Извори 
 

NALED-Инвестициони потенцијали општине Сомбор, сектор 
пољопривреда, Инфо лист: Грана привреде - Образац 2010/2011; 
 
Попис пољопривреде 2012. године - Пољопривреда у Републици 
Србији, Републички завод за статистику.   
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METOD  IZBORA  POPISIVAČA 
PRIMENJEN U POPISU POLJOPRIVREDE 2012. GODINE 

 
 
Dragana Pogarčić1 
Jelena Perać2 
Gordana Veljković3 

 
 

Apstrakt 
 
Imajući u vidu brojnost popisivača koji su angažovani u Popisu 
poljoprivrede 2012. godine i složenost njihovih zadataka, među 
najvažnijim pripremnim aktivnostima za sprovođenje Popisa 
poljoprivrede 2012. jesu aktivnosti sprovedene u procesu  izbora lica koja 
će biti angažovana u ovom svojstvu. Od  njihovog  rada umnogome je 
zavisio uspeh Popisa poljoprivrede 2012, zbog čega je izbor 
odgovarajućih popisivača  bio od suštinskog značaja.   U ovom radu dat 
je detaljan opis načina izbora, u cilju primene stečenih iskustava u 
organizovanju budućih istraživanja. 
 
Ključne reči: selekcija, obuka, pretest, test. 

 
Uvod 

 
U ukupnom broju neposrednih izvršilaca Popisa poljoprivrede 2012. 
godine (u daljem tekstu: Popis), popisivači učestvuju sa 77%. S tim u 
vezi, jedan od izazova u pripremama za sprovođenje Popisa bio je 
odgovarajući izbor popisivača koji će uspešno da odgovore na sve 
postavljene zahteve ove  kompleksne akcije.  
 

                                                 
1 Dragana Pogarčić, samostalni savetnik u Odeljenju statistike poljoprivrede i šumarstva, 

Republički zavod za statistiku Srbije, Beograd, Milana Rakića 5, 011 2 412 922/243, 
dragana.pogarcic@stat.gov.rs 

2 Jelena Perać, samostalni savetnik u Odeljenju statistike poljoprivrede i šumarstva, 
Republički zavod za statistiku Srbije, Beograd, Milana Rakića 5, 011 2 412 922/243, 
jelena.perac@stat.gov.rs 

3 Gordana Veljković, savetnik u Odeljenju statistike poljoprivrede i šumarstva, 
Republički zavod za statistiku Srbije, Beograd, Milana Rakića 5, 011 2 412 922/245, 
gordana.veljkovic@stat.gov.rs 
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Primenjeni metod izbora popisivača podrazumevao je nekoliko nivoa 
selekcije kandidata u različitim pripremnim fazama Popisa, u periodu od 
1. avgusta do 28. septembra 2012. godine.  
 
Kako bi sve aktivnosti u vezi sa izborom popisivača bile izvršene 
blagovremeno, jednoobrazno i transparentno, postupanje izvršilaca tih 
aktivnosti je definisano odgovarajućom Procedurom za izbor popisivača.  
 
U cilju realizacije Procedure za izbor popisivača, kao i zbog utvrđivanja 
količine popisnog materijala i pribora odnosno odgovarajuće distribucije 
istog, bilo je potrebno prvo odrediti broj popisivača koji će biti 
angažovani u Popisu. 
 
Način izbora popisivača, prema redosledu sprovedenih aktivnosti 
 
Određivanje neophodnog broja popisivača vršili su regionalni 
koordinatori za teritorije koje pokrivaju pripadajuća područna odeljenja. 
Ovaj broj je određen na osnovu prvih rezultata Popisa stanovništva, 
domaćinstava i stanova 2011. godine (u daljem tekstu: Popis 
stanovništva) i ažuriranog Adresara pravnih lica – jedinica popisa.  
 
U Popisu stanovništva izvršena je identifikacija domaćinstava sa 
sopstvenom poljoprivrednom proizvodnjom na osnovu odgovora 
ispitanika na nekoliko osnovnih pitanja u vezi sa poljoprivrednom 
proizvodnjom. Ukoliko je domaćinstvo koristilo poljoprivredno zemljište, 
ili je gajilo stoku, ili se bavilo prodajom sopstenih poljoprivrednih 
proizvoda popisivač je upisivao „Da“ u Kontrolnik Popisa stanovništa. 
Unosom podataka iz ovog Kontrolnika dobijena je baza podataka za 
potrebe izrade prvih rezultata Popisa stanovništva, koja je, između 
ostalog, sadržala i podatke o domaćinstvima sa sopstvenom 
poljoprivrednom proizvodnjom do najnižih teritorijalnih jedinica 
(popisnih krugova). Ova baza je dodatno ažurirana podacima iz 
raspoloživih administrativnih izvora (Registra poljoprivrednih 
gazdinstava Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 
Registra goveda i sl.).  
 
Kako je broj domaćinstava sa sopstvenom poljoprivrednom proizvodnjom 
u popisnim krugovima bio različit, bilo je potrebno grupisati popisne 
krugove, tako da ukupan broj domaćinstava sa sopstvenom 
poljoprivrednom proizvodnjom po popisivaču bude od 150 do 200. 
Maksimalan broj gazdinstava koje popisivač može da popiše u toku 
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trajanja Popisa određen je na osnovu procene vremena zadržavanja 
popisivača u gazdinstvu (iskustva iz probnih popisa) i dužine trajanja 
Popisa.  
 
Regionalni koordinatori su, preko jednostavne aplikacije, vršili grupisanje 
popisnih krugova imajući u vidu broj domaćinstava sa sopstvenom 
poljoprivrednom proizvodnjom u popisnim krugovima, kao i specifičnosti 
terena na kome je potrebno sprovesti popisivanje. Na ovaj način je 
određen broj popisivača koji su popisivali na osnovu Lista domaćinstava 
sa sopstvenom poljoprivrednom proizvodnjom. Ovom broju je dodat i 
određen broj popisivača koji će biti angažovani za popisivanje 
gazdinstava pravnih lica ukoliko je, zbog broja ovih gazdinstava na 
teritoriji područnog odeljenja, to bilo potrebno. S obzirom na dužinu 
trajanja Popisa i mogućnost odustajanja popisivača u toku terenskog rada, 
na ukupan broj popisivača dodato je do 30% rezerve.   Nakon utvrđivanja 
potrebnog broja popisivača, utvrđen je i potreban broj ostalih izvršilaca 
Popisa. Sve ove aktivnosti završene su do maja 2012. godine. 
 
Izbor popisivača zvanično je započeo objavljivanjem javnog poziva za 
prijavljivanje kandidata u listu „Danas“, dana 1. avgusta 2012. godine. 
 
Imajući u vidu značaj Popisa, složenost pitanja u upitniku i planirani 
način unosa popisnih podataka, neophodno je bilo da kandidati 
ispunjavaju opšte uslove navedene u javnom pozivu: državljanstvo 
Republike Srbije, najmanje 18 godina starosti, stečeno najmanje srednje 
obrazovanje, dobro poznavanje terena odnosno stanovanje na teritoriji 
opštine za koju se prijavljuju, čitak rukopis, kao i da protiv kandidata nije 
pokrenuta istraga i nije podignuta optužnica.   
 
Kriterijumi za izbor kandidata bili su: stručna sprema, oblast obrazovanja, 
radni status, učestvovanje u Popisu stanovništva ili u drugim statističkim 
istraživanjima u poslednje tri godine. Prednost je data kandidatima sa 
stečenim obrazovanjem u poljoprivrednoj struci i onima koji su 
učestvovali u Popisu stanovništva. 
 
U vreme objavljivanja javnog poziva, na sajtu Republičkog zavoda za 
statistiku (u daljem tekstu: Zavod) objavljena je Procedura za izbor 
popisivača, kako bi zainteresovani kandidati dobili informacije u vezi sa 
svojim obavezama, periodom angažovanja, načinom prijavljivanja i 
bodovanja, obukom, različitim fazama provere znanja i rokovnikom 
aktivnosti. 
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U skladu sa Uputstvom za organizaciju i izvršenje Popisa osnovni zadaci 
popisivača bili su da:   

1. Detaljno prouče Uputstvo za popisivanje i prisustvuju obuci za 
popisivače; 

2. Obavljaju popisivanje na terenu u skladu sa Uputstvom za 
popisivanje; 

3. Sukcesivno donose popisni materijal na kontrolu i održavaju 
stalnu vezu sa opštinskim instruktorom u toku sprovođenja 
Popisa; 

4. Primenjuju instrukcije i uputstva  opštinskih i republičkih 
instruktora; 

5. Popisuju i novoidentifikovana domaćinstva sa  poljoprivrednom 
proizvodnjom na teritoriji koja im je dodeljena u periodu 
sprovođenja Popisa; 

6. 31. oktobra 2012. godine predaju opštinskom instruktoru do tada 
popunjene upitnike i Kontrolnik; 

7. Po završenom popisivanju (od 16. do 20. decembra), predaju 
opštinskom instruktoru sređenu popisnu građu (drugi deo).  

 
Prijavljivanje kandidata vršilo se u periodu od 10. do 14. avgusta, 
ličnim popunjavanjem Prijave za popisivače (pomoćni obrazac A-4b, u 
prilogu) u sedištima opštinskih punktova. Prijava je sadržavala  osnovne 
podatake o kandidatu: ime, prezime, lični broj, opština i adresa 
stanovanja, telefon, najviša završena škola, najvažnija završena škola u 
oblasti poljoprivrede – da ili ne, radni status, učestvovanje u Popisu 
stanovništva ili u drugim istraživanjima Zavoda – da ili ne. 
 
Pored osnovnih podataka o kandidatu, na prijavi su  bili  elementi 
potrebni za proveru jasnoće i čitkosti rukopisa (deo prijave za popisivače 
u nastavku).  
 

 
U cilju smanjenja putnih troškova u toku rada na terenu, kao  i zbog 
dobrog poznavanja situacije na terenu, kandidati su se prijavljivali za rad 
za opštinu (naselje) u kojoj stanuju. Izuzetno, kandidati koji su bili 
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zaposleni kao asistenti savetodavaca (koji su bili zaposleni po ugovoru u 
stanicama Poljoprivrednih savetodavnih i stručnih službi) mogli su da se 
prijavljuju za opštinu (naselje)  u kojoj su radili u ovom svojstvu.  
Asistenti savetodavaca su i posebno pozivani da se prijavljuju za rad u 
Popisu u svojstvu popisivača zbog kompleksnosti i zahtevnosti Popisa i 
zbog saznanja koje su stekli obavljajući poslove za koje su bili 
angažovani od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i 
vodoprivrede. 
 
Prva selekcija kandidata  izvršena je od strane republičkih instruktora 
koji su na osnovu popunjenosti prijava odnosno provere jasnoće i čitkosti 
rukopisa na prijavama kandidata eliminisali one kandidate čiji rukopis 
nije zadovoljavao ove kriterijume. Preko veb aplikacije, u sedištima 
opštinskih punktova, od 15. do 18. avgusta vršio se unos prijava onih 
kandidata koji su imali čitak rukopis. Za potrebe prijavljivanja kandidata 
odnosno unosa prijava, angažovano je najviše četiri operatera po 
opštinskom punktu, a njihov rad je bio kontrolisan od strane članova 
popisnih komisija i republičkih instruktora. Ukupno je uneto 31 324 
prijave.  
 
Po završetku unosa prijava, na osnovu raspoloživih evidencija Zavoda 
izvršena je provera kandidata u vezi sa njihovim učešćem u Popisu 
stanovništva domaćinstava i stanova 2011, odnosno drugim statističkim 
akcijama u poslednje tri godine i, od strane regionalnih koordinatora, 
eliminisani su kandidati koji su prijavili netačne podatke.  Ostali kandidati 
su rangirani prema sistemu bodovanja koji je dat u Proceduri za izbor 
popisivača. 
 
Sistem bodovanja bio je sledeći: 
1)  Najviša završena škola 

 Visoka – 3 boda; 
 Viša – 2 boda; 
 Srednja – 1 bod. 

 
2) Najviša završena škola je u poljoprivrednoj, veterinarskoj ili šumarskoj 

struci 
 Da – 3 boda; 
 Ne – 0 bodova. 
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3)  Radni status 
 Zaposlen – asistent savetodavaca – 9 bodova; 
 Nezaposlen – 4 boda;  
 Zaposlen – ostalo – 3 boda; 
 Student – 2 boda;  
 Penzioner – 1 bod. 

 
4) Učestvovanje u Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. 

godine 
 Da – 2 boda; 
 Ne – 0 bodova. 

 
5) Učestvovanje u drugim statističkim istraživanjima Zavoda u poslednje 

tri godine: 
 Da – 2 boda; 
 Ne – 0 bodova. 

 
Popisna komisija je istakla preliminarnu listu kandidata za pretest 19. 
avgusta 2012. poštujući rang kandidata i potreban broj popisivača. 
Objavljen je celokupan spisak kandidata sa podvučenom crtom ispod 
izabranih kandidata za pretest za obuku, po naseljima. Imajući u vidu 
metod izbora popisivača, kompleksnost i dužinu trajanja Popisa, za obuku 
je određeno najmanje 50% više kandidata od potrebnog broja popisivača.  
Podatke o potrebnom broju popisivača po naseljima obezbedio je Zavod.  
 
Kandidati koji nisu izabrani za eliminacioni pretest za obuku za 
popisivače imali su pravo žalbe u periodu od 20. do 24. avgusta 2012.  
Izabrani kandidati su pozvani da se u tom istom periodu  jave popisnoj 
komisiji i donesu dokumenta predviđena Procedurom za izbor popisivača, 
kojima verifikuju prijavljene podatke.  
 
O prijemu dokumentacije vođena je evidencija, a svaki kandidat je morao 
da se potpiše na evidencionom listu čime je potvrđivao regularnost 
predaje dokumentacije.  Za potrebe prijema dokumentacije angažovano je 
najviše dva operatera po instruktažnom punktu. Kandidatima je ovom 
prilikom uručeno  Uputstvo za popisivanje, kako bi se blagovremeno 
pripremili za pretest. 
 
Konačnu listu kandidata za eliminacioni pretest za obuku za popisivače 
popisna komisija je istakla 27. avgusta 2012. godine. Na pretest je 
pozvano ukupno 11 017 popisivača.  
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Grafikon 1. Broj kandidata  pozvanih na eliminacioni pretest i broj 
odbijenih kandidata u ukupnom broju prijavljenih kandidata 

Kandidati koji 
su pozvani na 

eliminacioni 
pretest, 35%

Odbijeni 
kandidati, 65%

 
Izvor: Evidencija Republičkog zavoda za statistiku 
 
Cilj pretesta bio je da se izvrši provera spremnosti kandidata za rad u 
Popisu. Pored toga, pripremajući se za pretest, kandidati su  se upoznavali 
sa sadržajem i medotodološkim rešenjima u Popisu, što je imalo nekoliko 
prednosti: stekli su predznanje koje je bilo neophodno za uspešno 
praćenje obuke, ili su blagovremeno odustajali od učestvovanja u Popisu 
ukoliko su smatrali da ne mogu da zadovolje složene zahteve Popisa. 
Kako su kandidati polagali pretest u dva termina (16. i 21. septembra) 
izrađena su dva primera pretesta, sa po 15 osnovnih pitanja u vezi sa 
Popisom. Oko 73% pitanja odnosilo se na metodologiju Popisa, a 27% na 
tehniku popunjavanja upitnika. Pretest je trajao 45 minuta.  U toku 
trajanja pretesta nije bilo dozvoljeno korišćenje literature. 
 
Po završenom pretestu, kandidati za instruktažu rangirani su prema broju 
osvojenih bodova (opadajući redosled). Na osnovu redosleda kandidata na 
rang-listi, po naseljima, izabrani su polaznici obuke: najmanje 30% više 
od potrebnog broja popisivača, u zavisnosti od situacije (za svako 
naselje). Od ukupnog broja popisivača koji su polagali pretest (9 891) 
88% kandidata (8 745) je pozvano na obuku. Ovom pozivu odazvalo se 8 
564 kandidata. Petodnevna obuka kandidata za popisivače izvedena je u 
dva termina u periodu od 17. do 26. septembra. 
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Grafikon 2. Broj kandidata na početku obuke i broj kandidata koji nisu 
položili pretest ili su odustali od obuke u ukupnom broju kandidata koji 
su polagali eliminacioni pretest 

 

Kandidati na 
početku obuke, 

87%

Kandidati koji 
nisu položili 
pretest ili su 
odustali od 
obuke, 13%

 
 

Izvor: Evidencija Republičkog zavoda za statistiku 
 
Ako se ima u vidu da su preduzete sve mere da izbor kandidata za obuku 
bude odgovarajući, može se reći da je dobra obučenost popisivača zavisila 
pre svega od stepena obučenosti trenera.  
 
Kako je za potrebe Popisa  neophodno bilo obučiti različite nivoe 
neposrednih izvršilaca i organizatora Popisa (regionalne koordinatore, 
republičke instruktore, opštinske instruktore i članove popisnih komisija, 
popisivače – ukupno 10 651 lice), posebna pažnja je bila posvećena 
pripremama i izvođenju obuke za svaki instruktažni nivo. Uspešnost 
obuke jednog instruktažnog nivoa uslovljavala je uspešnost obuke 
sledećeg. S tim u vezi, svaki instruktažni nivo zahtevao je posebnu i 
ozbiljnu pripremu dizajna obuke i potrebnog materijala za obuku.  
 
Pod dizajnom obuke podrazumevao se: tok, nivo, glavne poruke, metode, 
audiovizuelna sredstva, podela odgovornosti i sl. Potreban materijal za 
obuku sastojao se od različitih prezentacija, uputstava, zadataka i rešenja, 
a podrazumevao je i izradu završnog testa za preliminarni izbor 
kandidata. 
 
Prilikom  definisanja dizajna i obezbeđivanja materijala za obuku imalo 
se u vidu da:  

- struktura obuke  mora da bude prilagođena učesnicima 
(instruktažnom nivou), 
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- trener mora da odlično poznaje materiju o kojoj govori, 
- izvođenje delova obuke mora biti u okvirima raspoloživog 

vremena,  
- obuka mora da održi interesovanje učesnika, 
- da prosečno pamćenje u zavisnosti od metoda obučavanja jeste 

veće kroz demonstraciju (30%),  diskusiju (50%), praktičan 
rad (75%) i podučavanje drugih (90%). 

 
S obzirom na to da je uloga regionalnog koordinatora bila glavna u 
pogledu realizacije metodoloških i organizacionih rešenja Popisa na 
teritoriji koju obuhvata odgovarajuće područno odeljenje, svojevrsna 
obuka regionalnih koordinatora je započeta još od 2009. godine, 
uključivanjem područnih odeljenja u sprovođenje probnih popisa 
poljoprivrede (2009. i 2011. godine), kao i njihovim uključivanjem u 
sprovođenje Pretpopisnog testa popisa poljoprivrede (2010). U nekoliko 
navrata u toku 2012. godine regionalni koordinatori su upoznavani sa 
konačnim metodološkim instrumentima i planom organizacije Popisa. 
Finalna instruktaža za regionalne koordinatore zamišljena je kao njihovo 
predstavljanje u svojstvu trenera. Ovoj instruktaži prisustvovali su 
predstavnici Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kao i 
direktori stanica Poljoprivredne savetodavne i stručne službe (32). To je 
bila prilika da se prisutni upoznaju i sa osnovnim elementima veštine 
prezentovanja. Za tu svrhu izrađena je prezentacija u cilju upoznavanja sa 
karakteristikama učenja odraslih, fazama obuke, veštinama prezentovanja, 
kako bi se zajedničkim doprinosom utvrdile specifičnosti predavačkog-
trenerskog posla u odnosu na teorijska znanja o temi.   Ova prezentacija je 
izvedena i u toku obuke republičkih instruktora koju su sprovodili 
regionalni koordinatori.  
 
Republički instruktori su obučavali opštinske instruktore i članove 
popisnih komisija, kao i popisivače. Izabrani opštinski instruktori 
(koinstruktori) su asistirali republičkim instruktorima prilikom obuke 
popisivača. 
 
U cilju što kvalitetnije obuke opštinskih instruktora i popisivača, obuka se 
izvodila za manji broj polaznika (do 25) u nekoliko opštinskih punktova. 
Pored toga, izrađen je i Pripručnik za izvođenje instruktaže namenjen 
instruktorima koji su vršili obuku opštinskih instruktora i popisivača. 
Priručnik je sadržao konkretna i detaljna uputstva u vezi sa izvođenjem 
obuka: kako započeti obuku, na šta treba obratiti posebnu pažnju, kako se 
izvode vežbe, kako se sprovodi pretestiranje i testiranje, agende i sl.  
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Za potrebe jednakog prezentovanja organizacionih i metodoloških 
instrumenata Popisa tj. jednakom pristupu obuke, izrađene su Power point 
prezentacije prilagođene svakom instruktažnom nivou. Tako npr. za 
obuku popisivača pripremljena je  prezentacija od  300 slajdova, sa 
posebnim osvrtom na:   Uputstvo za popisivanje – opšti deo, proceduru za 
popisivanje, tehniku popunjavanja upitnika, pojmove i pojave objašnjene 
prema poglavljima iz upitnika tj.  Uputstva za popisivanje. Prezentacija je 
tako izrađena da: ne zamara učesnike dizajnom, osigurava 
prepoznatljivost pojmova o kojima govori i unosi dinamičnost 
smenjivanjem teksta i crteža. 
  

Ово су делови инструктаже када треба
отворено да поставите питања у вези са
оним што нисте разумели у дотадашњем
излагању или изнесите своје недоумице у
вези са појмовима или процедурама. 

Дискусија

ДИСКУСИЈА

 
 
Kako bi se naglasio značaj odgovarajućeg postupanja i ponašanja 
popisivača u toku rada na terenu, pored pisanih uputstva i uputstava datih 
na obuci, svaki novi dan obuke započinjao je sledećim slajdom: 
 

ШТА СУ ОСНОВНЕ ОБАВЕЗЕ ПОПИСИВАЧА У
ПОПИСУ

 Да стекне поверење испитаника и добије
реалне одговоре на питања из упитника

 Да настоји да сва газдинства на територији
која му је додељена буду пописана

ДОБРО ЈУТРО

Да се подсетимо

 
 
Puno pažnje posvećeno je i proverama znanja nakon završenog određenog  
dela prezentovanja. Za tu svrhu su napravljena pitanja koja su se odnosila 
na pređenu oblast i dati odgovori koji su mogli da se dodatno pojasne i 
prodiskutuju. U prezentaciji je dat primer gde god je zbog složenosti 
postupanja i načina popisivanja to bilo potrebno. Pored toga, u 
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prezentaciji je dat opis planirane vežbe, kao i opis zadataka koje  
kandidati treba da ispune u vreme predviđeno za njeno izvođenje.   
 

Вежба се изводи у групама

Задатак: Сваки члан групе треба да попуни
Контролник на основу добијеног
задатка и Листе домаћинстава са
пољопривредном производњом.

ВЕЖБЕ

 
 
Od ukupnog vremena koje je utrošeno za obuku, oko 45% vremena je 
potrošeno za vežbe (ne obuhvatajući vreme utrošeno na diskusije, provere 
znanja i primere). Vežbe su organizovane po manjim grupama (do 5 
članova) i osmišljene tako da pripremaju kandidate za konkretne zadatke 
koje će obavljati na terenu: popunjavanje Kontrolnika i uspostavljanje 
veze između Kontrolnika i upitnika, popunjavanje upitnika na osnovu 
dobijenih tekstova o  poljoprivrednim gazdinstvima, izvođenje intervjua,  
kao i popisivanje gazdinstva - praktičan rad. Praktičan rad – intervju sa 
poljoprivrednim proizvođačem je bio od posebne koristi. Za potrebe 
izvođenja ove vežbe bio je angažovan odgovarajući broj (u zavisnosti od 
broja grupa) poljoprivrednih proizvođača kojima su postavljana pitanja. 
Članovi grupe su se menjali u ulozi popisivača. Vežba je izvođena 
četvrtog dana obuke. 
 
Testiranje je izvršeno nakon analize rezultata praktičnog rada kandidata, 
na kraju četvrtog dana obuke. S obzirom na to da je obuka za popisivače 
izvođena u dva termina, za potrebe testiranja kandidata izrađena su dva 
primera testa, sa po 21 pitanjem. Zbog složenosti Poglavlja 2 – Zemljište, 
skoro trećina pitanja odnosila se na ovu oblast. Na pitanja se odgovaralo 
zaokruživanjem ili popunjavanjem odgovarajućeg tela upitnika.  Završni 
test je polagalo 8 456 kandidata za popisivače.  
 
Petog dana obuke sa kandidatima je obavljen intervju. Na intervjuu, pored 
pitanja u vezi sa razlozima prijavljivanja tj. motivacijom za rad u Popisu i 
drugim opštim pitanjima, postavljana su i dodatna metodološka  pitanja. 
Bodovima sa testa (najviše 21) dodati su bodovi sa intervjua (najviše 10) i 
izrađene su preliminarne liste kandidata (uključujući i rezervu) prema 
ukupnom broju bodova, po naseljima.  

106



 12

Popisna komisija je objavila preliminarne liste 22. odnosno 26. 
septembra, nakon čega su kandidati (koji nisu izabrani) mogli da iskoriste 
pravo na žalbu u toku naredna 24 sata.   
 
Konačni spisak angažovanih popisivača  i rezerve popisivača, popisna 
komisija je objavila 28. septembra, po raspoređivanju neposrednih 
izvršilaca popisa po teritoriji. Konačan broj izabranih popisivača jeste 6 
138, dok je broj rezervnih popisivača bilo 1 794 (22.6%). 
 
Grafikon 3.  Broj izabranih popisivača (sa rezervom) u ukupnom broju 
kandidata koji su polagali test 

Ostali 6%

Izabrani 
popisivači (sa 

rezervom), 94%
 

Izvor: Evidencija Republičkog zavoda za statistiku 
 
U toku izbora kandidata, popisna komisija je, između ostalog, bila 
odgovorna za  razmatranje žalbi kandidata i donošenje odgovarajućih 
rešenja. Na izbor popisivača ukupno je podneto 252 žalbe, od kojih su 44 
bile osnovane. 
 
U svim fazama  selekcije kandidata bilo je obezbeđeno postupanje 
izvršilaca u skladu sa Procedurom za izbor popisivača, kao i 
transparentnost – obaveštavanje javnosti i zainteresovanih kandidata 
odnosno kandidata u proceduri, i to: isticanjem informacija (obaveštenja) 
na zgradama opština i u prostorijama popisnih komisija,  ili na sajtovima 
opština i sajtu popisa poljoprivrede.    
 
Pregled rezultata različitih faza procesa selekcije  popisivača u područnim 
odeljeljima dat je u tabeli u nastavku.  
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Tabela 1.  Rezultati različitih faza procesa selekcije popisivača, po 
područnim odeljenjima 

 

Područno 
odeljenje 

Proces selekcije popisivača 

prijavljeni
pozvani 

na 
pretest 

polagali 
pretest 

pozvani 
na obuku

na 
početku 
obuke 

polagali 
završni 

test 

izabrani 
popisivači 

izabrana 
rezerva 

Šabac 1420 677 621 507 493 488 380 101 

Beograd 2570 815 739 666 656 645 484 121 

Zaječar 1266 565 502 468 448 446 354 88 

Leskovac 2391 807 756 643 648 636 458 172 

Kraljevo 3924 1455 1324 1209 1172 1151 787 182 

Niš 3300 753 670 642 633 617 451 132 

Valjevo 782 372 336 270 265 260 201 53 

Smederevo 1739 604 535 503 492 486 367 111 

Užice 1571 704 609 601 586 583 360 107 

Kragujevac 2321 818 744 638 628 623 454 161 

Zrenjanin 1574 590 558 411 411 409 319 85 

Novi Sad 3868 894 779 697 687 684 517 164 

Pančevo 1377 545 477 416 407 400 276 67 

S.Mitrovica 1400 683 587 484 473 466 307 121 

Subotica 1821 735 654 590 565 562 423 129 

UKUPNO 31324 11017 9891 8745 8564 8456 6138 1794 

 
Ugovor o delu sa popisivačem (u prilogu) potpisan je po objavljivanju 
spiskova angažovanih popisivača i njihovih rezervi, tj. u vreme uručivanja 
popisnog materijala i pribora (28. i 29. septembra). 
 
U skladu sa Ugovorom, popisivačima je bila isplaćena odgovarajuća 
nadoknada  za svaki ispravno popunjen Upitnik za poljoprivredno 
gazdinstvo, Kontrolnik, kao i nadoknada u visini tri dnevnice  ukoliko je 
popisivač popunio 50 i manje upitnika –  a obišao je sva domaćinstva sa 
dodeljene Liste domaćinstava sa sopstvenom poljoprivrednom 
proizvodnjom, ili 10 i manje upitnika, a obišao je sva gazdinstva iz 
dodeljenog Adresara pravnih lica. Popisivaču su isplaćeni i realni putni 
troškovi za obavljanje Popisa. Prosečno, angažovanom popisivaču je data 
nadoknada u visini od oko 52 000 dinara. U skladu sa Ugovorom, 
izvršena je isplata rezervnom popisivaču, u određenom iznosu, ukoliko 
nije bio angažovan u svojstvu popisivača do 1. novembra 2012. godine. 
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Zaključak 
 

Popis poljoprivrede jeste velika statistička akcija i po obimu i po značaju i 
kao takva zahteva blagovremenu pripremu u metodološkom i 
organizacionom smislu.  
 
Veliki broj organizatora i izvršilaca popisa nameće potrebu da se posebna 
pažnja posveti načinu njihovog izbora, kako bi se izabrala lica koja će 
najbolje ispuniti kompleksne zahteve implementacije metodoloških i 
organizacionih rešenja.  
 
Uloga popisivača  u popisu poljoprivrede jeste ogromna kako zbog 
brojnosti popisivača, tako i zbog složenosti njihovih zadataka. S tim u 
vezi, neophodno je izvršiti izbor popisivača odgovarajućeg profila. 
 
Iskustva iz Popisa pokazuju da je od izuzetne važnosti da popisivač ima 
stečeno obrazovanje u oblasti poljoprivrede ili najmanje: da je dobro 
upoznat sa situacijom u ovoj oblasti na terenu koji popisuje. Pored toga, 
neophodno je da popisivač završi obuku tj. usvoji sva uputstva za rad  na 
terenu, odnosno bude zainteresovan za rad, odgovaran i komunikativan.  
 
Ključne tačke u procesu izbora popisivača koji će uspešno izvršiti sve 
dodeljene popisne zadatke jesu sledeće: 

- motivisanost kandidata da se prijavljuju za učešće u popisu; 
- blagovremenost i različiti vidovi informisanja zainetersovanih 

kandidata (javnosti); 
- preciznost uputstava u vezi sa postupanjem kandidata – izrada 

procedura; 
- prethodna priprema kandidata za obuku – upoznavanje sa 

metodološkim instrumentima popisa radi lakšeg praćenja 
obuke;  

- nekoliko faza selekcije –  definisanje opštih uslova i 
odgovarajućih kriterijuma za izbor prijavljenih kandidata, 
pretestiranje, testiranje; 

- organizacija obuke – male grupe polaznika, jasni i precizni 
metodološki materijali koji obezbeđuju jedinstvenost u 
primeni izabranih metodoloških rešenja, uključivanje velikog 
broja različitih tipova vežbi (npr. simulacija intervjua – 
praktičan rad), kao i izrada priručnika radi obezbeđivanje 
jednoobraznosti izvođenje obuka; 

- transparentnost u svim fazama procesa selekcije. 
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Izvori 

 
Uputstvo za organizaciju i izvršenje Popisa poljoprivrede 2012. godine, 
Republički zavod za statistiku 
 
Procedura za izbor popisivača, Republički zavod za statistiku Raspoloživa 
evidencija Republičkog zavoda za statistiku 
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Prilog 1  
Prijava za popisivače (obrazac A-4b) 
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Prilog 2  
Ugovor o delu sa popisivačem 
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ВИНОГРАДАРСТВО СРБИЈЕ КРОЗ СТАТИСТИКУ И 
РЕЈОНИЗАЦИЈУ 

 
 

Драгослав Иванишевић 
Дарко Јакшић 
 

Апстракт 
 
 

Пописом пољопривреде, који је Републички завод за статистику 
спровео током 2012. године, су након више од 50 година прикупљени 
подаци о стварном стању пољопривреде, а самим тим и о 
виноградарству. У готово истом периоду у организацији 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, је након 
више од 40 година урађена нова рејонизација виноградарских 
географских производних подручја Србије. 
 
У Србији се под виновом лозом налази укупноoko oko 25000 ха, од 
чега је у Централној Србији и Војводини статистички укупно 
пописано 22150 ха. За производњу винског грожђа се користи 75,7% 
површинаи, а за производњу стоног грожђа 24,3% површина. 
Виноградарском рејонизацијом територија Србије је подељена у 
три виноградарска региона у оквиро којих се налази 22 рејона, 77 
виногорја и већи број виногрдарских оаза. 
 
Познавање стварног стања када су у питању површине под виновом 
лозом, сортимент, старост засада, потенцијали појединих 
виноградарских подручја и осталих важних аспеката, неопходан су 
услов даљег унапређивања и планског развоја виноградарства. 
 
Кључне речи: виноградарство, попис, рејонизација 

 
 

 
Драгослав Иванишевић, доктор, доцент, Универзитет у Новом Саду, 
Пољопривредни факултет, Трг Доситеја Обрадовића 8, 21000 Нови Сад,  
тел: 021 485 35 00, е-маил: idragoslav@polj.uns.ac.rs  
 
Дарко Јакшић, дипломирани инжињер – мастер, Министарство пољопривревреде, 
шумарства и водопривреде , Немањина 22-26, 11000 Београд,  
тел: 011 361 69 77, е-маил: djaksic@minpolj.gov.rs  
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Увод 
 
Виноградарство у Републици Србији представља веома значајну 
пољопривредну грану. Виноградарство као радно интезивна област 
омогућава ангажовање већег броја људи и остваривање већих 
прихода по јединици површине у односу на већину пољопривредних 
култура које се гаје у Републици Србији. Неспоран је значај 
интензивног развоја виноградарства и његов допринос економском 
развоју целокупне земље. Имајући у виду да се очекује да ће 
виноградарство допринети  развоју руралних подручја, његов значај 
тиме постаје и већи. У протеклом периоду оно је доживело значајне 
трансформације, и тиме је начињен корак ка приближавању пракси 
земаља које у овој области бележе значајне резултате. Познавање 
стварног стања када су у питању површине под виновом лозом, 
сортимент, старост засада, потенцијали појединих виноградарских 
подручја и осталих важних аспеката, неопходан су услов даљег 
унапређивања и планског развоја виноградарства.   
 
Предузети кораци представњају добру основу за реализацију 
постављених циљева. Пописом пољопривреде, који је Републички 
завод за статистику спровео током 2012. године у оквиру пројекта 
IPA 2011 (Instruments for Pre-accessions Assistance, 2011), су након 
више од 50 година прикупљени подаци о стварном стању 
пољопривреде, а самим тим и виноградарства. У готово истом 
периоду Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде у 
оквиру Твининг  пројекта (Capacity Building and Technical Support for 
the renewal of Viticulture Zoning and for the System of Designation for 
Wine with Geographical Indications), је након више од 40 година 
урадило нову рејонизацију виноградарских географских 
производних подручја Србије.  
 
Оваj рад има за циљ да на систематичан начин прикаже значајне 
информације о виноградарским регионима, рејонима и виногорјима 
Србије до којих се дошло у оквиру два наведена пројекта. Тиме се 
омогућава јасно сагледавање стања и потенцијала српског 
виноградарства. 
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Винородна Србија 
 

Винородна Србија обухвата територију целе Републике Србије 
надморске висине до 800 m, као и подручја изнад ове надморске 
висине уколико се она налазе на листи рејонираних подручја са 
већом надморском висином. У оквиру винородне Србије се налазе 
три региона(карта 1.): 
1) регион Централна Србија, 
2) регион Војводина, 
3) регион Косово и Метохија. 
 
Карта 1: Региони винородне Србије – статистички подаци 

 
 
Регионе сачињавају географске целине, те региону Војводине 
припада територија АП Војводине и делова Града Београда северно 
од река Саве и Дунав. Региону Косова и Метохије припадају 
територије АП Косово и Метохија, док региону Централне Србије 
припадају остали делови територије Републике Србије. 
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У оквиру три региона се налази 22 рејона (карта 2.) са 77 виногорја и 
више виноградарских оаза. 

 
Карта 2: Рејони винородне Србије 

 
 

Предпоставља се да се на целој територији Републике Србије под 
виновом лозом налази око 25 000 хектара. На основу података 
прикупљених пописом пољопривреде 2012. године у Винородној 
Србији, без региона Косово и Метохија (на подручју територије АП 
Косово и Метохија попис пољопривреде 2012 није спроведен) има 
укупно 22 150 хектара под виновом лозом. 
 
У региону Централне Србије винова лоза се гаји на 17 118 хектара, а 
у региону Војовидине на 5 032 хектара. Од површина под виновом 
лозом које су обухваћене пописом пољопривреде 2012. године 77,3% 
се налази у региону Централне Србија, а 22,7% у региону Војводине.  
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Винске сорте се гаје на 17 483 хектара, што чини око 75,7% укупних 
површина под виноградима. Сорте чије је грожђе намењено 
потрошњи у свежем стању гаје се на укупно 4 667 хектара, односно 
на 24,3% укупних поврчина под виноградима. У Централној Србији 
стоне сорте се гаје на чак 30,1% површина под виноградима, док се у 
Војводини стоне сорте гаје на 16% површина под виноградима. 
 
У Србији се производњом грожђа бави 80 341 пољопривредно 
газдинство, 12,7% од укупног броја газдинстава у Републици Србији. 
Пољопривредно газдинство које се бави производњом грожђа у 
просеку има 0,28 хектара под виновом лозом. Просечна површина 
винограда коју обрађује једно газдинство у Централној Србији је 
0,23 хектара, док је у Војводини она знатно већа и износи 0,85 
хектара. 
 
Карта 3. приказује податке по рејонима прикупљене пописом 
пољопривреде 2012. године. 

 
Регион Централна Србија 

 
У оквиру региона Централна Србија се налази 13 рејона  
(карте 4. и 5.): 
 

1. Поцерско-ваљевски рејон, 
2. Рејон Неготинска Крајина, 
3. Књажевачки рејон, 
4. Млавски рејон, 
5. Топлички рејон, 
6. Нишки рејон, 
7. Нишавски рејон, 
8. Лесковачки рејон, 
9. Врањски рејон, 

10. Чачанско – краљевачки рејон, 
11. Рејон Три Мораве, 
12. Београдски рејон, 
13. Шумадијски рејон. 
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Поцерско-ваљевски рејон 
 
Поцерско-ваљевски рејон се налази јужно од Саве и источно од 
Дрине, на падинама планина Цера и Влашића, у горњим деловима 
сливова река Тамнаве, Уба, Колубаре и Љига на истоку и у сливу 
реке Јадра на западу. Са јужне стране рејона се налазие планине 
Сувобор (866 m) и Маљен (1103 m), a са југоисточне нижа планина 
Цер (687 m). Рејон има три виногорја: Поцерско, Подгорско и 
Колубарско-љишко. 
 
Карта 3: Рејони бинородне Србије – статистички подаци 
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Карта 4: Рејони и виногорја централне Србије - статистички 
подаци (западни део) 
 

 
 

У рејону се налази 190,6 хектара винограда од чега виногради са 
стоним сортама заузимају чак 49% површина. Највише винограда се 
налази у Поцерском виногорју (74,5 ха) 
 
У овом рејону 1.153 газдинстава поседују винограде, на просечној 
површини од свега 16 ари. Највећи број виноградара се налазе у 
општинама Шабац и Коцељева. 
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Рејон Неготинска Крајина 
 

Рејон Неготинска Крајина се простире на крајњем истоку Централне 
Србије уз румунску и бугарску границу. Са северозападне стране 
рејона се налази планина Мироч (768 m), са западне стране нижа 
планина Велики Гребен (656 m), док се са југозападне стране налази 
средње висока планина Дели Јован (1136 m). Северном, 
североисточном, источном и југоисточном страном рејона протиче 
река Дунав која овом рејону даје посебан карактер. У оквиру рејона 
се налази пет виногорја: Кључко, Брзопаланачко, Михајловачко, 
Неготинско и Рогљевачко-рајачко. 
 
У рејону се налази 978 хектара винограда, претежно винских сорти 
(преко 91% од укупних површина под виноградима). Највеће 
површине под виноградима се налазе у Рогљевачко-рајачком 
виногорју (419 хектара). 
 
У овом рејону 3.104 газдинстава поседују винограде, више од 45% 
од укупног броја пољопривредних газдинстава. Просечна површина 
вонограда по газдинству износи 31,5 ари. 
 

Књажевачки рејон 
 

Књажевачки рејон се простире на простору око горњег тока реке 
Тимок окружен планинама. Са северне стране рејона се налази 
планина Дели Јован (1141 m), са северозападне планине Црни Врх 
(1043 m) и Малиник (1158 m). На југозападу рејона се простиру 
средње високе планине Ртањ (1565 m) и Тупижница (1160 m), на југу 
нижа планина Тресибаба (787 m) док се на југоистоку налазе 
обронци Старе планине. У оквиру рејона се налазе четири виногорја: 
Борско, Бољевачко, Зајечарско и Потркањско. 
 
У рејону се налази 1076,47 хектара под виноградима од чега су преко 
44% екстензивни виногради. Виноградарством се бави 6473 
пољопривредна газдинства, односно више од 36% од укупног броја 
газдинстава. Просчна површина винограда коју обрађује једно 
газдинство је 16,6 ари. 
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Млавски рејон 
 

Млавски рејон обухвата виноградарске терене на десној страни 
доњег тока Велике Мораве и у сливовима реке Ресаве, Млаве и Пека. 
Дуж источне стране рејона се налазе Хомољске планине (952 m) и 
планина Бељаница (1339 m). Са северне стране pejoна се налази река 
Дунав, а са западне стране река Велика Морава које повољно утичу 
на развој винове лозе и квалитет грожђа. Рејон има три виногорја: 
Браничевско, Пожаревачко и Ресавско. 
 
У Млавском рејону се налази 814,37 хектара винограда, али више од 
половине су екстензивни виногради. Винске сорте се гаје на око 61% 
површина, а стоне на око 39% површина. Највише винограда има у 
Пожаревачком виногорју (370 хектара). 
 
У овом рејону 6.848 газдинстава поседују винограде, што чини свега 
око 22,41% од укупног броја пољопривредних газдинстава. Највећи 
број виноградара, односно винограда се налазе у општинама 
Петровац на Млави и Велико Градиште. 
 

Топлички рејон 
 

Топлички рејон обухвата виноградарске терене у целом сливу реке 
Топлице и њених притока. Са северне стране рејона се налазе 
планине Велики Јастребац (1492 m) и Мали Јастребац (946 m), које 
представљају два масива планине Јастребац и припадају Родопским 
планинама. Са југа рејона налазе се планине Видојевица (1155 m) и 
Пасјача (901 m) које такође припадају Родопским планинама. У 
рејону се налазе три виногорја: Прокупачкo, Југбогдановачко и 
Житорађско. 
 
Топлички рејон има 764,73 хектара винограда, од чега 590 хектара 
који се користе за производњу винског грожђа. У оквиру рејона 
Југбогдановачко виногорје има највише површина под виноградима, 
371,17 хектара. 
 
У овом рејону 5.610 газдинстава поседују винограде, што чини око 
28,25% од укупног броја пољопривредних газдинстава. Највећи број 
виноградара, односно винограда се налази у општинама Житорађа и 
Мерошина. 
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Нишки рејон 
 

Нишки рејон обухвата виноградарске терене који се налазе у 
широкој котлини доњег слива реке Нишаве и доњих сливова река 
Јужне Мораве и Моравице. Рејон припада брдско – планинском 
појасу. Орографске караткеристике овог рејона чине завршеци, 
односно падине планина Озрен (1178 m) са северозападне стране 
рејона, са југоисточне стране Сврљишке планине (1334 m) и Сува 
планина (1810 m), које припадају Карпатским планинама, док се 
планина Јастребац (1491 m) налази са западне стране центалног дела 
овог рејона, и припада Родопским планинама. Централним делом 
рејона протиче Јужна Морава, а јужним делом рејона протиче река 
Нишава. У оквиру рејона се налази 6 виногорја: Сокобањско, 
Алексиначко, Житковачко, Чегарско, Кутинско и Сврљишко. 
 
Нишки рејон има 1311,85 хектара винограда претежно винских 
сорти (1022 хектара). Највише винограда се налази у оквиру 
Чегарског виногорја, 554,35 хектара. 
 
У овом рејону 8.415 газдинстава поседују винограде, што чини 33,15 
% од укупног броја пољопривредних газдинстава. Највише њих се 
налази у општинама града Ниша и Алексинца. 
 

Нишавски рејон 
 

Нишавски рејон обухвата виноградарске терене који се налазе у ужој 
котлини средњег слива реке Нишаве. Са северне стране рејона се 
протежу Сврљишке планине (1334 m), а са североисточне стране 
планина Видлич (1413 m). Влашка планина (1443 m) се простире са 
јужне стране, а са југозападне стране Сува планина (1809 m), које 
припадају Балканским планинама. Центални део рејона карактерише 
нижа планина Белава (946 m). У оквиру рејона се налазе три 
виногорја: Белопаланачко, Пиротско и Бабушничко. 
 
У Нишавском рејону се налази 470,88 хектара винограда од чега 
преко 70% чине екстензивни виногради. У рејону доминирају 
виногради са винским сортама (92%). Највише винограда се налази у 
Поритском виногорју. 
 

122



11 
 

У овом рејону 3.598 газдинстава поседују винограде, што чини 30,3 
% од укупног броја пољопривредних газдинстава. Највећи број њих 
се налазе у општинама Пирот и Бела Паланка. 
 

Лесковачки рејон 
 

Лесковачки рејон обухвата виноградарске терене распоређене око 
града Лесковца у доста ширем и разуђеном побрђу горњег слива 
Јужне Мораве и њених притока, као што су Пуста Река, Ветерница и 
Власина. Рејон има четири виногорја: Бабичко, Пусторечко, 
Винарачко и  Власотиначко. 
  
Пописом пољопривреде 2012. године је утврђено да се у 
Лесковачком рејону налази 1459,27 хектара винограда, претежно 
винских сорти (88%), али да је велики удео екстензивних винограда 
од чак 43,3%. Највише винограда се налази у Власотиначком и 
Винарачком виногорју. 
  
У овом рејону 10.863 газдинстава поседују винограде, што чини око 
33,6% од укупног броја пољопривредних газдинстава. Просечна 
површина винограда коју обрађује једно пољопривредно газдинство 
износи 13,4 ара. 
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Карта 5: Рејони и виногорја централне Србије - статистички 
подаци (источни део) 
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Врањски рејон 
 

Врањски рејон обухвата терене Врањанске долине око Јужне 
Мораве. Већи део рејона се простире на надморским висинама од 
390 до 780 m,  али се предели где се простиру виногорја и где се 
налазе виногради углавном налазе на надморским висинама од 420 
до 650 m. У рејону се налазе три виногорја: Сурдуличко, Вртогошко 
и Буштрањско. 
 
На основу пољопривредног пописа из 2012. године у Врањском 
рејону има 421,31 хектара винограда (око 409,58 хектара родних 
винограда, односно 97,22 %),од чега је 103,58 хектара са стоним 
сортама и 317,73 хектара са винским сортама. Највише винограда се 
налази у Вртогошком виногорју (308,41 хектара). 
 
У овом рејону 2.613 газдинстава поседују винограде, што чини око 
11,79 % од укупног броја пољопривредних газдинстава. Просечна 
површина винограда по газдинству је 16,1 ари. 
 

Чачанско – краљевачки рејон 
 
Чачанско-краљевачки рејон обухвата Чачанску котлину са једне и 
друге стране Западне Мораве, као и мање локације у долини реке 
Ибар. На северозападном делу рејона се налазе две ниже планине 
Овчар (985 m) и Каблар (889 m), а са јужне стране планина Јелица 
(929 m). Рејон има три виногорја: Љубићко, Јеличко и Ибарско. 
 
У рејону се налази свега 64,88 хектара винограда, највише у 
Јеличком виногорју. Винске сорте су заступљене на 68% површина. 
  
У овом рејону 397 газдинстава поседују винограде, што чини свега 
око 1,24 % од укупног броја пољопривредних газдинстава. Просечна 
површина винограда коју обрађује једно пољопривредно газдинство 
износи 16,3 ара. 

 
Рејон Три Мораве 

 
Рејон Три Мораве се налази у централном делу Србије у доњем 
сливу реке Западне Мораве, доњем сливу Јужне Мораве и горњем 
сливу Велике Мораве и њихових притока. Оивичен је планинама – са 
западне и северене стране и то су Гледићке планине и Бешњаја, са 
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јужне стране планине Гоч, Жељин, Копаоник и Јастребац и са 
источне Бељаница, Кучајске планине, Ртањ и Озрен. Већи део рејона 
се простире на надморским висинама од 200 до 650m,  али се 
предели где се простиру виногорја и где се налазе виногради 
углавном налазе на надморским висинама од 200 до 350 m. Рејон има 
девет виногорја: Параћинско, Јагодинско, Јовачко, Левачко, 
Темнићко, Трстеничко, Крушевачко, Жупско и Ражањско. 
 
Са 7528,76 хектара винограда Рејон Три Мораве је рејон са највећим 
површинама под виноградима у Србији. У рејону се претежно гаје 
винске сорте (78 % од укупних површина под виноградима). 
Највише винограда се налази у Трстеничком, Жупском и 
Кружевачком виногорју. 
 
У овом рејону 18.129 газдинстава поседују винограде, што чини око 
33,16 % од укупног броја пољопривредних газдинстава. Највећи број 
виноградара, односно винограда се налази у општинама 
Александровац и Трстеник. Просечна површина винограда коју 
обрађује једно газдинство износи 41,5 ари. 
 

Београдски рејон 
 
Београдски рејон обухвата јужну залеђину река Саве и Дунава 
почевши од ушћа реке Колубаре у Саву до ушћа Велике Мораве у 
Дунав и терене на обронцима планина Авале и Космај. Рејон има пет 
виногорја: Авалско-космајско, Грочанско, Смедеревско, Дубонско и 
Лазаревачко. 
 
Пописом пољопривреде 2012. године је утврђено да у рејону има 
1129,55 хектара винограда и то претежно стоних сорти које се гаје на 
62,3 % од укупних површина под виноградима. Ово је рејон са 
највећим учешћем стоних сорти у укупном сортименту винограда у 
Србији. 
 
У овом рејону 4.421 газдинстава поседују винограде, што чини око 
11,88 % од укупног броја пољопривредних газдинстава. Највећи број 
виноградара, односно винограда се налази у општинама Гроцка, 
Смедерево и Младеновац. 
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Шумадијски рејон 
 
Шумадијски рејон обухвата део брдовитих виноградарских терена 
Шумадије, од планине Рудник до реке Велика Морава. Орографске, 
односно рељефне карактеристике овог рејона чине Шумадијске 
планине које спадају у групу Динарских планина, тзв. Шумадијска 
греда. Ту спадају планине Космај (626 m), која се налази са 
северозападне стране рејона, Гледићке планине (922 m) са јужне 
стране рејона, Котленик (749 m), јужно од Гружанског језера, затим 
планина Рудник (1132 m), са западне стране рејона и планина 
Букуља (696 m), такође са западне стране рејона. У рејону се налазе 
четири виногорја: Крњевачко, Опленачко, Рачанско и Крагујевачко. 
 
Рејон има 1119,79 хектара винограда са готово једнаком 
заступљеношћу стоних (52%) и винских (48%) сорти. Према 
површинама винограда, најзначајније виногорје је Опленачко, са 
545,7 хектара винограда. 
 
У овом рејону 5.000 газдинстава поседују винограде, што чини око 
12,84 % од укупног броја пољопривредних газдинстава. Највише 
винограда се налази у општини Топола. 

 
Регион Војводина 

 
У оквиру региона Војводина се налази 7 рејона (карта 6.): 
 

1. Сремски рејон, 
2. Суботички рејон, 
3. Рејон Телечка , 
4. Потиски рејон, 
5. Банатски рејон, 
6. Јужнобанатски рејон , 
7. Бачки рејон. 
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Сремски рејон 
 

Сремски рејон се налази на падинама Фрушке горе окренутих ка 
рекама Дунаву и Сави, искључујући подручје националног парка 
„Фрушка гора“. Већи део рејона се простире на надморским 
висинама од 70 до 270 m,  али се предео где се простире виногорје и 
где се налазе виногради углавном налази на надморским висинама 
од 90 до 270 m. У оквиру Сремског рејона се налази Фрушкогорско 
виногорје.  
 
Под виноградима у Сремском рејону се налази 2215,55 хектара, од 
чега у оквиру Фрушкогорског виногорја 1865,67 хектара. Доминира 
производња винског грожђа која у рејону чини 84%, а у виногорју 
85% од укупних површина под виноградима. 
 
У овом рејону 2.200 газдинстава поседују винограде, што чини свега 
око 5,29 % од укупног броја пољопривредних газдинстава. Највећи 
број виноградара, односно винограда се налазе у општини Шид. 
Суботички рејон 
 
Суботички рејон обухвата песковите терене Суботичко - хоргошке 
пешчаре на крајњем северу Републике Србије уз границу са 
Републиком Мађарском. Суботички рејон се састоји из два одвојена 
дела: западни и источни део. У његовом саставу се налазе три 
виногорја: Риђичко, Палићко и Хоргошко. 
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Карта 6: Рејони и виногорја Војводине - статистички подаци 
 

 
 
У рејону се налази 312 хектара винограда. Највише винограда се 
налази у Палићком виногорју (197 хектара). У овом рејону 447 
газдинстава поседују винограде, што чини 5,44 % од укупног броја 
пољопривредних газдинстава. Највећи број виноградара, и највеће 
површине под виноградима се налазе у општини Суботица. 
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Рејон Телечка 
 

Рејон Телечка се налази у централном делу Бачке, на територији 
Телечке косе и Телечке висоравни. У оквиру рејона се налазе три 
виногорја: Западнотелечко (Телечка коса), Централнотелечко (Бачка 
Топола), Источнотелечко (Мали Иђош). 
 
На основу пописа пољопривреде из 2012. године у рејону Телечка 
има 115,23 ha винограда. На чак 35% поврчина винограда се гаје 
стоне сорте, што је изузетно велико учешће у односу на просек 
Србије, посебно када се има у виду да климатски фактори у овом 
рејону нису фаворизујући за производњу стоног грожђа.  
 
У овом рејону 334 газдинстава поседују винограде, што чини свега 
1,99 % од укупног броја пољопривредних газдинстава. 
 

Потиски рејон 
 

Потиски рејон обухвата виноградарске терене источне Бачке и 
западног Баната у близини реке Тисе и простире се на северу од 
Кањиже до ушћа реке Тисе у Дунав. Рејон заузима подручје дуж 
реке Тисе, која има значајан утицај на микро климу рејона и 
квалитет произведеног грожђа. У оквиру рејона се налазе три 
виногорја: Севернопотиско, Средњепотиско и Јужнопотиско. 
 
Под виноградима у Потиском рејну се налази 309 хектара, од чега 
највише у Севернопотиском виногорју (114,84 хектара) и општини 
Чока (94,22). 
 
У овом рејону 895 газдинстава поседују винограде, што чини око 
3,49 % од укупног броја пољопривредних газдинстава. 
 

Банатски рејон 
 
Банатски рејон се простире у Банату, а састоји од оаза које су 
груписане у Кикиндско виногорје и Средњебанатско виногорје. 
 
У оквиру рејона се налази 132 хектара винограда у општинама 
Кикинда и Зрењанин. Стоне сорте се гаје на више од 36 % површина 
под виноградима.  
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У Банатском рејону виноградарском производњом се бави 800 
пољопривредних газдинстава, односно око 6,7 % од укупног броја 
пољопривредних газдинстава. 
 

Јужнобанатски рејон 
 
Јужнобанатски рејон се налази у југоисточном делу региона 
Војводина на западним обронцима Вршачких планина и на простору 
Делиблатске пешчаре. Рејон се налази у претежно равничарским 
пределима, а у североисточном делу рејона доминира брдовито 
узвишење по називу Вршачке планине (641 m), које се простиру 
правцем исток – запад у дужини од 18 кm и стварају повољне услове 
за гајење винове лозе. У југоисточном делу рејона се налазе 
виногради где се преплићу земљишни и климатски утицаји 
карпатских планина, реке Дунава и Делиблатске пешчаре. У оквиру 
рејона се налазе три виногорја: Вршачко, Белоцркванско и 
Делиблатска пешчара. 
 
У Јужнобанатском рејону под виноградима се налази 1730,69 
хектара, од чега се у оквиру Вршачког виногорја налази 1405,48 
хектара винограда. 
 
У овом рејону 786 газдинстава поседују винограде, а просечна 
површина винограда у оквиру једног газдинста износи 2,2 хектара. 
Највећи број виноградара и винограда се налази у општини Вршац. 
 

Бачки рејон 
 

Бачки рејон се простире у Бачкој и састоји од три оазе: Темерин, 
Бачки Моноштор и Каравуково. 
 
У оквиру рејона се налази свега 18,87 хектара винограда од чега око 
60% са винским сортама. Највише винограда се налази у оати Бачки 
Моноштор. 
 
У овом рејону 325 газдинстава поседују винограде, што чини свега 
око 2,33 % од укупног броја пољопривредних газдинстава. 
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Регион Косово и Метохија 
 

Регион Косово и Метохија има два рејона: 
 

1. Севернометохијски, 
2. Јужнометохијски. 

 
Попис пољопривреде 2012. године није спроведен на територији АП 
Косово и Метохија. 
 

Севернометохијски рејон 
 
Севернометохијски рејон се простире на теренима у северозападном 
делу Метохије од падина Мокре Горе на северу до Пећке Бистрице 
на југу. Севернометохијски рејон има два виногорја: Источко и 
Пећко. 

 
Јужнометохијски рејон 

 
Јужнометохијски рејон се простире на теренима југозападном делу 
Косова и Метохије, односно на просторима Јужне Метохије. 
Јужнометохијско рејон има пет виногорја: Ђаковачко, Ораховачко, 
Призренско, Суворечко и Малишевско. 
 

Уместо закључка 
 
Према статистичким подацима у Србији је осамдесетих година 
прошлог века евидентирано преко 100 000 хектара винограда. Данас 
у Србији има 22 150 хектара, од чега се безмало четвртина обрађује 
екстензивно. Евидентно је драматично смањење површина под 
виноградима деведесетих година прошлог века. Држава улаже 
велике напоре да субвенцијама и другим мерама подстакне подизање 
нових засада, али и поред тога обнова виноградарства тече успорено. 
Нови засади се подижу претежно садним материјалом из увоза, те не 
чуди чињеница да у сортименту доминирају стране квалитетне беле 
и црне винске сорте. Учешће аутохтоних и домаћих новостворених 
сорти је врло мало. 
 
Последњих неколико година учињен је значајан напредак у 
унапређењу виноградарско-винарских технологија и подизања 
квалитета вина, као и производњи вина са географским пореклом. О 
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томе сведочи чињеница да у последње време расте извоз 
квалитетних вина са географским пореклом.  
 
Да би се обнова српског виноградарства наставила и интезивирала, 
потребан је низ мера на различитим нивоима. Иако су субвенције за 
виноградарство и винарство међу највећима у региону, држава треба 
наставити са повољним подстицајима, посебно за подизање засада, 
клонску селекцију и сертификацију, као и увођења модерне 
технологије. Сами произвођачи морају мењати навике, морају се 
удруживати (пре свега око ознака географског порекла) и 
унапређивати знање и технологије. Мора се подстицати и развијати 
домаћи научно истраживачки рад.  
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After more than 50 years, the Census of Agriculture, conducted in 2012 
by Statistical Office of the Republic of Serbia, collected data on present 
situation in agriculture and viticulture. At approximately the same time, 
after more than 40 years, new geographical zoning of viticulture 
production areas in Serbia was carried out by the Ministry of Agriculture, 
Forestry and Water Management. 
 
In Serbia, the area of about 25000 ha is under vine, out of which 22150 
ha is in Central Serbia and Vojvodina. About 75.7% of total area is used 
for the production of wine grapes and 24.3 % is used for the production 
of table grapes.   
 
Viticulture zoning divides the territory of Serbia into three wine growing 
units which comprise 22 regions, 77 wine growing districts and a large 
number of wine growing oases.  
 
Advancement and planned development of viticulture can only be 
achieved if there is awareness of current state of area under vine, 
knowledge of assortment, seedling age, potentials of some wine making 
regions and other necessary conditions.  
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Introduction 
 
Viticulture in Serbia represents a very important branch of agriculture. 
Viticulture as a labor-intensive field enables engaging more people and 
achieving higher yields per unit area in comparison to most cultures that 
are grown in the Republic of Serbia. Rapid development of viticulture is 
evident as well as its contribution to economic development of the entire 
country. Bearing in mind that viticulture will affect the development of 
rural areas, its importance becomes even greater. Viticulture underwent 
some transformations over the last period so viticulture practices in our 
country approached the practices of countries which achieved significant 
results in this field. Awareness of present situation in the area under vine, 
knowledge of assortment, seedling age, potentials of some wine making 
regions and other essential aspects are important for advancement and 
development of viticulture.   
 
The undertaken steps represent the basis for achievement of the set goals.  
After more than 50 years, the Census of Agriculture, conducted in 2012 
by Statistical Office of the Republic of Serbia within the IPA project 2011 
(Instruments for Pre-accessions Assistance, 2011), collected data on 
present situation in agriculture and viticulture. At approximately the same 
time, after more than 40 years, new geographical zoning of viticulture 
production areas in Serbia was carried out by the Ministry of Agriculture, 
Forestry and Water Management within the Twinning Project (Capacity 
Building and Technical Support for the renewal of Viticulture Zoning and 
for the System of Designation for Wine with Geographical Indications).  
 
The aim of this paper was to present systematically important information 
on wine growing units, regions and wine growing districts of Serbia 
which had been obtained from the above mentioned projects. This enables 
us to clearly perceive the situation and potentials of Serbian viticulture.  
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Wine – growing Serbia 
 
Wine-growing Serbia occupies the territory of entire Republic of Serbia at 
altitudes up to 800 m, but it also occupies the area above this altitude if it 
is on the list of areas at higher altitude that underwent viticulture zoning. 
There are three wine growing units in the wine-growing Serbia and those 
are (map 1.): 

1) Central Serbia, 
2) Vojvodina, 
3) Kosovo and Metohija. 

 
Map 1: Wine – growing units of  Serbia – statistics data 

 
 
The wine-growing units consist of geographic units and in that way the 
territory of AP Vojvodina and parts of Belgrade to the north of the rivers 
Sava and Danube belong to the wine-growing unit of Vojvodina. The 
territories of AP Kosovo and Metohija belong to the wine-growing unit of 
Kosovo and Metohija, and the wine-growing unit of Central Serbia covers 
other parts of the Republic of Serbia.  
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There are 22 wine growing regions (map 2.) with 77 wine growing 
districts and large number of wine growing oases within these three 
regions.  

 

Map 2: Wine – growing regions of Serbia 

 
 

It is assumed that the total area under vine on the territory of the Republic 
of Serbia occupies about 25 000 ha. According to the data obtained from 
the 2012 Census of Agriculture, the total area under vine in wine-growing 
Serbia occupies 22 150 hectares, excluding the unit of Kosovo and 
Metohija (the Census of Agriculture was not conducted in 2012 on the 
territory of AP Kosovo and Metohija).  
 
Grape vine is grown on 17118 hectares of land in Central Serbia and 5032 
hectares in Vojvodina. According to 2012 Census of Agriculture the 
wine-growing unit of Central Serbia covers 77.3 % and the wine-growing 
unit of Vojvodina covers 22.7% of total land area under vine. 
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Wine grape varieties are grown on 17 483 hectares of land which makes 
75.7 % of total land area under vine. Table grape varieties are grown on 4 
667 hectares of land, that is, 24.3% of the total land area under vine. In 
Central Serbia, table grape varieties are grown on 30.1 % of land which is 
under vine and in Vojvodina it is grown on 16% of land area.  
 
In Serbia, there are 80 341 agricultural households which is about 12.7% 
of the total number of households in the Republic of Serbia. Agricultural 
households concentrated on the grape production have, on average, 0.28 
hectares of land under vine. The average number of hectares of land 
cultivated by one household in Central Serbia is 0.23; however, that 
number is considerably higher in Vojvodina and amounts 0.85 hectares.   
Map 3 shows the data collected by the regions of the agricultural census 
2012. 
 

The wine-growing unit of Central Serbia 
 
There are 13 wine growing regions within the wine-growing unit of 
Central Serbia (maps 4. and 5.): 
 

1. Pocerje-Valjevo region, 
2. the region of Negotinska Krajina, 
3. Knjaževac region, 
4. Mlava region, 
5. Тoplica region, 
6. Niš region, 
7. Nišava region, 
8. Leskovac region, 
9. Vranje region, 
10. Čačak – Kraljevo region, 
11. the region of Tri Morave, 
12. Belgrade region, 
13. Šumadija region. 
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Map 3: Regions of wine – growing Serbia – statistics data 
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Pocerje-Valjevo region 
 

Pocerje -Valjevo region is located south of the Sava River and east of the 
Drina River, on the slopes of mountains Cer and Vlašić, in the upper parts 
of the basins of the rivers Tamnava, Ub, Kolubara and Ljig to the east, 
and in the basin of the river Jadar to the west. The region is surrounded 
with the mountains Suvobor (866 m) and Maljen (1103 m) in the south, 
and mountain Cer (687 m) in the south east. The region has three wine 
growing districts: Pocerje, Podgorje and Kolubara-Ljig districts.   
 
The region covers an area of 190.6 hectares of land under vine, out of 
which 49 % of land is under table grape vineyards. The largest number of 
vineyards is in the wine growing district of Pocerje (74.5 ha). 
 
In this region, 1.153 households have vineyards on the land of average 
size of 16 ares. The largest number of vineyards is in the municipalities of 
Šabac and Koceljevo.  
 

The region of Negotinska Krajina 
 

The region of Negotinska Krajina is located in the easternmost part of 
Central Serbia along the borders with Romania and Bulgaria. The region 
is surrounded with mountains Miroč (768 m) in the north-west, Veliki 
Greben (656 m) in the west and Deli Jovan (1136 m) in the south-west. 
The River Danube flows in the northern, north-eastern, eastern and south-
eastern part of the region which gives specific characteristics to this 
region. There are five wine growing districts in this region: Ključ, Brza 
Palanka, Mihajlovac, Negotin and Rogljevac-Rajac. 
 
In this region there are 978 hectares of vineyards which are mostly wine 
grape vineyards (over 91% of the total land area under vine). The largest 
area under vine is in the Rogljevac-Rajac wine growing district (419 
hectares). 
 
In this region 3.104 households have vineyards, which is more than 45% 
of the total number of agricultural households. The average size of a 
vineyard is 31.5 ares. 
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Knjaževac region 
 

Knjaževac region is located around the upper course of the river Timok, 
surrounded with mountains. The region is surrounded with mountains 
Deli Jovan (1141m) in the north, Crni Vrh (1043m) and Malinik (1158m) 
in the north-west. In the south-west part of the region there are mountains 
Rtanj (1565m) and Tupižnica (1160m); Tresibaba Mountain (787m) is in 
the south and there are slopes of Stara Planina Mountain in the south-east 
part of the region. There are four wine growing districts in this region: 
Bor, Boljevac, Zaječar and Potrkanje. 
 
The region covers 1076.47 hectares of vineyards, out of which 44% are 
extensive vineyards. About 6473 agricultural households grow grape 
vines, that is, more than 36 % of the total number of households. The 
average size of a vineyard cultivated by one household is 16.6 ares. 
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Map 4: Wine-growing regions and district of Central Serbia – statistics 
data (western part) 
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Mlava region 
 

Mlava region occupies the vineyard areas on the right side of the lower 
course of the river Velika Morava and in the basins of the rivers Resava, 
Mlava and Pek. There are Homoljske Mountain (952m) and mountain 
Beljanica (1339m) along the east side of the region. The river Danube 
flows in the north part of the region and the river Velika Morava in the 
west part of the region which is why this region is good for grape vine 
growing and good grape quality. The region has three wine growing 
districts: Braničevo, Požarevac and Resava. 
   
Mlava region covers 814.37 hectares of vineyards, and more than half of 
the vineyards are extensive vineyards. Wine grape varieties are grown on 
61 % of the area and table grape varieties are grown on 39% of the land 
area. The largest number of vineyards can be found in Požarevac wine 
growing district (370 hectares). 
 
In this region, 6.848 households have vineyards which makes 22.41 % of 
the total number of agricultural households. The largest number of 
vineyards is recorded in the municipalities of Petrovac na Mlavi and 
Veliko Gradište.  
 

Toplica region 
 

Toplica region occupies the area of vineyards along the entire course of 
the river Toplica and its tributaries. In the north part of the region there 
are mountains Veliki Jastrebac (1492m) and Mali Jastrebac (946m) and 
they are two massifs of the mountain Jastrebac and belong to the Rhodope 
Mountains. In the south part of the region there are mountains Vidojevica 
(1155 m) and Pasjac (901 m) which also belong to the Rhodope 
Mountains. There are three wine growing districts in the region: 
Prokuplje, Jugobogdanovačko and Žitorađe.  
 
Toplica region covers 764.73 hectares of vineyards, out of which 590 
hectares are used for wine grape production. In this region, the largest 
vineyard areas of about 371.17 hectares are located in Jugobogdanovačko 
wine growing district.   
 
In this region, 5.610 households have vineyards which makes 28.25% of 
the total number of agricultural vineyards. The largest number of 
vineyards is recorded in the municipalities of Žitorađe and Merošin.  
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Niš region 
 

Niš region comprises vineyards located in the wide ravine of the lower 
basin of the river Nišava and lower basins of the rivers Južna Morava and 
Moravica. The region is characterized by hilly-mountain terrain. 
Orography of this region are slopes of mountain Ozren (1178 m) in the 
north-west part of the region, Svrljig Mountains (1334 m) and Suva 
planina (1810 m), which are part of the Carpathian Mountains, in the 
south-east and mountain Jastrebac (1491 m) in the west part of the region 
and it belongs to Rhodope Mountains. The river Južna Morava flows 
through the central part of the region and the Nišava River flows through 
the southern part of the region.  There are six wine growing districts in 
this region: Sokobanja, Aleksinac, Žitkovica, Čegar, Kutin and Svrljig.  
Niš region covers 1311.85 hectares of vineyards where mostly wine 
grapes are grown (1022 hectares). The largest number of vineyards is in 
wine growing district of Čegar on about 554.35 hectares.  
 
In this region, 8.415 households have vineyards, which is about 33.15 % 
of the total number of agricultural households. Most vineyards are located 
in the municipalities of the City of Niš and Aleksinac.  
 

Nišava region 
 

Nišava region covers the area with vineyards which are located in the 
narrow ravine of the medium basin of the river Nišava. The region is 
surrounded with Svrljig Mountains (1334 m) in the north, mountain 
Vidlič (1413 m) in the north-east, Vlaška Mountain (1443 m) in the south 
and mountain Suva planina (1809 m), which belongs to the Balkan 
Mountains, in the south-west. Mountain Belava (946 m) is located in the 
central part of the region. There are three wine growing districts in this 
region: Bela Palanka, Pirot and Babušnica.  
 
Nišava region covers 470.88 hectares of vineyards out of which 70 % are 
extensive vineyards. The grapes grown in these vineyards are wine grapes 
(92%). Vineyards are mostly located in wine growing district of Pirot. 
  
In this region, 3.598 households have vineyards which is 30.3 % of total 
number of agricultural households. The largest number of vineyards is in 
the municipalities of Pirot and Bela Palanka.  
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Leskovac region 
 

Leskovac region covers the area of vineyards which are located around 
the City of Leskovac in wider area of the upper basin of the river Južna 
Morava and its tributaries such as Pusta Reka, Veternica and Vlasina. 
There are four wine growing districts in this region: Babičko, Pusta Reka, 
Vinaračko and Vlasotince.   
   
Map 5: Wine-growing regions and district of Central Serbia – statistics 
data (eastern part) 
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According to 2012 census of agriculture, Leskovac region covers 1459.27 
hectares of vineyards where mostly wine grapes are grown (88%), and 
43.3 % are extensive vineyards. Vineyards are mostly located in 
Vinaračko and Vlasotince wine growing districts. 
 
In this region, 10.863 households have vineyards which makes 33.6 % of 
total number of agricultural households. The average size of a vineyard 
cultivated by one agricultural household is 13.4 ares.    
 

Vranje region 
 

Vranje region covers the area of Vranje valley around the river of Južna 
Morava. The largest part of the region is located at the altitude of 390 to 
780 m above sea level. However, wine growing districts with vineyards 
are located at the altitudes of 420 to 650 m above sea. There are three 
wine growing districts in this region: Surdulica, Vrtogoško and 
Buštranjsko.    
 
According to 2012 census of agriculture, Vranje region has 421.31 
hectares of vineyards (about 409.58 hectares of fruitful vineyards, that is, 
97.22 %) out of which 103.58 hectares of table grape vineyards and 
317.73 hectares of wine grape vineyards. Vineyards are mostly located in 
Vrtogoško wine growing district (308.41 hectares). 
 
In this region, 2.613 households have vineyards which is 11.79 % of total 
number of agricultural households. The average size of a vineyard 
cultivated by one agricultural household is 16.1 ares. 
 

Čačak – Kraljevo region 
 

Čačak – Kraljevo region covers the area of Čačak ravine and the other 
side of the river Zapadna Morava, as well as other smaller locations in the 
valley of the river Ibar. In the north-west part of the region there are two 
mountains Ovčar (985 m) and Kablar (889 m), and in the south part there 
is mountain Jelica (929 m). There are three wine growing districts in this 
region: Ljubić, Jelica and Ibar.     
 
The region covers 64.88 hectares of vineyards, most of which are in Jelica 
wine growing district. Wine grape varieties are grown in 68% of the area.  
 

146



14 
 

In this region, 397 households have vineyards, which makes 1.24 % of 
total number of agricultural households. The average size of a vineyard 
cultivated by one agricultural household is 16.3 ares.  
  

The region of Tri Morave 
 

The region of Tri Morave is located in the central part of Serbia in lower 
basins of the rivers Zapadna Morava and Južna Morava and upper basin 
of the river Velika Morava and its tributaries. It is surrounded with 
mountains –Gledićke Mountains and Bešnjaja in the west and north, Goč, 
Željin, Kopaonik and Jastrebac in the south, and Beljanica, Kučajske 
Mountains, Rtanj and Ozren in the east. Most of the region spreads at the 
altitudes from 200 to 650 m but vineyards and wine growing districts are 
at altitudes ranging from 200 to 350 m. There are nine wine growing 
districts in this region: Paraćin, Jagodina, Jovac, Levac, Temnićko, 
Trstenik, Kruševac, Župa and Ražanj.      
 
The region covers 7528.76 hectares of vineyards, which makes it the 
largest area under vine in Serbia. Wine grape varieties are mostly grown 
in this region (78% of the total land area under vine). The largest number 
of vineyards is in Trstenik, Župa and Kruševac wine growing districts.  
 
In this region, 18.129 households have vineyards, which makes 33.16% 
of total number of agricultural households. The largest number of 
vineyards is in the municipalities of Aleksandrovac and Trstenik. The 
average size of a vineyard cultivated by one agricultural household is 41.5 
ares.  
  

Belgrade region 
 

Belgrade region covers the area of south part of the rivers Sava and 
Danube, starting from the mouth of the river Kolubara in the river Sava to 
the mouth of the river Velika Morava in Danube and the area on the 
slopes of the mountains Avala and Kosmaj. There are five wine growing 
districts in this region: Avala-Kosmaj, Grocka, Smederevo, Dubona and 
Lazarevac.        
 
According to the 2012 census, the region is covered with 1129.55 
hectares of vineyards and those are mostly table grape vineyards on 
62.3% of the total land area under vine.  This region is characterized as 
the largest area with table grape vineyards in Serbia.  
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In this region, 4.421 households have vineyards, which makes 11.88 % of 
total number of agricultural households. The largest number of vineyards 
is in the municipalities of Grocka, Smederevo and Mladenovac.  
  

Šumadija region 
 
Šumadija region covers the part of Šumadija with hilly terrain and it 
spreads from a mountain Rudnik to the river Velika Morava. Orography, 
that is, relief characteristics of this area are the Šumadija Mountains 
which belong to the group of Dinara Mountains, the so-called Šumadijska 
Greda. Mountains which are part of the previously mentioned group are 
Kosmaj (626 m), located in the north-west part of the region, Gledićke 
Mountains (922 m) in the south, Kotlenik (749 m), located south of the 
Gruža Lake, Rudnik mountain (1132 m) in the west and mountain 
Bukulja (696 m) also in the west part of the region. There are four wine 
growing districts in this region: Krnjevac, Oplenac, Rača and Kragujevac.  
 
In this region 1119.79 hectares of land are under vineyards with even 
percentage of table grape varieties (52%) and wine grape varieties (48%). 
Based on the area of vineyards, the most important wine growing district 
is Oplenac district which covers 545.7 hectares.  
 
In this region, 5.000 households have vineyards, which makes 12.84 % of 
total number of agricultural households. The largest number of vineyards 
is in the municipality of Topola.   
   

The wine-growing unit of Vojvodina 
 

There are 7 wine growing regions in the unit of Vojvodina (map 6.) 
 

1. Srem region, 
2. Subotica region, 
3. Telečki region, 
4. Potisje region, 
5. Banat region, 
6. South Banat region, 
7. Bačka region. 
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Srem region 
 

Srem region is located on the slopes of Fruška Gora Mountain facing the 
rivers Danube and Sava, excluding the area of national park ‘Fruška 
Gora’. The large part of the region is located at altitudes of 70 to 270 m. 
However, wine growing districts and vineyards are located at altitudes of 
90 to 270 m. Fruška Gora wine growing district is located in Srem region.   
 
Srem region covers 2215,55 hectares of land, out of which Fruška Gora 
wine growing district covers 1865,67 hectares. Mostly grown grapes are 
wine grape varieties; they are grown on 84% of the land in this region and 
on 85% of the land in the wine growing district.    
 
In this region, 2.200 household have vineyards, which makes about 5.29 
% of the total number of agricultural households. The largest number of 
vineyards is in the municipality of Šid.  
 

Subotica region 
 
Subotica region covers sandy terrain of Subotica-Horgoš Sands in the 
easternmost part of Serbia along the border with the Republic of Hungary. 
Subotica region consists of two separate parts: eastern and western parts. 
There are three wine growing districts in this region: Riđica, Palić and 
Horgoš. 
 
The region covers 312 hectares of vineyards. The largest number of 
vineyards is in Palić wine growing district (197 hectares). In this region, 
447 households have vineyards, which makes about 5.44 % of the total 
number of agricultural households. The largest number of vineyards is 
located in the municipality of Subotica.  

 
Telečki region 

 
Telečki region is located in the central part of Bačka, on the territory of 
Telečka kosa and Telečka plateau. There are three wine growing districts 
in this region: Zapadnotelečko (Telečka Kosa), Centralnotelečko (Bačka 
Topola), Istočnotelečko (Mali Iđoš). 
 
According to the 2012 Census of Agriculture, the region covers 115.3 
hectares of vineyards. Table grape varieties are grown on almost 35% of 
the land, which represents high rate of table grape production in 
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comparison to average rate of production in Serbia, especially considering 
the fact that climatic factors in this region are not favorable for table 
grape production.    
 
In this region, 334 households have vineyards, which makes 1.99 % of the 
total number of agricultural households.  
 

Potisje region 
 

Potisje region covers vineyards of eastern Bačka and west Banat in the 
vicinity of the river Tisa and it spreads to the north from Kanjiža to the 
mouth of the river Tisa in Danube. The region is located in the area along 
the river Tisa which has significant influence on the microclimate of the 
region and quality of the produced grapes. There are three wine growing 
districts in this region: Severno Potisje, Srednje Potisje and Južno Potisje.  
 
Potisje region covers 309 hectares of vineyards which are mostly located 
in Severno Potisje wine growing district (114.84 hectares) and the 
municipality of Čoka (94.22). 
 
In this region, 895 households have vineyards, which makes 3.49 % of the 
total number of agricultural households.   
 

Banat region 
 

Banat region spreads in Banat, and it consists of oases which are grouped 
in Kikinda and Srednji Banat wine growing districts. 
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Map 6: Wine-growing regions and district of Vojvodina – statistics data 
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In the region, there are 132 hectares of vineyards in the municipalities of 
Kikinda and Zrenjanin. Table grape varieties are grown on more than 36 
% of the land under vine.   
 
In Banat region, 800 households have vineyards, which is about 6.7 % of 
the total number of agricultural households.   
 

South Banat region 
 
South Banat region is located in the southeastern part of Vojvodina on the 
west slopes of the Vršac Mountains and in the area of Deliblato Sands. It 
is located in mostly plain terrain and partly on hilly terrain in the 
northeast part where 18 km long Vršac Mountains (641 m) spread from 
east to west and create favorable conditions for grape production. In the 
southeastern part of the region, the vineyards are located on the territory 
which is affected by climatic conditions of the Carpathian Mountains, the 
river Danube and Delibato Sands. There are three wine growing districts 
in this region: Vršac, Bela Crkva and Deliblato Sands.  
 
South Banat region covers 1730.69 hectares of vineyards, out of which 
Vršac wine growing district covers 1405.48 hectares.   
 
In this region, 786 households have vineyards, and an average size of a 
vineyard per one household is 2.2 hectares. The largest number of 
vineyards is in the municipality of Vršac.  
 

Bačka region 
 
Bačka region spreads in Bačka and it consists of three oases: Temerin, 
Bački Monoštor and Karavukovo.  
 
This region covers 18.87 hectares of vineyards, out of which 60% are 
wine grape vineyards. The largest number of vineyards is in the oasis 
Bački Monoštor.  
 
In this region, 325 households have vineyards, which is about 2.33 % of 
the total number of agricultural households. 
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The wine-growing unit of Kosovo and Metohija 
 

There are two wine growing regions in this wine-growing unit: 
1. North Metohija, 
2. South Metohija. 

 
The Census of Agriculture in 2012 was not conducted on the territory of 
AP Kosovo and Metohija.   
 

North Metohija region 
 
North Metohija region spreads on the terrains in the northwest part of 
Metohija from the slopes of Mokra Gora in the north to Pećka Bistrica in 
the south. It has two wine growing districts: Istočko and Peć.  

 
South Metohija region 

 
South Metohija region spreads on the terrain in the southwest part of 
Kosovo and Metohija, that is, in the area of South Metohija. It has five 
wine growing districts: Đakovac, Orahovac, Prizren, Suva Reka and 
Mališevac. 

 
Instead of conclusion 

 
According to the statistical data, there were 100 000 hectares of vineyards 
in Serbia in the 1980s of the last century. Today in Serbia, there are 22 
150 hectares of vineyards, out of which a fourth is cultivated extensively. 
There was a dramatic decrease in the size of the area under vine in the 
1990s of the last century. The government is making considerable effort 
to encourage establishment of new vineyards by providing subsidies and 
implementing other measures; however, despite all this, renewal of 
viticulture is a slow process. New vineyards are established with imported 
planting material, which is why the assortment is characterized by foreign 
white and red wine grape varieties. There are a small number of 
autochthonous and domestic new grape cultivars. 
 
Over the last few years, there was a significant progress in improving 
technologies for viticulture and enology and in improving wine quality 
and production of wine with geographical indication. This is proved by 
the fact that the export of qualitative wine with geographical indications 
has risen recently.    
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A large number of measures have to be taken at different levels in order 
for Serbian viticulture to be renewed and intensified. Although subsidies 
given for viticulture and enology are among the largest subsidies in the 
region, the government should continue providing support for new 
vineyard establishment, clone selection and certification as well as for the 
introduction of new modern technology. The producers have to change 
their habits; they have to cooperate (especially because of the label for 
geographical indications) and broaden knowledge and improve 
technologies. National scientific and research work has to be supported 
and developed.   
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 ANALIZA VAŽNIJIH OBELEŽJA POLJOPRIVREDNIH 
MAŠINA, OPREME I OBJEKATA U REPUBLICI SRBIJI  
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Apstrakt 
 

U radu su prikazani odabrani rezultati popisa poljoprivrede, sprovedenog 
2012. godine od strane Republičkog zavoda za statistiku Republike Srbije, 
a koji se odnose na poljoprivredne mašine, opremu i objekte u 
poljoprivredi. Osim rezultata izračunati su i  prikazani izvedeni 
pokazatelji koji se odnose na starosnu strukturu, regionalnu 
zastupljenost, snabdevenost gazdinstava i drugi. 
 
Ključne reči: mašine, mehanizacija, oprema, objekti, popis, obeležja. 

 
Uvod 

 
Ovaj rad je baziran na podacima iz Popisa poljoprivrede 2012. 
sprovedenog na teritoriji Republike Srbije osim na teritoriji AP Kosova i 
Metohije. Popisom su, pored ostalog, obuhvaćeni poljoprivredna 
mehanizacija i oprema kao i objekti u poljopivredi. Primenjeni 
instrumenti, obuhvat, obeležja i definicije u skladu su sa Svetskim 
programom popisa poljoprivrede 2010. (FAO – UN) i metodologijom 
Evrostata za sprovođenje Istraživanja o strukturi poljoprivrednih 
gazdinstava i proizvodnom metodu u poljoprivredi. Međutim, zbog 
različitih definicija pojmova, podaci dobijeni ovim popisom nisu u 
potpunosti uporedivi sa podacima dobijenim u dosadašnjim redovnim 
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statističkim istraživanjima. S obzirom na unapred zadati obim, koji 
postavlja odgovarajuća ograničenja, u ovom radu će biti prikazan i 
obrađen samo deo popisom dobijenih podataka koji se odnose na 
poljoprivreedne mašine, opreme i objekte i. Težište rada je na prikazu 
važnijih obeležja poput broja pojedinih sredstava mehanizacije i njihovoj 
regionalnoj zastupljenosti, starosnoj strukturi te broju, kapacitetima i 
korišćenim kapacitetima objekata u poljoprivredi.  
 

Traktori 
 

Traktori su osnovne pogonske jedinice u poljoprivredi. Međusobno se 
razlikuj po nizu karakteristika. Najčešće primenjivano razvrstavanje je 
razvrstavanje je prema broju osovina na i prema snazi motora ugrađenog 
u traktor. U upitniku za sprovođenje popisa 2012. godine traktori su 
razvrstani upravo na „Jednoosovinski traktori (motokultivatori)“ i 
„Dvoosovinski traktori“. Popisom 2012. godine ustanovljeno je da u 
Republici Srbiji ovih traktora ukupno ima 597.816 traktora.  
 
Jednoosovnski traktori obuhvataju ručne jednoosovinske traktore, 
kultivatore i motokopačice (freze) sa sedištem ili bez njega. U vreme 
popisa u Srbiji je bilo 186.922 jednoosovinska traktora što čini 31% od 
ukupnog broja traktora u Republici Srbiji. Najveći broj jednoosovinskih 
traktora (167.939) nalazi se u dva regiona i to: u Regionu Južne i Istočne 
Srbije (95.127) i u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije (72.812). 
Preostalih 18.983 traktora nalazi se u Regionu Vojvodine (10.607) i 
Beogradskom regionu (8.376) 
 
Graf. 1. Regionalana zastupljenost jednoosovinskih traktora (%). 
 

 
 
Izvor: RZS, Popis 2012. 
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Jednoosovinski traktori se odlikuju velikim učešćem traktora starijih od 
deset godina (182.484) u ukupnom broju jednoosovinskih traktora 
Najveća zstupljenost jednoosovinskih traktora starijih od deset godina je u 
Regionu južne i Istočne Srbije (94.026 od ukupno 95.127), a najmanja u 
Regionu Vojvodine (10.019 od ukupno 10.607). U regionu Šumadije i 
Zapadne Srbije od 72.812 jednoosovinskih traktora 70.413 je starije od 
deset godina, a u Beogradskom regionu je taj odnos 8.026 prema 8.376. 
 
Graf. 2. Procentualna zastupljenost jednoosovinskih traktora starijih od 
10 godinu u ukupnom broju jednoosovinskih traktora u Republici Srbiji i 
u regionima.  
 

 
 
Izvor: RZS, Popis 2012. 
 
Dvoosovinski traktori obuhvataju sve dvoosovinske traktore – točkaše i 
guseničare, bez obzira na marku, broj pogonskih osovina, upotrebu goriva 
i vrstu, kao i obim radova u poljoprivredi. Ovi traktori imaju veću 
primeno od jednoosovinskih traktora i imaju znatno veći raspon snage 
ugrađenih motora od jednoosovinskih traktora. Prema snazi motora 
razvrstani u pet kategorija: do 18 kW, 19-37 kW, 38-36 kW, 67-88 kW i 
89 i više kW. 
 
Broj dvoosovinskih traktora u Republici Srbiji je 410.894 što iznosi 69% 
od ukupnog broja traktora u Republici Srbiji. Posmatrano po regionoma, 
najveći broj dvoosovinskih traktora je u Regionu Šumadije i Zapadne 
Srbije (149.401) i Regionu Južne i Istočne Srbije (131.184). U Regionu 
Vojvodine nalazi se 107.745, a u Beogradskom regionu svega 22.564 
dvoosovinska traktora. 
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Graf. 3. Regionalana zastupljenost dvoosovinskih traktora (%). 
 

 
 
Izvor: RZS, Popis 2012. 
 
Analizom traktora prema kriterijumu kategorije snage ustanovljeno je da 
je najveći broj traktora u Republici Srbiji iz kategorije snage 19-37 kW 
(25-50 KS), i to 252.549, ili 61%. Gotovo upola manji je broj traktora iz 
kategorije 38-66 kW (51-90 KS) i iznosi 131.693. Slede traktoeri iz 
kategorije do 18 kW odnosno do 24 KS, (11.396), kategorije 67-88 kW, 
odnosno 91-120 KS, (10.089) i 89 kW i više, odnosno 121 KS i više, 
(5.167) 

 
Graf. 4. Učešće dvoosovinskih traktora pojedinih kategorija snage u 
ukupnom broju dvoosovinskih traktora u Republici Srbiji (%). 

 

 
 

Izvor: RZS, Popis 2012. 
 

Regionalna struktura traktora prema kategorijama snage pokazuje  da su  
svim regionima najviše zastupljeni traktori iz kategorije 19-37 kW, a 
zatim iz kategorije 38-66 kW. Slede traktori kategorije do 18 kW. 
Izuzetak je Region Vojvodine gde je više traktora kategorije 67-88 kW 
(6.685) i kategorije 89 kW i više (4.218), nego traktora kategorije do 18 
kW (1.637). 
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Tab. 1. Broj dvoosovinskih traktora po kategorijama snage u Republici 
Srbiji i u regionima.  
 

Kategorija 
snage 

traktora 

Republika 
Srbija 

Beogradski 
region 

Region 
Vojvodine 

Region 
Šumadije i 
Zapadne 

Srbije 

Region 
Južne i 
Istočne 
Srbije 

Do 18 kW 11.396 445 1.637 5.974 3.340 
19-37 kW 252.549 15.075 48.086 95.805 93.583 
38-66 kW 131.693 6.483 47.119 45.424 32.667 
67-88 kW 10.089 391 6.685 1.844 1.169 
89 kW i više 5.167 170 4.218 354 425 
 
Izvor: RZS, Popis 2012. 
 
Graf. 5. Učešće dvoosovinskih traktora pojedinih kategorija snage u  
Republici Srbiji i u regionima  (broj).  
 

 
 
Izvor: RZS, Popis 2012. 
 
Vrlo mali broj dvoosovinskih traktora u Republici Srbiji, mlađi je od 
deset godina (20.727). Nepovoljna starosna struktura dvoosovinskih 
traktora izražena je i u regionima. U regionu Južne i Istočne Srbije od 
ukupno broja 131.184 dvoosovinskih traktora, samo 2.387, mlađi su od 
deset godina. U Regionu Šumadije i Zapadne Srbije od ukupno 149.401, 
4.751 traktor mlađi je od deset godina. Najmlađi dvoosovinski traktori su 
u Regionu Vojvodine. Taj region raspolaže sa 107.745 traktora, a 11.950 
traktora mlaći je od deset godina. U beogradskom regionu (22564), broj 
traktora mlađi od deset godina je 1.639. 
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Graf. 6. Zastupljenost dvoosovinskih  traktora mlađih od 10 godinu u 
ukupnom broju dvoosovinskih traktora u Republici Srbiji i u regionima (%). 
  

 
 

Izvor: RZS, Popis 2012. 
 

Analiza starosti dvoosovinskih traktora po kategorijama snage motora 
ukazuje na veliku starost najzastupljenijih kategorija snage motora 
traktora. Kao što je već prikazano, najveći broj dvoosovinskih traktora u 
Republici Srbiji je kategorije 19-37 kW (252.549), a samo 7.038, traktora 
malđi su od deset godina. Slede traktori kategorije 38-66 kW gde je od 
ukupnog broja (131.693), 7.927 traktora mlađi od deset godina. U 
starosnoj strukturi najlošiju poziciju zauzeli su traktori kategorije do 18 
kW, gde je od ukupnog bropja ovih traktora (11.396) tek 163 traktora 
mlađe od deset godina. Najpovoljniju poziciju imaju traktori kategorije 89 
kW i više, kod kojih je od ukupnog broja (5.167), 2.388 mlađe od deset 
godina. Gotovo dvostruko veći je ukupan broj dvoosovinskih traktora 
kategorije 67-88 kW (10.089), a broj mlađih od deset godina je 3.211.  

 
Graf. 7. Regionalna zastupljenost dvoosovinskih  traktora mlađih od 10 
godina, u ukupnom broju traktora u regionu, izražena po kategorijama 
snage motora (%).  
 

 
 

Izvor: RZS, Popis 2012. 
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Kod pravnih lica znatno je povoljnija starosna struktura dvoosovinskih 
traktora nego kod porodičnih gazdinstava. Na nivou Republike Srbije od 
ukupnog broja dvoosovinskih traktora na gazdinstvima pravnih lica 
(5.877), skoro polovina (2.469), mlađi su od deset godina. Najmanja 
starost dvoosovinskih trakora je na gazdinstvima pravnih lica u Regionu 
južne i Istočne Srbije gde je od 536 traktora, 260 mlađe od 10 godina, a 
najveća u Beogradskom regionu gde su od 504 traktora, 123 mlađa od 
deset godina. U Regionu Šumadije i Zapadne Srbije ima 4.406 
dvoosovinskih traktora od čega su 1.970 mlađi od deset godina, a u 
Regionu Vojvodine su od 431 traktora, 116 mlađi od deset godina. 
 
Graf. 8. Regionalna zastupljenost dvoosovinskih  traktora mlađih od 10 
godina, kod pravnih lica, u Republici Srbiji i u regionima (%) Ukupan 
broj dvoosovinskih traktora pravnih lica =100%). 
 

 
 

Izvor: RZS, Popis 2012. 
 
Stavljajući u odnos još neke podatke odrđenih parametara iz popisa 2012. 
godine, dobijeni su odgovarajući pokazatelji koji su predstavljeni u 
sledećoj tabeli. 

 
Tab. 2. Neki pokazatelji koji se odnose na dvoosovinske traktore (broj).  

 

Pokazatelj 
Porodična 

poljoprivredna 
gazdinstva 

Gazdinstva 
pravnih lica i 
preduzetnika 

Ukupno 

Prosečan broj dvoosovinskih traktora po gazdinstvu 0,64 2,33 0,65 
Prosečan broj hektara KPZ* zemljišta po traktoru 7,13 93,6 8,36 
Prosečan broj dvoosovinskih trakora na 100 ha 
KPZ* 

14 1,1 12 

 

Izvor: RZS, Popis 2012. 
*KPZ – Korišćeno poljoprivredno zemljište 
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Kombajni 
 

Kombajni su samohodne mašine za jednofaznu žetvu ratarskih useva               
(žitarica i industrijskog bilja), povrća i voća, kao i za usitnjavanje biljaka i 
spremanje silaže. Poljoprivreda Srbije raspolaže ukupno sa 31.241 
kombajnom, popisom svrstanih u tri grupe: univerzalni žitni kombajni, 
silažni kombajni i ostali kombajni. U ukupnom broju kombajna 
najzastupljeniji su žitnih kombajna (19.474). Najveći broj ovih kombajna 
nalazi se u Regionu Vojvodine (42%), dok se u Beogradskom regionu 
nalazi 5%. Ostali žitni kombajni raspoređeni su priblišno jednako na 
Region Šumadije i Zapadne Srbije (25%) i Region Južne i Istočne Srbije 
(28%)  
 
Više od polovine (52%) silažnih kombajna Srbije nalazi se na 
poljoprivrednim gazdinstvima Regiona Šumadije i Zapadne Srbije, a 
25%, ili više od polovine preostalog broja, nalazi se u Regionu Južne i 
Istočne Srbije. Region Vojvodine raspolaže sa 19%, Beogradski region sa 
4% silažnih kombajna Republike Srbije. 
 
Ostali kombajni (979) (kombajni za grožđe, šećernu repu, povrtaske 
kulture...) najvećim delom su u Regionu Vojvodine (46%) i Regionu 
Šumadije i Zapadne Srbije (32%), dok se u Regionu Južne i Istočne Srbije 
nalazi 17%, au Beogradskom regionu 4%. 

 
Graf. 9. Regionalna zastupljenost kombajna (broj). 

 

 
 

Izvor: RZS, Popis 2012. 
 
Od ukupnog broja kombajna u Republici Srbiji (31.241), 95% stariji su od 
deset godina. Najstariji kombajni su u grupi „Silažni kombajni“ gde je 
97% starije od deset godina, a najmalađi u grupi „Ostali kombajni“ gde je 
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17% kombajna mlađih od deset godina. U grupi univerzalnih žitnih 
kombajna 5% je mlađe od deset godina. 
 
Iz analize starosne strukture kombajna po regionima, uočljivo je da su 
najmlađi kombajni, u sve tri grupe (univerzalni žitni, silažni i ostali 
kombajni), u Regionu Vojvodine, a najstraiji u regionu Južne i Istočne 
Srbije. Pri tome su u ova dva regiona, za razliku od ostala dva regiona, 
univerzalni žitni kombajni stariji od silažnih kombajna. 
 
Graf. 10. Zastupljenost kombajna mlađih od 10 godinu u ukupnom broju 
kombajna u Republici Srbiji i u regionima (%).  

 
Izvor: RZS, Popis 2012. 
 

Priključne mašine i oprema 
 

Priključna mašina predstavljaju skup delova povezan u jednu logičnu 
celinu koja povezana na odgovarajući način sa traktorom služi za 
izvođenje određenih operacija, kao najnižeg segmenta obrade dok je 
obrada jedan segment u tehnologiji.  
 
Popisom poljoprivrede 2012. godine u kategoriji priključne mašine i 
oprema obuhvaćeno je 37 stavki sa 2.421.065 jedinica to: 
 
Linije za šećernu repu  425 Cisterne osočare 13.629 Pumpe 55.819 
Berači kukuruza 31.063 Sejalice 114.710 Tifoni (manji) 3.148 
Vadilice krompira 5.754 Sadilice 14.807 Kišna krila 10.398 
Plugovi 336.928 Kultivatori špartači 64.462 Linearni sistemi 4.487 
Podrivači 14.440 Prskalice 138.084 Pivot sistemi 735 
Razrivači 3.364 Atomizeri 17.281 Prečistačii – bimovi 453 
Tanjirače 146.647 Prikolice 298.667 Elevatori 46.846 
Drljače 218.161 Cisterne 10.130 Mlinovi 124.287 
Setvospremači 60.453 Izuzimači silaže 391 Krunjači 190.075 
Valjci 15.090 Mašine za mužu 45.553 Rovokopači 1.260 
Rotofreze 36.685 Kosilice 148.191 Mašine za kalibriranje,  
Rasipači min. đubriva 95.378 Grablje 92.686 vakumiranje i pakovanje 501 
Rasipači stajnjaka 13.371 Prese (balirke) 46.706   
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Najveći broj popisanih jedinica nalazi se u Regionu Šumadije i Zapadne 
Srbije (861.290), a najmanji u Beogradskom regionu (130.313 ). Skoro 
jednak broj jedinica kategorije Prikljčne mašine i oprema nalazi se u 
Regionu Južne i Istočne Srbije (723.609), i u Regionu Vojvodine 
(705.853).  
 
Graf. 11. Zastupljenost priključnih mašina i opreme u regionima (%).  

 

 
 
Izvor: RZS, Popis 2012. 
 
Velika starost je odlika Priključnih mašina i opreme. Na nivou Republike 
Srbije, od ukupnog broja popisanih jedinica tek 156.509 mlađe su od 10 
godina, što je ispod 7%. Posmatarno po regionima, razlika koja se javlja 
između pojedinih regiona je veoma mala. Maksimalna iznosi 4,2%.  
Najveća starost je izražena u Regionu Južne i Istočne Srbije gde je od 
ukupnog broja popisanih jedinica (723.609), 33.248 mlađe od deset 
godina. U regionu Šumadije i Zapadne Srbije mlađe od dese tgodina je 
52.566 (od 861.290), u Beogradskom regionu 8.365, od ukupnog broja 
jedinica (130.313). Najmalađe su mašine i oprema u Regionu Vojvodine 
gde je od ukupno 705.853, mlađe od deset godina 62.330 popisane 
jedinice. 
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Graf. 12. Zastupljenost poljoprivrednih mašina i opreme mlađih od 10 
godinu po regionima (% od ukupnog broja u regionu). 
 

 
 
Izvor: RZS, Popis 2012. 
 
Na gazdinstvima pravnih lica znatno je povoljnija starosna struktura nego 
na porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima. Na nivou Republike Srbije, 
kao i u regionima, više od jedne trećine mlađe je od deset godina. 
odnosno 38%. Najveći procenat mašina i opreme mlađih od 10 godina, u 
odnosu  na ukupan broj u posmatranom regionu, nalazi se u Regionu 
Vojvodine (39%), a najmanji u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije 
(33%).  
 
Graf. 13. Zastupljenost poljoprivrednih mašina i opreme mlađih od 10 
godinu na gazdinstvima pravnih lica u Rpublici Srbiji i u regionima (% 
od ukupnog broja u posmatranom regionu).  

 
Izvor: RZS, Popis 2012. 
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Analizom starosne strukture na nivou Republike Srbije utvrđeno je da su 
najstarije drljače i krunjači kod kojih je od ukupnog broja,  99% starije od 
deset godina. Najmlađi su tifoni (manji) i mašine za kalibriranje, 
vakumiranje i pakovanje kod kojih je od ukupnog broja, 35% mlađe od 
deset godina. Posmatrano po regionima najmlađi su tifoni (manji) u 
Beogradskom regionu, gde su od ukupnog broja 58% mlađi od deset 
godina. Najnepovoljnija starost mašina je zabeležena u Beogradskom 
regionu i Regionu Južne i Istočne Srbije gde su linje mašina za šećernu 
repu 100% starije od deset godina. 
 

Objekti 
 

Popisom 2012. obuhvaćeni su objekti za smeštaj stoke, ojekti za smeštaj 
poljoprivrednih proizvoda, sušare i objekti za silažu, objekti za smeštaj 
poljoprivrednih mašina i opreme, hladnjače, kao i staklenici i plastenici. 
 
Objekti za smeštaj stoke, odnosno njihov ukupan broj (1.306.732), rezultat 
je zbira četri grupe objekata: za smeštaj goveda (340.337), koji obuhvataju 
objekte za sve kategorije goveda (muzne krave, telad, junice i tovna junad), u 
obe varijate držanja goveda  (vezani i slobodni sistem) i oba načina izđubravanja 
objekata(čvrstim i tečnim); za smeštaj svinja (507.031), koji obuhvataju sve 
kategorije kategorija (krmače, prasad, nazimice i tovna grla na punom, 
delimično rešetkastom i rešetkastom podu); za smeštaj kokošaka nosilja 
(305.427); za smeštaj ostale stoke (153.937). Kapaciteti ovih objekata izraženi u 
broju mesta kao i njihovo korišćenje u 2011/2012. godini prikazani su u 
narednom grafikonu. 
 
Graf. 14. Kapaciteti objekata za smeštaj stoke i njihovo korišćenje 
2011/2012 godine (broj mesta).  
 

 
 

Izvor: RZS, Popis 2012. 
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Korišćenje kapaciteta objekata za smeštaj stoke je znatno ispod 
raspoloživih kapaciteta. Najveća korišćenost je u grupi “Objekti za ostalu 
stoku” i znosi 81%, a najmanja u grupi “Objekti za goveda”, 36%. 
Raspoloživi kapaciteti objekata za kokoške nosilje u 2011/2012. godini 
korišćeni su sa 64%, a objekata za svinje sa 46%. 
Objekata za smeštaj poljoprivrednih proizvoda gazdinstava, sušara i 
objekata za silažu u Republici Srbiji ima 554.314 i to: koševa za kukuruz 
362.135, ambara 161.002, silosa 5.677, sušara 10.539, objekata za silažu 
12.849 i hladnjača 2.162. Kaspacitet tih objekata izraženi u m3 i 
korišćenje kapaciteta u 2011/2012. godini, prikazani su u narednom 
grafikonu. 
 
Graf. 15. Kapaciteti objekata za smeštaj poljoprivrednih proizvoda 
gazdinstava, sušara, objekata za silažu i hladnjača i njihovo korišćenje 
2011/2012 godine (m3).  
 

 
 
Izvor: RZS, Popis 2012. 
 
Korišćenje raspoloživih kapaciteta objekata za smeštaj poljoprivrednih 
proizvoda se značajno razlikuje od vrste i namene objekata. Tako je kod 
objekata za silažu korišćenje u 2011/2012. godini bilo 35%, a kod silosa 
102%. Veliko korišćenje raspoloživih kapaciteta je i kod sušara, 84%. 
Kod hladnjača je korišćenje raspoloživih kapaciteta iznosilo 70%,  kod 
ambara 58 5, a kod koševa za kukuruz 56%. 
 
Objekti za smeštaj poljoprivrednih mašina i opreme u Republici Srbiji 
raspolažu ukupnim kapacitetom 13.682.916 m3. Od ovog kapaciteta u 
2011./2012. godini korišćeno je preko 90%, ili 12.411.552 m3. 
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U Republici Srbiji od ukupnog broja poljoprivrednih gazdinstava 
(631.152), njih 211.958 poseduje 251.893 objekta za smeštaj 
poljoprivrednih mašina i opreme. Gazdinstva koja poseduju ove objekte 
raspolažu  prosečno sa 1,18 objekata. Istovremeno u Republici Srbiji ima 
419.594,  poljoprivredna gazdinstva, odnosno 66%, koja nemaju ni jedan 
objekat za smeštaj poljoprivrednih mašina i opreme. Sličan odnos je i u 
regionima. 
 
Graf. 16. Opremljenost poljoprivrednih gazdinstava (PG) objektima za 
smeštaj poljoprivrednih mašina i opreme (broj).  
 

 
 
Izvor: RZS, Popis 2012. 

 
Korišćenje kapaciteta objekta za smeštaj poljoprivrednih mašina i opreme 
je dosta visoko, oko 10% ispod raspoloživih kapaciteta. Na nivou 
Republike Srbije korišćenje raspoloživih kapaciteta u 2011/2012. godini 
iznosilo je 91%. Slično je i u regionima, sa malim razlikam između 
regiona. Najveće korišćenje raspoloživih kapaciteta bilo je u Regionu 
Vojvodine, 94%, a najmanje u Regionu Južne i Istočne Srbije, 89%.  U 
Beogradskom regionu to je iznosilo 90%, a u Regionu Šumadije i 
Zapadne Srbije 89%. 
 
Staklenici i plastenici su objekti za poljoprivrednu proizvodnju u 
zaštićenom prostoru. U Republici Srbiji 42.248 poljoprivrednih 
gazdinstva poseduju 102.390 takvih objekata i to: 542 domaćinstva 
poseduje 898 staklenika i 41.706 gazdinstava poseduje 101.492 
plastenika. Njihov kapacite zbirno iznosi 25.729.763 m2, od čega je u 
2011./2012. godini korićeno 24.218.862 m2, odnosno 94%.  
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Graf. 17. Kapaciteti staklenika i njihovo korišćenje u 2011./2012. godini 
u regionima (m2).  
 

 
 

Izvor: RZS, Popis 2012. 
 

Graf. 18. Kapaciteti plastenika i njihovo korišćenje u 2011./2012. godini 
u regionima (m2).  
 

 
 

Izvor: RZS, Popis 2012. 
 

Uočljiva je značajna razlika u korišćenju raspoloživih kapaciteta 
staklenika i plastenika. Na nivou Republike Srbije korišćenje raspoloživih 
kapaciteta plastenika iznosi visokih 97%, dok je kod staklenika to svega 
32%. Takođe se zapaža velika razlika u korišćenju kapaciteta staklenika  
među pojedinim regionima. Dok se u Regionu Južne i Istočne Srbije 
korišćenje kreće na nivou  97% , u Region Vojvodine je svega 15%. U 
Regionu Šumadije i Zapadne Srbije to iznosi 93%, a u Beogradsko 
regionu 31%. Za razliku od staklenika kod plastenika je vrlo ujednačeno 
korišćenje raspoloživih kapaciteta po regionima i kreće se od 95% u 
Regionu Šumadije i Zapadne Srbije, preko 97% u Regionu Vojvodine pa 
do 99% u Regionu Južne i Istočne Srbije i Beogradskom regionu.  

169



16 
 

Zaključak 
 

U Republici Srbiji 631.552 gazdinstva raspolaže sa 597.816 traktora od 
čega su 186.922 jednoosovinski, a 405.017 dvoosovinski traktori. U 
strukturi broja dvoosovinskih traktora prema snazi motora sa 61% 
dominiraju traktori snage 19-37 kW, i sa traktorima snage kategorije 38-
66 kW, koji su zastupljeni sa 31%, čine 93% ukupnog broja dvoosovinkih 
traktora. 
 
Traktore karakteriše velika starost: 98% jednoosovinskih i 95% 
dvoosovinskih traktora stariji su od deset godina. Primetna je razlika u 
starosnoj strukturi dvoosovinskih traktora između porodičnih gazdinstava 
i pravnih lica. Procentualana zastupljenost dvoosovinskih traktora starijih 
od deset godina kod porodičnih gazdinstava je  95%, dok je kod pravnih 
lica 58%. 
Prosečna opremljenost gazdinstava dvoosovinskim traktorima u Republici 
Srbiji iznosi 0,65  traktora po jednom gazdinstvu. Pri tome, kod 
porodičnih poljoprivrednih gazdinstava to iznosi 0,64 traktora/gazdinstvo, 
a kod pravnih lica 2,33 traktora/gazdinstvo. Nasuprot ovome na jedan 
traktor kod porodičnih gazdinstava dolazi prosečno 7,13 ha korišćenog 
poljoprivrednog zemljišta, a kod pravnih lica 93,6 ha/traktor. Na nivou 
Republike Srbije na jedan dvoosovinski traktor dolazi prosečno 8,36 ha. 
 
U Republici Srbiji kombajna ima 31.241 i to: žitnih 19.474, silažnih 
10.788, i ostalih 979. Visoka starost je karakteristika kombajna i iznosi 
95% kombajna starijih od deset kodina. Najstariji su silažni kombajni, sa 
97% kombajna starijih od deset godina. Kod žitnih kobajna 95%, a kod 
„ostalih“ 83%  starije su od deset kodina. Regionalni razmeštaj je takav 
da se u Regionu Vojvodine nalazi najviše žitnih kombajna (42%), i 
„ostalih“ (46%), a silažnih u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije  (52%) 
 
Priključne mašine i oprema (2.421.062) skoro ravnomerno su zastupljene  
u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije (36%), Regionu Južne i Istočne 
Srbije (30%) i u Regionu Vojvodine (29%), a ostatak o 5% nalazi se u 
Beogradskom regionu. Od ukupnog broja 93% je starije od deset godina. 
Najstarije su drljače i krunjači kod kojih je od ukupnog broja,  99% starije 
od deset godina, a najmlađi su tifoni (manji) i mašine za kalibriranje, 
vakumiranje i pakovanje kod kojih je od ukupnog broja, 35% mlađe od 
deset godina. 
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Starosna struktura priključnih mašina i opreme znatno je povoljnija na 
gazdinstvima pravnih lica nego na porodičnim gazdinstvima. Na nivou 
Republike Srbije, kao i u regionima, više od jedne trećine mlađe je od 
deset godina dok kod porodičnih gazdinstava to iznosi oko 6%. 
 
Raspoloživi kapaciteti objekata za smeštaj stoke u Republici Srbiji 
korišćeni su u 2011/2012. godini sa 61%. Najmanje su korišćeni 
kapaciteti objekata za smeštaj goveda (36%), a najviše objekti za smeštaj 
ostale stoke (81%). Kapaciteti objekata za smeštaj kokošaka nosilja 
korišćeni su 64% i objekta za svinje 46%. Kod objekata za silažu, prema 
podacima popisa, silosi su korišćeni sa 102%. Sa visokim procenat  
 korišćeni su i kapaciteta sušara, 84%, a najmanje su korišćeni objekti za 
silažu, 35%. 
 
Od 631.552 gazdinstava u Republici Srbiji, manje od polovine (40%) 
poseduje objekte za smeštaj mašina i opreme (251.893). Ukupni smeštajni 
kapaciteti iznose 13.682.916 m2, odnosno, prosečno, 22 m2 po gazdinstvu 
ili 54 m2 po gazdinstvu koje poseduje objekte za sneštaj. Korišćenje 
smeštajnih kapaciteta u 2011/2012. godini na nivou Republike Srbije bilo 
je 91%. Slično je i u regionima i kreće se od 89% u Regionu Kužne i 
Istočne Srbije pa do 94% u Regionu Vojvodine. 
 
U Republici Srbiji 42.248 gazdinstava poseduju 102.390 plastenika i 
staklenika čiji je ukupni kapacitet 25.729.763 m2. Postoji velika razlika u 
korišćenju kapaciteta plastenika (97%) i staklenika (32%). Posmatrano po 
regionima, korišćenje kapaciteta plastenika je vrlo ujednačeno i kreće se 
od 95% u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije do 99% u Beogradskom 
regionu i Regionu Južne i Istočne Srbije. Nasuprot ovome korišćenje 
kapaciteta staklenika veoma se razlikuje od regiona do regiona. Najviše 
su se koristili kapacitet staklenika u Regionu Južne i Istočne Srbije (97%), 
dok u Regionu Vojvodine to iznosi svega 15%. U Beogradskom regionu 
kapaciteti su korišćeni 31%, a u Regionu Šumadije i zapadne Srbije 93%. 
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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 
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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 
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 
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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 
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
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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 
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 j
T 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.  
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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 
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. 
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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). 
 
Графикон 2. Структура коришћеног пољопривредног земљишта по 
регионима 
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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 
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 
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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. 

 
Графикон 3. Структура газдинстава по регионима у  зависности од 
величине коришћеног пољопривредног земљишта 
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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 
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. 
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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 

Севернобанатска 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 

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 
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Графикон 4. Структура појединих категорија коришћеног 
земљишта по регионима 

 
 
 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.  
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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 

         
Позитивна асиметрија је најизраженија код региона и области 
Војводине и последица је највеће заступљености коришћеног 
земљишта већег од 100 ha. 
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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 
израчунате вредности Ђинијевих коефицијената потврђују да је 
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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 
 

 
 

185



15 
 

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 
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Западнобачка област која има највећи Ђинијев коефицијент 0.8463, 
док је највећа вредност Тејловог коефицијента у Средњобанатска 
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 
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Ђинијевог коефицијента концентрације. Као алтернативни 
показатељ равномерности расподеле примењен је и Тејлов индекс. 
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 
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"ВОЋАРСТВО СРБИЈЕ – СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ" 
 
 
Зоран Кесеровић 
Ненад Магазин 

 
 

Апстракт 
 

Воћарство и виноградарство у Србији подложно је различитим 
осцилацијама, пре свега у обиму производње, квалитету, приносу и 
ценама. Резултати пописа пољопривреде из 2012. године показују да 
воћњаци заузимају 4,8% површина укупног пољопривредног 
земљишта, што је мало с обзиром на повољне климатске и 
земљишне услове за гајење воћака. Доминантне су коштичаве воћне 
врсте, затим следе јабучасте, јагодасте, а најмање су заступљене 
језграсте воћне врсте. Упоредо са површинама у раду су 
анализирани и подаци о приносима, технологији производње, и друге 
релевантне информације. 
 
Велики део воћних засада у Србији је екстензиван, са ниским нивоом 
агротехнике или чак са одсуством било каквих мера у засаду. Циљ 
овог рада је да се укаже на потребу израде Рејонизације воћарске 
производње у Србији. Рејонизацијом би се створили услови за 
остваривање раста воћарске производње, интензификацију и 
увођење нових технологија и сорти које треба прилагодити 
насталим климатским променама. 
 
Кључне речи: попис, воћарство, стање, предлог мера, технологије 
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Увод 
 
Воћарство је веома важна грана пољопривреде у Србији. 
Производња воћа чини око 11% вредности пољопривредне 
производње (Стратегија развоја пољопривреде Републике Србије 
2014-2024). Природни услови у појединим регионима Србије не 
одговарају другим областима биљне производње, али су зато 
поједине воћне врсте у тим регионима нашле оптимално место за 
постизање врхунских резултата по квалитету, приносу и приходу. 
Дуга традиција у производњи шљиве, малине, јабуке и вишње је 
један од разлога зашто су ове воћне врсте најзначајније за воћарску 
производњу Србије. Већина осталих континенталних воћних врста 
(бресква, крушка, кајсија, трешња, јагода, купина) се такође 
традиционално гаје у појединим регионима Србије.  
 
Укупна производња воћа у Србији у периоду 2000-2013. година се 
кретала од 600.000 тона 2002. године до рекордних 1.523.000 тона 
2013. године (графикон 1). Фактори који утичу на осцилације 
приноса су следећи: појава ниских зимских температура и раних 
пролећних мразева, штете од града, суша, појава површинских вода, 
нагле промене температура у периоду мировања, алтернативна 
родност итд. Повећањем интензивности производње путем 
инсталирања система за наводњавање, противградних мрежа, анти-
фрост система и др. свакако се смањују ризици по принос. Међутим, 
ради се о скупим инвестицијама које су рентабилне једино у 
агроеколошким условима који одговарају одабраној воћној врсти. 
 
Србија је водећи произвођач воћа у региону. Код појединих воћних 
врста смо водећа земља и у европским и светским размерама. 
Захваљујући бесцаринском статусу са Руском Федерацијом и 
ЦЕФТА споразуму, велики део стоног воћа се пласира управо на ова 
тржишта, док се замрзнуто воће и прерађевине углавном извозе у 
ЕУ. У структури извоза пољопривредних производа воће и 
прерађевине од воћа учествује са 17% (Стратегија развоја 
пољопривреде Републике Србије 2014-2024). 
 
Капацитети хладњача и складишта за различите прерађеног воћа 
(укључујући замрзавање) су углавном довољни за прихват свог воћа 
намењеног тим видовима прераде, осим у годинама када дође до 
хиперпродукције каква је била 2013. година. Капацитети су углавном 
регионално распоређени на местима производње, мада се део 
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хладњача налази ван производних подручја. Капацитети за 
складиштење стоног воћа су недовољни, технологија чувања воћа, са 
изузетком јабуке, је на ниском нивоу, а савремене хладњаче већих 
капацитета су углавном смештене у Војводини. На жалост, чест је 
случај да произвођачи немају сопствене хладњаче, већ су оне као у 
случају малине и купине, углавном у власништву фирми које се баве 
откупом воћа.  
 
Потребно је донети и читав низ нових закона и прописа као што је 
Закон о Интегралној производњи, дорадити Закон о производњи 
садног материјала, и израдити Званичну рејонизацију воћарске и 
виноградарске производње у Србији коју треба поставити као основу 
сваке развојне политике у овој области. 
 
Процене о укупним површинама под појединим воћним врстама су 
биле доста нералне, а поготово подаци до којих се може доћи на 
сајту ФАО организације. Попис пољопривреде је дао много реалнију 
слику и ти подаци су основа овог текста, док су ФАО подаци 
кориштени за представљање података о површинама у другим 
земљама Европе. 

 
Воћарство Србије 

 
Захваљујући Попису пољопривреде урађеном 2012. године у 
Републици Србији, први пут у последњих 50 година се дошло до 
тачних података о површинама под воћњацима, како укупних, тако и 
оних по воћним врстама. Резултати пописа показују да воћњаци 
заузимају 163.310 ха (без јагоде), односно 4,8% површина укупног 
пољопривредног земљишта, што је мало с обзиром на повољне 
климатске и земљишне услове за гајење воћака.  
 

Укупне површине воћњака 
 
Највеће површине под воћњацима у Србији се налазе у западној 
Србији, Шумадији, Подунављу (Гроцка и Смедерево) и деловима 
јужне Србије. Иако се значајне површине модерних засада воћа 
налазе и у Војводини, површине су ипак значајно мање него у 
наведеним деловима Србије. Такође, источна и југоисточна Србија 
су крајеви са мање заступљеним воћарством у пољопривреди. 
Највеће површине под воћњацима се налазе у општини Гроцка (7625 
ха), затим следе Ваљево (5657 ха), Прокупље (4565 ха), Смедерево 
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(4412 ха) и Чачак (4168 ха). У неким случајевима (Гроцка, 
Смедерево), поред одличних климатских услова, близина 
београдског тржишта је била пресудна за развој воћарства, док су 
код осталих набројаних општина пресудни највећим делом повољни 
агроеколошки фактори, али и немогућност гајења других култура у 
тим подручјима. 
 
Међутим, ако посматрамо површине под плантажним засадима, 
односно екстензивним засадима, мапа воћарства Србије се доста 
мења. Западна Србија и Шумадија су са великим површинама 
екстензивних засада (Ваљево, Краљево, Ужице, Бајина Башта, 
Крагујевац), а највеће површине под плантажним засадима су у 
општинама Гроцка, Смедерево, Прокупље, Топола и Ваљево). Удео 
екстензивних засада у Војводини је мали, а претпоставка је да 
највећи удео екстензивних засада у Србији чине засади шљиве. 
 

Јабучасте воћне врсте 
 
Јабучасте воћне врсте у Србији покривају нешто преко 20% укупних 
површина под воћњацима. Услови за гајење ових врста су углавном 
повољни, а доминанти производни региони су Подунавље, северна 
Бачка, Срем и Шумадија. Удео јабучастог воћа у укупној 
производњи воћа износи око 25% што ако се упореди са површинама 
под овим врстама говори о већој интензивности гајења ових воћних 
врста у односу на друге.  
 

Јабука 
 
 Најважнија јабучаста воћна врста се у Србији налази на 
23.737 ха и друга је воћна врста по површинама, иза шљиве. У 
европским размерама, Србија је по површинама под јабуком на 12-
том месту. Највеће површине под јабуком се налази у општинама 
Суботица (1596 ха), Смедерево (1340 ха), Гроцка (1219 ха), Чачак 
(831 ха) и Ариље (778 ха). Значајне површине су и у Срему, 
деловима Шумадије, јужном Банату. Ово је пре свега захваљујући 
чињеници да јабука добро подноси ниске зимске температуре, избор 
подлога и сорти је велики, плодови могу дуго да се чувају. 
У Србији је рекордан обим производње јабуке остварен у 2013. 
години када је произведено 332.255 тона (графикон 1). Међутим, 
прави показатељ стања је принос по јединици површине.  
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Просечан принос је око 10,7 т/ха, што је веома мало у односу на 
просеке у развијеним воћарским земљама Европе, али је то 
истовремено и показатељ екстензивности доброг дела засада. Према 
наводима Кесеровића (2012) у новоподигнутим високоинтензивним 
засадима у густом склопу са противградним мрежама и системима за 
наводњавање приноси се крећу у пуној родности од 50 до 70 т/ха 
зависно од сорте. Јабука је једна од ретких воћних врста код које је 
дошло до увођења најновијих технологија које се могу поредити са 
најразвијенијим воћарским земљама света. 
 
Графикон 1. Производња јабуке у Србији, 2000-2013.  
 

 
 
Извор података Републички завод за статистику. 
 

Крушка 
 

Укупне површине под крушком у Србији износе 7.343 ха што је 
смешта на 10. место у Европи. Убедљиво највеће површине су у 
општини Лесковац (362 ха), а затим следе Чачак (287 ха), Шид (215 
ха), Краљево (202 ха), Гроцка (196 ха). Осим ових општина, крушка 
је значајно присутна и у другим деловима Срема, на северу Бачке, 
Мачви, деловима западне Србије и Шумадији. 
 
У Србији је рекордне 2013. године произведено 68.121 тона 
(графикон 2) што је далеко ниже од 80.000 тона које су се 
производиле 80-тих година прошлог века. У последњих неколико 
година подигнути су већи засади поготову у Срему, али подизање 
засада не прати и најновија технологија као што је то случај код 
јабуке. Просечан принос је и даље низак, свега око 7,5 т/ха.  
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Графикон 2. Производња крушке у Србији, 2000-2013.  

 
Извор података Републички завод за статистику. 

 
Дуња 

 
Иако веома тражено воће, пре свега за производњу ракије, дуња је 
мало заступљена у воћарству Србије, свега на 1.631 ха. И те мале 
површине су довољне да Србија буде водећа земља по површинама 
под дуњом у Европи. Највеће површине се налазе у општини Блаце 
(98 ха), затим у Александровцу (73 ха), Краљеву (68 ха), Прокупљу 
(65 ха) и Врању (55 ха), дакле углавном у јужној и централној 
Србији.  
 
У Европи, ако изузмемо Турску, на првом месту по производњи је 
Србија са 13.955 тона. Према статистичким подацима у појединим 
годинама производња надмашује и 15.000 тона, а просек за последње 
четири године је 12.696 тона. Просечан принос износи 12,7 т/ха. У 
2013. и 2014. години је владало велико интересовање за подизање 
засада ове воћне врсте. 
 

Коштичаве воћне врсте 
 
Преко две трећине засада воћа у Србији чине коштичаве воћне врсте 
(око 67%), а у оквиру тога две трећине отпада на шљиву. 
Производња коштичавих воћних врста је заступљена у свим 
деловима Србије, али доста зависи од посматране воћне врсте. На 
овако велику распрострањеност коштичавих воћака, између осталог, 
утицали су и изузетно повољни природни услови за њихово гајење, 
близина прерађивачких капацитета, потражња свежег, смрзнутог и 
сувог воћа. 
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Коштичаве воћне врсте врсте воћака доминирају и по обиму 
производње са око 57% учешћа у производњи воћа. Ако то 
упоредимо са површинама, видимо да је проценат нижи што говори 
да је добар део засада екстензиван, односно са малим приносима. 
После шљиве, вишња је најважнија воћка ове групе.  
 

Шљива 
 
Шљива је водећа воћна врста у Србији, а чак се може рећи и да је 
један од симбола Србије. Укупне површине под шљивом су у 2012. 
години биле 77.949 ха по чему је прва у Европи. Шљива се гаји на 
територији целе Србије, али се ипак издвајају подручја западне 
Србије, Шумадије и део јужне Србије око Прокупља. Водеће 
општине по површинама су Ваљево (4006 ха), Краљево (2351 ха), 
Крагујевац (2330 ха), Осечина (2265 ха) и Прокупље (2049 ха). 
Традиција, повољни природни услови, прерада у ракију итд. су 
раније опредељивали произвођаче да се баве производњом шљиве, 
али на жалост углавном на екстензиван начин. Мало је засада у 
којима се производе плодови намењени стоној потрошњи, а старост 
већине засада је доста велика. У Србији у прошлој години 
произведено 738.278 т шљиве (графикон 3), те закључујемо да је 
просечан принос свега нешто изнад 10 т/ха, и то у рекордној години. 

 
Графикон 3. Производња шљиве у Србији, 2000-2013.  

 
Извор података Републички завод за статистику. 
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Производња се на годишњем нивоу повећава, што указује на 
чињеницу да се екстензивна производња све више замењује 
полуинтензивним и интензивним начинима гајења. Евидентне су и 
промене у сортименту ове воћне врсте. Доминација аутохтоних 
ракијских сорти је све мања, а све се више гаје и полако заузимају 
водеће место у структури шљиварства сорте као што су чачанска 
лепотица, стeнлеј и чачанска родна. У мањој мери присутне су и 
чачанска рана, тимочанка и чачанска најбоља.  
 

Вишња 
 
Под вишњом се у Србији налази 13.990 ха те је по тим површинама 
Србија четврта земља у Европи. Велике површине под вишњом се 
налазе у јужној и источној Србији, Мачви, деловима Шумадије, 
Срему, северу Бачке и средњем Банату. Вишња је једна од ретких 
воћних врста која је значајније заступљена у источној Србији. 
Општине са највећом производњом вишње су Прокупље (2085 ха), 
Мерошина (1411 ха), Лесковац (1353 ха), Књажевац (926 ха) и 
Шабац (588 ха).  
 
Графикон 4. Производња вишње у Србији, 2000-2013.  

 
Извор података Републички завод за статистику. 
 
Вишегодишњи просек производње износи 82.436 тона (графикон 4), 
што Србију ставља на четврто место у Европи. Наши подаци говоре 
да је принос нешто испод 6 т/ха. Ниски приноси, праћени лошим 
квалитетом плодова, ниске или по годинама променљиве откупне 
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цене и често неадекватни односи између произвођача и 
откупљивача, утицали су на нерентабилност гајења, па чак и крчење 
засада појединих година. Највећи део производње вишње се користи 
првенствено као замрзнута (са или без коштице), конзервисана, а 
доста се односи и на производњу сокова. Клонови облачинске 
вишње и циганчице чине готово 85% укупне производње вишње у 
Србији (Церовић и Радичевић, 2008). Побољшање структуре 
сортимента, технологије гајења и прераде вишње, уз истовремено 
креирање подстицајног амбијента, могу водити вишњарство од 
екстензивне и полуинтензивне ка интензивној производњи.  
 

Бресква 
 
Бресква је коштичава воћна врста која је доста осетљива на ниске 
температуре тако да је заступљена у мањем броју региона на 
укупним површинама од 8.012 ха. По површинама Србија је пета 
земља у Европи. Највише је има у Подунављу и централном делу 
Шумадије који је наслоњен на Подунавље, затим у Срему, и то пре 
свега у општинама које су на падинама Фрушке горе, северној Бачкој 
и јужном Банату. Далеко највеће површине под овом воћном врстом 
се налазе у Гроцкој (2372 ха) и Смедереву (1961 ха), а далеко иза 
њих су Топола (426 ха), Младеновац (296 ха) и Инђија (248 ха). 
Равничарски делови Војводине нису препоручљиви за гајење 
брескве, тако да су честе године са измрзавањем цветова у северној 
Бачкој. 
 
У последње четири године приноси су са просеком од 69.093 тона. 
Са овом производњом Србија се по ФАО подацима налази на петом 
месту у Европи. Узроци варирања приноса из године у годину су 
ниске зимске температуре и рани пролећни мразеви. Са друге стране, 
негативни показатељи су производња на малим приватним 
површинама, разједињеност, хетерогеност и застарео сортимент који 
није пратио динамичне промене у светском сортименту брескве. 
Данас се у нашим плантажним засадима доминантне сорте средњег и 
средње касног времена сазревања, док је најзаступљенија подлога 
сејанац виноградске брескве (Николић и сар., 2010).  
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Кајсија 
 
Поред брескве, кајсија је једна од најосетљивијих воћних врста на 
ниске температуре, како зимске тако и пролећне мразеве у цветању и 
прецветавању. И поред те чињенице доста засада кајсије је 
подигнуто у равничарским деловима Војводине, што је ризично и 
неоправдано. Ипак, кајсија се највише гаји у Подунављу и околини 
Чачка, у Србији укупно укупно на 5.290 ха. По површинама под 
овом воћном врстом Србија је на осмом месту у Европи. Посматрано 
по општинама, далеко највеће површине се налазе у Гроцкој (1949 
ха), затим у Чачку (549 ха), Смедереву (234 ха), Зрењанину (95 ха) и 
Суботици (94 ха). 
 
Висина годишње производње током последњих година варира од 
12.747 тона у 2002. години до 40.754 тона у 2004. години, са 
просеком у последње четири године од 23.504 тона, што Србију 
ставља на шесто место у Европи по оствареној производњи, али са 
приносом од свега 7,1 тоне Пораст тражње за плодовима за свежу 
потрошњу је условио увођење нових сорти, као што је роксана, 
цегледи бибор, мађарска најбоља, кечкеметска ружа, амброзија и 
домаћих сорти нс-4, нс-6, новосадска касноцветна и новосадска 
родна. Као подлога се најчешће користи сејанац џанарике 
Унапређење производње кајсије би требало да почива на 
ограничавању производње кајсије у одговарајућим агроеколошким 
условима, коришћењу безвирусног садног материјала, комбиновању 
сорти у засадима, као и интензивнијој технологији гајења. 
 

Трешња 
 
Убедљиво највеће површине под трешњом у Србији се налазе у 
општини Гроцка (1032 ха) што чине више од једне четвртине 
укупних површина под трешњом у Србији које износе 3682 ха. 
Србија је по тим површинама на 14. месту у Европи. Познато је да је 
центар трешњарства село Ритопек. Поред Гроцке, трешња се у већем 
обиму гаји и у Смедереву (182 ха), Чачку (126 ха), Смедеревској 
Паланци (77 ха) и Тополи (73 ха).  
 
Највећа производња забележена је у 2004. години и износила је 
30.825 тона, а најмања 2002. године, са просеком за последње четири 
године од 25.279 т. Наши подаци говоре да је просечан принос око 
6,9 т/ха. Међу најзначајнијим ограничавајућим чиниоцима 
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производње трешње у Србији су неадекватна структура сортимента, 
коришћење бујних генеративних подлога, бујна стабла и велики 
размаци садње који отежавају примену агро- и помотехничких мера, 
као и бербу плодова. Као сорте погодне за комерцијално гајење, 
поред стандардних сорти са којима произвођачи имају позитивна 
искуства (сувенир, бурлат, старк харди џајант, ван, стела, 
гермерздрофска), треба препоручити и новије сорте које су на основу 
испитивања у огледним и производним засадима показале добре 
биолошко-производне особине (бурлат ц1, кармен, ерли корвик, 
самит, кордиа, лапинс, регина; карина, свит харт). Овакве трендове у 
побољшању структуре сортимента треба да прате и позитивни 
помаци у погледу технологије гајења, од избора система гајења и 
коришћења слабо бујних подлога до примене адекватних агро- и 
помотехничких мера.  
 

Језграсте воћне врсте 
 
Од језграстих воћних врста у Србији се највише гаје орах и леска, 
али удео засада под овим воћним врстама није већи од 5% од засада 
под воћем.  
 
Најзначајније врсте језграстих воћака, орах и леска, су релативо 
запостављене врсте воћака што најбоље показује укупна 
производње. На производњу језграстих воћних врста отпада свега 
око 1,6% од остварене производње воћа у последње четири године. 
 

Орах 
 
Орах се гаји у свим деловима Србије, и то су углавном екстензивни 
засади. Укупне површине износе 4.787 ха што Србију ставља на 11. 
место у Европи. Највеће површине се налазе у општинама Ваљево 
(146 ха), Краљево (127 ха), Крагујевац (124 ха), Кула (122 ха), Брус 
113 (ха). 
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Графикон 5. Производња ораха у Србији, 2000-2013.  

 
Извор података Републички завод за статистику. 
 
Укупна производња од 2000. године на овамо се кретала од 10.238 
тона у 2002. години до 25.172 тона у 2009. години са просеком у 
последње четири године од 20.475 тона (графикон 5). Србија се по 
производњи налази на 5. месту у Европи. 
 
Сортимент ораха је релативно стар, споро се мења и није динамичан 
као код других врста воћака. Водеће сорте и селекције у производњи 
требало би да буду: расна, срем, шампион, касни родни, тиса, овчар 
и шејново, опрашивачи гајзенхајмски 139, гајзенхајмски 251 и 
јупитер, а перспективне фенор, фернет и тисашечи 72. У Србији је 
доста урађено на стварању нових сорти ораха, али недовољно на 
увођењу савремених технологија. Поред производње плодова ораха, 
треба обратити пажњу и на производњу ораха чија би намена била за 
производњу дрвета које је јако цењено у столарској индустрији. 
 

Леска 
 
Површине под леском у Србији износе 2.239 ха што је ставља на 
шесто место у Европи. Иако су природни услови различитих делова 
централне Србије повољнији за гајење леске, највише засада ове 
воћне врсте се налази у Војводини. Углавном је реч о великим 
плантажним засадима, делимично жбунасте форме, а делимично 
стаблашице калемљене на мечију леску. Прва по површинама је 
општина Шид (137 ха), а затим следе Пећинци (111 ха), Кула (107 
ха), Шабац (71 ха) и Вршац (51 ха). 
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У Србији не постоје статистички подаци о приносима и производњи 
леске. Процењује се да производња износи од 800 до 1000 тона.  
Водеће сорте леске у новим засадима су енис, тонда ђентиле деле 
ланге, тонда ђентиле романа, донда ди ђифони и исарски дуги, а 
опрашивачису римски, ноћионе и халшки џин (Церовић и сар., 2003). 
 

Јагодасте воћне врсте 
 
Извозно веома значајне воћне врсте за Србију (малина и купина) 
заједно заузимају око 8,6% површина под воћним врстама. Иако 
спада у јагодасте воћне врсте, јагода је Пописом пољопривреде 
придодата групи поврћа, те површине под овом воћном врстом не 
улазе у укупне површине под воћњацима. Друге воћне врсте 
(боровница, рибизле, аронија) су за сада симболично заступљене. 
 
Јагодасто воће је већ дужи низ година за Србију у врху најважнијих 
пољопривредних извозних артикала, одмах иза житарица. Са обимом 
извоза од око 100.000 тона (углавном замрзнутих плодова) и 
приходима од преко 200 милиона US $ очекује се да ће ту позицију и 
задржати, имајући у виду стање наше пољопривреде. Примарно 
место заузима малина, а затим следе јагода и купина. За последње 
четири године просечна производња јагодастог воћа у Србији је 
износила 140.369 тона, што чини око 10,94% од остварене 
производње воћа у Србији у последње четири године.  
 

Малина 
 
Малина је водећа воћна врста по вредности извоза, а гаји се на 
11.041 ха. Ако томе додамо површине под купином (2.977 ха), ради 
поређења са ФАО подацима у којима су ове две врсте заједно, 
Србија је на трећем месту у Европи по површинама под овим 
врстама. Производња је углавном концентрисана у западној Србији, 
и делимично неким деловима јужне Србије. Реч је о производњи 
углавном једне сорте, виламет, која је намењена замрзавању, док су 
стоне сорте мало заступљене. Највеће површине под малином су у 
општинама Ивањица (1249 ха), Ариље (1226 ха), Крупањ (759 ха), 
Брус (705 ха) и Бајина Башта (694 ха). 
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Графикон 6. Производња малине у Србији, 2000-2013.  

 
Извор података Републички завод за статистику. 
 
Укупна производња малине у Србији је до 2012. године била на 
стабилном нивоу од нешто преко 80.000 тона, а у тој и у 2013. 
години бележи пад на око 70.000 тона (графикон 6). Разлоге треба 
тражити у подизању засада са изданцима из производних засада, 
појави суше и мраза 2012. године, лошој технологији производње. 
Сортимент малине у Србији је одавно утврђен и не мења се лако. 
Доминира виламет са око 95%, следи микер са 3-4%, а све остале 
сорте са 1-2% (Николић и сар., 2007).  
 
Технологија гајења малине у Србији се креће се у два правца. На 
једној страни су произвођачи који ову производњу унапређују кроз 
укрупњавање површина, правилну примену свих агротехничких 
мера, увођење система за наводњавање, али је број оваквих 
произвођача јако мали. На другој страни су произвођачи не улажу 
довољно у негу и онако већ остарелих засада, па тако добијају све 
мање приносе и слабији квалитет плода. Тренутни однос ове две 
групе је скоро подједнак, чиме се одржава ниво производње, али 
нажалост квалитет опада. Док се код првих приноси крећу и преко 
20 т/ха, код других су они доста ниски и износе око 5 т/ха. Због 
недовољне производње сертификованих садница и узимања изданака 
из производних засада, а и због суше у последњи неколико година 
долази до пада производње малине. Имајући у виду да је малина 
стратешка воћна врста у Србији јер се међу извозним 
пољопривредним производима у последњих десет година налази у 
прва три, требало би урадити стручна испитивања сорти и клонова, 
унапредити производњу сертификованог садног материјала и 
технологију производње. 
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Купина 
 
После малине најзначајнија јагодаста воћна врста код нас. Гаји се на 
укупно 2977 ха. Као и код малине, производња је сконцентрисана у 
западној Србији, али са тежиштем производње у околина Ваљева, 
Подрињу и Мачви. Други значајан производни рејон је јужна Србија. 
Највеће површине под купином се налазе у Осечини (586 ха), 
Ваљеву (432 ха), Крупњу (227 ха), Брусу (183 ха) и Александровцу 
(159 ха). 
 
По производњи купине Србија је високо позиционарана у свету и 
налази се на 4. месту иза САД-а, Кине и Мексика (Strik и sar., 2008). 
Производња се лагано повећава после пада у периоду 2008-2010. 
година. У последње четири године производња се креће од 33.544 
тона у 2011. години до 25.000 у 2012. години када је због екстремно 
јаког мраза током зиме дошло до великог измрзавања засада, а затим 
је уследила суша током лета. У сортименту доминирају две сорте: 
чачанска бестрна и торн фри са преко 95% учешћа (Nikolić i 
Milivojević, 2010). У периоду обнове засада купине (2011. и 2012. 
година) највише се шире новије сорте лох нес и честер торнлес. 
Технологија гајења купине се релативно правилно примењује, а 
наводњавање је много више заступљено него код малине, мада још 
увек недовољно (око 20% засада).  
 

Јагода 
 
У 2012. години површине под јагодом су износиле 1801 ха што је 
много реалнија површина у односу на 7400 ха колико се води у ФАО 
бази података. За разлику од малине и купине, производња јагоде је 
углавном сконцентрисана у Мачви, Подунављу, Јужној Србији и 
делу Поморавља. У Мачви и Подунављу већи део производње је 
намењен стоној употреби, а део за прераду, а у другим набројаним 
деловима Србије, углавном се производи сорта зенга зенгана 
намењена замрзавању, али и различитим видовима прераде. Доста 
савремених засада јагоде се налази и у Војводини. Посматрано по 
општинама, највеће површине су у Шапцу (292 ха), Варварину (184 
ха), Крушевцу (160 ха), Гроцкој (130 ха) и Лесковцу (122 ха). 
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Графикон 7. Производња јагоде у Србији, 2000-2013.  

 
Извор података Републички завод за статистику. 
 
Укупна производња јагоде се креће од 24.910 тона у 2000. години до 
37.924 тона у 2008. години (графикон 7). Стање у производњи јагоде 
у Србији одликује доминантна заступљеност гајења јагоде на 
отвореном пољу без застирања земљишта фолијом, без примене 
наводњавања и постављања било каквог заштићеног простора, затим 
старост засада и њихова исцрпљеност, велика заступљеност сорте 
зенга зенгана и коришћење живића из производних засада при 
подизању нових засада. Нови савременији засади јагоде на 
гредицама прекривеним црном фолијом обезбеђују значајно веће 
приносе, али су мало заступљени (око 15-20%) и преовлађују у 
околини Београда, Смедерева, Војводини, као и у Мачви и 
Поцерини.  
 
Сортимент јагоде у Србији је хетероген. У старијим засадима 
Поморавља и јужне Србије доминира сорта зенга зенгана, док је у 
осталим деловима Србије поред ове сорте заступљена и стара сорта 
фавет. У последњој деценији значајно се повећава удео релативно 
новијих сорти, углавном из Италије. 
 

Остале јагодасте воћне врсте 
 

Иако постоје повољни природни услови, као и потражња на 
тржишту, производња осталих јагодастих воћних врста је 
симболична и одвија се на свега 414 ха. Ту се пре свега убрајају црна 
и црвена рибизла, боровница, у задње време и аронија. Огрозда, 
бруснице, јоште има само у траговима. По површинама се издваја 
Горњи Милановац са 27 ха. 
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Интензивира се подизање засада црне и црвене рибизле и процењује 
се да су површине под овом културом између 70 и 80 ха, највише у 
западној и јужној Србији. У последних 5-6 година засађено је око 
100 ха високожбунасте боровнице (Vaccinium corymbosum L), 
највише у западној Србији. Производња је достигла тек око 100 тона 
јер се ради о новим засадима, а старих готово да и нема. Сортимент 
је савремен и преовлађује сорта дјук. Захваљујући пре свега великој 
медијској подршци аронија се нагло шири у скоро свим деловима 
Србије. Скромна је по својим захтевима када су у питању услови 
средине и агротехника. Занемарује се чињеница да је у Европи 
присутна њена хиперпродукција и да се у Пољској, као земљи са 
највећом производњом ароније, она углавном и не бере (обере се око 
20 до 50% годишње) због слабог пласмана и ниских цена. Највећи 
део плодова и разних прерађевина од ароније је управо пореклом из 
Пољске, а не из домаћих засада. До сада је подигнуто око 50 ха 
нових засада са неоправдано скупим садницама, углавном из увоза.  

 
Закључак 

 
Воћарство и виноградарство у Србији су значајна грана 
пољопривреде, и у готово свим деловима Србије нека од воћних 
врста је нашла погодно место за гајење. Такође, већина воћних врста 
се производи у неколико главних производних рејона, што је 
условљено различитим факторима, углавном климатским,али и 
близином тржишта, хладњача, прерађивачких капацитета и сушара. 
Неке воћне врсте се неоправдано гаје и изван повољних 
агроеколошких услова те је неопходно дати препоруку рејонизације 
Србије за гајење воћака и њихових сорти. Доминантне су коштичаве 
воћне врсте, затим следе јабучасте, јагодасте, а најмање су 
заступљене језграсте воћне врсте. Шљива је по површинама и даље 
доминантна врста, а јабука је друга.  
 
Попис је по први пут омогућио јасан увид у тачне површине под 
воћним врстама, структуру засада по интензивности производње, али 
и велики број других података. До сада доступни подаци су се 
показали далеко од реалних, с тим што је претпоставка да је добар 
део засада евидентираних пописом, такође ван тржишне производње. 
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Abstract 
 
Fruit growing and viticulture in Serbia are liable to various oscillations, 
especially in production volume, quality, yields, and prices. The results of 
the agriculture census from 2012 indicate that orchards cover 4.8% of the 
area of the total agriculture land, which is little considering favourable 
climatic and soil conditions for fruit growing. Stone fruit species are 
predominant, and they are followed by pome fruits, and berry fruits. Nut 
fruits are the least prevalent. In addition to areas, the paper analyzed the 
data on yields, production technology and other relevant information. 
 
Most fruit plantations in Serbia are extensive, with low level of agro-
technics or even without any measures in plantations. The goal of the 
paper is to indicate that there is a need for creating the Regions of Fruit 
Growing Production in Serbia. By defining regions, conditions would be 
created for accomplishing the growth of fruit production, intensification 
and introduction of new technologies and cultivars which should be 
adapted to climatic changes. 
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Introduction 
 
Fruit growing is a very important branch of agriculture in Serbia. Fruit 
production accounts for about 11% of agriculture production value 
(Development Strategy of Agriculture of the Republic of Serbia 2014-
2024). Natural conditions of particular regions in Serbia do not 
correspond to other areas of plant production, but for particular fruit 
species these regions are optimal place for achieving top results in terms 
of quality, yields and revenues. Long tradition of producing plums, 
raspberries, apples and sour cherries is one of the reasons why these fruit 
species are the most important for fruit production in Serbia. Most other 
continental fruits (peaches, pears, apricots, cherries, strawberries, 
blackberries) are also traditionally grown in some regions of Serbia. 
 
In the period 2000-2013, the total fruit production in Serbia varied from 
600,000 tonnes in 2001 to an all-time high of 1,523,000 tonnes in 2013 
(Graph 1). Factors affecting the oscillations of the yield are: occurrence of 
low winter temperatures and early spring frosts, damages from hail, 
drought, occurrence of surface water, abrupt changes of temperature in a 
dormant period, alternate bearing, etc. The risks for a yield are certainly 
reduced by an increase in intensity of production through installing 
irrigation systems, anti-hail nets, anti-frost systems, etc. However, they 
are expensive investments which are profitable only in agro-ecological 
conditions which are appropriate for a particular fruit species. 
 
Serbia is a leading fruit producer in the region. For particular fruit 
species, we are a leading country at both European and global levels. Due 
to duty-free status with the Russian Federation and CEFTA agreement, a 
major part of table fruit is launched to these markets, while frozen fruit 
and products are exported to the EU. Export structure of agricultural 
products consists of 17% of fruit and fruit products (Development 
Strategy of Agriculture of the Republic of Serbia 2014-2024). 
 
The capacity of cold stores and warehouses for various products made of 
processed fruits (including freezing) are generally sufficient for storing all 
fruits intended for such types of processing, except in the years of hyper 
production such as 2013. Capacities are mostly regionally located at 
production places, although some cold stores are outside the production 
area. The capacity for storing table fruits are insufficient; except for 
apples, technology of storing fruits is at low level, and modern cold stores 
of higher capacity are mostly placed in Vojvodina. Unfortunately, it is 
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often the case that producers do not have their own cold stores, but they 
are mostly owned by companies which purchase fruits, like in the case of 
raspberries and blackberries. 
 
It is necessary to adopt a number of new laws and regulations such as 
Law on Integral Production, to amend Law on Production of Planting 
Material, and define Official Regions of Fruit Growing and Viticulture 
Production in Serbia which should be the foundation of any development 
policy in this area. 
 
Estimates of areas covered by particular fruit species were quite 
unrealistic, especially the data available at the website of FAO 
organization. The agricultural census has provided a much more realistic 
picture, and this text is based on these data, while FAO data were used for 
presenting data on areas in other European countries. 
 

Fruit Growing in Serbia 
 
Due to the Agricultural Census conducted in Serbia in 2012, for the first 
time in the last 50 years accurate data have been obtained about areas 
covered by orchards, both in total and according to fruit species. The 
census results show that orchards cover 163,310 ha (without 
strawberries), that is, 4.8% of the total agriculture land, which is little 
considering favourable climatic and soil conditions for fruit growing.  
 

Orchard Area in Total 
 
The largest areas of orchards in Serbia are in western Serbia, Šumadija, 
Podunavlje (Grocka and Smederevo) and parts of southern Serbia. 
Although considerable areas of modern fruit plantations are also in 
Vojvodina, the areas are considerably smaller than in the mentioned parts 
of Serbia. Moreover, eastern and south-eastern Serbia is a region where 
fruit growing is a less prevalent branch of agriculture. The largest areas of 
orchards are in the municipality of Grocka (7625 ha), followed by 
Valjevo (5657 ha), Prokuplje (4565 ha), Smederevo (4412 ha) and Čačak 
(4165 ha). In some cases (Grocka, Smederevo), apart from excellent 
climatic conditions, proximity to Belgrade market was decisive for the 
development of fruit growing, while decisive factors for other 
municipalities mentioned were agro-ecological factors, and impossibility 
to grow other cultures in those areas. 
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However, considering the areas of plantations, that is, extensive 
plantations, the fruit growing map of Serbia changes a lot. Western Serbia 
and Šumadija have large areas of extensive plantations (Valjevo, 
Kraljevo, Užice, Bajina Bašta, Kragujevac), and the largest areas of 
plantations are in the municipalities of Grocka, Smederevo, Prokuplje, 
Topola and Valjevo. The share of extensive plantations in Vojvodina is 
small, and there is an assumption that plum plantations account for the 
largest percentage of extensive plantations in Serbia.  
 

Pome Fruits 
 
Pome fruits in Serbia cover a little over 20% of the total area of orchards. 
The conditions for growing these species are mostly favourable, and 
predominant production regions are in Podunavlje, northern Bačka, Srem 
and Šumadija. The share of pome fruits in the total fruit production is 
about 25%, which indicates greater intensity of growing of these fruit 
species compared to the others. 
 

Apples 
 
The most important pome fruit species covers 23,737 ha in Serbia and it 
is second only to plums for the area it covers. In European terms, Serbia 
is in the 12th place according to areas covered by apple trees. The largest 
areas of apple trees are in the municipalities of Subotica (1596 ha), 
Smederevo (1340 ha), Grocka (1219 ha), Čačak (831 ha) and Arilje (778 
ha). There are also considerable areas in Srem, parts of Šumadija, and 
southern Banat. This is primarily due to the fact that apples tolerate low 
winter temperatures, there is a wide choice of rootstocks and varieties, 
and fruits can be stored for a long time. 
 
In Serbia, a record volume of apple production was achieved in 2013, 
when 332,255 tonnes were produced (Graph 1). However, a real indicator 
of state is a yield per a unit of area. 
 
An average yield is about 10.7 t/ha, which is very little in comparison 
with averages of developed fruit growing countries in Europe, but at the 
same time, it is an indicator of extensiveness of a good part of plantations. 
According to Keserović (2012), new highly intensive high density 
orchards with anti-hail nets and irrigation systems yield from 50 to 70 t/ha 
in full productivity depending on the cultivar. An apple is one of rare fruit 
species for which the latest technologies have been introduced that can be 
compared to the most developed fruit growing countries in the world. 
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Graph 1. Apple production in Serbia, 2000-2013.  

 
Data source: Statistical Office of the Republic of Serbia. 

 
Pears 

 
The total area covered by pear trees in Serbia is 7,343 ha which puts it in 
the 10th place in Europe. By far the largest areas are in the municipality 
of Leskovac (362 ha), then Čačak (287 ha), Šid (215 ha), Kraljevo (202 
ha), and Grocka (196 ha). Apart from these municipalities, pears are also 
considerably present in other parts of Srem, in the north of Bačka, Mačva, 
parts of western Serbia and Šumadija. 
 
In Serbia 68,121 tonnes were produced in the record year of 2013, which 
is much lower than 80,000 tonnes produced annually during the 1980s. 
Larger orchards have been planted in the last few years, especially in 
Srem, but this has not been accompanied with the latest technology as it is 
the case with apple orchards. The average yield is still low, only about 7.5 
t/ha. 
 

Graph 2. Pear production in Serbia, 2000-2013.  

 
Data source: Statistical Office of the Republic of Serbia. 
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Quinces 
 
Although quinces are very popular fruit, primarily for brandy production, 
they are little prevalent in the agriculture of Serbia covering only 1,631 
ha. Even these small areas are sufficient for Serbia to be a leading country 
in Europe according to areas covered by quince trees. The largest areas 
are in the municipality of Blace (98 ha), then in Aleksandrovac (73 ha), 
Kraljevo (68 ha), Prokuplje (65 ha) and Vranje (55 ha), hence, mostly in 
southern and central Serbia. 
 
If Turkey is omitted, Serbia is in the first place in Europe according to 
production totaling 13,955 tonnes. According to statistical data, in 
particular years, production exceeds 15,000 ha, and the average for the 
last four years is 12,696 tonnes. The average yield is 12.7 t/ha. In 2013 
and 2014, there was a great interest in planting quince orchards. 
  

Stone Fruits 
 
 More than two thirds of fruit plantations in Serbia are stone fruits 
(about 67%), and plums account for two thirds of that percentage. 
Production of stone fruits is prevalent in all parts of Serbia, but it depends 
a lot on particular fruit species. Among other factors, such large 
prevalence of stone fruit trees was influenced by extremely favourable 
natural conditions for their growing, proximity to processing capacities, 
demand of fresh, frozen and dried fruits. 
Stone fruits are also predominant according to production volume with 
the share of 57% in the fruit production. If we compare this with the area, 
we see that the percentage is lower, which indicates that a good part of 
plantations is extensive, that is, with small yields. After plums, sour 
cherries are the most important fruit trees in this group. 
 

Plums 
 
A plum is a leading fruit species in Serbia, and it can even be said that it 
is one of the symbols of Serbia. The total area of plum trees amounted to 
77,949 ha in 2012, putting Serbia in the first place in Europe. Plum trees 
are grown across the whole territory of Serbia, but the following areas 
stand out: western Serbia, Šumadija, and a part of southern Serbia around 
Prokuplje. Leading municipalities according to the area are Valjevo (4006 
ha), Kraljevo (2351 ha), Kragujevac (2330 ha), Osečina (2265 ha), and 
Prokuplje (2049 ha). Tradition, favourable natural conditions, brandy 

216



 
 

processing, etc. have previously influenced producers’ decision to 
produce plums, but unfortunately mostly in an extensive way. There are a 
few plantations which produce fruits for table consumption, and most 
plantations are quite old. Last year 738,278 tonnes of plums (Graph 3) 
were produced in Serbia; therefore, we can conclude that the average 
yield was only a bit above 10 t/ha in the record year. 
 
Graph 3. Plum production in Serbia, 2000-2013.  

 
Data source: Statistical Office of the Republic of Serbia. 

 
Production is annually increasing, which indicates that extensive 
production is increasingly replaced with semi-intensive and intensive 
ways of growing. There are obvious changes in cultivar assortment of this 
fruit species. Predominance of indigenous brandy cultivars is 
disappearing; cultivars such as Čačanska Lepotica, Stanley and Čačanska 
Rodna are being more and more grown and they are slowly taking a 
leading position in plum growing. To a lesser extent there are also 
Čačanska Rana, Timočanka and Čačanska Najbolja. 
 

Sour Cherries 
 
In Serbia, there are 13,990 ha covered by sour cherry trees, so according 
to the area, Serbia is in the fourth place in Europe. Large areas of sour 
cherry trees are in southern and eastern Serbia, Mačva, parts of Šumadija, 
Srem, in the north of Bačka and in middle Srem. A sour cherry is one of 
the rare fruit species which is considerably prevalent in eastern Serbia. 
Municipalities with the biggest production of sour cherries are Prokuplje 
(2085 ha), Merošina (1411 ha), Leskovac (1353 ha), Knjaževac (926 ha) 
and Šabac (588 ha).  
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Graph 4. Sour cherry production in Serbia, 2000-2013.  

 
Data source: Statistical Office of the Republic of Serbia. 
 
A multi-year average of production is 82,436 tonnes (Graph 4), which 
puts Serbia in the fourth place in Europe. Our data show that the yield is a 
bit below 6 t/ha. Low yields, accompanied by poor quality of fruits, low 
or annualy variable purchase prices and often inadequate relationship 
between producers and purchasers have caused the unprofitability of 
growing and even clearing of orchards in some years. Most of produced 
sour cherries are used frozen (with or without stones), canned and also a 
lot of them are used for juice production. Clones of Oblačinska sour 
cherry and Cigančica account for almost 85% of the total sour cherry 
production in Serbia (Cerović and Radičević, 2008). The improvement of 
cultivar assortment, growing technologies and sour cherry processing, 
accompanied by creation of encouraging environment, can lead sour 
cherry growing from extensive and semi-intensive to intensive 
production.  
 

Peaches 
 
A peach is a stone fruit species which is quite sensitive to low 
temperatures, and therefore it is prevalent in fewer regions with the total 
area of 8,012 ha. According to the area, Serbia is in the fifth place in 
Europe. Most areas are in Podunavlje and central part of Šumadija which 
is next to Podunavlje, then in Srem, especially in municipalities which are 
on the slopes of Fruška Gora, northern Bačka and southern Banat. By far 
the largest areas covered by cherry trees are in Grocka (2372 ha) and 
Smederevo (1961 ha), and far behind them are Topola (426 ha), 
Mladenovac (296 ha) and Inđija (248 ha). The plains of Vojvodina are not 
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recommended for peach growing, resulting in frequent years of flower 
freezing in northern Bačka. 
 
In the last four years, yields have been 69,093 tonnes. According to FAO 
data, Serbia is in the fifth place in Europe with this production. The 
causes for annual yield variations are low winter temperatures and early 
spring frosts. On the other hand, negative indicators are production on 
small private areas, disunity, heterogeneity and obsolete cultivar 
assortment which has not followed dynamic changes in global cultivar 
assortment of peaches. Today, predominant cultivars in our orchards are 
ones of middle or mid-late time of ripening, while the most predominant 
rootstock is a seedling of vineyard peach (Nikolić et al, 2010). 
  

Apricots 
 
Apart from a peach, an apricot is one of the most sensitive fruit species to 
low temperatures, both winter and spring frosts when blooming and at the 
end of flowering. Regardless of this fact, a lot of plantations of apricot 
trees have been planted in the plains of Vojvodina, which is risky and 
unjustified. However, apricots are mostly grown in Podunavlje and the 
environs of Čačak. The areas of apricot trees in Serbia total 5,290 ha and 
according to the area, Serbia is in the eighth place in Europe. Regarding 
municipalities, by far the largest areas are in Grocka (1949 ha), then in 
Čačak (549 ha), Smederevo (234 ha), Zrenjanin (95 ha) and Subotica (94 
ha). 
 
The volume of annual production has varied in the recent years from 
12,747 tonnes in 2002 to 40,754 tonnes in 2004, while the average of the 
last four years was 23,504 tonnes. Serbia is in the sixth place in Europe 
according to the production, but its yield is only 7.1 tonnes. An increase 
in the demand of fruits for fresh consumption has caused the introduction 
of new cultivars, such as Roxana, Cegledi Bibor, Hungarian Best, 
Kecskemet Rose, Ambrosia, and domestic cultivars: ns-4, ns-6, 
Novosadska Kasnocvetna i Novosadska Rodna. The most commonly used 
rootstock is seedling of Dzenarika. The improvement of apricot 
production should be based on limiting apricot production to adequate 
agro-ecological conditions, the use of virus-free planting material, 
combining cultivars in orchards, and more intensive technology of 
growing.  
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Cherries 
 
By far the largest areas of cherry trees in Serbia are in the municipality of 
Grocka (1032 ha), which account for more than a fourth of the total area 
covered by cherries in Serbia (3682 ha). Serbia is in the 14th place in 
Europe according to the areas. It is known that the center of cherry 
growing is the village Ritopek. Apart from Grocka, cherries are also 
grown to a greater extent in Smederevo (182 ha), Čačak (126 ha), 
Smederevska Palanka (77 ha), and Topola (73 ha). 
 
The highest production was recorded in 2004 and it was 30,825 tonnes, 
while the lowest one was in 2002. The average for the last four years is 
25,279 tonnes. Our data show that the average yield is 6.9 t/ha. Some of 
the most important restraining factors for cherry production in Serbia are 
inadequate cultivar assortment, the use of vigorous generative rootstocks, 
vigorous trees and large planting distances which hamper the use of agro 
and pomotechnical measures, as well as fruit harvest. In addition to 
standard cultivars with which producers have had positive experience 
(Souvenir, Burlat, Stark Hardy Giant, Van, Stella, Germersdorf), new 
cultivars should be recommended as suitable for commercial growing. 
According to the research in experimental and commercial orchards, they 
have showed positive biological and production characteristics (Burlat 
C1, Carmen, Early Korvik, Summit, Cordia, Lapins, Regina, Karina, 
Sweetheart). These trends in the improvement of the cultivar assortment 
should be accompanied by positive moves regarding growing technology, 
from the choice of growing system and the use of dwarfing rootstocks to 
the use of adequate agro and pomotechnological measures.  
 

Nut fruits 
 
Mostly grown nut fruit species in Serbia are walnut and hazel. However, 
the share of plantations covered by these species is not larger than 5% of 
fruit plantations. 
 
The most important species of nut fruit trees, walnut and hazel, are 
relatively neglected fruit species which is indicated by the total 
production. The production of nut fruits accounts for only about 1.6% of 
the fruit production in the last four years. 
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Walnut 
 
A walnut is grown in all parts of Serbia, and there are mostly extensive 
plantations. The total area is 4,787 ha, putting Serbia in the 11th place in 
Europe. The largest areas are in the municipalities of Valjevo (146 ha), 
Kraljevo (127 ha), Kragujevac (124 ha), Kula (122 ha), and Brus (113 
ha). 
 
Graph 5. Walnut production in Serbia, 2000-2013.  

 
Data source: Statistical Office of the Republic of Serbia. 
 
The total production from 2000 up to now has varied from 10,238 tonnes 
in 2002 to 25,172 tonnes in 2009. The average of the last four years is 
20,475 tonnes (Graph 5). Serbia is in the fifth place in Europe according 
to its production. 
 
Walnut cultivar assortment is relatively old; it is changing slowly and it is 
not dynamic like ones of other fruit species. Leading cultivars and 
selections in production should be: Rasna, Srem, Šampion, Kasni Rodni, 
Tisa, Ovčar, and Šejnovo. Among pollinators there should be Geisenheim 
139, Geisenheim 251 and Jupiter, and prospective ones are Fenor, Fernet 
and Tiszacsecsi 72. In Serbia, a lot has been done to create new walnut 
cultivars, but not enough to introduce modern technologies. In addition to 
walnut fruit production, attention should be given to the production of 
walnut trees aimed at the production of wood which is highly respected in 
furniture industry. 
 

Hazel 
 
The areas covered by hazel in Serbia are 2,239 ha, which places it sixth in 
Europe. Although natural conditions of different parts of central Serbia 
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are more favourable for growing of hazel, most plantations of this species 
are in Vojvodina. They are mostly large plantations partially of bushy 
form and partially of tree form grafted on Turkish hazel.  The largest area 
is in the municipality of Šid (137 ha), then in Pećinci (111 ha), Kula (107 
ha), Šabac (71 ha), and Vršac (51 ha). 
 
There are not any statistical data on yields and production of hazel in 
Serbia. It is estimated that production totals from 800 to 1000 tonnes. 
Leading hazel cultivars in new plantations are Ennis, Tonda Gentile delle 
Langhe, Tonda Gentile Romana, Tonda di Giffoni, and Istarski Dugi; and 
pollinators are: Roman, Noccione, and Hall’s Giant (Cerović et al, 2003).  
 

Berry fruits 
 
Two very important fruit species for the export of Serbia (raspberry and 
blackberry) cover about 8.6% of the fruit growing area. Although a 
strawberry belongs to berry fruits, it is added to the group of vegetables 
by the Agricultural Census; therefore, areas covered by strawberries are 
not included in the total area of orchards. Other fruit species (blueberries, 
currents, aronia berries) are currently little present.  
For many years, berry fruits have been at the top of the most important 
agricultural export products for Serbia, right behind cereal crops. 
Considering the state of our agriculture and that the export volume is 
about 100,000 tonnes (mostly frozen fruits) and the revenues are over 
$200 million, it is expected to hold that position. Primary position belongs 
to raspberries, which is followed by strawberries and blackberries. In 
Serbia, the average production of berry fruits for the last four years was 
140,369 tonnes, accounting for about 10.94% of fruit production in Serbia 
for the last four years. 
 

Raspberries 
 
A raspberry is a leading fruit species according to the export value, and it 
is grown on the area of 11,041 ha. If we add the areas of blackberries 
(2,977 ha) to this, in order to make a comparison with FAO data which 
encompass these two species together, Serbia is in the third place in 
Europe according to the area covered by these species. The production is 
mostly concentrated in western Serbia and partially in some parts of 
southern Serbia. Mostly, one cultivar, Willamette, is produced, which is 
intended for freezing, while table cultivars are little present. The largest 
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areas of raspberries are in the municipalities of Ivanjica (1249 ha), Arilje 
(1226 ha), Krupanj (759 ha), Brus (705 ha), and Bajina Bašta (694 ha).  
 
 
Graph 6. Raspberry production in Serbia, 2000-2013.  

 
Data source: Statistical Office of the Republic of Serbia. 
 
The total production of raspberries in Serbia was at the stable level of a 
bit over 80,000 tonnes until 2012. In that year and in 2013, it fell to about 
70,000 tonnes (Graph 6). The reasons can be found in planting shoots 
from commercial orchards, the occurrence of drought and frost in 2012, 
and poor production technology. Raspberry cultivar assortment in Serbia 
was established long ago and it does not change easily. Willamette is 
predominant with 95%, Meeker follows with 3-4%, and all other cultivars 
account for 1-2% (Nikolić et al, 2007). 
 
Raspberry growing technology in Serbia is moving into two directions. 
On the one hand, there are producers who improve the production through 
expanding areas, appropriate use of all agro-technical measures, 
introduction of irrigation systems, but the number of such producers is 
very small. On the other hand, there are producers who do not invest 
enough in nurturing plantations, which are already old, and therefore they 
produce smaller and smaller yields and poorer quality of fruits. The 
current ratio between these two groups is almost equal, which maintains 
the level of production, but unfortunately, the quality is decreasing. While 
yields of the first group can surpass 20 t/ha, ones of the second group are 
quite low and amount to about 5 t/ha. Due to insufficient production of 
certified nursery stock and using shoots from commercial orchards, as 
well as drought in the recent years, raspberry production has declined. 
Considering that a raspberry is a strategic fruit species in Serbia, since it 
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has been among the first three export agricultural products in the last ten 
years, expert studies should be conducted on cultivars and clones, and 
production of certified planting material and production technology 
should be improved.  
 

Blackberries 
 
A blackberry is the most important berry fruit species in Serbia after a 
raspberry. It is grown on the area of 2977 ha. Like raspberry production, 
it is concentrated in western Serbia, but the production centre is in the 
environs of Valjevo, Podrinje and Mačva. Another important production 
region is southern Serbia. The largest areas of blackberries are in Osečina 
(586 ha), Valjevo (432), Krupanj (227 ha), Brus (183 ha) and 
Aleksandrovac (159 ha). 
 
According to blackberry production, Serbia is highly ranked in the world; 
it is in the fourth place behind the USA, China and Mexico (Strik et al, 
2008). The production is slowly increasing after the decline in the period 
2008-2010. In the last four years, production has varied from 33,544 
tonnes in 2011 to 25,000 in 2012, when extremely strong frost during 
winter caused severe winter kill of plantations, which was followed by 
drought during summer. Two cultivars are predominant in the cultivar 
assortment: Čačanska Bestrna and Thorn Free, which account for 95% 
(Nikolić and Milivojević, 2010). In the period of the renewal of 
blackberry orchards (in 2011 and 2012), the new cultivars, Loch Ness and 
Chester Thornless, were spreading widely. Technology of blackberry 
growing is relatively adequately applied, and irrigation is much more 
common than with raspberries, although it is still insufficient (about 20% 
of orchards).  
 

Strawberries 
 
In 2012, the areas of strawberries amounted to 1801 ha, which is much 
more realistic area than 7400 ha recorded in the FAO data base. Unlike 
raspberries and blackberries, strawberry production is mostly 
concentrated in Mačva, Podunavlje, southern Serbia and the parts of 
Pomoravlje. In Mačva and Podunavlje, the production is mostly intended 
for table consumption, and partially for processing. In other mentioned 
parts of Serbia, the cultivar Zenga Zengana is mostly produced, which is 
intended for freezing, but also for various types of processing. With 
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regard to municipaities, the largest areas are in Šabac (292 ha), Varvarin 
(184 ha), Kruševac (160 ha), Grocka (130 ha), and Leskovac (122 ha). 
 
Graph 7. Strawberry production in Serbia, 2000-2013.  

 
Data source: Statistical Office of the Republic of Serbia. 
 
The total production of strawberries has varied from 24,910 tonnes in 
2000 to 37,924 tonnes in 2008 (Graph 7). State of strawberry production 
in Serbia is characterized by the predominance of strawberry growing in 
the open field without covering land with foil, without irrigation and 
setting up any protected area. Other characteristics are old plantations and 
their exhaustion, prevalence of the cultivar Zenga Zengana, and the use of 
plants from commercial orchards for new plantations. More modern 
strawberry plantations on beams covered by black foil ensure greater 
yields, but they are rare (about 15-20%) and they are mostly around 
Belgrade, Smederevo, Vojvodina, Mačva, and Pocerina. 
 

Strawberry cultivar assortment in Serbia is heterogeneous. The cultivar 
Zenga Zengana is predominant in older plantations in Pomoravlje and 
southern Serbia, while in addition to this cultivar, the old cultivar Favet is 
present in other parts of Serbia. In the last decade, the share of relatively 
new cultivars, mostly from Italy, has been increasing.  
 

Other berry fruits 
 

Although there are favourable natural conditions as well as market 
demand, the production of other berry fruits is marginal and they cover 
only 414 ha. Mainly, they include black and red currents, blueberries and 
recently aronia. Gooseberries, cranberries and jostaberries are present 
only in traces. According to the areas, Gornji Milanovac stands out with 
27 ha. 
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Planting of black and red currents is being intensified and it is estimated 
that the areas covered by this culture are between 70 and 80 ha, mostly in 
western and southern Serbia. In the last 5-6 years, about 100 ha have been 
planted with highbush blueberries (Vaccinium corymbosum L), mostly in 
western Serbia. Production has only reached about 100 tonnes, because 
orchards are new, and old ones almost do not exist. The cultivar 
assortment is modern and the cultivar Duke is predominant. Primarily due 
to great media support, aronia is suddenly expanding in almost all parts of 
Serbia. It is modest regarding its needs for the environment conditions 
and agro-technics. It is neglected the fact that it is hyper-produced in 
Europe, and that in Poland, a country with the largest production of 
aronia, it is mostly not harvested (about 20-50% is harvested annually), 
because of the low demand and low prices. Most fruits and various 
processed products made of aronia originate from Poland, and not from 
domestic orchards. So far, there are about 50 ha of new plantations with 
unjustifiably expensive young trees, mostly from import. 

 
Conclusion 

 
Fruit growing and viticulture in Serbia are important branches of 
agriculture, and in almost all parts of Serbia, some fruit species has found 
a suitable place for growing. Moreover, most fruit species are produced in 
several major production regions, which has been caused by various 
factors, mostly climatic ones, but also by the proximity of market, cold 
stores, processing capacities and driers. Some fruit species are grown 
unjustifiably beyond favourable agricultural conditions, and therefore it is 
necessary to provide recommendations for creating regions of Serbia for 
growing fruits and their cultivars. Stone fruits are predominant, and they 
are followed by pome and berry fruits. Nut fruits are the least prevalent. A 
plum is still a predominant species according to its area, and an apple is 
the second. 
 
For the first time, the census has provided insight into the exact areas of 
fruit species, the structure of orchards regarding the intensity of 
production, as well as a number of other data. So far, available data have 
been far from realistic, but it is assumed that most orchards recorded by 
the census are out of market production. 
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Апстракт 
 

Подручје Средњег Подунавља у Републици Србији, чине четири 
локалне самоуправе са статусом града (односно: 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). 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.       
 
Кључне речи: друге профитабилне активности, пољопривредна 
газдинства, Београдски регион, Средње Подунавље, Република Србија 

                                                            
1 Рад је део истраживачког Пројекта III 46006 - Одржива пољопривреда и рурални 
развој у функцији остваривања стратешких циљева Републике Србије у оквиру 
Дунавског региона,  финансираног од стране Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије, у периоду 2011-2014. 

2 Др Јонел Субић, виши научни сарадник. Институт за економику пољопривреде, 
Волгина 15, 11060 Звездара – Београд – Србија. Телефон: +381 11 69 72 863, факс: +381 
11 6972 858. E-mail: jonel_s@iep.bg.ac.rs   

3 Драгана Марковић, начелник – Статистика пољопривреде и шумарства. Републички 
завод ѕа статистику, Милана Ракића 5, 11050 Београд. Телефон: +381 11 24 10 397, 
факс: . E-mail: dragana.markovic@stat.gov.rs  
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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. Резултат таквог приступа био је да су та газдинства 
остајала ускраћена у развоју и значајно девастирана. Њихова улога је 
имала више социјалну, а мање  економску улогу.  
 
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 пољопривреда4, као метод развијен у 
Европској унији (ЕУ), показала веома успешном. 
 
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 

                                                            
4 Организација за храну и пољопривреду Уједињених нација (Food and Agriculture 

Organization of the United Nation – FAO) дефинише мултуфункционлано својство 
пољопривреде на следећи начин: „пољопривреда, која има основну улогу да 
производи храну и да доприноси прехрамбеној сигурности, има такође разне 
еколошке, економске и социјалне функције. Њене разноврсне функције односе се 
на саму њену природу" (Pingault, 2001). Три главне функције пољопривреде, које 
су управо поменуте, су свакако уско повезане, а границу која их дели није баш 
једноставно повући.  С обзиром на тематику овог рада, акценат је стављен на 
економска функција која се огледа у активностима која се одвијају у руралним 
подручјима, односно везана су за запосленост и доходак руралног становништва. 
Међу овим активностима нарочито се истичу: производња добара неопходних за 
људску исхрану, потребе текстилне, прехрамбене и других индустрија; креирање 
животне средине неопходне за развој сеоског туризма; производња хране високе 
биолошке вредности за одређене специфичне тржишне сегменте (продаја на 
фарми, пијаце, органска пољопривреда, производи заштићеног порекла и сл..); 
допринос размене пољопривредних производа остваривању спољнотрговинске 
равнотеже итд. (Субић и сарадници, 2005) 
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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.5 
  

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.   
  
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. 

 
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 и друге 
профитабилне активности које нису у вези са газдинством. 
Друге профитабилне активности у вези са газдинством. Ове активности 
укључују приходе од: продаје пољопривредних прерађевина 
(прерађевине од меса/млека/воћа/поврћа и других пољопривредних 

                                                            
5 Стратегија развоја града Београда до 2015 (2009): Институт за економику 
пољопривреде, Београд, јануар 2009. године. 
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производа), приходе од сеоског туризма; рибарства; продаје дрвета или 
продаје прерађеног дрвета; продаје производа у области народне 
радиности и сл. Ове активности могу да се обављају на газдинству (нпр. 
туризам, народна радиност, прерада пољопривредних производа за 
продају – осим прераде грожђа ради производње вина у случају да је 
количина прерађеног грожђа искључиво или углавном из сопствене 
производње и сл.) или ван газдинства (пољопривредни и 
непољопривредни рад по уговору, нпр. рад сопственим комбајном и сл.). 
 
Друге профитабилне активности које нису у вези са газдинством. За 
ове активности не користе се ресурси газдинства, осим радне снаге 
газдинства, и могу да се: (а) обављају на газдинству или (б) ван 
газдинства (свако друго занимање чланова газдинства, на пример рад 
у банци, фабрици, администрацији, просвети и сл). 
 
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. 

 
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 
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ћемо анализирати на нивоу укупног броја пољопривредних 
газдинстава, док ћемо други случај анализирати само на нивоу 
породичних пољопривредних газдинстава. 

 
Друге профитабилне активности у вези са газдинством и 

економска величина пољопривредних газдинстава 
 
Учешће ПГ са ДПА у вези са газдинством у укупном броју 
пољопривредних газдинстава 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). (Графикон 1, Графикон 2, Табела 1).  
 
Графикон 1. 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. 
Графикон 2. Учешће ПГ са ДПА у вези са газдинством у укупном 
броју ПГ у Републици Србији, по класама економске величине, 
пољопривредна 2011/2012. Година 
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 Извор: База података РЗС Србије: Попис пољопривреде 2012. 
 
На нивоу региона, структура пољопривредних газдинстава са ДПА у 
вези са газдинством одсликава следеће стање (Табела 1 и Графикон 3):  

 Београдски регион има највише пољопривредних газдинстава 
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);  

 Регион Војводине има највише пољопривредних газдинстава 
са ДПА у вези са газдинством у класи економксе величине од 
0 до 1.999 евра (односно 2.122 газдинстава, са учешћем од 
3,5% у овој класи економске величине), а најмање у класи 
економске величине 100.000 и више евра (204 газдинства са 
учешћем од 13,6% у овој класи економске величине); 

 Регион Шумадије и Западне Србије има највише 
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пољопривредних газдинстава са ДПА у вези са газдинством у 
класи економске величине од 4.000 до 7.999 евра (односно 
14.360 газдинстава, са учешћем од 27,1% у овој класи 
економске величине), а најмање у класи економске величине 
100.000 и више евра (односно 41 газдинство, са учешћем од 
17,2% у овој класи економске величине);  

 Регион Јужне и Источне Србије има највише 
пољопривредних газдинстава са ДПА у вези са газдинством у 
класи економске величине од 4.000 до 7.999 евра (односно 
7.258 газдинстава, са учешћем од 23,4% у овој класи 
економске величине), а најмање у класи економске величине 
100.000 и више евра (односно 9 газдинстава са учешћем од 
9,2% у овој класи економске величине). 

 
Сходно горе наведеном, може се рећи да је најизраженија разлика у 
категорији пољопривредних газдинстава 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).   
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Табела 1. Пољопривредна газдинства према класама економске величине и другим профитабилним 
активностима у вези са газдинством, у Републици Србији, пољопривредна 2011/2012. година   
 

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% 

 

Извор: База података РЗС Србије: Попис пољопривреде 2012. 
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Графикон 3. Учешће ПГ са ДПА у вези са газдинством у укупном броју пољопривредних газдинстава, по 
класама економске величине и на нивоу региона (упоредни приказ), пољопривредна 2011/2012. година  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извор: База података РЗС Србије: Попис пољопривреде 2012. 
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Друге профитабилне активности које нису у вези са газдинством 
и економска величина породичних 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). 
(Графикон 4, Графикон 5, Табела 2).  
 
Графикон 4. 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. 
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Графикон 5. 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. 
 
На нивоу региона, структура породичних пољопривредних 
газдинстава са ДПА које нису у вези са газдинством одсликава 
следеће стање (Табела 2 и Графикон 6):   
 

 Београдски регион има највише породичних пољопривредних 
газдинстава 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);   

 Регион Војводине има највише породичних пољопривредних 
газдинстава са ДПА које нису у вези са газдинством у класи 
економске величине од 0 до 1.999 евра (односно 25.301 
газдинстава, са 42,4% учешћа у овој класи економске 
величине), а најмање у класи економске величине 100.000 и 
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више евра (односно 191 газдинставо, са 18,1% учешћа у овој 
класи економске величине);  

 Регион Шумадије и Западне Србије има највише породичних 
пољопривредних газдинстава са ДПА које нису у вези са 
газдинством у класи економске величине од 0 до 1.999 евра 
(односно 51.742 газдинстава, са 45,1% учешћа у овој класи 
економске величине), а најмање у класи економске величине 
100.000 и више евра (односно 46 газдинстава, са 34,8% 
учешћа у овој класи економске величине);   

 Регион Јужне и Источне Србије има највише породичних 
пољопривредних газдинстава са ДПА које нису у вези са 
газдинством у класи економске величине од 0 до 1.999 евра 
(носно 40.748 газдинстава, са 41,9% учешћа у овој класи 
економске величине), а најмање у класи економске величине 
100.000 и више евра (13 газдинстава, са 28,3% учешћа у овој 
класи економске величине).  

 
Сходно горе наведеном, може се рећи да је најизраженија разлика у 
категорији породичних пољопривредних газдинстава са ДПА које 
нису у вези са газдинством 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).   
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Табела 2. Породична пољопривредна газдинства према економској величини и другим профитабилним 
активностима које нису у вези са газдинством, у Републици Србији, пољопривредна 2011/2012. година  
 

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% 

 

Извор: База података РЗС Србије: Попис пољопривреде 2012. 
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6. 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. 
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ЗАКЉУЧАК 
 
На основу обрађених података Пописа пољопривреде 2012. године, а 
везано за ДПА према економској величини пољопривредних 
газдинстава, изведени су основни закључци овог истраживања.  
 
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.  
 
Највећи број пољопривредних газдинстава (породичних и правних 
лица и предузетника) која имају друге профитабилне активности 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 другим профитаблиним 
активностима у вези са газдинством), док је најмањи број 
пољопривредних газдинстава (породичних и правних лица и 
предузетника) у класи економске величине газдинстава 100.000 и 
више евра (свега 0,04%).  
 
Највећи број пољопривредних газдинстава (породичних) са другим 
профитабилним активностима које нису у вези са газдинством, 
присутан је у класи економске величине газдинстава од 0 до 1.999 
евра (чак 43,6% газдинстава са другим профитабилним активностима 
које нису у вези са газдинством припада најсиромашнијим 
газдинствима). У овом случају, најмање пољопривредних 
газдинстава (породичних) са другим профитабилним активностима 
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).  
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ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ 2012 - ЗНАЧАЈ БАЗА ПОДАТАКА 
О ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ У СРБИЈИ 

 
 

Миладин М. Шеварлић1 
 
 

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. 
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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/ 
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- 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). 

 

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

                                                            
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). 
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Као средство за рад пољопривредно земљиште детерминишу 
природно-производне (орографске, хидрографске, педолошке) и 
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 

 

249



6 
 

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; 

250



7 
 

 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. 
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 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 – 
                                                            
12 Садржаних у обрасцима ПО-22. 
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која је по расположивом земљишном потенцијалу аграрно-
производно девастирана, и то не само у погледу смањења 
расположивих обрадивих површина - ораница (за 37,4%), воћњака  
 
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 

ранице 
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);  
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 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; 
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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 

 
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. 

                                                            
13  Економика градског земљишта (2013: 8) 
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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) 
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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.  
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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  
                                                            
16 Упутство за пописивање (2012-2: 41)  
17 Шеварлић М. (1988: 45-52) 
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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; 

 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 
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унапређење пољопривреде и свеукупан привредни развој наше 
земље. 
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РАДНА СНАГА И ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ПРИХОДА НА 
ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА У СРБИЈИ – СТАЊЕ 

И ИЗАЗОВИ ЗА ПОЛИТИКУ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 
 
 

Наталија Богданов1 
Марија Бабовић2 

 
 

Апстракт 
 

Рурално тржиште рада и диверзификација прихода пољопривредних 
газдинства су релативно нови појмови у српској агроекономској 
науци. Они су у домаћој литератури парцијално истраживани, 
најчешће из перспективе доприноса пољопривреде укупној 
запослености и економских моделе газдинстава у којима се радна 
снага најчешће није посматрала као ограничавајући фактор. 
 

У овом раду ће се анализирати основне структурне карактеристике 
пољопривредних газдинстава и руралних подручја Србије које утичу 
на дистрибуцију радне снаге на газдинствима, обим и структура 
радне снаге у пољопривреди и њена продуктивност, као и значај 
других профитабилних активности на газдинству. Циљ рада је да се 
установе кључне перформансе газдинстава из перспективе 
ангажоване радне снаге и типова активности, релеватне за 
доношење политичких одлука о будућим моделима подршке секотру 
пољопривреде и руралном развоју. 
 

Резултати указују да негативни демографски трендови и 
стагнација у структурном реформисању остатка привреде, 
остављају дубок траг на економију пољопривредних газдинства у 
Србији, са врло различитим  појавним облицима по појединим 
регионима. Овакви ефекти захтевају разноврсне видове подршке, са 
добро одабраним циљним групама и мерама, како би ефекти на 
смењење регионалних неједнакости били већи.   
Кључне речи: радна снага, диверзификација прихода, породична 
газдинства, политика руралног развоја, Србија  

                                                 
1 Др Наталија Богданов, редовни професор Пољопривредног факултета 
Универзитета у Београду 

2 Др Марија Бабовић, ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у 
Београду 
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1. Увод 
 
Запосленост у пољопривреди, као и обим и структура радне снаге 
пољопривредних газдинстава, спадају у факторе од пресудног 
утицаја на динамику структурних промена у пољопривреди и њен 
укупни развој. Питање запослености у пољопривреди и на 
газдинству покренуто је још пре пола века Луисовим двосекторским 
моделом, у контексту утицаја вишкова радне снаге у 
пољопривредном сектору на економски развој. Анализа 
пољопривредне радне снаге и запослености чланова газдинстава је 
непрестано обогаћивана новим садржајима и угловима посматрања, 
да би се данас разматрали у мултидимензионалном контексту 
руралне економије. 
 
Структура радне снаге, запослености и прихода чланова 
пољопривредних газдинстава постају све разноврснији, услед чега 
традиционална подела на пољопривредна, мешовитих (part-time 
farm) и непољопривредна газдинства не даје довољно елемената за 
аналзу низа карактеристика економије газдинства и руралне 
економије. Типологије пољопривредних газдинстава и њихове радне 
снаге морају узимати у обзир стварну расподелу укупног фонда 
радне снаге на газдинству, обим послова и величину производње, 
структуру прихода којима газдинства располажу и друге факторе 
који утичу на профилисање различитих модела пољопривредних 
газдинстава. Комплексност мерења наведених показатеља условљена 
је специфичностима рада у пољопривреди и на газдинству, као што 
су:  
 

 пољопривредна производња почива на породичним 
газдинствима, где чланови газдинства имају неравномерно 
ангажовање у пољопривредним активностима током године, 
рачунајући чак и стално запослене на газдинству;   

 многим пољопривредницима (власницима газдинстава, 
њиховим члановима као и сезонским и сталним радницима на 
газдинству) пољопривреда је повремена активност, поред које 
имају друге више или мање важне изворе прихода;  

 пољопривреду одликује постојање сезонских радних врхова, 
где велики броја радника може бити ангажован за релативно 
кратко време;  
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 статистички извори података добијени различитим 
методологијама и за различите намене одражавају све 
наведене ситуације различито, што доводи до тога да се 
добијени подаци могу у великој мери разликовати и 
интерпретирати на различите начине; 
 

Значај анализе радне снаге и запослености чланова пољопривредних 
газдинстава произилази из тога што оваква истраживања пружају 
важне информације о начину коришћења расположивог фонда рада 
на газдинству, продуктивности рада у пољопривреди, значају 
појединих извора прихода и њиховој стабилности, као и многим 
другим важним аспектима функционисања газдинства као основне 
социо-економске јединице на селу.  
 
У овом раду анализираће се основне карактеристике радне снаге 
пољопривредних газдинстава (ПГ) са посебним акцентом на 
породична пољопривредна газдинства (ППГ), као и структурна 
обележја газдинстава са другим профитабилним активностима 
(ДПА). Анализа је изведена на основу резултата Пописа 
пољопривреде 2012. године, а резултати представљени на нивоу 
Србије и четири NUTS III региона (Регион Војводине, Београдски 
Регион, Регион Шунадије и Западне Србије и Регион Источне и 
Јужне Србије). За појаве које имају изражене регионалне 
специфичности и разлике, подаци ће се исказати и на нижем 
територијалном нивоу обухватности (област или општине). Циљ 
рада је да: 
 

1. укаже на основне аспекте структурних промена у 
пољопривреди и на селу које имају утицаја на дистрибуцију 
радне снаге на пољопривредним газдинствима.  

2. анализира и утврди расположиви контигент радне снаге и 
преовлађујући профил власника пољопривредних газдинства;  

3. анализира продуктивност рада у пољопривреди; 

4. представи карактеристике газдинстава са другим 
профитабилним активностима;  

5. добијене резултате интерпретира у контексту њихове 
релевантности за будуће системе подршке сектору 
пољопривреде и руралном развоју. 
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2. Основни аспекти структурних промена у пољопривреди и на 
селу од значаја за радну снагу на пољопривредним газдинствима 

 
2.1 Демографски трендови на селу и основне карактеристике 

руралног тржишта рада у Србији 
 

Величина и структура радне снаге пољопривредних газдинстава, као 
и активности и прихода које њихови чланови остварују, одраз су не 
само економије газдинства, већ и ширих друштвених процеса који се 
одвијају у њиховом окружењу. При томе, посебан утицај на 
дистрибуцију радне снаге и приходе пољопривредних газдинстава 
имају демографски трендови, структурне карактеристике 
руралне/локалне економије и пољопривредних газдинстава као 
њиховог важног елемнтаа. 
 
Смер, интензитет и друга обележја демографских промена у 
руралним срединама значајно опредељују расположиви фонд рада на 
пољопривредним газдинствима, типове радног ангажовања у 
пољопривреди, као и низ других аспеката руралног тржишта рада. 
Анализа демографских индикатора руралних средина посебно добија 
на значају ако се има у виду да се радна снага у пољопривреди по 
правилу регрутује из редова становништва које је по свом социо-
економском пореклу везано за село и пољопривреду, те да је рурална 
радна снага, посебно пољопривредници, генерално у нашим 
условима слабо мобилна.  
 
Према резултатима Пописа становништва 2011. године сеоско 
становништво у Србији је у периоду 2002-2011 смањено за 311.139 
становника (10,9%), по први пут опало на ниво испод 3 милиона 
лица, те данас чини 40,6% укупног становништва Србије (Табела 1). 
Највеће смањење становништва забележено је у сеоским насељима 
региона Јужне и Источне Србије, где је за девет година број 
становника смањен за чак 19%. Регион Шумадије и Западне Србије 
је данас једини у Србији у којем више становника живи у сеоским 
него у градским насељима (52,6%).  
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Табела 1: Промене у величини популације, укупно, према типовима 
насеља и регионима 2002-2011 

Период Подручје Србија 
Београдски 

регион 
Регион 

Војводине 

Регион 
Шумадије и 
Западне 
Србије 

Регион 
Јужне и 
Источне 
Србије 

2002 

Укупно 7.498.001 1.576.124 2.031.992 2.136.881 1.753.004 

Градска 
насеља 

4.225.896 1.281.801 1.152.295 959.331 832.469 

Остало 3.272.105 294.323 879.697 1.177.550 920.535 

2011 

Укупно 7.186.862 1.659.440 1.931.809 2.031.697 1.563.916 

Градска 
насеља 

4.271.872 1.344.844 1.146.731 963.548 816.749 

Остало 2.914.990 314.596 785.078 1.068.149 747.167 

Индекс 
2011/2002 

Укупно 95,9 105,3 95,1 95,1 89,2 

Градска 
насеља 

101,1 104,9 99,5 100,4 98,1 

Остало 89,1 106,9 89,2 90,7 81,2 

% сеоског 
становниства 2002 

43,6 18,7 43,3 55,1 52,5 

% сеоског 
становниства 2011 

40,6 19,0 40,6 52,6 47,8 

Извор: РЗС, Попис становништва у РС 2011. 
 
 
Са становишта економског потенцијала руралних средина, пре свега 
у смислу расположиве радне снаге и њених карактеристика (родних 
разлика, здравља, образованости, потенцијала за рад, иновативности, 
предузетништва и др.), важно је имати у виду различите 
карактеристике становништва. Према низу ових релевантних 
карактеристика, рурално становништво показује неповољније 
карактеристике него урбано. У прилог томе говоре подаци Пописа 
становништва 2011., на основу којих се може закључити: 
 

 Када се посматрају трендови промене броја становника према 
основним старосним кохортама, може се уочити да и у 
урбаној и у руралној популацији старосне категорије деце и 
млађе радне снаге показују значајно опадање, али и да је обим 
промене знатно израженији међу руралним становништвом. У 
категорији радне снаге средње старости (30-49) тренд опадања 
броја становника је релативно умерен у урбаној популацији а 
веома изражен у руралној. 
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 Образовне карактеристике руралне популације неповољније 
су у односу на урбану. Знатно већи удео у руралној 
популацији, него у урбаној бележе особе без школе и оне које 
су завршиле само основну школу, а изразито је мали удео 
особа са вишим и високим образовањем. Посебно је 
неповољна образовна структура руралне женске популације, у 
којој готово трећину чине особе без школе, а више од 
половине нема никакве квалификације (без школе, 
незавршена и завршена ОШ). 
 

Према подацима Анкете о радној снази у 2012. години у структури 
запосленог руралног становништва највећи удео забележила су лица 
запослена као квалификовани радници у пољопривреди и рибарству 
(34,8%), потом занатлијски радници (13,8%), па услужни радници и 
трговци (11,7%). Тек сваки четврти-пети становник сеоских насеља 
ради у индустрији, и све их је мање. Значајне разлике између 
урбаних и руралних тржишта рада појављује се и у структури 
запослених према радном статусу. Наиме, у руралним срединама за 
разлику од урбаних, знатно веће учешће међу запосленима бележе 
самозапослени (32,5% према 14,7%) и помажући чланови 
домаћинства (15,5% према 0,9%), а знатно је мање запослених 
радника, односно лица која раде за друге послодавце (52,0% према 
84,4%). Неформална запосленост у руралним областима је знатно 
виша него у урбаним (33,1% према 5,9%), и посебно изражена у 
пољопривреди (62,1% укупне запослености у овом сектору). 
 
Различити демографски показатељи потврђују ове неповољне 
карактеристике руралног становништва: његово брже опадање, 
просечно већу старост, израженије процесе старења, неповољнији 
однос између становништва радног узраста, деце и старих и 
присуство родног јаза. Индикатори тржишта рада указују на велику 
запосленост у пољопривреди, велики број лица која раде у 
неформалном сектору и високу рањиву запосленост. 
 

2.2 Структурне карактеристике пољопривредних газдинстава 
 

Пописом пољопривреде у Србији је регистровано укупно 628.552 
породичних пољопривредних газдинства  са 1.416.349 лица која су 
ангажована на пољопривредним пословима у својству чланова 
газдинства или стално запослених. Уз то, 3.000 газдинстава је у 
власништву правних лица и предузетника и на њима је запослано 
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26.279 лица. Имајући у виду резултате Пописа становништва из 
2011., према којима у Србији има 2.487.886 домаћинстава са 
7.163.034 чланова, следи да приближно свако четврто домаћинство у 
Србији поседује газдинство, те да сваки пети становник Србије има 
(сталну или повремену) активност у пољопривреди (Графикон 1). И 
поред изузетно динамичног процеса деаграризације и демографског 
пражњења села у Србији током друге половине XX века, наведени 
подаци указују да значајан број српских домаћинства још увек има 
релативно снажну везу са пољопривредом и/или селом.  
 
Графикон 1: Заступљеност домаћинстава са газдинством и лица са 
пољопривредним активностима, по регионима (%) 

 
 

 

Регионалне разлике у погледу заступљености домаћинстава са 
газдинством су значајне. Ако изузмемо Београдски регион као 
нетипичан, приметно је да је удео домаћинстава са газдинством у 
укупном броју домаћинстава у Војводини готово дупло нижи у 
односу на Шумадију и Западну Србију. Још веће су разлике у 
заступљености чланова газдинстава са пољопривредном активности 
у укупном броју становника у Војводини у односу на друге регионе. 
На основу наведеног се може закључити да је „аграрни притисак“ 
(„аграрна насељеност“), као индикатор који одржава велики број 
лица по газдинству, на простору Шумадије и Западне Србије 
присутнији него у другим деловима Србије. Супротно, у Војводини 
овај показатељ има ниже вредности, што указује да у овом подручју 
постоји знатно израженија поларизација домаћинстава на 
пољопривредна (са газдинством) и непољопривредна.  
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Сагледавање социо-економске структуре газдинстава према 
изворима прихода њихових чланова, указује да у Србији 326.015 
породичних газдинстава (52% од укупног броја) нема других 
прихода осим прихода осим пољопривреде. Ова газдинства обрађују 
мањи део КПЗ (46%), из чега произилази да су газдинства са 
мешовитом структуром прихода постала заступљенија у поседовној 
структури (доминантни корисници пољопривредног земљишта) 
(Графикон 2). 

 

Графикон 2: Заступљеност газдинстава без прихода ван 
пољопривреде у поседовној структури, по регионима (%) 

 
 
 

Ипак, газдинстава са само пољопривредним приходима доминирају 
у поседовној структури Војводине и неколико области Центране 
Србије - Шумадијска, Мачванска, Подунавска, Поморавска и 
Браничевска (прелазе половину укупног броја газдинстава и КПЗ). 
На основу тога се може закључити да у северним, равничарским 
деловима Србије постоји виталан,  очуван, ефикасан и одржив део 
газдинстава која опстају само на приходима из пољопривреде. У 
остатку Србије ова газдинстава имају мањи удео у КПЗ и укупном 
броју газдинстава (посебно у областима као што је Златиборска, 
Пчињска, Рашка), што говори да структура производње, и из ње 
проистекла економска величина чистих пољопривредних 
газдинстава, у овим подручјима за већину њих не обезбеђују 
одрживи доходак.   
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У структури газдинстава према величини поседа у Србији 
доминирају газдинства мале просечне површине КПЗ. Највеће 
учешће у укупном броју газдинстава (48,1%) имају мала газдинства 
(без земље и са поседом до 2ха), која користе само 8% КПЗ (Табела 
2). Насупрот томе, газдинства величине преко 50ха КПЗ чине само 
1% укупног броја газдинстава, а користе око једне трећине КПЗ.  
Значајан утицај на очување ситног поседа као основу аграрне 
структуре у Србији је имало споро реструктирање 
непољопривредног сектора и задржавање вишкова радне снаге у 
пољопривреди и на газиднству. Управо из тих разлога успорен је 
процес концентрације земљишта ка већим и ефикаснијим 
корисницима, чиме је створен амбијент за значајно присуство 
прикривене незапослености на газдинствима.  

 

Табела 2. Поседовна структура породичних пољопривредних 
газдинстава, по регионима (%) 

 

Површина 
КПЗ 

Република 
Србија 

Београдски 
регион 

Регион 
Војводине 

Регион 
Шумадије и 
Западне 
Србије 

Регион Јужне 
и Источне 
Србије 

ПГ КПЗ ПГ КПЗ ПГ КПЗ ПГ КПЗ ПГ КПЗ 

0-< 2 ха 48,1 8,0 55,4 11,4 50,6 3,0 45,0 11,4 51,7 13,9 

2-<10 ха 43,6 35,3 40,0 41,4 32,0 14,1 49,1 57,2 43,7 51,6 

10-<20 ха 5,2 12,7 3,3 10,8 7,8 10,0 4,9 16,9 3,6 13,0 

20-<50 ха 2,1 11,3 1,1 7,4 5,8 16,5 1,0 6,7 0,9 6,7 

50 ха и 
више 

1,0 32,7 0,3 29,0 3,8 56,3 0,1 7,8 0,2 14,8 

Извор: РЗС, Попис пољопривреде 2012. 
 
Посматрано по регионима, издваја се Војводина, са малим уделом 
најмањих газдинстава у укупним површинама КПЗ, те већим бројем 
највећих газдинства и њиховом изузетно виском уделу у укупном 
КПЗ. Ови резултати указују да осим што су војвођинска домаћинства 
у већој мери поларизована на она са газдинством и без газдинства, 
међу самим газдинствима на овом подручју постоји високо изражена 
бимодална структура као последица веће централизације и 
концентрације земљишта. Самим тим, просечна величина поседа од 
10,9 ха у овом подручју је значајно већа (двоструко већа од 
националног просека и готово три пута већа него у Јужној и 
Источној Србији).  
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Укупан број лица која раде у пољопривреди Србије (као чланови 
газдинства или стално запослени на газдинствима) износи 1.442.628, 
односно у просеку је 2,28 лица по газдинству стално или повремено 
ангажовано на пољопривредним пословима. Највећи део 
пољопривредне радне снаге на породичним газдинствима у Србији 
чине чланови породице или рођаци (56,3%), што указује на велику 
количину неформалног рада који се ангажује у пољопривреди у 
оквиру породичних газдинстава и уз помоћ сродничке радне снаге 
(Табела 3). Изузетак је Војводина, са далеко већим уделом рада 
носиоца газдинстава, нижим процентом сродничке радне снаге 
(48,1%) и нешто већим уделом стално запослених лица.  
 
Табела 3: Чланови и стално запослени на ППГ према радном 
статусу и региону, 2012. 

Регион 
Носиоци газдинства 

Чланови породице и 
рођаци који су 
обављали 

пољопривредну 
активност на 
газдинству 

Стално запослени на 
газдинству 

број % број % број % 

Република Србија 617.365 43,6 797.199 56,3 1.785 0,1 

Београдски Регион 32.670 44,4 40.841 55,5 47 0,1 

Регион Војводине 143.453 51,5 134.012 48,1 1.215 0,4 

Регион Шумадија и 
Западна Србија 

257.846 41,2 367.167 58,7 254 0,0 

Регион Јужна и 
Источна Србија 

183.396 41,8 255.179 58,1 269 0,1 

Извор: РЗС, Попис пољопривреде 2012. 

 
2.3 Носиоци газдинстава и менаџери 

 
Пописом је утврђено да од укупно 631.552 пописаних газдинства, 
њих 617.365 има носиоца који су стално или повремено радно 
активни у пољопривреди. Овај податак практично показује да се 
2,25% носиоца газдинстава не бави пољопривредом. Будући да је 
трећина носиоца газдинстава (32,8%) старија од 65 година, 
претпоставља се да је наведена разлика у броју газдинстава и броју 
носиоца који раде у пољопривреди, настала у делу газдинстава чији 
носиоци због високе старости не учествују у пољопривредним 
пословима (Табела 4).  
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Табела 4: Старосна структура носиоца газдинстава, по регионима 

Старосна категорија
Република 
Србија 

Београдски 
регион 

Регион 
Војводине 

Регион 
Шумадије и 
Западне 
Србије 

Регион 
Јужне и 
Источне 
Србије 

До 35 године 4,8 4,3 7,4 4,0 3,8 

35-44 11,1 9,7 14,2 10,5 10,0 

45-54 20,9 20,8 24,4 20,4 19,0 

55-64 30,4 33,5 29,4 30,5 30,4 

65 и више година 32,8 31,7 24,6 34,6 36,9 

Извор: РЗС, Попис пољопривреде 2012. 
 
 
Општа је законитост да је удео носиоца газдинстава млађих од 35 
година у свим регионима најнижи (Taбела) . Овакво стање указује да 
се својинска трансформација у смислу преношање власништва над 
газдинством на млађе носиоце још увек одвија споро, те да 
преовлађује традиционални модел својинске трансформације где је 
наслеђивање газдинства присутније него физичка деоба и 
купопродаја. На подручју Војводине је приметно веће учешће 
млађих лица међу носиоцима газдинстава, што сугерише да у овом 
подручју долази до ранијег економског осамостаљивања младих 
породица3. На подручју Источне и Јужне Србије је број млађих 
носиоца мањи, што указује на успоренији процес својинске 
трансформације и преовлађујуће старију радну снагу на 
газдинствима.   
 
Када је реч о управницима газдинстава, односно доносиоцима 
одлука или менаџерима, они су у просеку у 94% случајева и носиоци 
газдинстава. Уочава се закономерност да са порастом величине КПЗ 
опада број газдинстава код којих су носиоци газдинства уједно и они 
који њиме управљају, што сугерише да се на већим газдинствима као 
доносиоци одлука чешће појављују млађа и компетентнија лица (у 
погледу расположивих знања, вештина и/или физичке снаге) 
(Графикон 3). Овај аргумент посебно важи за газдинства у Јужној и 

                                                 
3 Овај закључак се не може поткрепити одговарајућим индикаторима, али се 
намеће и на основу низа других карактеристика домаћинстава и газдинстава у 
Војводини. Дубља истраживања би могла да дају поузданије аргументе, будући 
да је ово питање врло важно размотирити из перспективе потенцијалних 
корисника буџетске подршке за младе пољопривреднике, тржишта закупа 
земљишта и сл. 
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Источној Србији, где је разлика између носиоца и управника 
израженија код већих газдинстава (што је још један од аргумената 
спорије својинске трансформације).  
 
Графикон 3: Носиоци-менаџери газдинстава према величини КПЗ, по 
регионима (у%) 

 
 
Посматрано по величини КПЗ, приметно је да старост управника 
опада са порастом величине газдинства (Графикон 4). Самим тим, 
највећа газдинства (преко 50 ха) имају убедљиво већи број 
управника у најмлађој старосној категорији (испод 35 године) у 
односу на мања газдинстава. Из наведеног се може претпоставити да 
су највећа газдинства, која су настајала концентрацијом земљишта 
током последње две деценије, имала већи предузетнички потенцијал, 
млађу радну снагу, и јасну опредељеност млађих за перспективу у 
пољопривреди.  
 
Графикон 4: Старосна структура носилаца газдинстава, према 
величини коришћеног пољопривредног земљишта (у%) 
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Образовне карактеристике менаџера газдинстава указују на ниску 
заступљеност формалног и систематског образовања и 
професионалне обуке (Табела 5). Већина менаџера газдинстава 
стекла је своја знања о пољопривреди искључиво у току праксе. 
Мање од 5% менаџера (изузев у Војводини) завршило је средњу 
пољопривредну школу, вишу пољопривредну школу или 
пољопривредни факултет, где су могли стећи систематска знања у 
области пољопривредне производње.  
 
Табела 5: Менаџери на газдинствима према нивоу обучености и 
регионима, 2012. 

Регион 

Само 
пољоприв. 
искуство 
стечено 
праксом 

Курсеви из 
области 

пољоприв.

Средња 
пољо-
прив. 
школа 

Друга 
средња 
школа 

Виша 
пољ. или 
факултет 

Друга 
виша или 
факултет 

Република Србија 60,0 0,7 2,6 30,3 1,4 5,0 

Београдски Регион 55,2 0,7 1,1 36,3 1,4 5,2 

Регион Војводине 47,9 1,1 5,8 37,4 2,4 5,5 

Регион Шумадија и 
Западна Србија 

62,8 0,5 1,5 29,1 1,1 4,9 

Регион Јужна и 
Источна Србија 

66,4 0,6 1,7 25,4 1,1 4,7 

Извор: РЗС, Попис пољопривреде 2012. 
 

2.4 Полна структура радне снаге и менаџера газдинстава 
 
Праћење радне снаге на газдинствима према полу указује на 
изражене неравнотеже у низу димензија: присуству жена у 
пољопривредним активностима, али и несразмери у погледу удела 
жена и мушкараца на положајима актера који одлучују о 
пољопривредној производњи и оних који само извршавају рад.  
 
Већ основни податак о уделу жена и мушкараца у пољопривредним 
пословима показује изразиту несразмеру. Родни јаз на нивоу Србије, 
узимајући у обзир обе правне форме газдинства, износи готово 15 
процентних поена (Табела 6). Посматрано према регионима, јаз је 
најизраженији у Војводини где износи 23,4 процентна поена, а 
најмањи је у Шумадији и Западној Србији где износи 11,8 
процентних поена. Родне неједнакости посебно се испољавају кроз 
неравнотежу у обављању руководећих и извршних форми рада на 
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газдинству. Жене се знатно ређе јављају на позицији носиоца 
газдинства него мушкарци. На нивоу целе Србије, оне су заступљене 
међу носиоцима газдинства тек са 17,3%. Њихов удео међу 
менаџерима на газдинству је још мањи (15,9% на нивоу целе 
Србије). Са друге стране, оне чине изразиту већину међу члановима 
породице и рођацима који су обављали пољопривредну активност на 
газдинству. На нивоу читаве Србије, њихово учешће у овој 
категорији износи 62,9%, а разлике између региона нису велике.  

 
Табела 6: Чланови и лица стално запослена на газдинству према 
статусу, полу и региону (%)  

Регион 

Укупно 
Носиоци 

газдинства 
Менаџери 

Чланови 
породице и 
рођаци 

Стално 
запослени на 
газдинству 

жене 
мушка-
рци 

жене 
мушка-
рци 

жене 
мушка-
рци 

жене 
мушка-
рци 

жене 
мушка-
рци 

Република 
Србија 

42.7 57.3 17.3 82.7 15.9 84.1 62.9 37.1 14.8 85.2 

Београдск
и Регион 

41.5 58.5 14.4 85.6 16.4 83.6 63.7 36.3 14.9 85.1 

Регион 
Војводине 

38.3 61.7 18.7 81.3 13.5 86.5 61.6 38.4 10.9 89.1 

Регион 
Шумадија 
и Западна 
Србија 

44.1 55.9 16.0 84.0 17.1 82.9 64.0 36.0 21.3 78.7 

Регион 
Јужна и 
Источна 
Србија 

43.7 56.3 18.6 81.4 15.6 84.4 61.9 38.1 26.0 74.0 

Извор: РЗС, попис пољопривреде 2012. 
 
Напокон, жене чине изразиту мањину запослених на газдинствима. 
Од укупно 26.279 лица колико је стално запослених на 
пољопривредним газдинствима у Србији, 6.685, односно 14,8% су 
жене. У овом аспекту присутне су значајније регионалне разлике. 
Иако посвуда оне бележе мањинско учешће у овој категорији, њихов 
удео је већи у Шумадији и Западној Србији, а највећи у Јужној и 
Источној Србији.  
 
У Србији су жене менаџери 16% газдинстава, при чему је њихов 
удео у управљању газдинствима опада са порастом величине КПЗ по 
газдинству (Графикон 5). Ова законитост важи за све регионе,  а 
једина значајна разлика може се уочити у знатно нижој 
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заступљености жена менаџера газдинстава на подручју Београдског 
региона. Интересантно је да је удео газдинстава чији су менаџери 
жене у најстаријем добу (преко 65 година) већи у односу на учешће 
газдинстава којима руководе младе жене (до 35 година). Ова 
законитост је посебно испољена код газдинстава мање величине, а 
начелно се може објаснити  још увек присутним традиционалним 
моделима наслеђивања земљишта и дужим животним веком жена. 

 
Графикон 5: Жене менаџери према годинама старости и величини 
КПЗ, по регионима (%) 

 
Млађе од 35 Старије од 65 

 
Предочени налази указују на значајне родне разлике испољене кроз 
мање учешће жена међу члановима породичних и газдинстава у 
власништву правних лица и предузетника, као и на важне родне 
неједнакости које се испољавају у форми мањег удела жена међу 
носиоцима газдинства и менаджерима и већег удела међу члановима 
породице и рођацима који учествују у пољопривредном раду на 
газдиснтву. 
 

3. Карактеристике радне снаге и рада на газдинству  
сагледане кроз годишње радне јединице 

 
3.1 Карактеристике радне снаге на газдинствима изражене у ГРЈ 
 
Исказивање укупно ангажованог рада на газдинствима преко броја 
годишњих радних јединица (ГРЈ) пружа поузданију основу за 
тумачења о различитим аспектима пољопривредне радне снаге. 
Укупан број годишњих радних јединица (еквивалент лица 
запослених са пуним радним временом током читаве године) у 
Србији је у 2012. години  био 646.283 (Табела 7). Када се број ГРЈ 
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стави у однос према укупном броју лица  активних у пољопривреди 
(укључујући и носиоце) и стално запослена лица на газдинствима, 
може се закључити да је у просеку доступна радна снага на 
пољопривредним газдинствима у Србији ангажована са 44,8% 
капацитета (односно мање од једног пуно запосленог по газдинству) 
на пољопривредним пословима.    
 
 
Табела 7: Укупно ангажована радна снага у ГРЈ, по регионима 

 

Број 
газдинстава

Број 
чланова 

ГРЈ 
ГРЈ по: 

газдинству 
броју 

запослених 

Република Србија 631.552 1.442.628 646.283 1,02 0,45 

Београдски регион 33.244 76.838 34.406 1,03 0,45 

Регион Војводине 147.624 296.111 137.964 0,93 0,47 

Регион Шумадије и 
Западне Србије 

262.940 628.585 285.495 1,09 0,45 

Регион Јужне и 
Источне Србије 

187.744 441.094 188.418 1,00 0,43 

 
На релативно ниску искоришћеност потенцијала доступне радне 
снаге указују и подаци о структури чланова газдинстава и 
запослених на газдинствима према категоријама дефинисаним на 
основу различитих ГРЈ интервала (Табела 8).  
 
 
Табела 8: Чланови и запослени на газдинствима према ГРЈ 
интервалима, по регионима (%) 

Регион 

Удео лица, у % 

< 25% ГРЈ
≥ 25 % < 50% 

ГРЈ 
≥ 50 % < 75% 

ГРЈ 
≥ 75 % < 100% 

ГРЈ 
=100% 
ГРЈ 

РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА 

43,3 20,1 12,2 7,6 16,8 

Београдски регион 43,4 20,0 12,2 7,4 17,0 

Регион Војводине 46,1 17,6 9,6 7,4 19,3 

Регион Шумадије и 
Западне Србије 

41,3 20,8 13,2 7,8 16,9 

Регион Јужне и 
Источне Србије 

44,2 20,7 12,6 7,3 15,2 

Извор: РЗС, Попис пољопривреде 2012. 
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Удео лица који су ангажована у еквиваленту пуног радног времена 
током целе године се на нивоу Србије креће мало испод 17%. Већи 
удео лица која су са пуним радним временом ангажована у 
пољопривреди бележи се у Војводини (19,3%), где је уједно и 
највећи проценат радне снаге ангажоване са мање од 25% ГРЈ 
(46,1%). Овај резултат потврђује раније поменуте закључке о 
поларизацији газдинстава на подручју Војводине, која се огледа 
(поред осталог) и у  израженијој поларизацији њихове радне снаге на 
пуно запослене у пољопривреди (100% ГРЈ) и оне који се повремено 
баве пољопривредом. Супротно Војводини, на подручју Шумадије и 
Западне Србије чланови и запослени на газдинству мање су у 
целости ангажовани у пољопривреди (16,9%), али је и најмањи број 
лица која се пољопривредом баве на нивоу испод 25% ГРЈ (41,3%).   
 
Интересантан налаз се запажа онда када се учешће жена у 
различитим категоријама дефинисаним према радном статусу 
посматра преко ГРЈ (Табела 9). Тада су приметне супротне 
тенденције у односу на оне које се добијају посматрањем броја 
физичких лица. Наиме, удео ГРЈ жена носиоца газдинстава је нижи 
од удела жена у укупном броју носилаца газдинстава, али је удео 
жена у ГРЈ  извршне радне снаге (чланова породице и рођака) нешто 
већи. Овакви резултати сугеришу закључак да су жене носиоци 
газдинстава мање ангажоване у пољопривреди од мушкараца 
носиоца. Разлог томе је вероватно у чињеници да су жене по правилу 
носиоци мањих газдинстава (на којима не могу да остваре пуну 
запосленост), као и да су жене носиоци газдинстава стрије особе, те 
физички нису у стању да оставре пуно ангажовање на 
пољопривредним пословима.  
 
Табела 9. Удео рада жена у укупном ГРЈ, по регионима (%) 

Регион 

Удео жена у укупном ГРЈ за дату категорију, у % 

носиоци газдинства
чланови породице и 

рођаци 
стално запослени 

Република Србија 13,7 63,8 24,6 

Београдски регион 11,4 66,3 34,4 

Регион Војводине 14,2 61,2 22,2 

Регион Шумадије и 
Западне Србије 

12,4 65,1 30,0 

Регион Јужне и 
Источне Србије 

15,7 62,7 22,9 

Извор: РЗС, Попис пољопривреде 2012. 
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3.2 Ресурси и продуктивност рада по ГРЈ 
 

Наведене разлике у бројности чланова газдинстава, као и обиму и 
начину њиховог радног ангажовања на пољопривредним пословима 
у великој мери су резултат расположивих ресурса по газдинству и 
запосленом. У том погледу појављују се значајне разлике које 
указују на вишеструко већи број хектара КПЗ по запосленом у 
Војводини у односу на све друге регионе (Графикон 6). Нешто нижа, 
али опет значајна разлика, постоји и у броју УГС по ГРЈ у Војводини 
у односу на остатак земље.  
 
Графикон 6: Расположиви земљиште и радна снага по пуно 
запосленом (ГРЈ), по регионима  

 
 

Детаљнија регионална анализа односа расположивих ресурса и радне 
снаге, на нивоу области, даје потпунију слику о дубини разлика у 
расположивим ресурсима по пуно запосленом у пољопривреди. 
Однос између области са највећим бројем хектара КПЗ по ГРЈ 
(Средњобанатска – 16,7ха) и оне са најнижим (Јабланичка – 2,3ха) 
износи 7,3:1. У погледу броја УГС однос области са највећим бројем 
УГС по ГРЈ (Севернобачка – 7,2) и оне са најмањима бројем (опет 
Јабланичка – 1,6) је нешто мање драстичан и износи 4,5:1.  
 
Наведене високе разлике у расположивим ресурсима по ГРЈ, 
узрокују и значајне разлике у продуктивности рада у пољопривреди 
изражене у економској величини (укупној вредности стандардног 
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аутпута - СО) по ГРЈ4. Просечна вредност СО по пуно ангажованом 
лицу у пољопривреди Србије у 2012. години износила је мање од 
5.792 еура, а по породичном газдинству 5.927. Регионалне разлике у 
погледу висине оба показатеља су изузетно велике, и указују на 
њихов вишеструко већи износ у Војводини у односу на све друге 
регионе (укључујући и Београдски) (Табела 10).  
 

Табела 10. Економска величина газдинства у СО по ГРЈ и 
газдинству (евра) 

Регион СО/ГРЈ СО/ППГ 

Република Србија 5.791,6 5.926,7 

Београдски регион 5.810,7 6.013,8 

Регион Војводине 12.865,6 12.023,7 

Регион Шумадије и Западне Србије 3.953,4 4.292,5 

Регион Јужне и Источне Србије 3.393,7 3.405,8 

 
Високе вредности економске величине газдинстава по запосленом и 
газдинству у Војводини су очекиване, обзиром на повољнију 
поседовну структуру, повољнији однос ресурса по пуно запосленом, 
и низ перформанси газдинства везаних за управљчке структуре 
(носиоце, менаџере, својинску структуру и сл.).   
 

4. Карактеристике газдинства са другим профитабилним 
активностима на газдинству 

 
Од укупно 631.552 газдинстава у Србији, 78.301 газдинство у Србији 
(12,4%) има приходе са газдинства који  потичу од других 
профитабилних активности (Табела 11). Иста пропорција важи и за 
породична пољопривредна газдинства – од укупно 628.552 
газдинства, 77.826 има ДПА (12,4%).  
 
Заступљеност газдинстава са ДПА по појединим регионима је 
неравномерна – највише их је (што је очекивано) на подручју 
Шумадије и Западне Србије, а најмење у Војводини. Разлог оваквој 
структури је поменута висока аграрна насељеност и већи број 
чланова газдинстава укључених у активности на газдинству на 
подручју Шумадије и Западне Србије. Наиме, у настојању да остваре 

                                                 
4 Економска величина пољопривредног газдинства, изражена као је просечна 
новчана вредност пољопривредне производње по цени произвођача за производ. 
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већи степен искоришћености радне снаге и смање прикривену 
незапосленост, газдинства у овом подручју бирају производну 
структуру и модел одрживости базиран на радно интензивнијим 
линијама (прерада производа). Супротно, газдинства у Војводини 
која су високо поларизована (како је објашњено у претходним 
поглављима) и чија је производна структура базирана на капитално 
интензивним линијама (велике површине КПЗ и ЛСУ по запосленом, 
велике инвестиције у инпуте), имају мање расположивих вишкова 
радне снаге која би се укључила у ДПА.  
	
	
Табела 11. Газдинства са ДПА 

Регион 

Газдинства са ДПА Носиоци газдинстава са ДПА 

Број 
% у 

укупном 
броју 

% у 
укупним 
површи-
нама 

Број 
% 

мушких

% 
млађих 
од 35 
година 

% 
старијих 
од 65 
година 

Република Србија 78.301 12,4 18,1 76.993 86,9 4,6 33,1 

Београдски регион 2.903 8,7 20,0 2.842 90,1 4,1 30,4 

Регион Војводине 8.405 5,7 12,7 8.075 85,3 9,9 17,3 

Регион Шумадије и 
Западне Србије 

43.816 16,7 27,0 43.218 88,2 4,1 34,4 

Регион Јужне и 
Источне Србије 

23.177 12,3 17,2 22.858 84,7 3,6 36,4 

 
 
Основна обележја носиоца газдинстава са ДПА се у погледу 
старости и полне структуре не разликују значајније у односу на 
карактеристике носиоца просечних пољопривредних газдинстава по 
појединим подручјима. Као интересантне информације о профилу 
носиоца газдинстава са ДПА може се издвојити та да више од 
половине њих немају других профитабилних активности изван 
пољопривреде (53,2% на нивоу Србије), а да је за 13,5% носиоца 
пољопривреда мање значајна активност у односу на друге послове 
којима се баве (Табела 12). Овде је вероватно реч о предузетнијим, 
иновативнијим носиоцима, за које се поузданије карактеристике 
могу установити додатним анализама. 
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Табела 12. Присуство и значај других активности носиоца 
газдинстава са ДПА 

Регион Укупно 

да, више него 
пољопривредне 

да, мање него 
пољопривредне 

не 

Број % Број % Број % 

Република Србија 76.993 10.363 13,5 25.646 33,3 40.984 53,2 

Београдски регион 2.842 454 16,0 774 27,2 1.614 56,8 

Регион Војводине 8.075 1.391 17,2 2.578 31,9 4.106 50,8 

Регион Шумадије и 
Западне Србије 

43.218 5.480 12,7 15.964 36,9 21.774 50,4 

Регион Јужне и 
Источне Србије 

22.858 3.038 13,3 6.330 27,7 13.490 59,0 

 
 
 
Структура газдинстава према другим профитабилнм активностима 
на нивоу Србије указује на висок удео газдинстава која се баве 
прерадом млека (57%) и прерадом воћа и поврћа (30,2%) (Табела 13). 
Ова два типа ДПА су најзаступљенија на газдинствима у свим 
регионима, са прилично уједначеним учешћем изузимајући подручје 
Војводине. Војводина је једини регион у којем број газдинстава која 
се баве прерадом млека не прелази половину укупног броја 
газдинстава са ДПА, али и регион у којем чак свако пето газдинство 
(20,4%) додатну активност има у уговореном раду у области 
пољопривреде (рад на туђим газдинствима). Висок значај прераде 
млека у структури додатних активности и прихода газдинстава на 
подручју Централне Србије може се објаснити великом 
концентрацијом млечног говедарства на малим породичним 
газдинствима у овом подручју, као и газдинствима са бројнијом 
радном снагом ангажованом у пољопривреди. Супротно томе, у 
Војводини је ова производна линија концентрисана на великим, 
специјализованим газдинствима, а канали продаје су оријентисани 
на откуп млека од стране великих млекара. 
 
Оба региона Централне Србије имају високо заступљен сектор 
шумарства  (обраду дрвета и шумарство) у структури газдинстава са 
ДПА, док је народна радиност (традиционално) најзаступљенија у 
Шумадији и Западној Србији. 
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Табела 13. Заступљеност газдинстава према другим 
профитабилним активностима, по регионима (%) 

Врста активности 
РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА 

Београдски
регион 

Регион 
Војводине

Регион 
Шумадије и 
Западне 
Србије 

Регион 
Јужне и 
Источне 
Србије 

прерада меса 6,01 11,57 7,80 5,40 5,82 

прерада млека 57,06 54,08 31,66 60,15 60,80 

прерада воћа и поврћа 30,22 30,90 28,15 32,15 27,23 

прерада других 
пољопривредних 
производа 

4,31 4,72 4,30 3,93 4,98 

обрада дрвета 8,15 1,93 0,80 10,08 7,95 

активности у 
шумарству 

4,94 1,48 1,09 5,69 5,36 

туризам 0,66 0,48 1,11 0,67 0,48 

народна радиност 1,59 0,72 0,94 2,35 0,50 

производња енергије 
из обновљивих извора
енергије 

0,03 0,07 0,10 0,01 0,03 

узгој рибе 0,28 0,38 0,67 0,24 0,19 

рад на основу уговора 
у области 
пољопривреде 

5,01 4,55 20,42 2,80 3,65 

рад на основу уговора 
у другој области 

1,85 0,72 3,91 1,26 2,38 

 
Важно је указазти и на релативно низак удео газдинстава са 
додатним активностима у туризму (514 газдинстава са ДПА, односно 
само 0,7%). Интересантно је да се чак четвртина укупног броја 
газдинстава која се баве туризмом у Србији сконцентрисана у само 
једној области – Златиборксој (24,7%).  
 
У погледу значаја дохотка оствареног од ДПА, приметно да је да за 
убедљиво највећи део газдинстава (62,7%) овај доходак има скроман 
удео у њиховим укупним приходима – нижи од 20% (Табела 14).  
 
Табела 14. Учешће прихода од ДПА у укупним приходима 
газдинстава по регионима (%) 

Регион до 20% 20-50% 50-80% 80-100% 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 62,71 28,45 6,61 2,23 

Београдски регион 64,14 28,01 5,03 2,82 

Регион Војводине 58,26 28,58 8,82 4,34 

Регион Шумадије и Западне Србије 62,36 29,38 6,47 1,80 

Регион Јужне и Источне Србије 64,80 26,70 6,29 2,22 
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За само 8,8% газдинства са ДПА, приход из овог сектора чини више 
од половине укупног прихода. Извесне разлике које указују да су 
приходи од ДПА значајнији за војвођанска газдинства (будући да 
више од 13% газдинстава од њих оставрује до 50% својих прихода у 
овим делатностима) морају се узети са великом резервом. Наиме, реч 
је о само неколико стонина газдинстава на основу којих се не би 
требала изводити уопштавања о значају и успешности газдинстава са 
ДПА. 
 

5. Уместо закључка – изазови за политику подршке  
пољопривреди и руралном развоју 

 
Укупан амбијент у којем се одвијају структурне промене у српској 
пољопривреди и на селу није наклоњен динамичнијој 
редистрибуцији ресурса, па тако ни радне снаге, ка ефикаснијим 
газдинствима и секторима. Овакво стање узрокује двојаке 
последице: са једне стране присуство значајног потенцијала радне 
снаге на малим, полуодрживим газдинствима, са недовољним 
инвестиционим капацитетом за значајније реструктуирање 
производње и смањење прикривене незапослености; са друге стране 
су евидентни негативни демографски трендови, са последичним 
дејством на смењење виталности и конкурентности пољопривредне 
радне снаге, што повлачи озбиљне економске, социјалне и еколошке 
консеквенце по руралне области. 
 
Уз наведене опште факторе од утицаја на радну снагу и активности 
пољопривредних газдинстава, анализа података Пописа 
пољопривреде указала је и на друге, које би требало уважити при 
формулисању оквира политика усмерених на пољопривреду и 
рурални развој: 
 
Раслојавање домаћинстава у Војводини према изворима приходима, 
величини пољопривредног газдинства, према типу радног 
ангажовања чланова газдинстава и низу других димензија, указује да 
су у овом подручју процеси структурне и својинске трансформације 
биле динамичнији. Новоформиране структуре у пољопривреди овог 
подручја, настале концентрацијом и централизацијом капитала, 
довеле су до нарастања крупног, предузетног приватног сектора на 
једном полу, док је на другом присутан велики део газдинстава са 
још увек доминантним уделом у земљишним потенцијалима, али не 
увек конкурентном производњом у поређењу са великим 
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газдинствима. Раст конкурентности овог дела газдинстава може се 
остварити делимично инвестицијама у механизацију и опрему, али је 
он извесно везан и за нарастање физичког капитала (земљишта, које 
је ограничено доступно, и стоке). Оваква релација указује да ће 
политика у области тржишта земљишта (подстицаји закупу, раном 
пензионисању, пореска политика према непољопривредницима 
власницима земљишта, и низ других), као и подстицаји 
инвестицијама у раст ресурса дела газдинстава, морати да пажљиво 
циља ефекте на ова газдинства.  
 
Велики изазов за аграрну полтику Србије су газдинства у северним 
деловима Централне Србије, која су бројна и са великим бројем 
ангажованих чланова у пољопривреди, са недовољно упосленом 
радном снагом (обзиром на низак обим ресурса по ГРЈ), која се  при 
том својински и структурно спорије реформишу. Производна 
структура газдинстава у овом подручју је окренута радно 
интензивнијим гранама пољопривреде (уз остало и већа 
заступљеност ДПА), али је продуктивност генерално и даље ниска 
(скроман износ СО/ГРЈ). Уочене карактеристике преовлађујућих 
модела газдинстава се морају дубље истражити на нивоу 
микрорегиона (постојећа NUTS подела на регионе не даје прецизну 
слику о диверзификованости модел агаздинстава на подручју 
Србије). Посебно важан аспект анализе би морао бити фокус на 
карактеристике газдинстава која се појављују на тржишту закупа 
земљишта, као и на детаљније перформансе газдинстава са ДПА. 
Имајући у виду високу аграрну насељеност у овим подручјима, 
низак степен искоришћености рада  у пољопривреди и низак оутпут 
по запосленом (СО/ГРЈ), логичним се чини закључак да би, поготово 
у овом подручју, динамичнијим структурним реформама у 
пољопривреди допринела могућност запошљавања дела радне снаге 
у другим секторима, чиме би се ослободио део земљишта за 
газдинства која имају потрнцијал за раст. Осим тога, за ова 
газдинства значајни су и технолошко унапређење производње и 
јачање предузетништва, логистичке подршке и тржишних структура.  
Газдинства у јужном делу Србије трпе последице вишедеценијских 
негативних демографских промена, које су довеле до смањења 
њиховог капацитета за структурне промене и раст конкурентности. 
Наиме, иако је старосна структура и чланова газдинстава непозната 
из података Пописа пољопривреде, на основу старости и пола 
носиоца (већи удео старијих жена) и релативно малог удела ДПА, 
може се претпоставити да регион има дефицит виталне радне снаге. 
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Осим тога, релативно низак обим КПЗ и УГС по ГРЈ (и поред 
изражене депопулације) указују на два закључка: девастираност 
ресурса до мере да употреба није економски рационална, и 
преовлађујуће натурални карактер производње који ова газдинства 
практикују. Подршка овим газдинствима мора првенствено имати за 
циљ јачање социјалне структуре, а тек за нека газдинства и 
производње развојну димензију. У том смислу, одговорност је 
креатора политике да дефинишу имплементационе механизме који 
не би угрозили приступ газдинстава овог региона подршкама 
пољопривреди, а у одабиру типова подршке за регионе са 
ограниченим ресурсима у пољопривреди више уважавати 
специфичности социо-економских модела пословања ових 
газдинстава.    
 
Значајан налаз појављује се у домену преовлађујућих карактеристика 
носиоца газдинстава. Наиме, и поред дугогодишње праксе  посебних 
подстицаја за младе носиоце газдинстава, видно је да се својинска 
структура газдинстава и даље мења под утицајем културолошких, 
традиционалних фактора (изузимајући Војводину), него под 
утицајем стимулативних мера (економских фактора).  Овакав налаз 
је свакако потребно додатно истражити, али извесно доводи у 
питање ефикасност политике у постизању циља да се младим 
пољопривредницима отвори простор за развој газдинстава.  
Родни јаз је присутан у многим аспектима радне снаге и рада на 
газдинству, на штету жена. Жене су ређе носиоци газдинстава, 
менаџери и стално запослени на газдинству, а више присутне у 
извршној радној снази. Ипак, знатно мањи удео жена у броју лица са 
пољопривредном активности (више од 15 процентних поена у 
Србији и 23 процентна поена у Војводини), транспарентно отвара 
питање њихове активности и положаја у оквиру домаћинства и 
газдинства, које се мора детаљније истраживати. Низ иницијатива на 
економском оснаживању жена на селу у Србији било је фокусирано 
на њихово формално власништво над земљиштем и другим 
ресурсима, као предуслов за већу активност и раст предузетништва 
жена на имању. Имајући у виду генерално ниску искоришћеност 
радне снаге на газдинству, послови и активности у оквиру којих се 
жене могу више укључивати извесно су везани за радикалније 
заокрете у пословној и производној оријентацији, тј. знатне 
инвестиције.   
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Релативно ниска искоришћеност расположиве радне снаге упућују 
на то да у пољопривреди Србије доминира радно екстензивни тип 
пољопривреде, мали посед, ниско продуктивна пољопривреда, те да 
знатан део газдинстава мора имати додатне приходе из 
непољопривредних сектора или из других извора. Газдинства са 
другим профитабилним активностима су очекивано присутнија  на 
подручју Шумадије и Западне Србије где је већи број домаћинстава 
са газдинством, мањи физички капитал по газдинству и где низ 
других параметара указује на прикривену незапосленост. Прерада 
млека, а потом воћа и поврћа су доминантни типови производње 
кроз које се остварује додатни приход, али је значајно присутан и 
приход из шумарства. Модел подршке пољопривреди у ЕУ, којем 
Србија тежи, предвиђа значајна средства за инвестиције у опрему, 
објекте и обуку газдинствима са амбицијама у сектору прераде на 
газдинству. У Србији је протеклих година подршка за те намене била 
изузетно ниска, што успорава реструктуриање газдинстава и раст 
њихове конкурентности.  Дугорочно, такви пропусти имају озбиљне, 
суштинске последице са много комплекснијим утицајем него што на 
први поглед изгледа – кашњење у примени стандарда квалитета, пад 
конкурентности, губитак тржишта и низ других. 
 
Јасније сагледавање потенцијала радне снаге на газдинству захтева 
анализу низа варијабли које описују домаћинства са газдинством. 
Ипак, већ и наведене  карактеристике пољопривредних газдинстава, 
лица која раде у пољопривреди, типова њиховог радног ангажовања, 
величине и значаја прихода које остварују од ДПА, сугеришу на 
неопходност дефинисања ширег спектра конзистентних политика и  
бољег и прецизнијег одабира мера подршке пољопривреди и 
руралном развоју. 
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ПЧЕЛАРСТВО РАСИНСКОГ ОКРУГА 
 
 

Невенка Ђорђевић 
 
 

Апстракт 
 

Расински округ, са  38650 кошница, је један од округа у централној 
Србији са највећим бројем пчелињих друштава. У односу на раније 
године (2010, 2011), просечан принос по кошници је у паду, међутим 
број пчелињих друштава у порасту, па су произведене знатно веће 
количине производа, првенствено меда. За последњу деценију се 
може рећи да је деценија експанзије производње и извоза меда , како 
у Србији тако и у Расинском округу. Земље у које се извози мед су 
Немачка, Италија, Норвешка, а у последње време постоји и 
заинтересованост неких арапских земаља. За развој пчеларства у 
Расинском округу заслужна су и добро организована удружења 
пчелара, која организују едукацију пчелара, посете сајмовима, као и 
заједничку набавку репроматеријала.  
 
Кључне речи: пчеларство, Расински округ, пчелиње друштво 
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Увод 
 

Расински округ чине 5 општина (Трстеник, Александровац, Брус, 
Варварин и Ћићевац) и град Крушевац. Укупна површина округа је 
2.268км2, што је 3,34% од укупне површине Републике Србије.  
 
Слика 1. приказ Расинског округа на мапи Србије, и општине округа 
 
 

 
 
Укупна пољопривредна површина износи 164.340 хектара. По 
попису пољопривреде 2012. године укупно коришћено 
пољопривредно земљиште износи 93.228. хектара.  
 
Табела1. Коришћено пољопривредно земљиште, извор Републички 
завод за статистику 

 
Укупно кориш. 

земљиште 
Оранице и 
баште 

Воћњаци Виногради 
Ливаде и 
пашњаци 

Расински округ 93228 56137 9308 6406 19322 
Александровац 14218 6821 2866 1531 2826 
Брус 16488 5067 2964 242 8008 
Варварин 10384 8852 476 354 477 
Крушевац 31986 22317 1689 1956 5185 
Трстеник 16586 10175 1212 2199 2441 
Ћићевац 3567 2905 82 125 385 
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Укупан број становника је 241.999 (попис 2011), што је 3,36 % од 
укупног броја становника у Републици Србији.  
 
Надморска висина се креће од 250 до 2017 метара. 
 
Просечна годишња температура износи 110С. 
 
Релативна влажност ваздуха се креће у интервалу од 66 до 83%. 
 
Снежни покривач се задржава од 55 до 100 дана.  
 
Расински округ је смештен између планина Копаоник, Јастребац, 
Гледићке планине, Гоч и Жељин. Кроз округ протичу Западна и 
Јужна Морава, Расина и још много мањих река и потока. 
 
Из приложених географских и климатских података, може се 
закључити да Расински округ има све предуслове, од климатских као 
што су број сунчаних дана, количине падавина, услова за зимско 
мировање, преко повољног рељефа, до задовољавајућих површина 
под пољопривредним културама, за гајење медоносне пчеле (Apis 
mellifera).  
 
Гајење пчела и стално интезивирање пчеларства је неопходно, не 
само због производње меда и осталих пчелињих производа (восак, 
прополис, матични млеч), већ и због незаобилазне улоге пчела у 
опршивању пољопривредних култура, пре свега воћа, али и за 
опрашивање повртарских култура и легуминоза. Опште је мишљење 
да се, како у централној Србији, тако и у Расинском округу, пчеле не 
користе у довољној мери за опрашивање и, пре свих воћари, не 
препознају користи од пчелињака у близини воћњака.  
 

Традиција пчеларења у Расинском округу 
 

Друга половина деветнаестог века  је прекретница у привреди, па и 
пољопривреди и пчеларству Србије. Почиње обнова привреде и 
почињу да се оснивају гранска удружења сточара, воћара, ратара, 
пчелара. 1883. године излази листе „Пчела“, и тај период се узима  за 
почетак савременог воћарства у Србији. 
 
Први списи из овог периода где се помињу пчелари у Крушевачком 
округу датирају из 1844 године, где се пчаларство обнавља у 

291



 4

манастирима. Српско пчеларско друштво 1898 године формира 14 
повереништава и за повереника за Крушевачки округ поставља 
Василија Терзића, учитеља из Крушевца. Овај датум се узима како 
датум почетка организовања пчелара у садашњем Расинском округу, 
и у протеклих 115 година ово удружење није прекидало своје 
деловање. 
 
Велики проценат људи који се бави пчеларством су чланови 
удружења, и удружења пчелара, по организацији, организовању 
едукација, солидарноти међу члановима...,  треба да буду пример 
осталим пољопривредницима како се треба организовати и заједно 
остваривати зацртане циљеве. 
 

Структура пчелара према полу и старости 
 

У Расинском округу се пчеларством, скоро искључиво, баве 
мушкарци. Нема прецизних података, али жене носиоци пчеларских 
газдинстава су заступљене са мање од једног процента у свим 
општинама округа. Обично има једна до две жене које се активно 
баве пчеларством. Пошто је пчеларство махом породични бизнис, 
један проценат жена помаже мушким члановима домаћинстава, али 
оне нису носиоци послова.  
 
Старосна структура је, можемо слободно рећи, врло неповољна за 
развој и интензивно гајење пчела. Преко 90% активних пчелара су 
старији од педесет година, а највећи део је и преко 60 година 
старости, тј. пензионери. Незнатан је проценат активних пчелара 
испод педесет година старости, а млађих од од четрдесет година је 
испод 3%.  
 

Облик организовања пчелара 
 

Нико од пчелара из Расинског округа не послује као регистровано 
привредно друштво (ДОО) или као предузетник (СЗР или ОД). Сви 
пчелари, који су регистровали своју производњу, регистровани су 
као регистрована пољопривредна газдинства. Постоји само једна 
пчеларска задруга која послује двадесетак година, и која је само на 
папиру задруга наче послује као класичан ДОО. 
 
Великој већини пчелара је ово допунско занимање, или хоби. Само 
око 10% пчелара се бави професионално и искључиво живи од 
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пчеларења, како меда тако и од производње матицаи матичног 
млеча, ројева, прополиса. Осталим пчеларима пчеларство јесто 
додатно занимање, али се никако не може рећи да они 
професионално не прилазе послу и обавезама, и све радове у 
пчелињаку обављају професионално и на време.  
 

Број кошница по општинама према броју становника, 
коришћеном пољопривредном земљишту и потенцијално 

медоносном земљишту 
 

Према попису пољопривреде 2012. године, у Расинском округу има 
укупно 38.650 кошница, што чини 5,82 процента од укупног броја 
кошница у Републици Србији. Укупан број становника округа је 
241.999, што је 3,36 процената у односу на укупан број становника у 
Србији. У округу има 0,16 кошница по становнику, што је изнад 
републичког просека који износи 0,09 кошница по становнику.  У 
Расинском округу на један хектар коришћене пољоппривредне 
површине има 0,41 кошница, док у Републици Србији на један 
хектар коришћене пољопривредне површине има 0,19 кошница. По 
овим подацима, Расински округ је изнад републичког просека по 
броју кошница у односу на коришћено пољопривредно земљиште.  
 
Табела 2. Број кошница по општинама , извор Републички завод за 
статистику 
 

Општина Број кошница 

Александровац 5229 
Брус 6284 
Варварин 4583 
Крушевац 12677 
Трстеник 7000 
Ћићевац 2877 

  
          
Стање у општинама Расинског округа је следеће: Александровац има 
0,36 кошница по хектару коришћеног земљишта; Брус 0,38; 
Варварин 0,44; Крушевац 0,4; Трстеник 0,42 и Ћићевац 0.8 кошница.  
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Гарфикон 1. Број кошницама по општнама расинског округа 
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Табела 3. Број кошница по становнику Расинског округа, извор РЗС 

 
Број кошница

Број 
становника 

Број кошница 
становнику 

Расински округ 38650 241999 0,16 
Александровац 5229 26522 0.19 

Брус 6284 16317 0,38 
Варварин 4583 17966 0,25 

Крушевац 12677 128752 0,09 
Трстеник 7000 42966 0,16 

Ћићевац 2877 9476 0,30 

 
Графикон 2. приказ броја кошница у односу на број становника у 
оруг 
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Табела 4. Број кошница по хектару коришћење пољопривредне 
површине 

 Број кошница 
Површина у 
хектарима 

Број кошница по 
хектару 

Расински округ 38650 93228 0,41 
Александровац 5229 14218 0,36 
Брус 6284 16488 0,38 
Варварин 4583 10384 0,44 
Крушевац 12677 31986 0,39 
Трстеник 7000 16586 0,42 
Ћићевац 2877 3567 0,81 

           
За пчеларе је јако битан податак број кошница по хектару укупног 
пољопривредног земљишта, тачније речено за медоносну пашу је 
важно земљиште које се не обрађује попут земљишта поред река где 
се налази добра медоносна биљка багремац, затим ритови, разне 
травнате површине које не спадају у ливаде и пашњаке... Наравно 
најбитнија медоносна биљка у Србији, па и у Расинском округу је 
багрем, па број кошница у односу на површине под багремом су 
битан податак. Багрем заузима у просеку од 10-20% шуме до 500 
метара надморске висине, има га нешто мало и изнад ове висине али 
далеко мање меди, тако да није интеренсантан као медоносна паша. 
Од обрадивих пољопривредних површина, као медоносна паша, 
нису интеренсантне у Расинском округу оранице, баште и 
виногради, већ само воћњаци, ливаде и пашњаци. За неке друге 
области су оранице и баште јако битне површине за медоносну 
пашу, али у Расинском округу нема или има у траговима сунцокрета, 
уљане репице и лековитог биља. Тако да је у следећем прегледу 
приказан број кошница по хектару површина које обухватају 
необрађено пољопривредно земљиште, површине под багремом, и 
обрадиве површине под воћњацима и пашњацима и ливадама.  
 
Према овим подацима Расински округ има 0,87 кошница по хектару 
потенцијално медоносне површине; за општину Александровац овај 
проценат износи 0.38; за Брус 0,43; за Варварин 2.09; за Крушевац 
1,48; за Трстеник 1,12 и за Ћићевац 2.37. Релативно мали број 
кошница у општини Александровац и Брус је одраз малог броја 
становника на релативно малог броја становника у односу на 
територију. Највише кошница по овим параметрима има општина 
Варварин из разлога што је највећи део пољопривредне површине 
под ораницама и баштама. 
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Табела 5. Број кошница по хектару најмедоноснијих култура(багрем, 
ливаде и пашњаци, воћњаци и некоришћене површине), извори: РЗС и 
Србијашуме (површине под багремом) 

 Број кошница 
Површина у 
хектарима 

Број кошница 
по хектару 

Расински округ 38650 44227 0,87 
Александровац 5229 13749 0.38 
Брус 6284 14505 0,43 
Варварин 4583 2184 2,09 
Крушевац 12677 8567 1,48 
Трстеник 7000 6250 1,12 
Ћићевац 2877 1215 2,37 

 
Број кошница у власништву чланова удружења 

 
Према подацима из пописа пољопривреде 2012. године у Расинском 
округу има укупно 38.650 кошница. Наравно, нису сви пчелари 
чланови удружења, нити су сви пчелари регистровали своје 
пчелињаке, па тако по подацима ветеринарске инспекције, у 
Расинском округу је у 2013. години било регистровано око 24000 
кошница. То је број кошница који је регистрован у ветеринарским 
станицама и у Управи за трезор Министарства финансија, и за који 
могу пчелари да конкуришу код Министарства пољопривреде и  
заштите животне средине. Према подацима СПОС-а у Расинском 
округу је регистровано 21.415 кошница у 2012. години, а у 2013. 
години 22.708 кошница.  
 
Из ових података може се извући закључак да један, не мали број 
пчелара, не припада ни једном удружењу, и да чак преко 10.000 
кошница није регистровано ни у надлежним ветеринарским 
установама.  
 
Табела 6. Број кошница у власништву чланова удружења, извор 
СПОС 

Општина Број кошница 2012. Број кошница 2013. 

Александровац 1453 1516 
Брус 1555 1657 
Варварин 3135 3731 
Крушевац 8587 8712 
Трстеник 5053 5483 
Ћићевац 1632 1609 
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Ако упоредимо податке из 2012. године можемо констатовати да  у 
Расинском округу 55,41% кошница припада власницима који су 
чланови удружења, за Александровац тај проценат износ износи 
27,78%, Брус 24,74%, за Варварин 68,40%, за Крушевац 67,74%, за 
Трстеник 72,18% и за Ћићевац 56,72%.  
 
Графикон 2. Приказ броја кошница по попису 2012. и подаци СПОСа 
за 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ако се као параметар узме број кошница, најмање удружених 
пчелара има у општинама Александровац и Брус а највећи проценат 
удруживања је у Трстенику и Крушевцу. Можда за пчеларе ови 
проценти, нарочито у Александровцу и Брусу, нису задовољавјући, 
али што се других грана пољопривреде тиче, проценат удружених 
пољопривредника још дуго неће достићи пчеларе.  
 
Према подацима СПОСа, расински округ има укупно 400 пчелара 
који су званично чланови укупно седам удружења која егзистирају у 
Расинском округу, и у њиховом власништву се налази 21.415 
кошница што је око 54 кошнице по члану удружења. У 
Алекасандровцу има 37 чланова са 39 кошница по члану; у Брусу 34 
члана са 46, кошнице по члану; у Варварину 46 чланова са 68 
кошница; у Крушевцу 175 чланова са 49,кошница; у Трстенику 99 
чланова у два удружења са 51 кошница и у Ћићревцу 9 чланова са 
179 кошница по члану удружења.  
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Табела 7. Број кошница по једном члану удружења, извор СПОС 

 Број кошница 
Број чланова 
удружења 

Број кошница по 
члану 

Александровац 1453 37 39,27 
Брус 1555 34 45,73 
Варварин 3135 46 68,15 
Крушевац 8587 175 49,06 
Трстеник 5053 99 51,04 
Ћићевац 1609 9 178,77 

            
Оно што је упозоравајуће је да, преко 35% од укупног броја 
кошница, није регистровано у надлежним ветеринарским установама 
и да о њима нема никаквих података. Ово је нарочито важно код 
ширења болести пчела, зато што пчелари који нису регистровали 
своје кошнице, не врше ни редовне ветеринарске контроле, те могу 
бити извор заразе, а да за ветеринарске установе они фактички и не 
постоје.  
 
Претпоставка је да ће се овај проценат битно смањити већ у 2014. 
години, због увођења субвенција за пчелиња друштва, па ће пчелари, 
вођени финансијским моментом регистровати пчелињаке и 
пријавити тачан број кошница.  

 
Преглед броја кошница у Републици Србији од 2000. до 2010.  

 
Не постоје прецизни статистички подаци за број кошница по 
окрузима, већ само процене удружења пчелара и СПОСа, али за број 
кошница у Републици Србији постоји за сваку годину. 
 
Табела 8. Преглед броја кошница у РС, извор Републички завод за 
статистику 

Година 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Број 
кошница 

(000) 
155 162 149 180 222 228 276 267 298 302 320 

 
Од 2000. године имамо перманентан раст броја кошница и пчелињих 
друштава из године у годину, са 155.000 кошница колико смо имали 
2000. године, у 2012, години имамо 665.022 кошнице. Рсински округ, 
са 38.650 кошница чини 5, 82% од укупног броја кошница у 
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Републици Србији. Може се слободно рећи да је ово задовољавајући 
проценат, обзиром да Расински округ заузима 3, 34% од укупне 
површине, а број становника округа чини 3,36% од укупног броја 
становника. Ово потврђује и чињеница да је број кошница у 
Расинском округу у односу на коришћено пољопривредно земљиште 
број кошница износи 0,41 по хектару, а у Републици Србији 0,19 
кошница по хектару корошћене површине. 
 
Графикон 3. Број кошница у Расинском округу у односу на број 
кошница у Србији 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Производња меда 
 

Мед је најважнији производ пчела и у великој већини их пчелари и 
гаје због производње меда. Као и број кошница, тако и укупне 
количине меда од 2000. године расту, али увећање није због због 
повећаног приноса по кошници, већ искључиво због рапидног 
повећања кошница. Принос меда по кошници у највећој мери зависи 
од временских услова дате године, од кретања температуре, како 
ниске зими, тако и високе лети, од здравственог стања пчела и од 
многих других фактора.  
 
Посматрајући просек у последњих десет година, најнеповољнија 
година за пчеларење је била 2008. са само 9 килограма меда по 
пчелињем друштву, такође је и 2012. година била неповољна са 
просеком од 11 килограма меда по друштву. Није задовољавајући ни 
просек од 13 килограма по друштву, али то је на жалост просек за 
више година. У овом периоду од 2003. до 2012. године, 
најмедоноснија је била 2009. година са 15 килограма меда по 
друштву.  

 
Број кошница

95%

5%

Република
Србија
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Поред климатских услова, на производњу меда се у појединим 
годинама одражавала и цена меда, па су пчелари више пажње 
поклањали неким другим исплативијим производима, а мед 
остављали у кошницама за прехрану друштва.  
Тек са организованим извозом меда, мед добија задовољавајућу 
цену, и пчелари се максимално ангажују око производње меда. 
 
Табела 9. Укупан принос меда и просечан принос по кошници за 
десет година, извор РЗС 
 

Година 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Укупна 
количина (т)

3242 3579 3665 4048 3538 2561 4577 4479 4283 6865 

Просек по 
кошници 

12 13 13 13 13 9 15 14 14 11 

 
Не постоје званични статистички подаци за укупне количине меда и 
за просечан принос по кошници за Расински округ, већ само процене 
удружења пчелара. Како у Републици Србији, тако и у Расинском 
округу 2008. и 2012. година су биле најнеповољније што се тиче 
приноса меда. За 2012. годину за Расински округ се чак може рећи да 
је принос меда по кошници у био испод републичког просека. За све 
остале године принос меда по кошници у Расинском округу се креће 
у границама просека за Републику Србију.  
 

Извоз меда 
 

Из Србије је 2013. године постигнут рекордан извоз меда од 3371 
тоне, укупне вредности од 14,92 милиона долара. Од 2000. године 
имамо стални раст извоза меда из Србије, у почетку благи, да би се 
од 2013. у односу на 2010. годину извоз меда практично 
удвостручио.  
 
Ако посматрамо извоз меда у односу на неке друге пољопривредне 
производе, можемо да констатујемо да је извоз меда у 2013. години 
имао већу вредност од извоза јунећег и свињског меса заједно.  
 
Табела 10. Извоз меда од 2000. до 2013. , извор ПКС 

Година 2000 2005 2010 2013 

Износ у хиљадама долара 55,079 572,327 7680 19920 
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Наш мед је цењен у свету, и нарочито на пробирљивом ЕУ тржишту, 
једини задатак удружења и инспекцијских служби јесте да одрже 
добар квалитет меда и да се не доѕволи да због неодговорних 
појединаца дође у питање извоз овог већ можемо рећи стратешког 
пољопривредног производа.  
 
Расински округ нема ни један регистрован објекат за извоз меда, те 
зато нема ни података колико тачно произвођачи из округа извезу 
меда. Већина озбиљних произвођача мед продају на велико 
извозницима, који наравно врше контролу узорака меда, и до сада 
није било случајева лоших узарака из Расинског округа.  
 
 Земље у које се мед највише извози су : Немачка, Италија и 
Норвешка. У Србију се нешто меда и увози али то су незнатне 
количине и износи у односу на количине меда које се из Србије 
извозе.  
 
 

 Табела 11. Увоз меда у Србију, извор ПКС 

Година 2005 2012 2013 

Износ у доларима 677 11000 241000 

 
 

Табела 12. Земље у које је мед највише извожен и износи у 000 
долара, извор ПКС 

Држава Износ у хиљадама долара 

Немачка 6000 

Италија 3100 

Норвешка  1600 

Македонија 888 

Црна Гора 796 

Аустрија 415 

БиХ 408 

Швајцарска  110 
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Графикон 4. Однос извоза и увоза меда за 2005.и 2013. годину 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
 
 
 
 
      
                         
Килограм багремовог меда у откупу износи 3,7 еура, сунцокретовог 
2,2 еура и ливадског 2,5 еура. Ово је доказ да производња меда 
постаје све профитабилније занимање и да ће у наредном периоду 
бити све више оних који ће се определити да им производња меда 
буде допунско или основно занимање. У току је пројекат ”Река меда” 
СПОСа и ЕУ којим би се унапредили производња и пласман меда, 
али и спречили фалсификатори меда. У току је производња 
специјалних тегли за паковање, по чему ће наш квалитетан мед бити 
препознатљив у свету. 

 
Остали пчелињи производи 

 
Поред меда који је основни пчеларски производ и главни извор 
прихода, додатни приходи могу се остварити и од споредних 
производа. Поред меда се производе: прополис, плен, матични млеч 
пчелињи отров.  
 
Скоро сви се, поред меда, баве и производњом ових производа, осим 
прикупљања пчелињег отрова, што је за већину компликован процес. 
Приход пчелари остварују и од производње матица и ројева. 
 
За ове производе не постоје статистички подаци ни колико су 
произведени ни колико се евнтуално извозе. По царинским тарифама 
спадају у групу „на другим местима не поменутим производима “, 
али не постоји податак по врстама производа.  
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Законски оквир за бављење пчеларством у Србији 
 

Рагулатива за бављење пчеларством у Србији обухвата више закона, 
уредби и правилника. Најзначајнија правна акта за пчеларе су: 

 Закон о сточарству; 
 Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју; 
 Закон о безбедности хране; 
 Правилник о садржини и начину вођења катастра пчелиње 

паше; 
 Правилник о квалитету и другим захтевима за мед и пчелиње 

производе; 
 Правилник о регистрацији пољопривредних газдинстава. 

 
Заштита пчела од пестицида и још поједини аспекти пчеларства се 
помињу у другим законима, али не постоји закон о пчеларству и 
заштити пчелињих друштава на пчелињацима, за шта се већина 
пчелара залаже. 
 

Препоруке за даље унапређење пчеларства 
 
Сви се слажу, а и бројке показују, да мед као главни пчеларски 
производ постаје важан стратешки производ за развој пољопривреде 
Републике Србије, а и Расинског округа. Као што смо раније 
нагласили, старосна структура пчелара је углавном неповољна и 
неопходно је мотивисати младе људе да крену у пчеларење, било као 
вид додатне или основне зараде. Да би млади прихватили да раде 
овај тежак али леп посао морају се испунити неки предуслови.  
 
Пре свега, не у нашем школству, у основном и средњем образовању, 
се нигде не проучава предмет пчеларство па млади немају шансе да 
имају било каква предзнања о овом занимању. Ако желимо да ово 
постане професија као и остале гране пољопривреде, морамо наш 
школски систем прилагодити томе и омогућити младим људима и 
деци да се упознају са основама пчеларства, да се у средње 
пољопривредне школе уведе, ако не као посебно занимање, а онда 
макар као обавезан предмет. 
Пошто је ово код нас дуг процес промене школских програма, затим 
немамо квалификованог просветног особља које може ученицима 
пренети теоретска и практична знања из области пчеларства. Од 
удружења пчелара „Др Богољуб Константиновић“ из Крушевца је 
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потекла идеја да се, у сарадњи са Националном службом за 
запошљавање, Регионалним коморама и Привредном комором 
Србије, Министарством пољопривреде и заштите животне средине, 
Институтом за крмно биље из Крушевца,  покрене акредитовани 
курс за обуку младих за бављење пчеларством. 
 
Циљна група су млади људи који се налазе на евиденцији 
националне службе за запошљавање и који би, добровољно, као 
преквалификацију похађали овај акредитовани курс. Предложен је и 
оквирни програм рада, теоретског и практичног, који обухвата 
технологију гајења пчела, препознавање болести, производњу 
пчеларских производа, руковање пчеларским алатима, али поред 
тога један добар део наставе би требало да буде посвећен економији 
гајења пчела, маркетингу, обуци за израду пројеката, као и све теме 
које би биле корисне за успешно и исплативо бављење пчеларством.  
 
Ова идеја је још увек у повоју, али је идеја добра и треба је даље 
усавршавати.  
 
Такође, битно је радити и на квалитетном раду удружења и на 
увећању чланства удружења. Иако смо констатовали да су пчелари 
најорганизованији у целој пољопривредној производњи , мора се 
радити на даљем удруживању и на едукацији и сталном 
усавршавању већ постојећих чланова.  Старосна структура пчелара 
Расинског округа јесте неповољна, али структура пчелара по 
образовању је далеко повољнија. Пчеларством се баве махом људи 
са средњом, вишом и високом стручном спремом, који су и у 
средњим и позним годинама живота спремни да усвајају нова знања 
и да примењују савремене технологије.  
 
Чланови удружења, како су спремни да уче, увек су спремни да 
помогну новим члановима. 
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Закључак 
 

Из свега до сада изнетог можемо закључити да: 
 

 Пчеларство Расинског округа је важан чинилац у пчеларству 
Србије. Са преко 5%кошница у односу на број у Републици 
Србији не изгледа као важан чинилац, али пошто расински 
округ заузима нешто више од 3% територије, и скоро исти 
проценат броја становника у односу на Републику, намеће се 
закључак да је пчеларство расинског округа изнад 
републичког просека. 

 Од 2000. године па до данас имамо стални раст броја 
кошница и количина произведеног меда, и у Србији и у 
Расинском округу. Овај тренд не прати просек произведеног 
меда по кошници, који варира из године у годину у 
зависности од, пре свега, климатских услова.  

 Од 2008. године креће експанзија извоза меда, тако да мед 
постаје важан стратешки пољопривредни производ за 
Републику Србију, тако да извоз за 2013. годину премашује 
укупан извоз говеђег и свињског меса. 

 Да би се наставио тренд раста производње и извоза меда 
неопходно је да постоји више професионалних пчелара, и да 
пчеларство буде примарни а не додатни извор занимања. 

 Да би смо одржали добар имиџ у свету и да би смо одржали 
квалитет меда због кога је он и цењен и тражен (често се мед 
са наших простора користи за поправку квалиитета меда 
земље увозника), мора постојати стална контрола надлежних 
инспекција, али и самих пчелара и наравно откупљивача. 

 Република Србија има 7 објеката за извоз меда у ЕУ, и то је 
сасвим довољно за извоз количина којима располажемо. 
Цена у откупу је на задовољавајућем нивоу и ако тако остане, 
можемо очекивати даље увећање броја кошница и количина 
произведеног меда. 

 Да би се одговорило свим овим захтевима , поред 
ангажовања пчелара, неопходна је подршка државе, не само у 
виду субвенција за пчеларе, већ и у виду прилагођавања 
система школства, подршке пчеларима при извозу и 
стварања повољног правног оквира за развој пчеларства. 

 Уколико се сви актери заложе, пчеларство Србије, и 
Расинског округа има лепу прилику за унапређење 
технологије производње, и за солидну зараду од пчеларства. 
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OСТВАРЕНА И МОГУЋА ПРОФИТАБИЛНОСТ СТОЧАРСКЕ 
ПРОИЗВОДЊЕ НА БАЗИ СТАТИСТИЧКИХ ПОКАЗАТЕЉА 

 
 

Ненад Будимовић1,  
Јасна Стевановић2 
 
 
                                                 Апстракт 
 
 Спровођење Пописа пољопривреде Србије у 2012. године 
обезбедило је основу за почетак суштинских промена у области 
сточарства. Преузимање међународних упоредивих показатеља о 
стању у сточарству, односно аграру Србије уопште, има за циљ да 
помогне у приступу заједничкој аграрној политици и фондовима ЕУ. 
Даље, да би се могао пратити процес прилагођавања и оценити 
степен усаглашености националних прописа са правним тековинама 
ЕУ, неопходно је увести бројне статистичке индикаторе, који се 
прате у међународној статистици пољопривреде. Нови приступ 
европског законодавства у области пољопривреде и руралног 
развоја, дизајниран је тако да пружи ефикасну политику и ојача 
конкурентност и одрживост руралних подручја у којима се врши 
производња хране, а са циљем обезбеђивања високог нивоа заштите 
здравља потрошача, уз очување животне средине. Рад има за циљ да 
покаже и колико упоредивост сточарске производње подстиче њену 
профитабилност. 
 
Кључне речи: Попис, сточарство, профитабилност 
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Увод 
 
Циљ сваког статистичког програма је да осигура производњу 
конзистентних и упоредивих статистичких података, да што 
објективније прикаже стварно стање ствари и да изврши 
дистрибуцију података крајњим корисницима на неутралан и 
непристрасан начин. Статистика прати и појаве које су битне за 
упоредивост са ситуацијама у државама на региону (и шире), за 
доношење званичних одлука, али и брине о обезбеђивању 
поверљивости оних статистичких података за које је то потребно. 
Ранији попис пољопривреде спроведен је деведесетих (1960). 
Захваљујући статистичким показатељима тог свеобухватног пописа, 
сточарство је представљено као значајан ресурс за економску 
стабилност, развој и независност земље. Подаци о оствареном 
суфициту у размени производима од сточарства са светом, 1995. 
године су представљали шансу за поновно укључење српског 
сточарства у светско тржиште. Такође, у образложењима нових 
законских решења, између осталог се наводило да раст тражње за 
органски произведеним пољопривредним и прехрамбеним 
производима, између осталог и животиње и непрерађени производи 
животињског порекла, заслужују ознаке које важе за примену 
метода органске производње. Записи Удружења за пољопривреду, 
прехрамбену и дуванску индустрију и водопривреду Привредне 
коморе Србије из 1996. указују на упоредивост датих података о 
ситуацији у сточарству у односу на седамдесете. И тада, на основу 
званичних података, у погледу заступљености сточарства у укупној 
пољопривредној производњи и продуктивности, сточарство Србије 
је заостајало у односу на већину европских земаља, пре свега у 
погледу броја условних грла по хектару пољопривредне површине, 
које је у Србији износило 51 грло/ха, у Аустрији – 79 грла/ха, 
Швајцарској – 96 грла/ха, Данској - 123 грла/ха, Белгији - 228 
грла/ха, Холандији - 311 грла/ха.  
 
Почетком двехиљадитих, попис пољопривреде није био спровођен 
самостално, већ су се у оквиру пописа становништва прикупљали 
само основни подаци о домаћинствима, која имају пољопривредну 
производњу. Ситуација у области сточарства у Србији указује да се 
она већ дужи низ година суочава са препрекама, које су углавном 
резултат недовољне пажње (на свим нивоима) према тој области 
пољопривреде. У ери глобализације, развој и привредни раст многих 
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земаља, као и спречавање и контролa биолошких катастрофа, зависе 
управо од пољопривредне и прехрамбене политике и економије.  
 
У структури остварене бруто вредности пољопривреде у 2012. око 
38.1% потиче од сточарства (од биљне производње  61,9%), где је 
укупна вредност сточарске производње процењена на 1.830 милиона 
УСД (пад од свега 0,81% у односу на 2011.). Ради разумевања 
методологије израчунавања, потребно је напоменути да се бруто 
вредности пољопривредне производње, израчунавају на бази 
просека цена (откупних и продајних) и не представљају вредност 
пољопривредне производње за посматрану годину, већ служе само 
као помоћно средство за израчунавање индекса физичког обима 
пољопривредне производње. У укупној вредности сточарске 
производње прво место заузима говедарство, које је кроз 
производњу млека и меса у 2012. години чинило око 43% вредности 
сточарства. За њим следи свињарство са 33%, живинарство око 15%, 
овчарство 7% и пчеларство 1% (1). За последње три године, расте 
увоз живих свиња (са око 10.301 грла - 2010. на око 54.639 - 2012.) и 
опада извоз (са око 53.000 - 2010. на 33.019 - 2012.), у промету 
живих животиња - говеда (све категорије) опада укупан извоз, са око 
126.943 грла - 2010. на 85.695 грла - 2012. У благом порасту је увоз 
говеда, који је у 2012. је износио 5.177 грла. У оквиру узгоја 
животиња постоје значајне регионалне разлике. У планинским 
областима Србије хијерархија би била овце – говеда – живина – 
свиње, у брдским је говедарство на првом месту, док је у Војводини 
хијерархија потпуно обрнута и са развојем производње житарица и 
технолошким прогресом дошло је до промене у смеру свиње – 
живина – говеда – овце (1).  
 
Познато је да узгој животиња и производња и прерада меса, 
представљају далеко најперспективнији "подсектор" пољопривреде 
Србије. Неопходно је истаћи да задовољавајући резултати у области 
сточарства, а онда и пољопривреде уопште, зависе у великој мери од 
употребе безбедне и квалитетне хране за животиње. Индустријска 
производња хране за животиње у Србији, учествује са свега око 30% 
у исхрани званично праћеног броја животиња у Србији што може 
бити показатељ да доминантан утицај у сточарској производњи 
имају средњи робни произвођачи, који углавном сами припремају 
храну и баве се ратарством и сточарством истовремено (2). 
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Верује се и то, да производи животињског порекла чине интегрални 
део начина исхране људи. Ипак, значајан је економски аспект 
споредних производа, као сировина за друге производње. Одлагање 
и неискоришћавање споредних производа животињског порекла 
није реална опција, јер би то довело до неодрживих трошкова и 
ризика за животну средину. 
 
Подаци о ценама пољопривредних производа у Србији се исказују 
као просечне цене израчунате на основу података о продаји и откупу 
(количине и вредности продатих производа) пољопривредних 
предузећа и приватних газдинстава. Цене сточарских производа 
расту споријом динамиком, стагнирају половином прошле деценије, 
а од почетка економске кризе је све очигледнији диспаритет у 
њиховом расту у односу на цене биљних производа.  

 
Циљ рада 

 
Циљ овог рада је да се идентификују реалне могућности сточарства 
Србије, према приказаној ситуацији из Пописа пољопривреде 
Србије 2012. како би се на средњи или дужи рок надокнадио застој у 
развоју сточарске производње, што би допринело и динамичнијем 
расту укупне пољопривреде Србије, пре свега кроз пораст извоза. У 
овом раду, пажњу скрећемо на област живинарства, говедарства и 
свињарства, као стратешки важних за сточарство у Србији. Стање и 
кретање у сточарској производњи, одражава се на обим ове 
производње, а она директно или индирекно утиче на развој и 
профитабилност сваког региона и Србије у целини.  
 

Живинарство 
 

У последњој деценији, укупан број живине има обрнут тренд у 
односу на друге секторе сточарства (Графикон 1). Према 
Саопштењу (ПО12) Републичког завода за статистику са стањем на 
дан 1.децембра 2013. укупан број јединки живине износио је 
23.450.387, што је пад од око 3% у односу на предходну годину. 
Према истом извору, у 2013. је забележен пораст броја товних 
пилића за око 23% у односу на 2012. (број товних пилића био је 
12.459.000) (Графикон 2). 
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Графикон 1.  Тренд кретања броја јединки живине 
 

 
Извор: РЗС 
 
Графикон 2. Број јединки – товни пилићи 
 

 
Извор: РЗС 
 
Индустријски узгој и експлоатација живине представља веома 
успешну сточарску грану са најкраћим периодом "обрта" капитала. 
Комерцијална производња живине (бројлера) је сконцентрисана у 
неколико великих предузећа, са модерним кланицама, као и на 
бројним малим фармама, које чине знатни проценат укупне 
производње. Многе од ових малих фарми живину производе за своје 
потребе, повремено за продају ван легалних тржишних канала (60%-
70%). Узгој живине, углавном се одвија на пољопривредним 
газдинствима, на којима се врши сопствена производња хране за 
исхрану, са или без коришћења пољопривредног земљишта, што 
указује на претежно интензиван тип узгоја живине (Табела 1).  
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Табела 1. Пољопривредна газдинстава према површини коришћеног 
пољопривредног земљишта у 2012.  
 

 
пољопривредна 
газдинства, број 

коришћено 
земљиште, ха 

живина, број 
јединки 

укупно 632.062 3.360.346 26.627.315 

без -ха 10.763  - 7.182.671 

0 - 2 ха 294.421 265.026 5.957.274 

2 - 5 ха 184.936 594.681 4.489.861 

5 -10 ха 89.930 617.060 3.106.968 

10 -20 ха 32.675 436.843 1.560.153 

20 -50 ха 13.102 388.858 1.230.741 

50 -100 ха 4.382 310.255 822.258 

преко 100 ха 1.853 747.623 2.277.389 
 
Извор: РЗС 
 
Према подацима Пописа пољопривреде Србије 2012. живина се 
највише гаји на региону Војводине (45%), затим на региону Јужне и 
Источне Србије око 35%, на региону Шумадије и Западне Србије 
око 16%, док је на Београдском региону заступљеност живине око 
4%. На основу анализа Удружања за пољопривреду, прехрамбену и 
дуванску индустрију и водопривреду Привредне коморе Србије, 
базираних на званичним резултатима Репубиличког Завода за 
статистику, процењено је учешће индустријски произведене хране 
за животиње у исхрани укупног броја животиња у Србији (Табела 2) 
 
Табела 2. Процена учешћа индустијски произведене хране за товне 
пилиће и коке носиље у исхрани товних пилића и кока носиља 
 

Број јединки живине, 
извор РЗС 

потрошња 
хране за 

категорије 
живине 

(у тонама) 

Индустријска 
производња 

хране за живину 
(у тонама-извор 

РСЗ) 

процена учешћа 
производње хране за 
живину у исхрани 

живине (према датим 
категоријама) 

товни пилићи =        
7.002.000 

21.218,5 
363.724 

3,9% 

коке носиље=          
11.642.000 

342.505,5 94% 

 
Извор: РЗС 
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Посматрана година је била 2011.  када је производња живинског 
меса износила 103.000 тона. Укупна производња хране за живину, у 
2011.- износила је 363.724 тона. У анализи су посматране две 
категорије живине, товни пилићи (укупан број био је 7.002.000) и 
коке носиље (11.642.000). Према званичном броју јединки 
посматраних категорија живине, било потребно око 541.509,60 тона 
хране за њихов узгој. Разврстана према категоријама живине, 
индустријски произведена храна за живину, била је остварена око 
177.785,6 тона, са проценом учешћа од око 3,9% за исхрану товних 
пилића и око 94% за исхрану кока носиља. Као показатељ утицаја 
исхране животиња на тов, посматрене 2011. забележен је пад броја 
товних пилића (Графикон 2), са ниским учешћем од свега 3,9% 
индустријски произведене (контролисане и стандардизоване) хране 
за товне пилиће.  
 
У 2013. години забележен је пораст броја закланих јединки (64.552) 
у односу на 2012. (46.229), али је значајнији податак тренд раста 
броја закланих јединки у кланицама (Табела 3) 
 
Табела 3. Број закланих јединки живине (000) 
 

ЖИВИНА 

 Број закланих јединки 
Број закланих јединки у 

кланицама 

2011 51.026 34.333 

2012 46.229 35.174 

2013 64.552 35.424 

 
Извор: РЗС 
 
Производњом живинског меса за потребе тржишта у Србији се бави 
мали број произвођача и прерађивача. Међутим, ова производња 
због своје организованости и високог степена индустријализације 
повећава учешће у укупној производњи и потрошњи (Табела 4).  
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Табела 4. Производња у живинарству Републике Србије (у хиљадама 
тона) 
 

 укупан прираст* производња меса ** јаја (мил.ком.) 

2006 100 75 1.456 
2007 96 70 1.364 
2008 106 76 1.204 
2009 116 80 1.026 
2010 120 84 1.219 
2011 140 103 1.219 
2012 140 94 1.388 

 
*производња живе мере 
**нето тежина јединки       
Извор: РЗС 
 
У 2013. години наставља се пад производње живинског меса за 
11,7% (индекс 88,3). Позитиван тренд бележи пораст производње 
јаја, која је у 2013.износила 1.755 мил.ком. 

 
Обим производње, безбедност и могућа профитабилност 

 
У живинарству, које представља значајан извор јефтиних протеина, 
тифус живине (fowl typhoid, узрочник S. galllinarum), бели пролив 
пилића (pullorum disease, узрочник S. pullorum), паратифус 
(узрочници S. enteritidis и S. typhimurium) и аризооноза (узрочник S. 
arisone) и даље изазивају економске губитке у свим деловима света 
са развијеном интензивном живинарском производњом, али и у 
подручјима где је чест и отворени начин држања (free range). 
Посматрано кроз могућности профитабилности сточарске 
производње, издвојили смо везе путева употребе производа 
живинарства, приказане кроз статистичке параметре. 
 
Познато је да је у живинарству, веома брз трансфер савремене 
технологије, те се заокруживањем циклуса производње (дедовска 
јата, родитељска јата, бројлери) може повећати производња меса и 
јаја. Једна инкубаторска станица за производњу пилића капацитета 
од милион пилића на годишњем нивоу произведе за годину дана 50 
тона отпада, док у објектима за клање животиња пернате живине 
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произведе се 10.32% - 13.05% влажног перја (расе живине Cobb) у 
односу на телесну масу живине пред клање (3). Познато је да се у 
лакој родитељској линији изведени мушки пилићи у инкубаторској 
станици нешкодљиво уклањају, са новим приступом сврставају се у 
Категорију 3. споредних производа животињског порекла (4). 
Живински отпаци, након инспекције пре клања (ante mortem) буду 
одређени да ли су или не- за људску употребу, док се post mortem 
инспекцијом живинских трупова (угинулих) уколико не показују 
знакове болести исти класификују у Категорију 3. Одлуком 
оператера - кланице живине, из једног таквог објекта могуће је, 
поред осталог, извести споредни производ - перје. Добијено клањем 
товних пилића, посматрано на основу хемијског састава, може се 
сматрати квалитетним протеинским хранивом. Како су протеини 
сировог перја (кератини) слабо су сварљиви у дигестивном тракту 
животиња, процесом хидротермичке обраде сировог перја добија се 
високо сварљиво храниво. 
 

Говедарство 
 
Удео сточарства у вредносној структури производње износи 31%, 
што је с обзиром на расположиве земљишне површине и њихову 
структуру изузетно ниско. Говедарство, најпрофитабилнију грану 
сточарства, треба посматрати кроз категорије узгоја крава и това 
говеда (јунади) и производњу меса.  
 
Када се посматра укупан број говеда он је у паду за ¼ у односу на 
2000-ту годину. Смањење бројног стања је пре свега, изражено у 
Централној Србији, док је број говеда на територији АП Војводина 
на нивоу с почетка 21. века. На основу резултата Пописа 
пољопривреде Србије 2012. у укупном броју говеда на територији 
Републике Србије породична газдинства учествују са 91,7%, са 
просечним 1,32 грлом по породичном газдинству. Према истом 
извору, највећи број газдинстава (49,9%) има 1-2 краве, односно на 
3-9 грла (40,1%). Газдинства са поседом мањим од 3 хектара имају у 
просеку по једну краву, ипак она, у укупном броју говеда, учествују 
са око 25%. Даље, највећи број великих и специјализованих фарми 
се налази у околини Београда и Војводини, док се највећа количина 
млека се производи у Централној Србији око 42% и Војводини око 
36%. У јужним крајевима Србије се упркос постојању великог броја 
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газдинстава и млечних крава производи свега око 22% укупне 
количине млека. Са аспекта исхране, недовољно се користе ресурси 
кабасте хране, што показује чињеницу да је простор изнад 500 
метара надморске висине празан, и свега око 9,5% говеда је било на 
испаши (1).  
 
Табела 5. Кретања у броју говеда у Србији (000) 
 

година Говеда Краве 

2006 1.106 622 
2007 1.087 602 
2008 1.057 578 
2009 1.002 548 
2010 938 530 
2011 937 510 
2012 921 480 
2013 913 451 

 
Извор: РЗС 
 
Са стањем на дан 1.децембра 2013. укупан број грла говеда износио 
је 913.147 (Саопштење (ПО12) Републичког завода за статистику). 
Према званичним подацима, укупан број музних крава у 2013. у 
односу на 2012. смањен је за око 6% (у односу на 2006. број крава је 
смањен за око 27,5%). Пад броја ових животиња је пре свега у 
Централној Србији и на приватним газдинствима. Незнатан пад 
производње бележи се у укупној производњи говеда, пре свега на 
малим приватним газдинствима, пољопривредним добрима и 
земљорадничким задругама (1). Према званичним подацима 
Републичког завода за статистику у 2013. наставља се пад 
производње говеђег меса за око 22% (индекс ове производње је 78) у 
односу на 2012. Даљим наставком специјализације производње, 
нарочито производње млека, може се очекивати пад укупног броја 
говеда, уколико се не унапреди сектор производње говеђег меса.  
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Табела 6. Број говеда према врсти сточарске производње и броју 
газдинстава  
 

  

Специјализована 
за производњу 

млека 

Специјализована 
за говеда - узгој и 

тов 

Узгој говеда за 
млеко и тов 
комбиновано 

број грла
број 

газдин-
става 

број грла
број 

газдин-
става 

број грла 
број 

газдин-
става 

Условно грло 123.836 18.071 19.159 1474 76.351 7.963 
Музне краве 84.425 18.071 186 85 33.232 7.963 
Остале краве 550 115 1.261 232 1.494 288 

Говеда 131.540 18.071 32.821 1474 82.693 7.963 
 

Извор: РЗС 
 
Укупна производња индустријски произведене хране за говеда, у 
2011. износила је 132.326 тона. У анализи су посматране категорије 
говеда: телад (укупан број био је 102.000), јунад (289.000), краве 
(510.000), стеоне јунице (32.000) и говеда у тову (163.000). Према 
званичном броју грла посматраних категорија говеда, било потребно 
око 1.702.515 тона хране за њихов узгој. Индустријски произведена 
храна за дате категорије говеда износила је око 132.326 тона, са 
проценом учешћа од око 0,2% за исхрану телади, око 11,7% за 
исхрану јунади, од око 71,9% за исхрану крава, од око 3% за 
исхрану стеоних јуница и око 13,1% за исхрану говеда у тову 
(Табела 7).  
 
Табела 7. Процена учешћа индустијски произведене хране за говеда 
у исхрани датих категорија говеда 
 

Број животиња- 
категорије говеда, 

извор РЗС 

потрошња 
хране за 

категорију 
говеда, 

(у тонама)

Индустријска 
производња 

хране за говеда, 
(у тонама-извор 

РСЗ) 

процена учешћа 
производње хране за 
говеда у исхрани 
говеда (за дате 
категорије) 

телад = 102.000 4.080 

132.326 

0,2% 
јунад = 289.000 200.100 11,7% 
краве = 510.000 1.224.000 71,9% 

стеоне јунице = 32.000 51.840 3% 
говеда у тову = 163.000 222.495 13,1% 

 

Извор: РЗС 
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Подаци о броју закланих говеда за 2012. годину добијени су 
проценом извршеном на основу првих резултата Пописа 
пољопривреде 2012. године, а односе се на податке о клању стоке у 
кланицама и резултата истраживања у области сточарства (област 
говедарства) из претходних година. Приказ је дат у Табели 8. 
 
Табела 8 . Број закланих грла говеда (000) 
 

ГОВЕДА 

 Број закланих грла Број закланих грла у кланицама 

2011 368 153 

2012 387 143 

2013 318 147 
 

Извор: РЗС 
 
Не може се експлицитно говорити о изостанку домаће конкуренције, 
имајући у виду да се на страни тражње налази велики број правних 
лица, који се баве откупом живих животиња. Повећани извоз живе 
стоке (посебно јунади и телади) указује на немогућност домаћих 
произвођача - фармера, да своју производњу адекватно валоризују 
кроз извоз меса и производа виших фаза прераде (месне 
прерађевине). Нелојалну конкуренцију стварају мали произвођачи, 
који углавном нису под надзором инспекцијских контрола, иако 
редовно (и пре великих произвођача) остварују субвенције од 
државе. Од фарме до откупљивача се губе вредности, што ствара 
слабост домаће производње меса.(Табела 9) 
 
Табела 9. Производња у говедарству Републике Србије 
 (у хиљадама тона) 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Говеда        
 - укупан прираст*  185 186 187 177 167 165 161 
 - производња 
меса** 

83 95 99 100 96 81 82 

 

*производња живе мере 
** нето тежина по грлу 
Извор: РЗС 

318



13 
 

Обим производње, безбедност и могућа профитабилност 
 
Стратешки посматрано неопходно је успоставити специјализоване 
системе производње намењене производњи говеђег меса, односно 
производњи млека. Није увек јасно, која категорија животиња у 
говедарству има приоритет у процесу развоја сточарства. Са једне 
стране, неопходна је правилна организованост фарми крава, што 
доприноси великој исплативости њиховог држања. Тов јунади је 
једноставнији, што је важно за сваког ко се озбиљно бави 
сточарством, имајући у виду да се минимално користе 
преференцијали, квоте за безцарински извоз јунећег меса, у 
категорији "baby beef"-a. Питања о узроцима смањене плодности код 
"домаћих" крава, проблеми везани за сузбијање болести 
(туберкулоза, леукоза, бруцелоза) и висок степен стерилитета, као и 
све већа потреба за производњом квалитетног приплодног 
материјала, свакако заслужују више пажње у корист процеса 
оживљавања ових производњи. Основу за овај вид планирања,  
такође и усмеравање и стварање услова за планску говедарску 
производњу, пружају унакрсни подаци добијени из Пописа 
пољопривреде Србије 2012. о распоређености животиња по 
регионима Србије и евиденцијама о праћењу појава одређених 
болести говеда, коју прати званични ветеринарски сектор.  
 

Свињарство 
 

Свињарсто заузима значајно место у укупном сточарству Републике 
Србије. Према званичним подацима Републичког завода за 
статистику (Саопштење - ПО12, стање на дан 1. децембар 2013.)  
укупан број свиња у 2013. износио је око 3.144.207 грла, што је за 
0,2% виши број него у 2012. (Графикон 3). Према распоређености 
ових животиња, Србија-југ заузима 53% (Шумадија и Западна 
Србија 34%; Јужна и Источна Србија 19%), Војводина 41%, 
Београдски регион 6%. Област која се највише бави гајењем свиња 
је Мачванска. Укупан број уматичених свиња у 2012. у Републици 
Србији износио је 33.000 грла, од тога 27.000 у Војводини и 6.000 у 
Централној и Јужној Србији (извор: МПШВ). 
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Графикон 3. Тренд кретања броја свиња 
 

 
 
Извор: РЗС 
 
Укупна производња индустријски произведене хране за свиње, у 
2011. износила је 306.533 тона. У анализи су посматране категорије 
свиња: прасад (укупан број био је 1.149.000), товљеници (1.577.000) 
и крмаче (450.000). Према званичном броју грла посматраних 
категорија свиња, било потребно око 1.007.070 тона хране за њихов 
узгој. Индустријски произведена храна за дате категорије свиња 
износила је око 306.533 тона, са проценом учешћа од око 3,40% за 
исхрану прасади, око 47,0% за исхрану товљеника и од око 49,6% за 
исхрану крмача (Табела 10).  
 
Табела 10. Процена учешћа индустијски произведене хране за свиње 
у исхрани датих категорија свиња 
 

Број животиња- 
категорије свиња, 

извор РЗС 

потрошња 
хране за 

категорију 
свиња 

(у тонама) 

Индустријска 
производња 

хране за свиње, (у 
тонама-извор 

РСЗ) 

процена учешћа 
производње хране 
за свиње у исхрани 
свиња (према датим 

категоријама) 
прасад = 1.149.000 34.470 

306.533 
3,40% 

товљеници = 1.577.000 473.100 47% 
крмаче = 450.000 499.500 49,6% 

 
Извор: РЗС 
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Ситуација на региону Републике Србије, указује на изузетно 
критично стање у свињарству, које је изражено код ситних и 
средњих фармера по питању приплодних запата. У комерцијалној 
индустријској производњи- свињарства, животиње се гаје у великим 
запатима, који у 80% случајева броје преко 1000 грла свиња. Већа 
комерцијална производња чини до 45% од укупне производње 
свиња, док се остатак гаји у мањим запатима на мањим породичним 
газдинствима (1). Уопштено говорећи, производња у свињарству је 
смањена на годишњем нивоу, заједно са бројем свиња и приплодних 
крмача. (Графикон 4).  
 
Од 2000. године број грла је опао за око 19% (од 4,066 до 3,287 
милиона грла грла). Број приплодних крмача од 485.000 је свакако 
низак, а главни разлог за неизвесну ситуацију на тржишту 
свињетине приписује се флуктуацијама у трошковима у вези са 
нестабилним ценама хране, нестабилним тржишним кретањима и 
растућим трендом увоза свињског меса, који је настао због ниске 
продуктивности домаће производње. У Србији постоји велика 
конкуренција међу произвођачима у примарној производњи, а мала 
на нивоу прераде. Развојни трендови сада се усмеравају у корист 
породичних газдинстава, повећано је њихово учешће у обрадивим  
земљишним површинама са 84% на 89%.  
 
Графикон 4. Тренд кретања броја крмача (000) 
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Извор: РЗС 
Важна карактеристика српског сектора производње меса је 
доминантно постојање “самодовољности” на газдинству. Типично 
традиционално држање свиња је доминантно у Србији, али одступа 
од већине стандарда ЕУ, пре свега на стандарде везане за 
биосигурносне мере и добробит животиња на фармама. Директан 
утицај на сектор имају значајне количине прозвода који се поред 
производње и троше директно на газдинству или се продају 
нерегуларним трговинским каналима (око ¼ свињског меса), на шта 
указује и пад броја закланих свиња у кланицама (легални токови) 
(Табела 11). Сектор очекују значајане реформе у наредном периоду. 
Производња свињског меса у 2013. (249.000 тона) је опала за око 
1,2% у односу на период 2012. (252.000 тона), али је и даље 
задржала највећи удео укупне количинске, производње меса у 
Србији и износи 58,9%. 
 
Табела 11. Број закланих грла свиња (000) 
 

СВИЊЕ 

  Број закланих грла Број закланих грла у кланицама 

2011 5795 1819 

2012 5453 1714 

2013 5684 1483 
 
Извор: РЗС 
 
Тренд производње свињског меса, за период 2006. – 2013., дат је у 
Графикону 5. и Табели 12. 
 
Графикон 5. Тренд производње свињског меса (у хиљадама тона) 
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Извор: РЗС 
Табела 12.  Производња у свињарству (у хиљадама тона) 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Свиње    

 - укупан прираст* 417 435 402 386 399 393 368 

 - производња меса** 255 289 266 252 269 271 252 

 
*производња живе мере 
** нето тежина по грлу  
Извор: РЗС 

 

Обим производње, безбедност и могућа профитабилност 
 
Препреке у развоју свињарства, у вези су и са статусом забране 
извоза свиња у ЕУ (још увек обавезна вакцинација против класичне 
куге свиња), али је у свињарству неопходно унапредити и ниво 
оцене квалитета семена. Даље, фармери у Србији за сада нису 
оптерећени захтевима за осигурање услова квалитета меса (на 
линији клања) у смислу да је домаће тржиште за њих отворено (без 
захтева). Међутим, ЕУ - тржиште пред њих поставља додатне 
услове, тако да поред усклађености прописа о добробити животиња 
са европским прописима, мора постојати и обезбеђен систем 
следљивости производа “од њиве до трпезе” а ради праћења 
безбедности хране. Досадашња политика контроле класичне куге 
свиња (ККС), подразумева обавезну и систематску вакцинацију и 
представља основну препреку слободног кретања робе, тј. живе 
животиње, али и меса пореклом од свиња.  
 

Закључна разматрања 
 
Неопходно је истаћи да су у процесу придруживања Србије 
Европској унији, релевантни и правовремени статистички подаци 
основа за доношење одлука и праћење њихових ефеката.  Значајни 
део Пописа пољопривреде Србије 2012. је увођење и статус 
пољопривредних газдинстава. На основу добијених (нових) 
статистичких индикатора, отворена је могућност за прецизнија 
истраживања из области пољопривреде. Даље, повећана 
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упоредивост званичне статистике са статистикама других земаља и 
међународних организација, усмерава развој пољопривреде у 
правцу хармонизације и класификације националних стандарда, са 
међународним стандардима.   
Паралелно са тим истраживањима, сагледавањем ситуације о 
присутности или неприсутности, одређених болести животиња на 
регионима, као и анализе кретања животиња кроз подручја Србије, у 
склопу планског извођења програма развоја сточарства, постићи ће 
се рационалнија расподела средстава предвиђених буџетом или 
другим фондовима за рурални развој. Неопходно је истаћи да област 
епизоотиолошких испитивања заузима посебно место у развоју 
сточарства, са јасним економским последицама, како на домаћу 
производњу, тако и на слободну трговину са другим земљама.  
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STRUCTURE OF FARMS WITH LIVESTOCK ENTERPRISES 
AND ITS IMPORTANCE FOR AGRICULTURAL POLICY  

 
 

Rade Popovic1 
 
 
                                          Apstract: 
 
 The main objective of this paper is to explore livestock farm structure as 
a baseline to agriculture policy measures. The relations were tested on 
the case of dairy farms structure and its response to milk premiums 
during period 2001-2014. By economic size, small and middle sized 
livestock farms in Serbia are dominant, with 97.2% share they own two 
third of livestock units. Farms position in food supply sector has changed, 
as well as position of other participants in successive levels of food 
chains, during previous decade. Bigger livestock farms become more 
favourable for processors because of higher quantity and quality of 
products. The findings show that agricultural policy measures in dairy 
sector, since 2009 become focused on bigger farms. Unfavourable market 
conditions as well as farmers demographic structure with neglecting of 
importance of small and middle sized dairy farm from policy makers 
resulted in further cow milk production decrease.   
 
 
Key words: livestock farm, farm structure, dairy farm, agricultural policy  
 
 

Introduction 
 
Animal husbandry is main branch of Serbian agriculture. It is dominantly 
based on family farms, which own 84% of livestock units (LSU). During 
period between two Agriculture Censuses in 1960 and 2012 farms passed 
through significant structural changes. Number of livestock farms 
decreased with faster rate than total number of farms, what is similar in 
most of EU countries. Total number of LSU decreased over time, but with 
slower rate. All processes resulted in increase of average number of LSU 
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per farm from 2 to 3, according methodology of LSU used before 2012. 
Farms productivity and use of resources like agricultural land and capital 
also increased over time.  
 
Livestock farm is the basic organisational unit of livestock production. 
Good understanding of livestock farm structure is main precondition for 
effective agricultural policy. Way haw they are organised, quantity and 
quality of resources that use, resource distribution, applied technologies, 
development dynamics and much other information are necessary for 
agricultural policy. Primal source of farm structure data is Agricultural 
Census, which gives base of understanding of farm structure and its 
development patterns. With such information, choice of real development 
goals and appropriate agricultural policy measures, its monitoring and 
evaluation of effects, become a possible.  
 
Broad literature about structure of farms usually exploit analyses by 
economic and sometimes by physical units of farm size (Kay, Edwards, 
Duffy, 2008; Davidova et al, 2013). Similar approaches are used for 
statistical or political purposes. Economic terms of farm size have 
advantage on physical units, because of ability to compare whole range of 
various types of farms. Most used economic measures of farm size are: 
total revenue per year, value of farm production, value of farm assets, 
standard output, cash farm income, etc. In EU common approach to 
measure farm size is to use standard output (SO) as economic term, and 
number of hectares of utilised agricultural area (UAA) as physical 
measure. The SO is the average monetary value of the agricultural output 
at farm-gate price of each agricultural product (crop or livestock) in a 
given region. It is calculated per hectare or per head of livestock, by using 
basic data for a reference period of 5 successive years (EC – FADN, 
2014). 
 
In this paper is applied EU approach (Davidova et al, 2013), where small 
farms are defined as those with SO less than 8,000 EUR or with less than 
5 ha of UAA. Besides that, it is added category of middle size and big 
farm. Farms with SO from 8,000 to 25,000 EUR, or with 5 to 20ha of 
UAA are treated as middle size. Farms above those levels are in category 
of big farms.  
 
Analysed data are from publication and databases from Agricultural 
Censuses conducted in 1960 and 2012. Used statistical data are without 
data for Kosovo and Metohia.  
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Livestock farm structure 
 
In Serbian agriculture 489.364 farms are occupied with livestock 
production. Structure of farms by organisational form in Serbia is not 
differing much from many other countries. From all farms occupied with 
livestock production in Serbia, 99.87% are family farms. Rest of 0.13 
farms are legal entities, which are more specialised in livestock 
production and own 16% of livestock units (LSU).  
 
Graph 1 Number of farms and its livestock units by economic size class in 
2012. 
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In structure of livestock farms by economic size class (Graph 1), the most 
numerous types are small farm with 83.9% share and possession of 40.4% 
of LSU. One third of LSU is owned by 2.8% of big farms, and some 
above one quarter LSU is at 13.3% of middle sized farms. From rural 
development point of view it is important to notice that 410,537 small and 
middle sized family holdings in Serbia support income, from results of 
livestock production. Livestock production in Serbia is by two third LSU 
based on small and middle sized family farms. 
 
Data in Graph 2 shows level of farmer’s interest in livestock production 
by economic size of farms. Diversification is main tool for production 
risk for small (except the smallest) and middle sized farms. In groups of 
farms from 4.000 to 15,000 EUR of SO, over 92% of them raise at least 
one livestock variety. Bigger farms, with increase of economic size, are 

327



4 
 

losing interest for livestock enterprises in production plan. The lowest 
levels of interest for livestock production have farms with less than 2,000 
EUR and the biggest ones with more than 100,000 EUR of SO.  
 
Graph 2 Shares of farms with and without livestock production by 
economic size class in 2012. 
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Structure of livestock farms by number of hectares UAA presented in 
Graph 3 is rather different than in Graph 1. The biggest farms, those with 
more than 100ha own significantly less LSU than in case of biggest farms 
by SO. Answer is in land resources of big farms specialised in poultry and 
pig production. Those farms usually do not have big land area and often 
use feed bought on market. 
 
From total number of livestock farms by size in UAA, 368 thousands 
(75.2%) are in category of small farms, with 45.4% share in LSU. Middle 
sized farms embrace 22% of all livestock farms and rear one third of 
LSU. Biggest farms, according this measure of size, rear significantly less 
LSU, just 20%.  
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Graph 3 Number of farms and livestock units by size class in utilised 
agricultural area in 2012.  
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Four main livestock branches by value of production in Serbia are raise 
of: cattle, pigs, poultry and sheep. Structure of livestock farms according 
size of LSU per farm presented in Graph 4 shows dual structure. On one 
side farms with capacity up to 9 LSU raise majority of sheep, pigs, cattle 
and one third of poultry. At another side farms with 20 and more LSU 
breed majority of poultry and about third of pigs and cattle. Relatively 
small number of livestock is rearing on farms with capacity from 10 to 19 
LSU. It is especially expressed in case of poultry production.  
 
Graph 4 Share of cattle, pigs, sheep and poultry by total livestock unit on 
farm size class in 2012.  
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Farm position in food chain 
 
Food supply chain structures in Serbia passing acceleratory changes in 
recent decades. Privatisation of food processing and retail sector, as well 
as one part of farm sector, concentration and vertical integrations brings 
wholly new market relations for farmers and other participants at 
downstream level. Slaughter houses and dairy plants which survived after 
privatisation become focused for inputs on bigger farms, or to 
middleman. Their behaviour was reasonable, since it was only way to 
secure and improve input supply. Bigger livestock products processing 
companies also invested in vertical cooperation process with bigger or 
growing middle sized farms. It was perceived in almost all agriculture 
branches, but leading examples of vertical cooperation happened in dairy 
sector. Processors gain, through cooperation with farmers, secure input 
base, but maybe even more important is high standards of inputs quality. 
From farmers point of view they benefited through cooperation with 
processors on several ways. Sale of agriculture product was ensured; they 
got higher prices per unit because of reached higher standards, and 
additional price stimulation become available because of higher and 
constant amount of delivered products. In some cases new cost saving 
technology where provided to farmers, through processors financing 
schemes. Farmers got option to repay it through delivering specific 
agricultural products in contracted amount and period.  
 
Concentration process in food processing sector, after privatization, was 
noticed as well as in retail sector. Only difference was higher rate of 
concentration in retail sector. Such trend brings market power to retailers, 
which in previous period was in hands of food processors. In new market 
situation for food processors it become even more important to be 
oriented on bigger and middle sized farmers, as higher  quality and 
quantity of inputs helps to cut collecting and processing cost.    
 
Small livestock farms, in relatively short period, come to side position in 
food supply chain. Inability to offer bigger quantity with standard quality 
of products with general lack of cooperative action among farmers 
decreased its chances to be well integrated in food chains. Literally, they 
were abandoned by big food processing companies. In new situation 
farmers use rest of marketing channels like: small and medium sized food 
processing enterprises (SME), green market, and direct sale to consumers. 
Besides that, farm household consumption, especially of livestock 
products, is at high level in Serbia.  
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Small farms have more challenges to become well integrated in food 
chains. In recent years, SME which are more oriented to small farms 
intensified cooperation with them. SME use various strategies, for 
example in dairy sector some SME processors start to cooperate more and 
coordinate activities with small farms. Dairy plants invest time in 
extension work with farmers and capital in cooperation and provide 
farmers with cooling tanks and in some extreme situation with feed and 
some other inputs. At other side several SME dairies keep vertical 
coordination with small farms and invest in vertical upstream and 
downstream integration, building its own bigger dairy farms and small 
dairy shops retail network.  
 

Farm structure and agricultural policy – Milk case 
 
Every fourth farm in Serbia is producing cow milk. On 155.859 dairy 
farms 431,290 cows was reared in 2012. Average dairy herd size in 
period among two Agricultural Censuses increased from 1.6 to 2.8 cows 
per farm, what is considerably smaller from 8.9 cows per farm in EU-27 
(Rohnen-Thielen, 2008). Dairy farms are passing through structural 
changes since 1960 (Graph 5). Until 2012 number of farms decreased for 
two thirds and cow number is almost halved. At same time, average milk 
yield increased three times to almost 3.000 l/cow/year. It is still far away 
from EU-27 average milk yield of 6.478 l/cow/year.   
 
Graph 5 Number of farms and cows, and average milk yield in 1960 and 
2012. 
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Data in Graph 6 give answer on question “Who produce milk in Serbia?”. 
Estimates for average milk yield per herd size are made based on 
statistical and expert knowledge. Average milk yield varied from 2,500 
litres on small grazing farms in Serbia-south region to 7,700 litres on big 
farms in Serbia-north region. Farms in Serbia-south region, with 1 to 9 
cows, are producing the more than half of milk. Generally in Serbia such 
farms are producing two thirds of milk. Farms with 10 and more cows are 
more important in region Serbia-north. Biggest farms with 100 and more 
cows produce only 11% of milk.  
 
Graph 6 Production of cow milk by regions and cumulative share by herd 
size class in 2012. 
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Graph 7 Milk productions by herd size class in 1960 and 2012. 
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In period between two Agriculture Censuses cow milk production 
increased from 751 to 1.442 mill litres.  Structure of cow milk supply by 
herd size presented in Graph 7 had changed. During 1960 most of milk 
where coming from farms with 1 and 2 cows. After half of centuries and 
increase of average herd size and milk yield, main producers of milk with 
52% share become farms with 3 to 20 cows in herd. Farms with 1 and 2 
cows, supply 26% of milk, while the biggest farms with more than 20 
cows in herds supply rest of 22% of milk. 
 
Dairy farm structure by economic size presented in Graph 8 showed that 
small farms with less than 8,000 EUR of standard output (SO) are most 
numerous, and owns 42% of dairy cows. Middle sized dairy farms, those 
with 8,000 to 25,000 EUR of SO, are second important group of dairy 
producers accounting with previous type 96% of all dairy farms and 79% 
of cows. Third group of dairy farms with more than 25,000 EUR of SO 
accounts 4% share and owns 21% of cows.  
 
Graph 8 Share of dairy farms and cows by economic size class in 2012. 
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Agriculture policy measures intended for dairy sector in period 2001-
2014 (Table 1) are characterised with high instability and changes in 
almost every year. Two most important measures where milk premiums 
and border protection. High priority for dairy sector was given in 2001 
when milk premiums were available for all dairy farms. Earlier research, 
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(Popovic, 2006) shows that farmer’s revenue from milk sold to dairy 
plants in 2003 was increased by one third with milk premiums. Some 
researchers argued about real effects of premiums, like Goss et al, 2010, 
proving that farmers benefit only between ¼ to 1/3 of premium amount, 
and from rest consumers benefited.  
 
Table 1 Milk policy development 2001 to 2014. 
 

Year 

 Milk premiums in RSD
Prerequisite 

1 
Prerequisite  

2 
Eligibility Favoured 

area 

Less 
favoured 

area 
2001 3.6 4 

Milk under 
standards in 
rule book of 
milk quality 

  

All farms for 
milk sold to 
dairy plants 

2002 4 4.4 

2004 
3.8 4.5 

2005 

2006 3 4 Registered 
farms for milk 
sold to dairy 
plants 

2007 2 3 

2008 1.4 2.4 

  I class Extra class

2009 1 2 min 2,500 l per quarter

Registered 
family farms 
for milk sold 
to dairy plant 

2010 4 
min 3,500 l and max 
3,000,000 l per quarter 

All registered 
farms for milk 
sold to dairy 

plants 

2011 5 
min 3,000 l and max 
3,000,000 l per quarter

July 
2012 

7 

min 3,000 l per quarter

2013 min 3,000 l for FA and 
1,500 l for LFA per 
quarter 2014 

 
In period 2001-2005 milk premiums were paid to farmers for milk 
delivered to dairy plants. From 2003 amount of milk premium per litre 
decreased year by year until 2010. Meanwhile, eligibility for milk 
premiums changed several times. From 2006 milk premiums has been 
payable only to registered farms and in 2009 only family farms was 
eligible for milk premiums. Prerequisite in minimum quantity of 2,500 
litres per quarter introduced in 2009 restricts number of farms eligible for 
milk premiums. In every next year level of minimum quantity were 
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changed, sometimes several times in just one year. This prerequisite cuts 
number of small farms able to got premiums even more from 2010 when 
minimum was pushed on 4.000 and later established on 3,500 litres. 
Practically, small grazing farms with less than 7 cows in Serbia-south 
region and with less than 4 cows in Serbia-north region were excluded 
from milk premiums. After 2009 when milk premiums reached lowest 
level with just 1 RSD/l in following years it increased up to 7 RSD/l of 
milk sold to dairy plant. Agricultural policy measures in period from 2009 
to 2014 were focused on small number of farms with dairy herds bigger 
than average expecting that increase of production. In fact those farms 
increased production of milk, but vast number of small and medium sized 
farms, neglected from policy makers, decreased production faster, what in 
total resulted with continuing decrease of total cow milk production in 
Serbia.  
 
Market price signals played additional and even stronger role for dairy 
farmers’ decision. Low milk prices during periods 2005-2006 and 2009-
2010 (Hemme, 2013) additionally push farmers to reduce production 
especially those with smaller number of cows in herd, and those with 
older labour.  
 
After premiums were cut for small farms, they also were left out from big 
dairy processors. For example just IMLEK cut number of supplier farms 
from 30 to 6 thousands in period from 2005 to 2010. Dairy processors 
squeezed from retailers tried to save costs with orientation on bigger 
farms with higher milk quality and quantity.  
 
Milk production in Serbia after reaching level in 80-es, with exception of 
first half of 90-es was relatively stable (Graph 9). The recent trend of 
decrease in milk production starts in 2006 and continues to 2013. It comes 
from both regions from Central Serbia and from Vojvodina, although it 
started 3 years later in Vojvodina.  
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Graph 9 Production of cow milk in Serbia 1980-2013. 
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Biological lags in dairy productions are one of the longest in agriculture 
and it makes this branch highly sensitive. Any change, positive or 
negative, takes a long period of several years to arise, and same time to be 
stopped and reversed in case of negative ones. Decrease in farm number 
and total cow number coming from small farms with 1 to 5 cows and 
mostly from region Serbia-south. Development of middle sized and 
bigger dairy farms is happening but with slower rate. From 2006 those 
two trends are not balanced and total milk production in Serbia is 
decreasing. Reasons for farm decrease are various and come from: 
market, demographic of dairy farmers and impropriate agricultural policy 
measures. 
 

Conclusion 
 
Livestock production in Serbia is mainly based on small and middle sized 
family farms. According applied definitions of small and middle sized 
farms, they are most numerous, own two third LSU, control greater share 
of agricultural land and situation on them will still have bigger impact on 
total livestock production. Those kinds of farms are especially important 
in cattle, pig, sheep, goat and beekeeping production. Only in poultry 
production bigger farms have bigger share in LSU. Higher diversification 
and hard position in food supply chain are main characteristics of small 
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farms. Bigger farms use effects of economics of scale, using cost 
minimising new technologies. Large quantity and higher quality of 
livestock products allows them better prices and less risk on the market.   
 
Agricultural policy and its measures have to keep in focus small and 
middle sized farms as well as big farms. Analysed case of milk 
production proved sensitivity of dairy farms on turbulent market and 
political changes. Decision of Ministry of agriculture, forestry and water 
management to live out of milk premiums about 90% of farms in tangible 
market moment in 2010 and later, caused faster reaction of small farmers 
to decrease dairy production. Some of them quitted dairy enterprise at all; 
some went to other market channels like direct sale or green market. Of 
course, agricultural policy is not main reason for decrease in milk 
production. Unfavourable demographic structure of dairy farm owners 
and long term difficult market situation are stronger factors. But, with 
good understanding of farm structure and trends that farms follow, policy 
makers with optimal measures can slow down some negative trends and 
generate and accelerate positive ones. Otherwise, without whole picture 
of sector, inappropriate measures can foster just opposite effects.  
 
Agricultural policy is part of rural policy which includes it completely. 
Future of livestock farming, which are labour intensive and employ most 
of agricultural population in rural areas, is not just question of agriculture 
development, but of whole rural development process. Agricultural policy 
measures for livestock farms in Serbia in previous decade favoured bigger 
farms. Neglecting small and medium sized farms, that are still main 
suppliers of livestock products on national market, except poultry, 
revenged in decrease of total livestock production. Therefore, in future 
period policy measures for small and medium sized farms should be 
carefully created, keeping in focus income support for small farms and 
support to prospective middle sized farms to develop faster and become 
prepared for future market situation. Not less important measures are: 
direction of Agricultural extension service to work more with groups of 
small and middle size livestock farms, education and support for self-
organising capacities i.e. cooperatives, and foster farm transfer to younger 
generation. 
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СТРУКТУРА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА СА 
СТОЧАРСКОМ ПРОИЗВОДЊОМ И ОДАБИР МЕРА  

АГРАРНЕ ПОЛИТИКЕ 
 
 

Раде Поповић 
 
Апстракт: Главни циљ у раду је био истражити структуру 
газдинстава која се баве сточарством као основну претпоставку за 
мере аграрне политике. Однос структуре газдинстава и мера 
аграрне политике је тестиран на примеру структуре произвођача 
млека њихове реакције на премије за млеко у периоду 2001-2014. 
Мала и средња газдинства са сточарском производњом имају удео 
од 97,2% према економској величини и две трећине свих условних 
грла у власништву. Током претходне деценије променио се положај 
пољопривредних газдинстава, као и учесника на другим нивоима у 
ланцу снабдевања храном. Већа пољопривредна газдинства су 
постала фаворизована од стране млекара и кланица, због већих 
количина и вишег квалитета сточарских производа. Мере аграрне 
политике у сектору млекарства су од 2009. године биле усмерене 
доминантно на велика газдинства. Неповољни тржишни услови, као 
и демографска структура власника газдинстава заједно са 
занемаривањем значаја малих и средњих произвођача млека од 
стране креатора аграрне политике резултирали су са даљим 
смањењем производње крављег млека.  
 
Кључне речи: пољопривредно газдинство, структура газдинстава, 
произвођачи млека, аграрна политика 
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ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ - ИСКУСТВА У ПРИПРЕМИ, 
РЕАЛИЗАЦИЈИ И ПРЕПОРУКА ЗА БУДУЋИ РАД 

 
 
Сперанца Ротар11  
 
 

Апстракт 
 
Аутор је у овом раду, са становишта регионалног координатора за 
Попис пољопривреде, дао кратак осврт на Попис пољопривреде 
2012. године, изнео запажања и образложио стечена искуства са 
терена, а на основу тога дао је и предлоге за будући Попис 
пољопривреде. 
 
Кључне речи: активности, запажања, искуства, предлози. 

 
Увод 

 
Последњи Попис пољопривреде урађен је 1960. године. Потреба за 
подацима, из области пољопривреде, сваким даном била је све већа и 
већа. Руководство РЗС је 2008. године донело одлуку да се 
спровођење Пописа пољопривреде више не може одлагати и да се 
мора пронаћи решење да се Попис пољопривреде реализује у 
најкраћем могућем року. Спровођење Светског програма Пописа 
пољопривреде 2010. године, поклопило се са нашим националним 
потребама за подацима из области пољопривреде. Као резултат 
многобројних активности на изналажењу најбољих решења дошло се 
до одлуке да се Попис становништва, домаћинства и станова 2011. 
године (у даљем тексту Попис становништва) искористи као основа 
за идентификовање пољопривредних газдинстава, као и да се Попис 
пољопривреде спроведе у години након спровођења Пописа 
становништва. 
 
Пред стручну службу за пољопривреду, у оквиру РЗС, поставио се 
крупан задатак – извршити припреме за Попис пољопривреде, 
организовати и реализовати попис на терену, обрадити пописни 
материјал и на крају извршити дисеминацију података тј. 
припремити и спровести, на терену, једно од најкомплекснијих 
статистичких истраживања. 
                                                            
1 Сперанца Ротар, Начелник подручног одељења РЗС у Суботици, Суботица, Парк 
Рајхл Ференца 1, телефон: 024/553-752, speranca.rotar@stat.gov.rs 
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Пописом пољопривреде требало је прикупити податке који реално 
одражавају стање у пољопривреди, који показују чиме располажемо 
и указују нам на то, шта нам је потребно.  
 
Успех сваког пописа, па и Пописа пољопривреде, зависио је, пре 
свега, од методолошких и организационих решења, али и од степена 
успешности у решавању насталих проблема у свим фазама Пописа. 
Свакој фази Пописа пољопривреде се озбиљно пришло. Успех сваке 
фазе зависио је од успеха реализације претходне фазе, а успех 
Пописа пољопривреде од успеха реализације свих фаза пописа 
понаособ.  
 
Знали смо, од почетка, да нам треба „белешка за будућност“, па смо 
по фазама, бележили искуства, извлачили закључке и давали 
предлоге за будући попис.  

 
Услови под којима се спровео Попис пољопривреде 

 
Током припреме и за време спровођења пописа на терену, у 
окружењу су постојале околности које су отежавале активности 
везане за Попис пољопривреде. 
 
Најзначајнији проблеми/околности који су отежавали активности 
око припреме и спровођења Пописа пољопривреде су: 
 

1. недостатак искуства у спровођењу Пописа пољопривреде; 
2. не постојање Статистичког регистра пољопривредних 

газдинстава; 
3. не постојање ажурних административних регистара; 
4. спровођење Пописа пољопривреде у години која није 

уобичајена (сушна година, година економске кризе); 
5. у години пописа давани су предлози законских аката везаних 

за пољопривредна газдинства; 
6. незадовољство великих пољопривредних произвођача са 

политиком државе, у области пољопривреде, што је изазвало 
штрајкове и блокаде путева;  

7. постојање структурних промена у пољопривредним 
газдинствима - укрупњавање пољопривредних газдинстава, 
најчешће путем закупа; 

8. постојање пољопривредног земљишта, које се не обрађује тј. 
не користи; 
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9. постојање пољопривредног земљишта у државној својини, 
чије је коришћење у већем делу везано за закуп; 

10. постојање многобројних специфичности, које су локалног 
карактера и које се не могу уопштити; 

11. не решени правно имовински односи, 
12. извршено је анкетирање регистрованих пољопривредних 

газдинстава, од стране Министарства пољопривреде, са 
сличном садржином питања као на обрасцу пописа, на пар 
месеци пре Пописа пољопривреде. 

 
Сви ови и многи други проблеми, у Попису пољопривреде, решавани 
су тј. нађена су решења за њихово превазилажење захваљујући томе 
што је сваки сегмент у организационој шеми квалитетно извршавао 
своја задужења.  
 
За успешно спровођење Пописа пољопривреде била је неопходна 
добра  координација свих учесника и благовремено извршавање 
конкретних послова и задатака – активности.  
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Шема 1: Организациона шема 

Савет Пописа 
пољопривреде

Директор потпројекта
Пописа пољопривреде

Координациони тим
Пописа пољопривреде

Тим за подршку

Заменик директора 
потпројекта

Оперативни штаб ПП
Инфо центар

Координатор за попис 
правних лица

Регионални координатор ПП
НАЧЕЛНИЦИ ПО

Супервизори ПП

Лица одговорна за попис 
правних лица Републички инструктори ПП

Пописне комисије ПП

Општински инструктори ПП
Пописивачи

Пописивачи

 
Извор: РЗС, Подпројекат Попис Пољопривреде 2012 (ПП) 

 
Према времену обављања, активности у Попису пољопривреде 
дефинисане су Упутством за организацију и извршење пописа. 
Током пописа, ово Упутство за организацију и извршење пописа, 
допуњено је активностима (на основу процедура донетих у циљу, 
решавања уочених проблема на терену). 
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Шема 2: Активности у Попису пољопривреде 

 
 
Циљ овог рада је систематизовање искустава по активностима, из 
Пописа пољопривреде 2012. године, како би се она у наредном 
Попису пољопривреде могла искористити у дефинисању 
организационих решења, тј. у давању предлога за решавање 
одређених проблема. 
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Искуства и предлози  
Нека искуства и предлози у вези предпописних активности  

 
Израда инструмената: на самом почетку припреме Пописа 
пољопривреде, стручна служба пољопривреде, формирала је групу 
од пет чланова, из састава запослених у подручним одељењима, са 
циљем да група буде све време укључена око методолошких и 
организационих припрема за Попис пољопривреде. Рад ове групе 
био је конструктиван, стручна служба пољопривреде, преко ове 
групе, могла је да провери многа методолошка и организациона 
решења на терену, да добије повратне информације са терена, као и 
да добије мишљења и сугестије по разним питањима, везаним за 
попис, од људи који познају терен, а од којих се очекује да конкретна 
методолошка и организациона решења и спроведу на терену. 
 
Организовање обука, семинара, округлих столова, уз ангажовање 
домаћих и страних експерата омогућило је запосленима у подручним 
одељењима РЗС, сагледавање Пописа са разних аспеката и утицало 
је на формирање свести о потреби да се за ово истраживање треба 
посебно спремити. 
 
Активно учешће на Саветовањима за Попис пољопривреде и Попис 
становништва, (Вршац и Врњачка Бања), допринело је, да запослени 
у подручним одељењима о неким аспектима Пописа размишљају 
унапред, да се предвиде могући проблеми и изнађу решења за 
њихово превазилажење.  
 
Предлози: Подручна одељења, укључити од самог почетка у 
припреме Пописа пољопривреде – пошто се у овом Попису оваква 
одлука показала као добра.  
 
У овој фази, по могућству, укључити носиоце кључних активности 
(као и у Попису 2012. године) у разне обуке, семинаре, округле 
столове како би Попис пољопривреде могли да виде са разних 
аспеката, а не само статистичког, у циљу комплетирања знања и 
могућности да се одређене ситуације, извори, контакти, касније 
искористе у сврху Пописа.  
 
Стимулисати младе статистичаре на активно учешће на 
Саветовањима за Попис пољопривреде. 
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Ажурирање Листа домаћинстава које имају пољопривредну 
производњу и Aдресара правних лица (у даљем тексту Листа и 
Адресар): вршено је у подручним одељењима. Овој активности, у 
фази припреме, посвећена је изузетна пажња из разлога што је од 
квалитета ажурирања Адресара и Листа, у највећој мери зависио 
квалитет обухвата пољопривредних газдинстава. 
 
Приликом ажурирања Листа наишло се на бројне потешкоће. 
 
Постојећи регистри пољопривредних газдинстава, на основу којих је 
требало извршити ажурирање, били су неажурни. 
 
Појам пољопривредног газдинства и појам локације газдинства, у 
Регистру пољопривредних газдинстава, се нису подударали са 
појмом пољопривредно газдинство и локација у Попису 
пољопривреде.  
 
Упаривање података домаћинстава са пољопривредном 
производњом из Пописа становништва са базом пољопривредних 
газдинстава из постојећих званичних регистара радило се 
електронски, али и ручно, јер подаци нису били упоредиви. У базама 
подаци нису били уписани по истим критеријумима (на пример: 
редослед уписа имена и презимена, називи улица, насеља, који су 
писани на различите начине – званични назив, незванични-локални 
назив, скраћени називи, коришћено је различито писмо....) 
 
Ажурирање листа домаћинстава са пољопривредном производњом 
рађено је до последњег дана Пописа. 
 
Приликом формирања Адресара правних лица, за Попис 
пољопривреде, морали смо кренути од адресара за редовна 
статистичка истраживања, јер других извора нисмо имали. Адресар 
за редовна статистичка истраживања био је израђен по 
територијалном принципу, док је адресар за Попис, због начина 
пописивања преко пописивача, морао да се изради по 
организационом принципу, с тим што смо у специјалним 
случајевима, нека правна лица у адресар додавали и по 
територијалном принципу. У фази израде адресара била је неопходна 
стална сарадња између подручних одељења, како се ни једно правно 
лице не би прескочило, односно дуплирало у адресару. 
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У ажурирању адресара користили су се и подаци из статистичког 
пословног регистра, тако што су  издвојена сва правна лица чија је 
делатност била из области пољопривреде (основна или споредна), 
као и сва правна лица која су у називу имала реч пољопривреда.  
 
Свако издвојено правно лице статистичари су контактирали 
телефоном, са циљем да се на основу разговора са одговорним лицем 
прикупе бројне информације: да ли је правно лице, по дефиницији 
Пописа, пољопривредно газдинство или не, да ли је активно или 
пасивно, да ли има пољопривредног земљишта које не користи… 
Адресар за Попис пољопривреде настао је упоређивањем и 
систематизовањем података - сазнања о правним лицима са терена, 
за свако правно лице, са издвојеног списка и модификованог 
адресара за редовна статистичка истраживања. 
 
У Адресар за Попис пољопривреде додате су и верске институције. 
По завршетку ажурирања, од пописних комисија, тражили смо да 
нам преко стручних служби и месних заједница, доставе, по 
насељима у оквиру општине, сва правна лица за које они имају 
сазнање да се баве пољопривредном производњом. 
 
Добијене податке, од пописних комисија, упоредили смо са 
новоформираним Адресаром за Попис пољопривреде и видели да 
већих разлика нема.  
 
За израду адресара правних лица за Попис пољопривреде у 
подручним одељењима требало је доста времена, али се труд на 
крају исплатио. 
 
Праћење закупа: приликом ажурирања Адресара за правна лица и 
Листа са пољопривредним домаћинствима, контактирали смо бројне 
појединце чија је делатност везана за пољопривреду. Из тих 
контаката смо дошли до сазнања да ће, на нашем подручју, појава 
узимања и давања пољопривредног земљишта у закуп на коришћење 
бити честа појава. О овој појави обавештена је стручна служба 
пољопривреде у РЗС. Апликација за вођење и контролу контролника 
била је већ готова, у јеку су биле припреме за обуке учесника, те није 
било више времена за прераду контролника, како би се 
контролником обухватила и ова појава. У циљу праћења ове појаве, 
и контроле да је земљиште издато у закуп и пописано, направљена је, 
у одељењу, процедура за праћење државног земљишта издатог у 
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закуп и процедура за праћење приватног земљишта издатог у закуп. 
За праћење издатог приватног земљишта у закуп израђене су табеле 
за чије вођење су били задужени општински и републички 
инструктори на основу напомена о закупу у Контролнику у колони 
напомена, од стране пописивача. На основу ових табела постојала је 
процедура која је омогућавала да се информација о домаћинствима 
која су узела пољопривредно земљиште у закуп проследи до 
пописивача и општинског инструктора, задуженог за пк где је била 
локација тог домаћинства. У општинама које покрива подручно 
одељење Суботица, 25% пољопривредног земљишта је државно 
земљиште које се највећим делом издаје у закуп. Подаци о издатом 
државном земљишту у закуп су јавни и они су искоришћени за 
праћење пописаног пољопривредног земљишта по процедури. Ова 
праћења  закупа рађена су ручно, и данас можемо рећи, да су нам 
омогућила да негативан утицај појаве издавања земљишта у закуп, 
на обухват коришћеног земљишта, сведемо на најмањи могући 
проценат.  
 
Предлози: У ажурирање Листа кренути раније, како би било 
довољно времена, да се заврше неке операције које ће с једне стране 
олакшати ажурирање, а са друге стране обезбедиће поузданије 
ажурирање. Радити на бази закупаца, ако не из овог Пописа, онда 
осмислити да се та база формира током наредног Пописа. 
Укрштањем података из базе закупаца и података за пописана 
пољопривредна домаћинства дошли би до података о 
пољопривредним површинама које су узете у закуп, а нису пописане. 
 
Израда Листа: пописивање пољопривредних газдинстава, у Попису 
пољопривреде, вршено је на основу Адресара, за правна лица, и 
Листа домаћинстава са пољопривредном производњом, формираних 
из Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011. године и 
ажурираних на основу постојећих административних извора и на 
основу сазнања запослених у подручним одељењима, који су радили 
на ажурирању. Провера Листа рађена је и након штампања Листа. 
 
Предлози: активности око ажурирања и прегледа Листа изискују 
доста времена, те би, ако ће се ове активности радити на исти 
начин, у наредном Попису, требало предвидети више запослених у 
подручним одељењима у односу на 2012. годину.   
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Тестирање методолошких и организационих решења: рађено је 
преко два Пробна пописа (за индивидуална пољопривредна 
газдинства) и пробним пописивањем одређеног броја правних лица у 
два наврата - Предпописни тест пописа пољопривреде. Циљ 
Пробних пописа и Предпописног теста био је да се, до почетка 
Пописа, уоче евентуални недостаци и предузму мере за њихово 
отклањање. Време спровођења Пробних пописа, у односу на Попис, 
било је добро испланирано. Било је довољно времена да се размотре 
мишљења, предлози и сугестије са терена, и изврше потребне измене 
у методолошком упутству и обрасцима. 
 
Пробним пописима, више су тестирана методолошка питања, а мање 
организациона. 
 
С обзиром да смо имали два Пробна пописа имали смо прилику да 
тестирамо опрему и обучимо више статистичара. 
 
Предлози: Пробни попис треба тако осмислити, да се поред свих 
методолошких решења, могу тестирати и организациона решења.  
За све учеснике у Пробним пописима треба осмислити стандардан 
образац (извештај) у коме би се од учесника, захтевало да по 
унапред одређеним питањима дају запажања и мишљења. Одговори 
на добро осмишљена питања, стручној служби пољопривреде, 
треба да укажу на пропусте у методологији у инструментима 
Пописа, али и на прилике на терену које су у некој вези са Пописом и 
које могу да утичу на сам ток и резултат Пописа. 
 
Свако запажање овог типа је важно и сваком запажању треба 
посветити пажњу и добро га испитати, како би било довољно 
времена да се изврше све измене или пак да се додају нека решења у 
циљу да се отклони уочени проблем. 
 
Избор учесника: потребан број пописивача, општинских и 
републичких инструктора, за Попис пољопривреде, одређен је на 
основу препоручених критеријума из стручне службе, за што је 
урађена и апликација, а уз консултовање података из Листа, 
Адресара и уз коришћење Апликације РГЗ за вођење и ажурирање 
просторног регистра.  
 
Након утврђивања потребног броја учесника у Попису, урађена је и 
структура – за сваког републичког инструктора број општинских 
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инструктора, а за сваког општинског инструктора број пописивача, 
са системом шифара за сваку општину. 
 
Након коначног избора кандидата за републичке инструкторе, 
општинске инструкторе и пописиваче, у апликацији повезивања 
учесника, шифрама су додељена имена.  
 
Ова апликација се, иначе, показала изузетно добро и коришћена је 
током Пописа у свим активностима везаним за учеснике (израда 
уговора, пријављивање кандидата, обрачун накнада…) као база 
података. 
 
Избор учесника у Попису пољопривреде вршен је по Процедури за 
избор пописивача и општинских инструктора. У изради ове 
процедуре била су укључена и подручна одељења. Избор учесника, 
по процедури, био је потпуно јаван и транспарентан и можемо рећи, 
да, на избор учесника, готово није било примедби. 
 
Предлози: У процедури за избор кандидата, задржати разговор са 
кандидатима. При избору кандидата у Попису пољопривреде 
запажена је чињеница да су се многи пријављивали за учеснике у 
попису, по инерцији, а да нису имали представу шта се од 
пописивача и општинских инструктора очекује.   
 
Секретарима месних заједница треба дати приоритет приликом 
избора кандидата за општинске инструкторе, јер они добро познају 
прилике и људе на територији месне заједнице и могу да помогну у 
решавању неких проблема на терену. 
 
Обука учесника- инструктаже: у Попису пољопривреде пошло се 
од тога да је боље ангажовати мањи број пописивача, који ће бити 
добро обучени за рад на терену, а да се сходно томе период 
пописивања продужи. Овај приступ се показао исправним. 
Организација спровођена пописивања и контроле на терену са 
мањим бројем учесника била је лакша и квалитетнија, него што је 
била у Попису становништва.  
 
Обукама учесника, на свим нивоима, придала се изузетно велика 
пажња. Нико, ама баш нико, није могао да буде изабран за 
регионалног координатора, републичког и општинског инструктора 
или пописивача, а да није имао потребан ниво знања. 
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Обуке на свим нивоима су биле вишедневне и састојале су се из: 
теоретске обуке, практичног рада и провере знања, која је била и 
писмена и усмена. 
 
Појава одустајања кандидата, након избора за обуку, била је 
запажена појава. Многи кандидати, који су се пријавили за 
пописиваче и општинске инструкторе, кад су се сусрели са 
озбиљношћу у припреми Пописа, схватили су да нису спремни за 
овакво ангажовање, те су одустајали. Обимна методологија била је 
прилично тешка за разумевање припадницима мађарске 
националности у пар општина, за време обуке општинских 
инструктора, и поред тога што су обуку држали републички 
инструктори који су неке појмове могли да објасне и на мађарском 
језику.  
 
У циљу решавања овог проблема, све вежбе које су се користиле на 
обуци за пописиваче, преведене су на мађарски језик, тако да је 
републичким инструкторима спровођење обуке пописивачима било 
олакшано.  
 
Ово је имало за последицу: добро обучене пописиваче и заустављање 
осипања - одустајања кандидата који су изабрани за обуку.   
 
Предлози:Ово искуство треба искористити за следећи Попис. 
 
Промоција пописа: правовремена промоција Пописа је изузетно 
битна. У Попису пољопривреде активности везане за промоцију 
Пописа професионално су урађене, о чему сведоче и следеће 
награде: 2. место за друштвено одговорну кампању „Сваки попис 
даје опис“ додељена РЗС и Блумен групи, која је била ангажована за 
кампању од Удружење за тржишне комуникације Србије; „Најбољи 
слоган 2012.“ на Смотри креативног стваралаштва – Снага 
креативности 2013. у организацији часописа ТABOO; финалисти у 
два међународна такмичења Europea Excellence Awards и Sabre 
Awards 2013. 
 
Попис пољопривреде имао је два препознатљива спота (за период 
пописивања и за период постпописивања). Била су бројна гостовања 
на разним каналима радиа и телевизије. 
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Промоција Пописа, организована је, на начин, да она буде 
презентована великом броју пољопривредних произвођача. О самом 
Попису и о значају Пописа, информисали смо јавност преко 
медијских кућа, затим лепљењем плаката, дељењем флајера, 
постављањем билборда, организовањем Каравана Пописа који је био 
осмишљен као скуп различитих  промотивних активности. 
 
На сајтовима многих локалних самоуправа постављен је линк ка 
подсајту РЗС за Попис пољопривреде. 
 
Стручне службе пољопривреде, при Министарству пољопривреде, на 
састанцима и разним манифестацијама које су организовале за 
пољопривредне произвођаче омогућиле су нам одржавање 
презентације о Попису. Одлазак на ове манифестације и лични 
контакт са пољопривредним произвођачима, био је ново искуство за 
нас. Стекли смо нова сазнања са терена, која су нам била драгоцена 
при обуци пописивача. 
 
Пописивачи су имали капе и торбе са ознакама Пописа 
пољопривреде, које су, поред тога што су служиле за 
идентификовање пописивача уједно и промовисале Попис. 
 
Предлози: Без промоције нема пописа. Становништво се мора 
едуковати о значају Пописа, у периоду између Пописа. Искористити 
2014. годину, годину дисеминације података, на промовисању 
Пописа кроз осмишљене презентације података Пописа, 
припремљене за различите кориснике (ученике, студенте, 
привреднике, научне раднике, запослене у Министарству 
пољопривреде, локалним самоуправама и другим институцијама). 
Укључити у кампању Пописа велике пољопривредне произвођаче, јер 
такви произвођачи знају значај Пописа, а мали произвођачи ће 
следити њихов пример. 
 
Израдити добро осмишљен подсајт, са информацијама о свим 
активностима, догађајима...  
 
Припремити различит промотивни материјал који ће се, сходно 
догађају, делити или истицати: на пример на стручним 
предавањима везаним за пољопривреду, бербанским данима, данима 
медара, данима жита, данима стрних жита….  
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Идеја Каравана, као скуп промотивних активности на једном 
месту, је предивна, с тим што обилазак општина треба 
испланирати према догађајима, манифестацијама у некој општини. 
Са караваном треба кренути месец дана пре пописа, како би се 
обишле све општине. 

 
Нека искуства и предлози у вези пописних активности 

 
Пописивање на терену: све време спровођења пописа на терену, 
циљ нам је био обезбедити што бољи обухват и квалитет података. У 
том правцу вршене су све активности и ни једна могућност да се 
добије на квалитету и обухвату није пропуштена. Лични контакт и 
директна сарадња између свих учесника на терену је била 
свакодневна (личним обиласком, телефоном, имејлом). 
 
Контрола рада учесника: контрола по вертикали по организационој 
шеми рађена је свакодневно. Контролисан је приступ пописивача у 
домаћинству, квалитет попуњавања Обрасца ПП, квалитет 
попуњавања контролника, квалитет уноса контролника... 
 
Праћење спровођења пописа: апликација за електронски унос 
контролника и сва друга ИТ подршка око пресека стања, прегледа, 
упоређивања, претраживања, омогућила је регионалним 
координаторима праћење и контролу пописивања на терену.  
 
По процедури праћења земљишта датог у закуп пратили смо 
земљиште дато у закуп и у случају неслагања са пописаним 
подацима, пописивачи су враћени у домаћинства, да се подаци 
провере.  
 
Овај попис је показао да добра ИТ подршка, даје могућност контроле 
квалитета и обухвата пописних података, за време спровођења 
Пописа на терену и омогућава координатору, у случају потребе, 
предузимање одређених активности у циљу обезбеђења квалитета и 
квантитета пописних података. 
 
Предлози: треба имати праве људе, на право место у право време (и 
за припрему методологије и за организацију и за ИТ подршку). 
По процедури за накнадно пописивање, било је организовано 
дежурство у свим општинама. За разлику од Пописа становништва у 
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Попису пољопривреде једва да је било случајева накнадног 
пописивања.  
 
Предлози: могућност постпописног, накнадног пописивања треба и 
у наредном Попису предвидети, процедуром, јер се на тај начин 
обезбеђује сигурнији пун обухват, кроз могућност личне пријаве 
непописаних пољопривредних газдинстава.  

 
Нека искуства и предлози у вези постпописних активности 

 
Све активности предвиђене Организационим упутством, у овој фази, 
спроведене су. Активности везане за ову фазу, проширене су, на 
основу Процедуре за наставак рада на анализи првих резултата 
Пописа пољопривреде 2012. године. Активности везане за ову 
процедуру трајале су до септембра 2013. године с основним циљем 
да се провери да ли су све јединице Пописа пописане и да ли је 
квалитет података добар, као и да се интервенише, поновним 
пописивањем, уколико се уоче недостаци.  
 
Квалитет података проверавао се анализом података, на основу базе 
података из Регистра непокретности Републичког геодетског завода 
(РГЗ), графичке базе и орто-фото снимака преко веб апликације РГЗ-
а коришћене за Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. 
године, упоредних података добијених у пописима становништва 
2002. и 2011. године и првих резултата Пописа пољопривреде 2012. 
за пољопривредна газдинства.    
 
У анализи консултовани су запослени у РГЗ, Стручним службама 
пољопривреде при Министарству пољопривреде, локалним 
самоуправама, ветеринарским станицама, месним заједницама, 
разним удружењима везаним за пољопривреду и запослени на 
пољопривредним газдинствима. 
 
Провера је рађена и на основу упаривања података добијених 
лоцирањем пољоприврдног земљишта помоћу ГПС-а и података из 
Катастра непокретности РГЗ (за винограде).  
 
Све ове активности показале су да је Попис пољопривреде урађен по 
усвојеној методологији. Анализом података добијени су одговора на 
нека питања која су се појавила када су се расположиви подаци 
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упоредили (например: не слагање података из Пописа пољопривреде 
и евиденције РГЗ, по категоријама земљишта...). 
 
Предлози: Детаљна анализа по општинама, по завршетку Пописа је 
неопходна и у следећем Попису и треба је предвидети Упутством за 
организацију и извршење Пописа пољопривреде. 

 
Запажања везана за Попис пољопривреде 

 
Анализа пописних активности, по завршетку Пописа пољопривреде, 
показала је, да је Упутство за организацију и спровођење Пописа 
добро дефинисало активности по учесницима, али се због 
специфичности неког региона, током спровођења Пописа јавила 
потреба за дефинисањем и неких додатних активности. Ове 
активности, везане за те специфичности, дефинисале су се “у ходу”. 
Предлог: У припреми за будуће Пописе у организационом упуству 
предвидети-дефинисати активности везане за специфичности 
неког региона.                 
 
Током анализе пописних активности, примећено је и да су подручна 
одељења РЗС била укључена готово у свим фазама Пописа 
пољопривреде. 
 
Укљученост подручних одељења у свим фазама, захтевало је да се 
токови кретања информација добро осмисле, с обзиром на бројност и 
раштрканост учесника. 
 
Предлог:Укључивање подручних одељења у активностима припреме 
Пописа, показала су се као добра и треба их практиковати и у 
следећим Пописима. 
 
Апликација за повезивање учесника у Попису, апликација за 
електронски унос и ИТ подршка у Попису пољопривреде дала је свој 
значајан допринос.  
 
Предлог: у следећем Попису треба што више искористити 
могућности ИТ. 
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ЗАКЉУЧАК 
 

Следећи Попис пољопривреде биће много лакше спровести, јер смо 
стекли огромно искуство и „имамо белешку за будућност“. 
 
Успех сваког Пописа зависи, пре свега, од квалитета реализације 
усвојених методолошких и организационих решења у упутствима. 
Овај Попис је показао да се не могу, сва организациона решења, увек 
предвидети и дати у упутству, те је због тога неопходно располагати 
са кадровским и техничким ресурсима који ће моћи “у ходу” да 
дефинишу и организују спровођење процедура за ново откривене 
ситуације, појаве које могу да утичу на ток и квалитет Пописа на 
терену. Ни једна таква уочена појава се не сме занемарити. 
 
Треба настојати да се уочи кључни проблем, који је од пресудног 
значаја, за спровођење Пописа и обавезно треба наћи решење, за 
његово превазилажење, пре него што почне Попис. 
 
У овом Попису пољопривреде, за регион Војводине, кључни 
проблем је био закуп. 
 
Окружење и научна достигнућа се брзо мењају, извесно је да ће у 
следећем Попису пољопривреде бити нових организационих 
решења. Надајмо се да ће до следећег Пописа пољопривреде бити 
устројени административни регистри, које би се могли искористити, 
уз примену савремених технологија, на разне начине од припреме 
Пописа до базе за преузимање података. Уз добре административне 
регистре, могло би се размишљати и о мање обимном обрасцу у 
Попису (прикупљали би се само они подаци који не постоје у 
административним регистрима), као и о самопописивању. 
Треба имати појединце који имају визију и који ће својом енергијом 
и знањем моћи да изнесу Попис и да пренесу позитивну енергију, 
ланчано на све учеснике Пописа, да се до краја Пописа истраје, ма 
колико то у неком тренутку изгледало тешко.  
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Извори 
 
Упутство за организацију и извршење Пописа пољопривреде 2012. 
године, Републички завод за статистику, Београд, 2012.; 
 
Упутство за ажурирање Адресара правних лица и предузетника, РЗС 
Записници за састанака у вези пописа пољопривреде одржаних у 
периоду од децембра 2011. до октобра 2013. године. 
 
Расположиви радни материјал Републичког завода за статистику. 
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