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• Пољопривреда као делатност започиње да се јавља 
веома рано, на самом почетку људског развоја. 
Припитомљавањем животиња и култивисањем 
одређених биљака започиње развој пољопривредне 
делатности. 

 
• Њен циљ је да задовољи потребе људи за храном, али и 

животиња, затим да обезбеди сировине за индустрију, 
вишкове за тржиште и резерве у случају рата, поплава, 
суша, природних непогода, епидемије или пандемије. 

ПОЉОПРИВРЕДА -  дефиниција и циљеви 



• Пољопривреда  је, уз лов и риболов, најстарија 
привредна делатност.  
 

• Делатност која се бави обрадом земљишта и гајењем 
биљака и животиња ради задовољења људских потреба. 

 
•  Коришћење производа пољопривреде: 
 за исхрану људи  
исхрану стоке  
 сировине у индустрији  
 за тржиште, извоз  
резерве у случају рата, природних непогода, пандемије 

ПОЉОПРИВРЕДА -  дефиниција и циљеви 



Структура расположивог и коришћеног земљишта у Р Србији 



 
• У раним периодима развоја, пољопривреду је 

одликовала примена примитивних средстава, ниски 
приноси, зависност од природних услова, као и обим 
производње који је задовољавао сопствене потребе.  

 
• Тип производње назива се екстензивна пољопривреда 

и заступљен је и данас у привредно неразвијеним 
деловима Србије.  

Развој пољопривреде  



 
• Развој науке и технике омогућио је примену савремених 

агротехничких мера у пољопривредној производњи.  
 

• Системима за наводњавање, применом механизације и 
хемијских средстава, као и селекцијом и укрштањем, 
знатно су повећани приноси по једном хектару обрадивих 
површина и по једном грлу стоке.  
 

• Овај тип назива се интезивна пољопривредна 
производња .  

Пољопривредна производња  







Године 2005. донета је Стратегија развоја пољопривреде, 
која обухвата три главна елемента:  
 
• завршетак транзиције из социјалистичке ка потпуној 

тржишној економији;  
 

• радикалну реконструкцију и модернизацију целог 
пољопривредног сектора;  
 

• интеграцију и придруживање Европској унији. 

Стратегија развоја пољопривреде 



Пољопривреду чине две основне гране и то су: 
 земљорадња и сточарство .  
 
Земљорадња је грана пољопривреде која обухвата 
обрађивање земљишта, гајење корисних биљака и 
добијање производа биљног порекла.  
 
Дели се на:  
• ратарство;  
• воћарство;  
• виноградарство.  

Гране пољопривреде 



• Ратарство даје основне 
намирнице за исхрану 
људи .  
 

• Најважнији ратарски 
производ су жита . Скоро 
две трећине 
пољопривредних 
површина у Србији су под 
ратарским културама 
(61%).  

Ратарство 

Удео ратарских култура у укупној производњи 



• Воћарство је веома значајна 
грана пољопривреде Србије. 
 

•  Воће се у највећој мери гаји 
на приватним поседима 
брдовитих крајева 
Централне Србије и КиМ. 

Воћарство 



Виноградарство  
• Виноградарство се у Србији највише суочава с бројним 

проблемима.  
То су: обнова и одржавање винограда, ниске откупне цене, 
уситњеност поседа и др.  
 
• Око 80% произведене количине грожђа прерађује се у вино, а 

преостали део се суши или се користи у исхрани.  
 
• Међу виноградарским рејонима у Србији по производњи се 

истичу фрушкогорски, вршачки, подунавски, шумадијски, 
тимочки...  



• Сточарство је грана пољопривреде која се бави гајењем, 
укрштањем, селекцијом и искоришћавањем домаћих 
животиња.  

 
• Осим за исхрану, сточарски производи се користе као 

сировина за занатску и индустријску привреду.  
 
• Некада су се широм Србије гајиле домаће расе, као што су 

праменка (овца), мангулица (свиња), буша (говече). 
Променама које су настале у новије време, традиционални 
начин сточарења смењује се савременим, интезивним 
сточарством. 

Сточарство  



• Уводе се фарме са технички опремљеним шталама.  
 
• Самим тим и домаће расе, које дају мале приносе, 

замењују високоприносне расе добијене селекцијом и 
укрштањем. То су мерино овце , свиње ландрас и 
јоркшир , као и сименталско говече .  

 
• У односу на услове за развој сточарства, сточни фонд у 

Србији није на задовољавајућем нивоу.  
 
• Процес осавремењавања сточарства у већој мери 

присутан је у равничарским пределима (Војводини, 
Мачви, Поморављу). 

Процес осавремењавања сточарства  



















Укупна бруто вредност пољопривредне производње у 2019. години изнела је 
5.559  милиона USD, што је за 1,68% већа од реализоване у 2018. години. 
Истовремено, нето остварена вредност пољопривредне производње, у висини од 
4.656 милиона USD је већа за 0,78% у односу на 2018. годину. 









• Србија има изванредне природне услове за развој пољопривреде.  
 

• Ми смо пре свега пољопривредна земља која би највеће приходе 
требала да остварује од ове делатности уз развој индустријских грана 
које троше сировине из пољопривреде.  
 

• На тај начин би се подстицала пољопривредна производња. Нажалост, 
друштвени услови су опет ти који коче напредак, а као да се сви 
оглушују потребе улагања у пољопривреду и сељак је добар само када 
треба да да држави и прехрани становништво.  
 

• Србија је међу земљама са  најмањим субвенцијима у пољопривреди у 
Европи. Због тога и не може српски сељак бити конкурентан 
пољопривреднику из ЕУ где добијају по неколико хиљада евра по 
хектару, док је то у Србији око 50 еура. 

Услови који утичу на  развој пољопривреде 





ХВАЛА НА ПАЖЊИ ! 
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