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Увод

☺ Привреду  можемо другачије назвати 
и економија.

☺ Према сродности, привредне делатности 
делимо  на секторе:

● примарне

● секундарне

● терцијарне

● квартарне
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Однос запослених по привредним 
секторима у Србији
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 Сектори привреде
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Пољопривреда

Пољопривреду другачије називамо и аграрном привредом. 

Ово је делатност која је најстарија и обухвата гајење и искоришћавање биљака и 
животиња корисних човеку. Добијају се намирнице за људску употребу и сировине за 
индустрију.

Према врсти производа, пољопривреду делимо на 

1. биљну производњу - земљорадња, воћарство, виноградарство. Ратарство или 
земљорадња  обухвата производњу   жита,  индустријског,  повртног и  крмног  биља.

2. сточарску производњу - делимо према врсти гајених животиња на овчарство, 
говедарство, свињарство, козарство, коњарство, живинарство... али такође ту 
убрајамо и било који вид гајења животиња (пчеларство, рибарство, свиларство).

3. шумарство

Зависно од  средстава која се користе у производњи, остваривању прихода по 
хектару или грлу стоке и утрошку људске радне снаге, у Србији производњу делимо 
на  екстензивну (заостали тип) и интезивну (модерни тип).
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Пољопривреда Србије

● Србија се налази на површини од укупно 8.840.000 ha. 
Површина пољопривредног земљишта обухвата 5.734.000 
ha (0,56 ha по становнику), а на око 4.867.000 ha те 
површине простире се обрадиво земљиште (0,46 ha по 
становнику). Око 70% укупне територије Србије чини 
пољопривредно земљиште, док је 30% под шумама.

● Најразвијеније гране пољопривреде су сточарство (43%) и 
ратарство (42%), затим следи воћарство и виноградарство 
(12%), а остале културе заступљене су са 3%.

● Од воћних врста најзаступљенија је производња малине, 
највише у западној Србији, затим следе шљива и јабука.
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Пољопривреда Србије - приходи
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Пољопривреда Србије

Повољни природни и климатски услови поспешују развој 
пољопривреде. Равничарски региони Војводине, Косова Поља, 
Метохије, Поморавља, Посавине, Тамнаве, Крушевачког и 
Лесковачког поља погодни су за механизовану ратарску и повртарску 
производњу.

● Брдовити и брежуљкасти предели повољни су за развој воћарске, 
виноградарске и сточарске производње. Брдско-планинско подручје 
Златибора, Рудника, Старе планине, Копаоника и Шар-планине су 
погодни за развој овчарства, говедарства и шумарства.

● У Републици Србији има укупно 1.305.426 пољопривредника који 
чине 17,3 одсто укупне популације

● Према последњим подацима у Србији има 6.000 села.
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Пољопривреда Србије

Главни ратарски производи у Србији су жита:
● пшеница - гаји се у свим деловима Србије и 
успева до 800м надморске висине

● кукуруз - углавном се гаји у Војводини која даје 
виише од 55% укупне производње Србије

● раж, јечам, овас се највише гаје у планинским 
пределима до 1500м надморске висине. Користе 
се углавном као сточна храна, а пиварски јечам 
који се користи у индустрији пива се већином 
гаји у Војводини.
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Пољопривреда Србије

Поред жита у Србији је значајна и производња индустријских 
биљака које се претежно користе као сировине у индустрији. 
Неке од индустријских биљака су:
 шећерна репа која се претежно гајии у Војводини, Поморављу, 
Мачви и на Косову и Метохији

 сунцокрет - гаји се у Војводини, Поморављу и на Косову и 
Метохији,

 конопља се гаји у околини Оџака, Ниша Лесковца и Врања
 Хмељ се гаји у Војводини
 Дуван се гаји у Јужном Поморављу, Косовској котлини, 
Подрињу и Војводини

 Лан се гаји у центалној Србији.
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Различите пољопривредне 
области широм планете Земље

Најстарији облици пољопривреде јесу лов 
и сакупљање плодова. 

И дан данас у удаљеним подручјима централне 
Амазоније и деловима Арктика живе племена која се 
прехрањују на овај начин. 

Иако је све више угрожен њихов опстанак и 
преживљавања, они нас подсећају нас на ране 
почетке развоја нашег друштва.
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Лов и риболов
Лов је назив за методе и начине ловљења дивљачи. Обухвата тражење, 
дочекивање, посматрање, хватање, убијање, хватање живе дивљачи, пуштање 
птица грабљивица и сакупљање јаја пернате дивљачи. 

Риболов је активност лова риба. Реч риболов се такође се користи и за лов 
на друге животиње које живе у води као што су разне шкољке, ракови, лигње, 
сипе, хоботнице, корњаче и др., једино се за китове користи појам китолов. 
Риболов је стара и широко распрострањена активност са разним техникама и 
традицијама, али и применом модерних технолошких помагала. 

Према статистици Уједињених нација, укупан број рибара и пољопривредника 
рибе је процењен на 38 милиона. Рибарство пружа директно и индиректно 
посао према проценама за 200 милиона људи. Разликују се спортски и 
комерцијални риболов.

ПОДЕЛА РИБОЛОВА ПРЕМА МЕСТУ УЛОВА
●Речни риболов
●Морски риболов
●Језерски риболов
●Вештачки риболов (рибогојство)
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Лов и риболов Србије

У нашој земљи је заступље слатководни риболов на 
рекама језерима и вештачким рибњацима. Риболов је 
веома популаран спорт али и значајна привредна 
грана.

Међу вештачким рибњацима, значајни су они у систему 
Дунав-Тиса-Дунав. Највише се гаје шаран и пастрмка. 
Познати рибњаци су Ечка, Бечеј, Мостонга идр.

Услови за развој комерцијалног риболова су мало 
искоришћени.
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Шумарство

Шумарство је привредна делатност која се 
заснива на узгајању, очувању и 
рационалном искоришћењу шума. 
Шуме су важно природно богатство. 

Шуме имају вишеструки значај. 
На пример, посечено дрвеће се користи у енергетске сврхе али и у 
индустрији. Шуме и газдовање шумамама је значајно и за развој и пружање 
еколошких, заштитних, туристичко-рекреатвиних, здравствених и културних 
услуга. 

У свету као и у нашој земљи дрво је вредна сировина, те се у енергетске 
сврхе све више користе споредни производи шумарства.
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Шумарство

У нашој земљи, шумом се сматра свака површина 
већа од 5 ари која је обрасла дрвећем у облику 
састојине. 

Шумске састојине служе за индустријску производњу 
имају заштитну или неку другу посебну намену.  

Кина је највеће вештачки пошумљено
подручје на свету. Засађено је преко 
780000 ha шуме.
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Шумарство Србије

У шумама Србије је заступљено преко 200 врста дрвећа и жбуња. 
Највеће површине под шумом је уништио човек, а последице тога се 
огледају у многим крајевима. Претераном сечом шума у прошлости је 
измењен географски пејзаж многих делова Србије. 

Србија има 2,4 милиона хектара под шумом. Највеће пространство 
шуме заузимају у централној Србији. 

По саставу, наше шуме су претежно мешовите или лишћарске. 
Четинарске шуме су углавном уништене, а заменили су их храст и 
буква. 

Последњих деценија је подигнуто више десетина хектара нових шума. 
Оне се подижу или на претходно искрченим шумама или на обрадивом 
земљишту. Углавном се гаје врсте које брзо расту.
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Различите пољопривредне 
области широм планете Земље

Номадско гајење стоке, данас присутно у неким деловима 
Африке, Средњег истока и Централне Азије такође је 
древна пољопривредна техника. 

Практикује се у условима где лоше земљиште или велике 
хладноће не дозвољавају класично гајење усева. 
Најчешће се гаје отпорне животињске врсте попут коза, 
јакова или ирваса.
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Различите пољопривредне области 
широм планете Земље

Крчење и спаљивање вегетације је нажалост широко распрострањен 
вид пољопривреде у тропским областима, по највише у Амазонији и 
субсахарској Африци. Процес производње се заснива на крчењу и 
спаљивању делова тропских шума чији хранљиви пепео служи као 
основа за узгајење култура попут маниоке или слатког кромпира. 

После само неколико година земљиште губи своју плодност те је 
неопходно спаљивати нове количине шума. Иако се на овај начин 
неповратно губе значајне шумске површине податак да се 1/25 
становника света прехрањује на овај начин наводи нас на закључак 
да се са овом праксом неће престати.



21

Различите пољопривредне области 
широм планете Земље

У тропским областима свих континената већина главних усева се 
гаји на плантажама. 
Плантаже чаја, кафе, какаовца, банана, палминог уља, шећерне 
репе и трске прехрањују милионе становника. 

Већина ових производа гаји се за извоз, а главни произвођачи су  
бивше колонијализоване државе. 

Плантажа чаја, Плантажа кафе,      Плантажа какаовца,
Цејлон                              Етиопија     Обала Слоноваче
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Различите пољопривредне области широм 
планете Земље

Гајење житарица и пиринча су важне активности, јер највише учествују у исхрани 
становништва. 
Три житарице ( кукуруз, пиринач и пшеница) чине преко половине светске хране. Већина 
сорти житарица се гаји у умереним климатским подручјима, у великим равницама. Изузетак 
је пиринач, тропска и суптропска култура, која се већ више од 5.000 година гаји на 
карактеристичним терасастим падинама у изобиљу влаге.                                                 
                                                                                                                                                               
                            Кина,                                                                                                        
поља пиринча у облику терасе                        Србија међу 10 највећих извозника               
                                                                                     пшенице и кукуруза у свету                        
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Е-извори

https://www.srbija.gov.rs/tekst/329884/poljoprivre
da.php

https://www.stat.gov.rs/sr-latn/oblasti/poljoprivred
a-sumarstvo-i-ribarstvo/

https://data.stat.gov.rs/Metadata/13_Poljoprivred
a/Html/1304_ESMS_G0_2016_2.html

http://www.kina-danas.com/posumljavanje-u-kini-
najvece-na-svijetu/posumljavanje-u-kini-
ekologija-suma/

Е-учионица, откључан е-уџбеник: Тања 
Парезановић, Географија – 6. разред основне 
школе, Клетт, 2020.

https://www.srbija.gov.rs/tekst/329884/poljoprivreda.php
https://www.srbija.gov.rs/tekst/329884/poljoprivreda.php
https://www.stat.gov.rs/sr-latn/oblasti/poljoprivreda-sumarstvo-i-ribarstvo/
https://www.stat.gov.rs/sr-latn/oblasti/poljoprivreda-sumarstvo-i-ribarstvo/
https://data.stat.gov.rs/Metadata/13_Poljoprivreda/Html/1304_ESMS_G0_2016_2.html
https://data.stat.gov.rs/Metadata/13_Poljoprivreda/Html/1304_ESMS_G0_2016_2.html
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Планови Уједињених нација за 
развој примарног сектора 

привреде у свету
● користити домаће сорте и расе
● повећати површине под органском производњом 
● повећати број стоке и удео сточарске 

производње
● инвестирати у сектор производње  хране
● повећати обим производње производа са 

географским пореклом, лековитог, ароматичног 
и зачинског биља

● производити биоенергетске усеве
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Планови за развој пољопривреде 
у Србији

● подићи нове засаде са интензивном 
технологијом производње

● инвестирати у сектор прераде хране
● повећати извоз на основу споразума о 

спољној трговини
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