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PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
u povodu objave konačnih rezultata
Popisa poljoprivrede 2020.

Državni zavod za statistiku proveo je Popis poljoprivrede 2020. na teritoriju Republike
Hrvatske od 1. do 30. lipnja 2020. za poslovne subjekte i od 14. rujna do 14. listopada
2020. za obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Ovo statističko istraživanje
provedeno je na temelju Zakona o Popisu poljoprivrede 2020. (NN, br. 63/19.) i Uredbe
o izmjeni i dopuni Zakona o Popisu poljoprivrede 2020. (NN, br. 64/20.).
Cilj Popisa poljoprivrede 2020. bio je prikupiti podatke o zemljišnom fondu, stočnom
fondu, načinu korištenja poljoprivrednog zemljišta, površini trajnih nasada, navodnjavanju,
gnojidbi, poljoprivrednim strojevima, objektima za smještaj životinja, radnoj snazi u
poljoprivredi,

ostalim

dohodovnim

djelatnostima

u

obiteljskim

poljoprivrednim

gospodarstvima, ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji i gospodarenju stajskim gnojem.
Namjera je bila dobiti što preciznije podatke o hrvatskoj poljoprivredi i ustanoviti
važnost te djelatnosti za hrvatsko gospodarstvo. Dobiveni podaci omogućit će
utvrđivanje stanja u poljoprivredi i u skladu s time planiranje i donošenje
odgovarajućih odluka te pružanje adekvatnih potpora za njezin razvoj.
S obzirom na to da su popisnica i metodologija istraživanja potpuno usklađeni sa
zahtjevima Europske unije, podaci su usporedivi s podacima svih država članica
Europske unije i država kandidatkinja za pridruženje Europskoj uniji.
Državni zavod za statistiku objavio je konačne rezultate 31. prosinca 2021. u PC-Axis
bazi podataka.
Popis poljoprivrede 2020. provodio se, kao i sva ostala istraživanja službene statistike,
u skladu s odredbama Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) koje se odnose na
povjerljivost statističkih podataka, što znači da su individualni podaci prikupljeni ovim
Popisom službena tajna i statistički su povjerljivi te će se koristiti isključivo za
statističke svrhe i neće se objavljivati kao pojedinačni.
Za uspješnu provedbu Popisa poljoprivrede zaslužno je gotovo 2 400 sudionika kojima se
ovim putem zahvaljujemo. Također, posebna zahvala i izvještajnim jedinicama – 173 776
popisanih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i 4 421 popisanih poslovnih subjekata
bez čije suradnje i susretljivosti ne bismo dobili kvalitetne i vjerodostojne statističke
podatke o hrvatskoj poljoprivredi.

