
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модул: 8. Пољопривреда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АГ1 
Да ли ваше домаћинство поседује или користи било какво ( обрадиво или необрадиво) земљиште на 
територији централне Србије и Војводине? 1. Да ↓ 2. Не →АГ6 

 Површина Процењена вредност (у ЕУР) 

1. Укупно земљиште у својини свих чланова домаћинства 
     (укупно обрадиво и необрадиво земљиште у власништву) 2. Не ↓ 1. Да → _______ха _______ари

  

          1.1. Од тога: обрадиво 2. Не ↓ 1. Да → 
_______ха _______ари

  

2. Дато у закуп 
    (површина земљишта датог у закуп  и процењена вредност добијена од закупнине) 2. Не ↓ 1. Да → _______ха _______ари

  

3. Узето у закуп 
     (површина земљишта узетог у закуп и процењена вредност плаћене закупнине) 2. Не ↓ 1. Да → 

_______ха _______ари
  

 

4. Укупно земљиште које домаћинство користи  
    (земљиште у својини (1) – дато у закуп (2) + узето у закуп (3)) 2. Не ↓ 1. Да → _______ха _______ари

  

АГ3 

          4.1. Од тога: обрадиво 2. Не ↓ 1. Да → 
_______ха _______ари

  

1. Плодоред 

2. Недостатак финансијских средстава 

3. Недостатак радне снаге 

4. Недостатак опреме 

5. Економска неисплативост 

АГ3а 

Уколико домаћинство у току 2006. године, није обрађивало целокупно коришћено обрадиво 
земљиште, наведите и разлог. 
 
(Могуће је више одговора.) 
 

6. Други разлози 
Производи Да 

1. Пшеница 1  →  ЕУР 
2. Кукуруз 1  →  ЕУР 
3. Остале житарице (раж, јечам, овас) 1  →  ЕУР  
4. Индустријско и крмно биље 1  →  ЕУР  
5. Воће 1  →  ЕУР 
6. Грожђе (винова лоза) 1  →  ЕУР  
7. Поврће 1  →  ЕУР  
8. Шумски производи (дрво) 1  →  ЕУР  

АГ4 

Да ли сте у току 2006. године продавали неке 
од наведених производа? 
Ако јесте, колико сте добили (вредност у ЕУР) 
од продаје одређеног производа? 
Ако нисте, заокружите шифру 2. (Не). 
 
(Могуће је више одговора.) 

9. Остали пољопривредни производи 1  →  ЕУР  

2. Не →АГ5 

Средства Да 
1. Садни материјал 1  →  ЕУР  
2. Семе 1  →  ЕУР 
3. Средства за заштиту биља 1  →  ЕУР  
4. Минерално ђубриво 1  →  ЕУР  

АГ5 

Да ли сте, у току 2006. године,  
купили нека од наведених средстава?  
Ако јесте, процените укупну вредност (у ЕУР) 
дату за куповину. 
Ако нисте, заокружите шифру 2. (Не). 
(Могуће је више одговора.) 5. Остали репроматеријал 1  →  ЕУР  

2. Не →АГ6 
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АГ6 Да ли ваше домаћинство поседује стоку, живину или пчеле? 1.  Да  ↓         2.  Не  → АГ11  

А.  Садашње стање 

Б.  Потрошено у 
домаћинству или 
дато на поклон у 

току 2006. 

Ц.  Продато у току 
2006. 

Д.  Купљено у току 
2006. 

  Комада Процењена вредност Процењена вредност Процењена вредност Процењена вредност 

1.Телад     ЕУР  ЕУР ЕУР  ЕУР

2.Јунад    ЕУР  ЕУР ЕУР  ЕУР

3.Крава музара    ЕУР  ЕУР ЕУР  ЕУР

4.Коња    ЕУР  ЕУР ЕУР  ЕУР
5.Свиња    ЕУР  ЕУР ЕУР  ЕУР

6.Оваца    ЕУР  ЕУР ЕУР  ЕУР

7.Коза    ЕУР  ЕУР ЕУР  ЕУР
8.Живине    ЕУР  ЕУР ЕУР  ЕУР

9.Кошница пчела    ЕУР  ЕУР ЕУР  ЕУР

АГ7 

 А.  Коју врсту стоке поседује ваше домаћинство и колико 
комада од сваке врсте? Која је укупна процењена вредност 
по врсти?  
 
  Анкетар: Заокружи број испред сваке врсте и упиши број 
комада и укупну процењену вредност свих комада од једне 
врсте! 
 
 Б.  Процените вредност стоке и живине заклане за 
сопствене потребе или дате на поклон, у току 2006. године. 
 
 Ц.  Колико сте добили од продаје стоке и живине у току 
2006. године? 
 
  Д.  Колико сте потрошили за куповину стоке или живине у 
току 2006. године? 
      
 Напомена: За А. и Б.  вредност (у ЕУР) проценити према 
важећим ценама у тренутку анкетирања. 

10.Остала стока    ЕУР  ЕУР ЕУР  ЕУР

                
            

1.  Да  →         ЕУР 2.  Не  ↓ 
АГ8 

Да ли је ваше домаћинство у току 2006. године продавало млеко (кравље,  
овчије, козје), сир (крављи, овчији, козји), вуну, јаја, мед? Ако јесте,  
процените укупну вредност (у ЕУР) продатих сточарских производа.                        

           

               
          

1.  Да  →      ЕУР 2.  Не  ↓ 
АГ9 

Да ли је ваше домаћинство у току 2006. године имало трошкове услед 
превентиве и лечења стоке, живине и пчела? Ако јесте, процените укупне 
трошкове (у ЕУР ) укључујући вредност ветеринарских интервенција  
и вредност лекова и заштитних средстава набављених накнадно. 

           

               
1.  Да  →         ЕУР 2.  Не  ↓ АГ10 

Да ли је ваше домаћинство у току 2006. године куповало сточну храну? Ако 
јесте, процените укупну вредност ( у ЕУР) купљене сточне хране (кабаста, 
концентрована).           

               
1.  Да  →         ЕУР 2.  Не  ↓ 

          
АГ11 

Да ли сте плаћали радну снагу за обављање пољопривредне производње  
у току 2006. године? Ако јесте, процените укупне трошкове (у ЕУР) за 
изнајмљену радну снагу. 
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Поседује 
Пољопривредне машине/оруђа 

Не Да 
Комада Процењена вредност (у ЕУР) 

1.  Мото-култиватор 2 → ↓ 1         

2.  Мали трактор (мање од 40КС) 2↓ 1→        

3.  Велики трактор (више од 40КС) 2↓ 1→        
4.  Комбајн 2 1↓ →        
5.  Прикључне и остале машине 2 1↓ →        

АГ12 

Да ли ваше домаћинство поседује неку  
од наведених машина/оруђа, колико 
комада,  и која је процењена садашња 
вредност (у ЕУР)? 

6.  Оруђа 2 1↓ →        

АГ13 Да ли сте користили услуге изнајмљивања пољопривредних машина за радове у току 2006. год.?       
Ако јесте, колико сте укупно платили услуге (у ЕУР) изнајмљивања?  

  
 1   Да  →___________________ 

  
ЕУР 2.Не ↓ 

АГ14 Да ли сте пружали услуге изнајмљивања пољопривредних машина за радове у току 2006. год.?  
Ако јесте, колики је ваш укупан приход (у ЕУР) од пружања ових услуга? 

  
 1   Да  →___________________ 

  
ЕУР 2.Не ↓ 

Трошкови Да 

1.  Уља и мазива 1  →   ЕУР 
2.  Течна горива 1  →   ЕУР 
3.  Поправка машина и опреме, резервни делови 1  →   ЕУР 

4.  Купљене машине и опрема 1  →   ЕУР 

АГ15 

Да ли је и колико ваше домаћинство 
укупно платило (вредност у ЕУР) за 
мазива, горива, поправке, резервне делове 
машина и опреме, куповину нових машина 
и опреме, као и за реновирање постојећих 
и изградњу нових објеката, за обављање 
пољопривредне производње, у току 2006. 
године? 5.  Реновирање и изградња објеката   1  →   ЕУР 

 
2.Не ↓ 

 

  АГ16 Колики је био ваш процењени нето приход од пољопривредне производње у 2006. години ?  
1  →   

  
ЕУР 2.Не ↓ 

Начин наводњавања Да 
1.  Властити бунар   1  →   ЕУР 
2.  Јавни водовод   1  →   ЕУР 
3.  Из водотока   1  →   ЕУР 
4.  Из акумулација   1  →   ЕУР 

АГ17 

Да ли сте наводњавали земљиште у току 
2006. године, на који начин и колики су 
трошкови (у ЕУР)  наводњавања? 
 
(Могуће је више одговора.) 

5.  Из језера   1  →   ЕУР 

2.Не ↓ 
 

Давалац средстава Да 

1.  Држава   1  →   ЕУР 
2.  Родбина   1  →   ЕУР 

АГ18 

Да ли је ваше домаћинство, у току 2006. 
године примило било какву помоћ за 
обављање пољопривредне производње? 
(кредити, подстицајна средства и остала 
бесповратна или повратна средства) 
(Могуће је више одговора.) 3.  Остали   1  →   ЕУР 

Крај 
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