
ИЗВЕШТАЈ О ЗАСЕЈАНИМ ПОВРШИНАМА У ЈЕСЕЊОЈ СЕТВИ 

ПРАВНИ ОСНОВ 

Истраживање се спроводи на основу Уредбе о спровођењу појединих статистичких 
истраживања („Службени гласник РС”, број 110/2009) у складу са Законом о званичној статистици 
(„Службени гласник РС”, број 104/09) и Стратегијом развоја званичне статистике Републике Србије 
у периоду од 2009. до 2012. године. 

МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ 

Циљ истраживања је прикупљање података о засејаним површинама у јесењој сетви под: 
житима, индустријским, повртарским и крмним биљем. Поред тога, прикупљају се и подаци о: 
потрошњи и залихама минералних ђубрива у привредним друштавима из области пољопривреде, 
земљорадничким задругама и јединицама других привредних друштава који се баве 
пољопривредном производњом за календарску годину и подаци о снабдевању породичних 
газдинстава семеном пшенице. 

Извештајне јединице овог истраживања су:  
-  привредана друштва из области пољопривреде, земљорадничке задруге и јединице других 

привредних друштава који се баве пољопривредном производњом (ПО 21а),  
- процембена подручја (по правилу, једно процембено подручје је једна или више 

катастарских општина, што зависи од нивоа заступљености биљне производње, величине 
катастарске општине и др.) за породична газдинства (ПО 21б). 

Обухват истраживања – подацима овог истраживања обухватају се засејане површине у 
јесењој сетви, свих привредних друштава из области пољопривреде,  земљорадничких задруга и 
јединице других привредних друштава који се баве пољопривредном производњом. Када је реч о 
породичним газдинствима подацима се обухватају целокупне површине, као и површине ван 
породичних газдинстава (домаћинства непољопривредника, баште у градовима и сл.). 

Метод и време прикупљања података – за привредна друштва и земљорадничке задруге 
подаци се прикупљају редовним годишњим извештајима, који се попуњавају на основу 
књиговодствене евиденције. Подаци за породична газдинства утврђују се методом процена које 
врше статистички проценитељи. За овај посао оформљена је мрежа од око 1250 статистичких 
проценитеља, који дају податке за око 4000 процембених подручја. Овим истртаживањем приказују 
се засејане површине у јесењој сетви са стањем на дан 30. 11.  

Подаци овог истраживања објављују се као збирни за ниво општине, округа, Војводине, 
централне Србије и Републике Србије. Индивидуални подаци су заштићени у складу са законом. 

Дефиниција основног обележја 
Засејане површине – се сматрају оне површине које су обрађене и засејане усевима. 

ОПИС ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИСТРАЖИВАЊА 

Одговорни произвођач наведених података јесте Републички завод за статистику.  
Прикупљање и унос врши се у подручним одељењима завода, а обрада, контрола и 

формирање излазних табела у Одељењу пољопривреде и шумарства. 
Подаци се прикупљају путем образаца које Републички завод за статистику доставља преко 

својих подручних одељења привредним друштвима из области пољопривреде, земљорадничким 
задругама и јединицама других привредних друштава који се баве пољопривредном производњом 
(ПО-21а) и статистичким проценитељима (ПО-21б). Кратко упутство за попуњавање упитника 
налази се на упитнику (ПО-21а), док статистички проценитељи користе скраћено методолошко 
упутство статистике биљне производње за попуњавање обрасца ПО-21б. 

Рок за достављање података Заводу јесте 10. 11. за претходне резултате, који се објављују 
15. 12. у саопштењу ПО-11, а за коначне је 31. 12., чија се обрада завршава до 15. 01. 

Предходни резултати о засејаним површинама у јесењој сетви објављују се као саопштење 
ПО11, подаци објављују у публикацијама: „Статистички годишњак Републике Србије“, билтену 
„Пољопривреда“, и на сајту Завода (www.stat.gov.rs). 

http://www.stat.gov.rs/
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ИНСТРУМЕНТИ ИСТРАЖИВАЊА 

Упитник  – у прилогу 
Методолошко упутство  
Номенклатура је у складу са „Класификацијом делатности“ (КД) и номенклатуром „Производа 

и услуга у пољопривреди, лову, шумарству и рибарству“. 
 


