
ИЗВЕШТАЈ О ПОВРШИНАМА ПО КАТАСТАРСKИМ 
ОПШТИНАМА 

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 јесте прикупљање података о укупно коришћеним површинама 
земљишта по катастарским општинама, по категоријама коришћена, којима располажу привредана 
друштва из области пољопривреде, земљорадничке задруге и јединице других привредних 
друштава који се баве пољопривредном производњом, да би се помоћу тих података и података о 
земљишту које добијемо из катастра одредила површина процембеног подручја, на основу које 
проценитељи врше процену засејаних површина за породична пољопривредна газдинства. 

Извештајне јединице су привредана друштва из области пољопривреде, земљорадничке 
задруге и јединице других привредних друштава који се баве пољопривредном производњом.  

Подацима овог истраживања добијају се укупно коришћене површине по категоријама 
коришћења (оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, рибњаци, трстици и баре, 
неплодно и шумско земљиште).  

Дефиниције основних обележја: 
Оранице и баште (њиве) – су земљишне површине на којима се обавља ратарска 

производња. На њима се по утврђеном реду (плодореду) сеју ратарски усеви: жита, индустријско 
биље, повртно биље и крмно биље. У ораничну површину се урачунавају и површине које су "ради 
одмора" остале необрађене: зелени угар или црни угар, залежаји, парлози и прелози. Осим тога, 
ораницама се сматрају и површине под лозним и воћним расадницима, као и детелишта и 
луцеришта. 

Воћњаци – су површине на којима су засађена воћна стабла у везаном узгоју са размацима 
уобичајним за садњу дотичне врсте воћа.  

Виногради – су површине на којима су засађени чокоти винове лозе у везаном узгоју. 
Ливаде – су површине обрасле травом које се низ година редовно косе ради добијања сена. 

Заједно се исказују површине природних и засејаних ливада (вештачке ливаде). 
Пашњаци – су површине на којима расте трава, трње, грмље и сл. и који искључиво служе за 

испашу стоке.  
Рибњаци – су површине на којима се налазе природна или изграђена узгајалишта риба. 
Трстици и баре – су мочварна земљишта најчешће уз реку, обрасла трском, травом и 

разним барским биљем. 
Шумско земљиште – су све површине обрасле шумом, шикаре и макије. 
Неплодно земљиште – се сматрају површине на којима се не обавља биљна производња. У 

ову категорију улазе површине под кућама, двориштима, грађевинским плацевима, фабрикама, 
друмови, улице, железничке пруге, сви водотоци, крш и сл. 

У току су активности за спровођење пописа пољопривреде, након чега ће бити могуће 
ускладити истраживање са ЕУ стандардима. 

ОПИС ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИСТРАЖИВАЊА 

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. 
На основу ових података одређују се површине процембеног подручја за проценитеља. 

Рок да извештајне јединице достве податке подручним одељењима Републичког завода  је 
15. 04. текуће године. 
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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“. 
Резултати овог истраживања се не публикују, јер је оно помоћно за истраживање о 

површинама и засадима на крају пролећне сетве. 
 


