
ГОДИШЊЕ ИСТРАЖИВАЊЕ О ПРИЗВОДЊИ 
ПОВРЋА И ЦВЕЋА У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ  

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 оствареним приносима поврћа и цвећа у 
заштићеном простору. Приказује се величина заштићеног простора за стакленике и простор под 
пластиком (бруто и нето), површина топлих леја, пожета површина, просечан принос и производња 
поврћа у заштићеном простору, пожета површина, просечан принос и производња цвећа у 
заштићеном простору, затим гајење расада у заштићеном простору, као и утрошак енергије и 
средстава за заштиту биља у заштићеном простору. 

Извештајне јединице су привредана друштва из области пољопривреде, земљорадничке 
задруге и јединице других привредних друштава, која се баве производњом поврћа и цвећа у 
заштићеном простору. 

Подаци за привредна друштва (пољопривредна предузећа и земљорадничке задруге) 
прикупљају се редовним годишњим извештајима за које се подаци узимају из књиговодства и 
других евиденција. 

Доступни су збирни подаци за ниво Војводине, централне Србије и Републике Србије. 
Индивидуални подаци су заштићени у складу са законом. 

Дефиниције основних обележја: 
Заштићени простор – је површина под чврстом или меком пластиком или стаклом која 

може имати уграђену уобичајну инсталацију (уређаји за наводњавање, грејање, проветравање, 
осветљење и сл.). 

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

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 која се баве производњом поврћа и цвећа у 
заштићеном простору (ПО-23). Кратко упутство за попуњавање упитника налази се на упитнику 
(ПО-23).  

Рок за достављање података  Заводу јесте 25. 06., чија се обрада  завршава до 15. 07. 

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“. 


