
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈА СЕ БАВЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНОМ ПРОИЗВОДЊОМ 

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 који служе за сагледавање стања и развоја 

агротехнике и агроекономије у привреданим друштвима из области пољопривреде, 
земљорадничким задругама и јединицама других привредних друштава која се баве 
пољопривредном производњом. Овим истрживањем прикупљају се подаци о броју привреданих 
друштва из области пољопривреде, земљорадничким задругама и јединицама других привредних 
друштава која се баве пољопривредном производњом, броју радника и њиховој школској спреми и 
квалификацији, билансима пшенице и кукуруза, подци о пољопривредној механизацији, потрошњи 
горива, мазива и електричне енергије, потрошња средстава за заштиту биља. Сваких пет година 
прикупљају се подаци о коришћењу земљишта, а сваких десет о грађевинским објектима. 

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

Подаци се прикупљају 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: 
привредано друштво из области пољопривреде – је економска и пословна целина која се 

бави пољопривредном производњом и пољопривредним услугама. 
земљорадничке задруге – су добровољна удружења задругара који заједничким пословањем 

у оквиру пољопривредне производње и пољопривредних услуга остварују економске интересе, 
односно унапређују свој друштвено-економски положај и самостално одлучују о заједничким 
питањима. 

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 пољопривредном производњом  
(ПО-71). Кратко упутство за попуњавање упитника налази се на упитнику(ПО-71).  

Рок за достављање података  Заводу јесте 20. 03., чија се обрада  завршава до 10. 04. 
Подаци се објављују у публикацијама „Статистички годишњак Србије“, билтен „Пољопривреда'', 

и на сајту Завода (www.stat.gov.rs). 

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“. 
 

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