
ИНДЕКСИ ФИЗИЧКОГ ОБИМА 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

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 да се обезбеде подаци потребни за редовно мерење промена обима 

укупне пољопривредне производње и промена обима производње група, тј. подгрупа 
пољопривредних производа. 

За потребе обрачуна индекса користе се подаци редовних истраживања у оквиру статистике 
пољопривреде о произведеним количинама биљних и сточарских производа, као и подаци о 
просечним ценама произвођача пољопривредних производа на нивоу Републике Србије.  

У листу производа за обрачун индекса физичког обима пољопривредне производње 
укључено је 56 економски најважнијих пољопривредних производа. За пондерационе факторе се 
користе помични трогодишњи просеци цена произвођача пољопривредних производа на нивоу 
Републике Србије. Као база за обрачун базних индекса изабрана је 2005. година. За 
пољопривреду као целину обрачунати су бруто и нето индекси. Приликом обрачуна бруто индекса 
узета је у обзир пољопривредна производња свих 56 производа са листе, док за обрачун нето 
индекса, у циљу избегавања дуплог урачунавања, није узета у обзир сточна храна (50% кукуруза, 
јечам, овас, сточно–крмно биље и ливадско сено). 

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

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.  
 Унос, обрада, контрола и формирање излазних табела се врши у Одељењу пољопривреде 

и шумарства. 
Рок за обрачун претходних индекса за текућу годину је 20. 12., а коначних индекса са 

резултатима за претходну годину је 20. 05. 
Подаци се објављују у публикацијама „Статистички годишњак Србије“, „Општине у Србији“, 

билтен „Пољопривреда'', и на сајту Завода (www.stat.gov.rs).   
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