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ПРЕДГОВОР 

Анкета о структури пољопривредних газдинстава представља, поред пописа 
пољопривреде, кључно истраживање којим се прикупљају подаци о фондовима и 
структури пољопривредних газдинстава. Спроводи се у трогодишњој периодици, 
између два пописа пољопривреде, и основни је извор података за ажурирање 
Статистичког регистра пољопривредних газдинстава, од чије ажурности зависи 
квалитет података статистике пољопривреде.  

Резултати добијени Анкетом имају велики значај за кориснике података, нарочито 
за Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, у циљу анализе 
стања у пољопривреди у Републици Србији и доношења мера аграрне политике.  

Ово упутство садржи сва неопходна објашњења и основне принципе 
организовања и спровођења Анкете.  

 
 
 

У Београду, 2018.                                                                             Директор 

Др Миладин Ковачевић  
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I. ОПШТИ ДЕО 

1. Важност и циљеви спровођења Анкете о структури пољопривредних 
газдинстава 

Имајући у виду да подаци прикупљени истраживањем о структури пољопривредних 
газдинстава играју кључну улогу у дизајну, имплементацији и праћењу пољопривредне 
политике ЕУ, Републички завод за статистику (Завод), у Стратегији развоја статистике 
пољопривреде 2014–2018, ради хармонизације са правним тековинама ЕУ, планирао је да 
спроведе Анкету о структури пољопривредних газдинстава (Анкета) у 2018. години. 
Добијени подаци служиће за креирање националне аграрне политике, али и за 
обезбеђивање основе за функционисање система пољопривредне статистике. 

Анкета, поред пописа пољопривреде, представља истраживање којим се прикупљају 
подаци  о фондовима и структури пољопривредних газдинстава. Анкета се спроводи у 
трогодишњој периодици, између два пописа пољопривреде. Подаци Анкете су основа за 
ажурирање Статистичког регистра пољопривредних газдинстава (СРПГ), од чије 
ажурности зависи квалитет свих статистичких истраживања којима се прикупљају подаци 
о годишњој пољопривредној производњи, израђују економски рачуни у пољопривреди и 
типологија пољопривредних газдинстава. Ови подаци су значајни Министарству 
пољопривреде, шумарства и водопривреде (Министарство пољопривреде) за спровођење 
истраживања о књиговодственој евиденцији пољопривредних газдинстава (ФАДН) и 
праћење примењених мера аграрне политике. 

Поред наведеног, резултати добијени Анкетом биће од користи свим осталим корисницима 
података статистике пољопривреде, тј. пољопривредним факултетима, институтима и 
стручној јавности. 

2. Законска основа 

Анкета се спроводи у складу са Законом о званичној статистици („Службени гласник РС“, 
бр. 104/09 и 24/11) и Уредбом о утврђивању плана званичне статистике за 2018. годину 
(„Службени гласник РС“, бр. 120/17).  

Примењени инструменти, обухват, обележја и стандардизација концепта и дефиниција у 
складу су са Уредбама Европског парламента о спровођењу Истраживања о структури 
пољопривредних газдинстава и производном методу у пољопривреди (Regulation (ЕC) No 
1166/2008 of the European parlament and of the Council of 19. November 2008, on farm 
structure surveys and survey on agricultural production methods; Regulation (ЕC) No 
1200/2009, Regulation (EU) No 715/2014) и методологијом Евростата. 

3. Објашњење појединих појмова и израза  

Пољопривредно газдинство је технички и економски самостална производна јединица 
која има јединствено управљање и на којој привредно друштво, земљорадничка задруга, 
установа или друго правно лице, предузетник или породично пољопривредно газдинство  
обавља пољопривредну производњу као примарну или секундарну делатност. 



Методолошко упутство  
 

  Републички завод за статистику 
 

8

Породично пољопривредно газдинство (породично газдинство) јесте свака породична 
или друга заједница лица која заједно станују и заједнички троше своје приходе за 
подмиривање основних животних потреба (укључујући самачко домаћинство), чији се 
чланови (један или више) баве пољопривредном производњом, било као примарном било 
као секундарном активношћу, која има јединствено управљање, заједнички користи 
средства за производњу (земљиште, машине, објекте) и рад својих чланова, чији је 
носилац физичко лице и при томе: 

► обрађује – користи 50 и више ари пољопривредног земљишта на којем 
обавља пољопривредну производњу, без обзира на то да ли је та производња 
намењена тржишту или не, или  

► обрађује – користи мање од 50 ари пољопривредног земљишта, али 
обавља интензивну ратарску, воћарску, виноградарску, повртарску производњу и 
производњу цвећа (укључујући производњу под стакленицима и пластеницима), 
производњу печурака и сточарску производњу, односно обавља  
пољопривредну производњу која је намењена тржишту, или  

► гаји најмање: 

– два грла говеда, или 

– једно грло говеда и два грла ситне стоке (свиња, коза, оваца – заједно), или 

– пет грла оваца или пет грла коза, или  

– три грла свиња, или 

– четири грла ситне стоке (свиња, коза, оваца – заједно), или 

– 50 комада живине, или 

– 20 пчелињих друштава.  

Пољопривредна газдинства правних лица су: 

► привредна друштва, земљорадничке задруге, други облици организовања са 
статусом правног лица и предузетници регистровани у Агенцији за привредне 
регистре да претежно обављају делатности пољопривредне производње,  

► привредна друштва, земљорадничке задруге, други облици организовања са 
статусом правног лица и предузетници регистровани у другој делатности који 
имају организационе делове у којима се обавља делатност пољопривредне 
производње.  

Делатности које дефинишу пољопривредно газдинство, према Класификацији 
делатности, јесу: 

► гајење једногодишњих, двогодишњих и вишегодишњих биљака (делатности у 
оквиру грана 01.1 и 01.2); 

► гајење садног материјала (грана 01.3); 

► производња вина од сопственог грожђа (група 11.02); 
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► узгој животиња (грана 01.4, при чему се из групе 01.49 – узгој осталих 
животиња, подразумевају само узгој нојева, емуа и кунића, као и узгој пчела, 
производња меда и пчелињег воска); 

► мешовита пољопривредна производња (грана 01.5), и 

► одржавање пољопривредних површина у добром пољопривредном и еколошком 
стању (делатност у оквиру групе 01.61). Све друге услужне делатности у 
пољопривреди и делатности после жетве (грана 01.6) не дефинишу 
пољопривредно газдинство уколико се врше искључиво. 

Локација газдинства је место на коме се одвија целокупна пољопривредна производња 
или њен главни део. То је обично место на коме се налазe пољопривредни објекти/зграде 
намењени за пољопривредну производњу (нпр. објекти за смештај стоке, стакленик, 
хладњача за смештај пољопривредних производа, највећи административни објекат и сл.) 
или највећа површина коришћеног пољопривредног земљишта. 

Носилац породичног газдинства је особа (физичко лице) која је економски и законски 
одговорна за рад газдинства и на чије име функционише дотично газдинство, односно 
особа која преузима ризике рада. 

Управник или менаџер на газдинству је лице одговорно за дневно доношење и 
спровођење производних и финансијских одлука у вези са газдинством. 

Коришћено пољопривредно земљиште чине: 

► пољопривредно земљиште на окућници, 

► оранице и баште (укључујући угаре), 

► вишегодишњи засади – воћњаци, виногради, расадници, засади корпарске врбе,  
површине под рогозом, рогачем, површине на којима се узгајају тартуфи, као и 
засади јелки подигнутих за продају (новогодишње јелке), и 

► ливаде и пашњаци које газдинство редовно обрађује – користи. 

Годишња радна јединица (Annual Work Unit – AWU) јесте јединица мере која 
представља количину људског рада утрошеног за обављање пољопривредне делатности 
на сваком газдинству. Ова јединица представља еквивалент рада једне особе, тј. пуно 
радно време у једној години: осам сати дневно, 225 радних дана. 

4. Извештајне јединице и обухват 

Јединице посматрања јесу пољопривредна газдинства на територији Републике Србије 
која се баве пољопривредном производњом и налазе се у СРПГ. 

Из оквира (СРПГ) изабран је репрезентативни узорак од 20% пољопривредних 
газдинстава (120.000). Породична пољопривредна газдинства и газдинства предузетника 
се анкетирају према адреси становања носиоца газдинства.  

Пре избора узорка извршено је ажурирање СРПГ на основу расположивих извора: 
статистичких истраживања, административних регистара и сазнања са терена од стране 
пољопривредних саветодавних и стручних служби.  
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5. Предмет истраживања 

Предмет истраживања су структурни подаци пољопривредних газдинстава: 
пољопривредно земљиште по категоријама коришћења и својини, стока по врстама и 
категоријама и кошнице пчела, пољопривредна механизација, органска производња, 
радна снага на газдинствима и активности газдинства које доносе приход, тржишна 
оријентисаност, као и подаци о примењеним методама пољопривредне производње 
(наводњавању, обради и одржавању земљишта, употреби органских ђубрива и др.).  

Поред структурних података, Анкетом у 2018. години биће прикупљени и подаци о 
пољопривредној производњи у 2017/18. години. 

6. Метод прикупљања података 

6.1. Подаци о породичним газдинствима и газдинствима предузетника прикупљају се 
анкетним методом на терену, коришћењем Листе пољопривредних газдинстава 
(Листа) формиране на основу изабраног узорка. Анкетари податке уносе 
директно у електронски Упитник на лаптопу (метод CAPI). 

6.2. Газдинства привредних друштава, земљорадничких задруга и других облика 
организовања са статусом правног лица, на основу књиговодствене и друге 
евиденције којима располажу, самостално уносе податке у веб-Упитник (метод 
CAWI).  

6.3 Подаци о органској производњи биће преузети из административних извора, 
односно званичне евиденције Министарства пољопривреде. 

7. Тестирање одабраних методолошких и организационих решења  

У оквиру припремних активности, у 2017. години спроведено је пробно истраживање у 
циљу провере: организације, методологије, техничког решења изгледа електронског 
Упитника, комплетности упутстава за попуњавање Упитника, времена потребног за 
инструктажу и анкетирање газдинстава. Пилот истраживање било је основа за избор 
најпогоднијих методолошких, организационих и техничких решења за спровођење Анкете.  

8. Критични моменат и време (период) анкетирања 

Анкета о структури пољопривредних газдинстава спроводи се од 1. октобра до 30. 
новембра 2018. године. 

Критични моменат је 30. септембар 2018. у 24 сата, тј. у поноћ између 30. септембра и 1. 
октобра 2018. године.  

Све промене настале након критичног момента неће се уносити у Упитник. 

Референтни период Анкете односи се на: 

 а) Дан критичног момента (30. септембар 2018), за податке о: 

► расположивом земљишту, и 

► броју стоке;  

б) Пољопривредну годину (од 1. октобра 2017. до 30. септембра 2018), односно на 
последњих 12 месеци од дана критичног момента, за податке о: 
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► коришћењу пољопривредног земљишта, 

► употреби органског ђубрива, 

► органској производњи,  

► коришћеној механизацији, 

► производним методима у пољопривреди, 

► радној снази, 

► непољопривредним активностима на газдинству које доносе приход, 

► употреби и продаји сопствених пољопривредних производа, и 

► оствареној биљној и сточарској производњи. 

9. Језик анкетирања 

Анкетирање се врши помоћу електронског Упитника на српском језику, латиничним 
писмом. Ради бољег разумевања питања од стране припадника националних мањина у 
Републици Србији, биће обезбеђен и превод Упитника на језике најбројнијих националних 
мањина. 

10. Заштита података 

Лични и други подаци прикупљени у Анкети представљају службене статистичке податке 
и као такви они су тајни и подлежу посебној заштити, која ће бити обезбеђена у свим 
фазама реализације истраживања.  

Тајност индивидуалних података загарантована је Законом о званичној статистици. 
Подаци се објављују само у агрегираном облику. 

Свака злоупотреба службених статистичких података повлачи прекршајну одговорност, у 
складу са Законом. 

11. Oбрада и публиковање резултата 

Обраду и публиковање података, као и објављивање посебних студија, врши Завод. 
Резултати истраживања биће објављени најкасније до 30. септембра 2019. године и биће 
доступни у бази података на сајту Завода (www.stat.gov.rs). 

12. Финансирање  

Финансирање овог истраживања извршено је из претприступних фондова ЕУ, у оквиру 
Националног програма IPA 2016 и из буџета Републике Србије. Припремне активности за 
Анкету одвијале су се у оквиру Вишекорисничког пројекта IPA 2015. 
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II. ОРГАНИЗАЦИЈА СПРОВОЂЕЊА АНКЕТЕ 

1. Организациона структура и задаци 

Група за имплементацију Анкете координира све активности у свим фазама 
спровођења Анкете. Задужена је за обуку регионалних координатора и контролу  
извршења процедура у вези са свим потребним активностима на територији РС. 
Организује обраду и објављивање података Анкете, као и слање података Евростату. 

Регионални координатори (32) јесу начелници подручних одељења (ПО) Завода, 
Градске управе града Београда – сектор статистике, руководилац Групе за статистику 
Новог Пазара и њихови заменици, који су задужени за организацију и спровођење Анкете 
на територији коју покрива ПО (Град Београд и Нови Пазар), укључујући припремне 
активности, избор и обуку контролора и анкетара, дистрибуцију и преузимање опреме 
(према Процедури за издавање и враћање опреме), као и обављање других послова 
(достављање радних листова за исплату контролора и анкетара, путних налога и сл.).  

Њихова улога је да прате, контролишу, пружају стручну помоћ и благовремено достављају 
додатна објашњења и информације свим извршиоцима Анкете на основу процедура и 
инструкција добијених од стране Групе за имплементацију Анкете.  

Контролори (69) су извршиоци Анкете чији је задатак да контролишу рад анкетара (51) и 
прате анкетирање газдинстава правних лица (19).  

Период ангажовања контролора: од 11. септембра до 7. децембра 2018. године  
Регионални координатор може, по потреби, ангажовати контролора за обављање и других 
активности и након наведеног периода. 

 Послови и задаци контролора задужених за праћење рада анкетара су да: 

► пре почетка спровођења Анкете на терену 

− присуствују тродневној обуци за контролоре,  
− учествују у извођењу обуке за анкетаре; 

► у току спровођења Анкете на терену 

− контролишу рад и пружају стручну помоћ додељеним анкетарима (у просеку 10), 
− путем апликације за унос прате рад анкетара и помажу им да реше све спорне 
или нејасне случајеве,  

− сукцесивно прегледају попуњене обрасце путем ИСТ апликације, контролишу 
комплетност и тачност унетих података,  

− у циљу обезбеђења бољег квалитета података редовно контактирају са 
анкетарима телефоном и, по потреби, у првој недељи анкетирања одрже 
заједнички састанак с додељеним анкетарима ради утврђивања евентуалних 
систематских грешака и ради договора о једнообразној примени методолошких 
упутстава, 

− правовремено, тачно и ефикасно спроводе све поверене задатке и да о свом 
раду, као и о току предвиђених активности, редовно обавештавају 
регионалног координатора, 

− предлажу регионалном координатору да изврши измену анкетара чији рад, и 
поред указане помоћи и упозорења, не задовољава и угрожава квалитет 
података Анкете, 
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− обавештавају регионалног координатора о проблемима који су се појавили, 
без обзира на то да ли су проблеме сами решили или то очекују од 
регионалног координатора;  

− 20. октобра 2018. одштампа радни лист контролора из ИСТ апликације за први 
пресек стања, како би за све упитнике са одзивом 1 и 3 приспеле у базу до 
19. октобра у поноћ  била извршена исплата. Организује потписивање радног 
листа од стране анкетара и доставља га регионалном координатору. 

► по завршетку спровођења Анкете на терену 

− одштампа радни лист контролора из ИСТ апликације за други пресек стања, 
како би за све упитнике са одзивом 1 и 3 приспеле у базу након 19. октобра у 
поноћ  била извршена исплата. Организује потписивање радног листа од 
стране анкетара и доставља га регионалном координатору. 

− у року од седам дана, по налогу регионалног координатора, организују 
враћање опреме (торба са лаптопом, пуњачем и мишем) и Листе газдинстава 
од стране анкетара. 

Послови и задаци контролора за праћење анкетирања газдинстава правних лица су да: 

► пре почетка спровођења Анкете на терену 

− ажурирају Адресар газдинстава правних лица, 
− присуствују тродневној обуци за контролоре,  
− учествују у извођењу обуке за анкетаре, уколико их за то одреде регионални 
координатори, 

− у периоду 21–28.9.2018. проследе писмо обавештења сваком правном лицу, са 
контакт подацима контролора (контакт особе).  

► у току спровођења Анкете на терену 

– 1. октобра путем имејла проследе потребна упутства сваком правном лицу 
(упутство за попуњавање упитника и методолошко упутство),   

– прате ток самоанкетирања путем апликације у ИСТ-у, формирањем извештаја,  
– уколико постоје нејасноће приликом попуњавања веб-Упитника, дају 
методолошка и техничка објашњења газдинствима правних лица, 

– контролишу унете податке путем апликације у ИСТ-у и врше идентификацију 
грешака у материјалу, 

– уколико идентификују грешке у унетом материјалу, контактирају газдинства и 
помогну им да те грешке исправе, 

– након две недеље од почетка анкетирања, контролори су дужни да 
газдинствима која нису попунила извештај у веб форми, путем имејла пошаљу 
подсетник, а након три недеље од почетка анкетирања – да их контактирају 
телефоном и утврде разлог неодговора, 

– уколико газдинства правних лица не могу сама да попуне извештај, дужни су 
да пруже помоћ приликом уноса података у веб-Упитник, укључујући и 
одлазак на газдинство, уколико је то потребно, 

– о свом раду, као и о току предвиђених активности и евентуалним проблемима, 
редовно обавештавају регионалног координатора. 

Детаљна процедура за рад контролора налази се у посебном документу.  
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Анкетари (536) јесу непосредни извршиоци Анкете на терену. Ангажовани су на основу 
јавног позива и задужени су за анкетирање породичних газдинстава и газдинстава 
предузетника на основу додељене Листе газдинстава, у складу са прописаним упутствима 
и упутствима добијеним од контролора, коме одговарају за свој рад. Њихови послови и 
задаци су да: 

► присуствују тродневној обуци,  

► анкетирају породична пољопривредна газдинства и газдинства предузетника на 
терену и добијене податке унесу у електронски Упитник, 

► у случају потребе за додатним објашњењима, контактирају са својим контролором 
или позову Инфо-центар Завода, и 

► у року од седам дана по завршеном анкетирању, по упутствима контролора, 
раздуже додељену опрему (торба са лаптопом, пуњачем и мишем) и врате Листу. 

Период ангажовања анкетара: од 24. септембра до 7. децембра 2018. године (ради се и 
викендом).  
Пре почетка и у току трајања Анкете, у Заводу ће бити организован рад Инфо-центра са 
задатком да пружа све неопходне информације становништву и извршиоцима Анкете 
путем телефона, као и путем електронске поште. 
Период ангажовања оператера: од 28. септембра до 1. децембра 2018. – рад у сменама од 
7.30 до 19 сати (ради се и викендом). 

2. Избор непосредних извршилаца Анкете 

Јавни позив (конкурс) за пријављивање кандидата за рад у Анкети Завод објављује 15. 
августа 2018. године у средствима јавног информисања на државном и локалном нивоу и 
на сајту Завода, чиме ће се обезбедити информисаност становништва на читавој 
територији Републике. Кандидати се пријављују искључиво на сајту Завода, попуњавањем 
електронске пријаве. 

Избор кандидата врше регионални координатори на основу броја освојених бодова и 
обављеног интервјуа.  

Детаљна објашњења о условима које кандидати морају да испуне, као и о начину избора 
непосредних извршилаца Анкете, налазе у документу „Процедура за избор анкетара“, који 
је доступан на сајту Завода. 

3. Обука 

Пре почетка Анкете биће организована обука непосредних извршилаца, по нивоима, ради 
обезбеђивања јединственог поступања у тумачењу и примени методологије. Посебна 
пажња биће посвећена уносу података у електронски Упитник. Обука обухвата, поред 
презентације методологије Анкете, и практично вежбање.  

Обука је намењена: 

► регионалним координаторима и анкетарима пробног истраживања, 
► контролорима, и 
► анкетарима. 

Обуку регионалних координатора врше методолози Одељења статистике пољопривреде и 
шумарства, док су за обуку контролора и анкетара задужени регионални координатори.  
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4. Роковник 

Рок Задатак Извршилац 

15–17.11.2017 Обука за регионалне 
координаторе  

Одељење статистике 
пољопривреде и шумарства 

1.2– 20.3.2018 Ажурирање СРПГ Завод и ПССС 

До 10.4.2018 Креирање узорка  Одсек за методологију узорка и 
контролу квалитета података 

До 30.5.2018 Израда апликације за унос 
података 

Одељење статистике 
пољопривреде и шумарства и ИТ 
сектор 

23–30.4.2018 Формирање Листа газдинстава 
обухваћених Анкетом 

Одељење статистике 
пољопривреде и шумарства и ИТ 
сектор 

3–25.5.2018 Одређивање потребног броја 
анкетара Регионални координатори 

15.8.2018 Објављивање јавног позива за 
кандидате Правна служба Завода 

15–21.8.2018 Пријављивање кандидата за 
анкетаре 

Кандидати за контролоре и 
анкетаре 

24.8.2018 
Објављивање на сајту листе 
кандидата који се позивају на 
интервју 

Регионални координатори, 
Одељење статистике 
пољопривреде и шумарства и ИТ 
сектор 

27–31.8.2018 Интервју са позваним  
кандидатима Регионални координатори 

30-31.8.2018 Инструктажа за информатичаре 
из ПО 

Завод – Одељење за системску и 
комуникациону подршку 

4.9.2018 Објављивање прелиминарне 
листе изабраних анкетара 

Одељење пољопривреде и 
шумарства и ИТ сектор 

5.9.2018 Рок за жалбе Кандидати 
6.9.2018 Разматрање жалби Правна служба Завода 

7.9.2018 
Објављивање коначне листе 
изабраних анкетара за рад у 
Анкети  

Завод -  Регионални 
координатори, Одељење 
пољопривреде и шумарства и ИТ 
сектор 

11–14.9.2018 Обука за контролоре Регионални координатори 

24–27.9.2018 Обука за анкетаре Регионални координатори и 
контролори 

27.9.2018 
Слање писама обавештења 
газдинствима обухваћеним 
Анкетом 

Ангажовани дистрибутер и 
ПО Завода 

28.9 – 1.12.2018 Рад Инфо-центра Оператери Завода 

1.10 – 30.11.2018 Анкетирање и контрола рада на 
терену Анкетари и контролори  

До 30.6.2019 Обрада и валидација података  Одељење статистике 
пољопривреде и шумарства и ИТ 

9.2019 Објављивање резултата Анкете 
на сајту Завода 

Одељење статистике 
пољопривреде и шумарства 

До 30.9.2019 Прослеђивање коначних 
резултата Анкете Евростату 

Одељење статистике 
пољопривреде и шумарства 

До 30.10.2019 Објављивање посебних 
публикација Завод 
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III. РАД АНКЕТАРА 

1. Приступање апликацији за унос података 

Подаци прикупљени од газдинстава уносе се директно у електронски упитник који се 
налази на лаптопу. Да би се приступило Упитнику, потребно је урадити следеће: 

 

 Кликнути на иконицу UNICAPI, која се налази на десктопу лаптопа. 

 

 
 

Појавиће се панел на коме постоје само два дугмета: IST и OSTALO. За потребе ове анкете 
треба кликнути на IST. Уколико у тренутку отварања овог панела имате приступ 
интернету, извршиће се аутоматско ажурирање програма, ако на серверу постоји новија 
верзија. 

 

 

Након клика на дугме IST појавиће се панел на коме треба унети корисничко име и 
лозинку које вам је доделио Завод и кликнути на дугме ЛОГОВАЊЕ.  
 

Када се анкетар први пут логује, неопходно је да рачунар има везу са 
интернетом. 
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На следећем панелу, у падајућем менију прво изабрати истраживање: „Истраживање о 
структури пољопривредних газдинстава“. 

 

 

 

Петар Петровић 
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Након избора истраживања могући су следећи сценарији: 

1. Ако рачунар нема везу са интернетом и није могуће преузимање података са 
сервера: 

 Постоји база за изабрано истраживање и дугме „НАСТАВИ“ је доступно; 

 Не постоји база за изабрано истраживање и анкетар добија поруку да се 
обрати надлежном администратору. Једина опција је „ИЗЛАЗ“ из програма. 

2. Ако рачунар има везу са интернетом: 

 Постоји база за изабрано истраживање, нема пакета за преузимање са сервера 
и дугме „НАСТАВИ“ је доступно; 

 Не постоји база за изабрано истраживање и не постоје подаци за преузимање, 
па анкетар добија поруку да се обрати надлежном администратору. Једина 
опција је „ИЗЛАЗ“ из програма; 

 Постоје подаци за преузимање за изабрано истраживање, и анкетар добија 
поруку о томе. 

 

 

У том случају, једине доступне опције су „ПРЕУЗИМАЊЕ ПОДАТАКА“ и „ИЗЛАЗ“ из 
програма. 

Петар Петровић 
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Потребно је кликнути на „ПРЕУЗИМАЊЕ ПОДАТАКА“, сачекати да се процес преузимања 
заврши и у случају да је све прошло како треба појављује се порука о успешном 
преузимању података, а дугме „НАСТАВИ“ је доступно.  

Уколико је дошло до грешке, анкетар добија поруку да преузимање није успешно и да 
треба да покуша поново. 

Након избора истраживања и евентуалног преузимања података, ако је доступна опција 
„НАСТАВИ“, треба прво изабрати период истраживања „12.2018“, а затим кликнути на 
дугме „НАСТАВИ“. 

Након тога, проверава се да ли су подаци усклађени (независно од везе са интернетом). 
Ако јесу, дугме „УНОС ПОДАТАКА“ постаје доступно, а ако нису, добија се порука да 
подаци нису синхронизовани и да је потребно контактирати са надлежним 
администратором. 

Само у случају да рачунар има везу са интернетом доступна је и опција „СЛАЊЕ 
ПОДАТАКА“. 

Уколико је доступно, кликнути на дугме „УНОС ПОДАТАКА“. 

На екрану ће се отворити панел апликације ИСТ.  

 

Петар Петровић 
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 На овом панелу треба изабрати опцију „Унос“, након чега ће се отворити први 
панел Упитника. 

2. Процедура за анкетирање 

Пре почетка обуке, анкетар потписује Уговор за анкетара и реверс за опрему и добија 
потребан материјал и опрему за обуку и рад на терену:  

► Упутство за анкетирање, 

► Торбу са лаптопом, пуњачем и мишем и прибор за писање (оловку и свеску),  

► Листу пољопривредних газдинстава (Листа), 

► Један број штампаних Упитника (10), 

► Вишејезичку збирку упитника (коме је потребно), 

► Идентификациону картицу, и  

► Обавештење о поновном доласку анкетара. 

Непосредно пре почетка рада на терену, анкетар се упознаје са Листом. У заглављу Листе 
налазе се име и презиме анкетара, корисничко име и лозинка анкетара којом се приступа 
апликацији на лаптопу и шифра контролора. Подаци садржани у Листи налазе се и у 
апликацији за унос података – у адресару. 

Анкетирање се врши према месту становања носиоца пољопривредног газдинства. Листа 
је основа за рад на терену и садржи: редни број газдинства на Листи, идентификацију 
пољопривредног газдинства (ПИГ), име, презиме и матични број носиоца газдинства, 
адресу становања носиоца газдинства (улица и кућни број), шифру и назив општине и 
насеља на чијој територији станује носилац изабраног пољопривредног газдинства и број 
телефона. 
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Анкетар није у обавези да се придржава редоследа газдинстава са Листе, али је дужан да 
оде у свако изабрано газдинство, без обзира на то колико времена и труда одлазак 
изискује, и да га анкетира. У току свог рада на терену, анкетар треба да се придржава 
инструкција датих у овом упутству, као и инструкција добијених на обуци. 

По доласку у газдинство, анкетар треба да покаже идентификацију и да објасни разлог 
свог доласка, наглашавајући да је реч о прикупљању података искључиво у 
статистичке сврхе. Затим попуњава Упитник на лаптопу на основу изјаве носиоца 
газдинства или другог члана газдинства који је упућен у пословање газдинства. 

На терен увек треба носити напуњену батерију лаптопа, али и пуњач, како би се, 
у случају потребе, батерија допунила. 

Сва газдинства изабрана у узорак биће писмом обавештена о доласку анкетара. Уколико 
ипак анкетар приликом обиласка не затекне никог на адреси, потребно је да остави 
Обавештење о поновном доласку, како би најавио своју следећу посету.  

Ако је у Листи наведен број телефона газдинства, најбоље је да анкетар газдинству најави 
своју посету. 

У случају да се деси да на терену, из било ког разлога, није могуће унети податке у 
електронски Упитник, онда треба користити штампани. Податке са штампаног Упитника 
треба унети у апликацију (електронски Упитник) када се за то стекну услови. 

Треба водити рачуна и о томе да додељена опрема (лаптоп) служи искључиво за 
анкетириње и да не сме бити коришћена у друге сврхе, како је наглашено и у 
Уговору који потписује анкетар. 

3. Техника попуњавања Упитника 

Упитник се попуњава уношењем бројчаних вредности у предвиђена поља, избором опција 
у падајућем менију, или обележавањем одговора у предвиђеном пољу (уношењем броја 1). 

По Упитнику се креће притиском на типку „Ентер“ или уз помоћ миша, односно тачпеда на 
тастатури лаптопа. 

Уколико је потребно изменити идентификационе податке газдинства, измене се уносе 
латиничним писмом. Изабрати латинично писмо у менију за језик. 

Подаци се уносе у јединицама мере, изабраним или назначеним на Упитнику.  

Упитник подржава унос података о површинама у локалним јединицама мере: катастарско 
јутро, ланац (сремски), квадратни хват, дунум, шиник, дулум (лесковачки), мотика, 
ливада, коса, плуг земље и черек. 

Уколико се у поље за површину унесе само вредност, нпр. број 2 у поље „Пшеница“, 
апликација подразумева да се површина изражава у хектарима – 2 хектара. 
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Уколико се поред унетог броја, без размака, унесе одговарајућа скраћеница, притиском на 
типку F6 апликација ће локалну јединицу мера прерачунати у хектаре и у пољу ће се 
појавити површина у хектарима. У свако поље где је потребно прерачунавање локалних 
јединица мере у хектаре мора, поред вредности, бити унета и скраћеница за одговарајућу 
јединицу мере и мора се притиснути типка F6.  
 

Списак скраћеница за прерачунавање локалних јединица мера у хектаре: 

катастарско јутро ju 

ланац (сремски) la 

квадратни хват hv 

дунум dn 

шиник si 

дулум (лесковачки) dl 

мотика mo 

ливада li 

коса ko 

плуг земље pl 

черек ce 

 

 Кад је реч о површинама под печуркама (шифра 91) и поврћем на 
окућници и у стакленицима и пластеницима (питање 13 – поглавље 
Земљиште, II део) површина мора бити исказана у метрима квадратним 
(m2). 

Уколико нема појаве (не постоји податак), оставља се празно поље. Једино у случају 
уноса података о производњи, ако је усев био посејан, а није било производње, треба 
уписати нулу. Ово правило се односи и на питање: „Проценити површину ораница и башта 
која није обухваћена планираним плодоредом“ (шифра 187), где је такође потребно унети 
вредност нула, уколико је читава површина ораница и башта обухваћена планираним 
плодоредом или газдинство не обрађује оранице и баште.  

Приликом уписивања децималних бројева користи се тачка.     

На поједина питања, где је то јасно назначено, одговори се дају само за породично 
газдинство или само за правно лице / предузетника. На сва остала питања одговара се за 
свако газдинство без обзира на правни статус.  

Свако поље у Упитнику у које треба уписати податак означено је шифром. Ово је важно 
због тога што ће у поруци упозорења, као и код објашњења грешака у логичкој контроли, 
бити назначене шифре поља на која се односи порука (постоји грешка). 

На екрану се може појавити порука упозорења, којом се сигнализира да је направљена 
грешка приликом уноса података или да је потребно попунити обавезно поље.  

Када се појави порука упозорења да је направљена грешка приликом уноса, треба 
исправити грешку, али ако се то и не уради у том тренутку, апликација дозвољава да се 
рад настави.  

Напомена: 
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У случају појављивање поруке која упућује на то да је посреди обавезно поље, 
апликација неће дозволити даљи рад, и поље на које се порука односи мора бити 
попуњено.  

Након завршетка уноса података у поглавље, пре преласка на следеће поглавље, 
обавезно треба урадити логичку контролу, на шта ће пажњу скренути и сама апликација. 
Логичка контрола се активира избором опције „ЛК“, која се налази у горњем десном углу 
екрана. Активирањем логичке контроле биће идентификоване све грешке у том поглављу 
које треба исправити. У супротном, упитници се неће сматрати валидним. Објашњење 
грешке, појављује се преласком курсора преко црвеног поља са означеним бројем 
грешке.  

 

 
 

После обављене контроле унетих података и исправке евентуалних грешака треба 
изабрати опцију „Сачувај и иди на следећи слог“, која се налази у горњем десном углу 
екрана. То ће омогућити враћање на почетни панел Упитника и избор следећег поглавља 
за попуњавање.  

 
 

Када се заврши унос комплетног Упитника, на почетном панелу Упитника изабрати опцију 
„ЛК“ (уколико то не урадите, програм ће вас опоменути), а затим опцију „Сачувај и иди на 
следећи слог“, након чега ће нестати подаци са екрана, што је знак да је Упитник унет. 
Избором опције „Излаз“ излази се из панела за унос података. 

4. Унос података у апликацију 

Уласком у Упитник на екрану ће се појавити почетни панел. На овом панелу налазе се 
ОПШТИ ПОДАЦИ газдинства и списак поглавља Упитника: 

– Земљиште, I део 
– Земљиште, II део 
– Наводњавање, употреба ђубрива и обрада и одржавање земљишта 
– Стока, пчеле и друге животиње 
– Пољопривредна механизација 
– Радна снага и активности газдинства и остали подаци о газдинству 
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Анкетар треба, са Листе газдинстава коју је добио, да унесе ПИГ у одговарајуће поље. 

 

Уношењем првих неколико цифара броја ПИГ те притиском на тастер „Ентер“ отвориће се, 
у падајућем менију, Адресар из кога треба изабрати газдинство које се анкетира. Затим 
треба тастером „Ентер“ (не мишем) прелазити преко поља, док се не стигне до поља 
„Одзив газдинства“. Овим ће се аутоматски попунити: редни број, време и датум 
попуњавања Упитника, правни статус газдинства и расположиви идентификациони подаци 
о носиоцу пољопривредног газдинства или подаци о предузетнику (у зависности од 
статуса газдинства).  

Следећим притиском на типку „Ентер“ курсор ће стати на поље „Одзив газдинства“, које се 
обавезно попуњава. Том приликом из падајућег менија треба изабрати једну од 
понуђених опција. 

Одзив газдинства – У падајућем менију обавезно изабрати једну од понуђених опција, у 
зависности од ситуације на терену, која може бити другачија од очекиване, и пошто су 
газдинства подложна променама, као што су нпр. нестанак (гашење) газдинства, 
пресељење, подела газдинства и сл. Може се очекивати и да известан број газдинстава 
одбије сарадњу.  
 

 
 

1. Уколико анкетар пронађе газдинство са Листе, и то газдинство се бави 
пољопривредном производњом и не одбија сарадњу, код питања „Одзив 
газдинства“ треба изабрати Газдинство се анкетира.  

У случају када су се носилац и остали чланови газдинства преселили, али су и 
даље у истом насељу, газдинство треба пронаћи и анкетирати. Анкетар бира опцију 
Газдинство се анкетира и приликом уношења идентификационих података 
уписује нову адресу становања носиоца газдинства (поправља податке који се 
аутоматски појављују у апликацији). 

2. Ако се газдинство више не бави пољопривредном производњом, и није се бавило у 
пољопривредној 2017/2018. години (од 1.10.2017. до 30.9.2018. године), треба 
изабрати опцију Газдинство се не бави пољопривредном производњом. 
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3. Уколико се газдинство на дан критичног момента не бави пољопривредном 
производњом, а бавило се од 1.10.2017. до 30.9.2018. године, треба изабрати 
опцију Газдинство се више не бави пољопривредном производњом, али се 
бавило од 1.10.2017. до 30.9.2018. 

4. Ако у периоду трајања анкетирања, и после више покушаја (потребно је најмање 
три пута покушати), није било могуће успоставити контакт са члановима 
газдинства, било да су чланови газдинства одсутни (при чему разлози одсутности 
могу бити различити, нпр. боравак у иностранству, у гостима и др.), или нису у 
могућности да учествују у Анкети, изабрати опцију Одсутни чланови газдинства.  

Уколико се изабере ова опција, потребно је одговорити и на питање: „Да ли се по 
мишљењу анкетара газдинство бави пољопривредном производњом?“. Изабрати 
одговор „Да“ уколико се могу уочити видљиви знаци пољопривредне активности.  

5. Ако је домаћинство угашено – више не постоји – напуштена кућа, треба изабрати 
опцију Напуштена кућа – угашено домаћинство. 

6. Непозната адреса – Ову опцију треба изабрати у случају када анкетар не може да 
пронађе газдинство по адреси са Листе.  

7. Ако газдинство одбија сарадњу и поред свих настојања и упозорења да свако 
одбијање давања података или давање нетачних података подразумева прекршајну 
одговорност, изабрати опцију Газдинство одбило сарадњу. 

Уколико се изабере ова опција, потребно је одговорити и на питање: „Да ли се по 
мишљењу анкетара газдинство бави пољопривредном производњом?“. Изабрати 
одговор „Да“ уколико се могу уочити видљиви знаци пољопривредне активности.  

Након уноса одговарајућег редног броја опције за одзив газдинства обавезно 
притисните типку „Ентер“. 

У случајевима одзива газдинства 1 и 3, анкетар наставља попуњавање Упитника.  

За газдинства за која је изабрана опција 3, у Упитнику ће бити попуњени сви подаци о 
пољопривредној производњи од 1.10.2017. до 30.9.2018. године, без обзира да ли 
газдинство на дан критичног момента има стоку односно да ли располаже земљиштем или 
не.   

У осталим случајевима Упитник се не попуњава и анкетар може прећи на 
наредно газдинство са Листе. 

За свако газдинство са Листе, у Упитнику морају бити попуњена следећа поља: 
ПИГ (идентификациони број пољопривредног газдинства) и одговор на питање 
Одзив газдинства, без обзира да ли се газдинство анкетира (опције 1 и 3) или 
постоји било који други разлог непопуњавања Упитника (опције 2 и од 4 до 7).   

Обавезно треба проверити да ли идентификациони подаци на екрану одговарају 
подацима који се налазе на Листи за унети ПИГ (може доћи до грешке приликом избора 
броја ПИГ), а затим, у разговору са испитаником, проверити тачност уписаних 
података и, уколико је потребно, извршити евентуалне исправке или допуне 
(латиничним писмом). 

Због провере или уношења тачног матичног броја носиоца породичног пољопривредног 
газдинства, анкетар би требало да затражи документ за личну идентификацију носиоца 
газдинства, односно други документ из кога може да се преузме матични број.  
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Уколико је настала промена правног статуса газдинства (више није породично газдинство, 
него је променило правни статус у предузетника или правно лице или обрнуто), потребно 
је у падајућем менију „Правни статус газдинства“ променити статус. Након промене 
статуса, притиском на типку „Ентер“ апликација ће понудити измену. Уношењем новог, 
адекватног податка подаци који су аутоматски били унети у прва два реда биће 
избрисани.  

Остали подаци који се налазе у делу „Идентификациони подаци газдинства“ неће бити 
избрисани и мењају се уколико је потребно. 

Подаци о локацији газдинства (назив општине и насеља) обавезно се проверавају или  
уписују у апликацију уколико нису унети, без обзира на то да ли су ови подаци исти или 
се разликују од података о адреси становања носиоца газдинства/седишта правног 
лица/предузетника. 

 

 У случају да испитаник изјави да је дошло до поделе газдинства, прво 
треба проверити да ли је заиста реч о формирању новог газдинства 
(видети дефиницију газдинства на стр. 7). Може се десити ситуација да 
чланови газдинства више не живе заједно, на истој адреси, али и даље за 
обављање пољопривредне производње користе исте ресурсе (земљиште, 
механизацију и радну снагу). У том случају, и даље је реч само о једном 
газдинству. Ако су по изјави испитаника ипак посреди два или више 
газдинстава, поступа се на следећи начин: 

 Попунити Упитник за газдинство пронађено према адреси са Листе. 
Уколико је потребно, изменити идентификационе податке (име 
носица газдинства). Газдинство према адреси са Листе се сматра 
„старим“ газдинством, а газдинство које је на другој адреси ће се 
сматрати новонасталим; 

 Тражити адресне податке, име и презиме носиоца новонасталог 
газдинства од испитаника;   

 Новонастало газдинство је неопходно прво унети у електронски 
адресар, што се ради на следећи начин: 

o На панелу ИСТ апликације изабрати опцију „УНОС“, која се 
налази у делу Консултационе (видети слику испод).   

o На почетном панелу унети ПИГ газдинства које се поделило 
(преписати постојећи ПИГ са Листе), у поље „редни број“ унети 
„1“, и у празно поље поред из заглавља Листе преписати шифру 
контролора, а затим латиничним писмом попунити 
идентификационе податке новог газдинства уколико су познати. 

o Уколико је новонастало газдинство у истом насељу, треба га 
обићи и анкетирати на исти начин као и остала газдинства са 
Листе, с тим што се на почетном панелу у апликацији, поред 
ПИГ-а са Листе, уноси и вредност 1 у поље „редни број“. 
Обавезно проверити са испитаником све претходно унете 
идентификационе податке.  

Уколико се газдинство поделило на више од два газдинства, за свако 
новонастало газдинство уноси се редни број 2, 3... до n (n је број 
новонасталих газдинстава). 

Напомена: 
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Поглавље: Земљиште, I део 

По завршеном уносу одзива газдинства и након провере идентификационих података, 
активира се логичка контрола и  одабира се прво поглавље Упитника, а то је „Земљиште I 
део“. 

 

1. Расположиво земљиште 

Подаци о расположивом земљишту односе се на стање на дан критичног момента 
(30. септембар 2018) и на земљиште на територији Републике Србије.  

Површине се приказују у хектарима (ha), са два децимална места, без обзира на то да ли 
се податак уноси у хектарима или некој другој локалној јединици мере, као што је 
детаљно објашњено на стр. 22. Локалне јединице се у апликацији прерачунавају на 
основу „Таблице за прерачунавање мера“, која се налази на крају овог упутства (Прилог 
3). 
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Земљиште у власништву (шифра 9) – Уписује се све земљиште у власништву свих 
чланова породичног газдинства, односно у власништву правног лица / предузетника, без 
обзира на то да ли је земљиште дато у закуп или удружено, као и да ли се обрађује или 
не, односно да ли је подобно или неподобно за пољопривредну производњу. То могу бити: 
оранице и баште, ливаде и пашњаци, воћњаци, виногради и остали засади, површине под 
шумом, окућница, земљиште под зградама, путевима и остало земљиште у власништву. У 
укупну површину земљишта у власништву урачунава се и земљиште за које не постоје 
правна документа (узурпирано земљиште и сл.). Податке о површини земљишта у 
власништву анкетар уноси на основу изјаве лица које даје податке. 

Земљиште узето у закуп (шифра 10) – Уписује се укупна површина свег земљишта 
узетог од других на коришћење на основу писменог или усменог договора (у закуп), без 
обзира на врсту закупа (за новац, у аренду, наполицу, бесплатно и сл.). У земљиште 
узето у закуп не урачунава се заједничко земљиште (сеоске утрине и пашњаци) које 
се користи за испашу стоке, без обзира на врсту закупа.  

Земљиште дато у закуп (шифра 11) – Уписује се укупна површина свег земљишта датог 
другима на коришћење (датог у закуп за новац, у аренду, наполицу, бесплатно и сл.). У 
земљиште дато у закуп од стране јединица локалне самоуправе не урачунава се 
заједничко земљиште (сеоске утрине и пашњаци) које је дато другима за испашу стоке, 
без обзира на врсту закупа. 

Под расположивим земљиштем (шифра 12) подразумева се све земљиште у 
власништву свих чланова газдинства, односно у власништву правног лица / предузетника 
које није дато другима у закуп, као и земљиште узето у закуп (на коришћење), којим 
газдинство располаже на дан 30. септембра 2018. године. 

 

  

= 

  

+ 

  

- 

 

 

Укупна површина расположивог земљишта добија се када се од збира површина земљишта 
у власништву (шифра 9) и земљишта узетог у закуп (шифра 10) одузме земљиште дато у 
закуп (шифра 11), како је и назначено на Упитнику.  

Уносом података у поља под шифрама 9–11 поље под шифром 12, „Расположиво 
земљиште – укупно“, биће аутоматски израчунато. 

Расположиво земљиште чине: коришћено пољопривредно земљиште (пољопривредно 
земљиште на окућници, оранице и баште, вишегодишњи засади, ливаде и пашњаци), 
некоришћено пољопривредно земљиште, површине под шумом и остало земљиште 
(земљиште под зградама, путевима, двориштима, рибњацима, трстицима, барама, 
стеновитим површинама – камењарима и другим површинама неподобним за 
пољопривредну производњу). 

Расположиво 
земљиште 

Земљиште у 
власништву 

 
Земљиште узето 

у закуп 

 
Земљиште дато 

у закуп 
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Уколико газдинство располаже земљиштем (постоји податак под шифром 12), прелази се 
на питање 2 (Окућница). Ако газдинство не располаже земљиштем, прелази се на питање 
11 (Колика је ефективна површина са које се убирају печурке, под шифром 91). 

 

 У случају да су у одређеним периодима у посматраној пољопривредној 
години исто земљиште користила различита газдинства, тј. земљиште које 
је коришћено у једном периоду те године продато је или дато другом 
газдинству на коришћење (у закуп), употреба тог земљишта приказаће се 
само код оног газдинства које њиме располаже на дан критичног момента 
(30. септембра 2018. године).  

 

У случају да газдинство на дан 30. септембра 2018. године располаже земљиштем које 
није користило у пољопривредној 2017/2018. години (купљено земљиште или узето у 
закуп на коришћење у наредној пољопривредној години), за такво земљиште треба 
уписати податке у оквиру питања 1 (Расположиво земљиште), а затим га приказати под 
шифром 67 (Угари).  

Категорије земљишта, пољопривредна 2017/2018. 

Од површине укупно расположивог земљишта на дан 30. септембра 2018. године (податак 
под шифром 12) навести површину земљишта по наведеним категоријама, у 
одговарајућим јединицама мере, према употреби у пољопривредној 2017/2018. години (од 
1. октобра 2017. до 30. септембра 2018. године).  

Напомена: 
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2. Окућница (шифра 13) – Под окућницом се, за потребе истраживања, подразумева 
пољопривредна површина на којој се гаје пољопривредни производи намењени за 
сопствену потрошњу чланова газдинства, при чему газдинство може повремено да 
продаје вишак производа са окућнице, која је обично одвојена од остале пољопривредне 
површине и најчешће се налази поред куће. 

Међутим, уколико су се на површини поред куће гајили производи намењени за продају 
(било на отвореном или под заштитом), онда ова површина мора бити обухваћена другом, 
одговарајућом категоријом коришћеног земљишта (оранице и баште, воћњаци, виногради, 
расадници, остали вишегодишњи засади на отвореном, вишегодишњи засади у 
заштићеном простору), чак и ако један део тих производа троше чланови газдинства за 
сопствене потребе. Уколико су се на овој површини гајили усеви за исхрану стоке, и 
поред тога што је та стока намењена за сопствену исхрану чланова газдинства, ова 
површина се обухвата другом, одговарајућом категоријом коришћеног земљишта, нпр. у 
оквиру крмног биља. 

Уписује се површина на којој су се у посматраној пољопривредној години гајили: поврће, 
воће (појединачна стабла), грожђе (мањи број чокота) и сл., и то за сопствене потребе 
чланова газдинства (обично до 20 ари за породична газдинства). Правна лица/   
предузетници такође дају податак о површини на којој гаје производе намењене за 
потрошњу својих запослених, односно својих чланова (затвори, манастири, школе сл.). 
Уписује се површина у хектарима (hа).  

 

 Под окућницом се не подразумева површина око куће под украсним 
цвећњацима и биљем, травњацима и сл. (површина за одмор и 
рекреацију). Ове површине уписују се код питања 9 – Остало 
земљиште (шифра 87), заједно са површинама под кућом, осталим 
зградама и путевима (стазама) на кућном плацу. 

 

 Кућни плац је површине 10 ари. У посматраној пољопривредној години, 
газдинство је поред куће гајило поврће (зелена салата) под пластеником, за 
продају, на површини од 3 ара. На површини од 1 ара гајени су црни лук (50 
m2) и (шаргарепа 50 m2) за исхрану чланова газдинства. Остала површина је 
под травњаком и кућом. 

Упитник треба попунити на следећи начин: 

Под окућницом се подразумева само површина под поврћем које је гајено за 
исхрану чланова газдинства – 1 ар, што износи 0,01 хектар. 

Под шифром 13 треба уписати 0,01. 

С обзиром на то да је поврће под пластеником гајено за продају, површина 
под зеленом салатом (3 ара = 0,03 хектара) биће приказана у оквиру 
одговарајуће категорије ораница и башта под шифрама 50 и 51 (Поврће, 
бостан и јагоде – укупно шифра 50 и под шифром 51 – Под пластеницима и 
стакленицима).  

У табели 13 треба приказати површине и производњу за сваку врсту гајеног 
поврћа посебно (зелена салата, црни лук и шаргарепа), и то у одговарајућим 
колонама, у зависности од намене и начина гајења. 

Напомена: 

Пример: 
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 Површина под окућницом која је мања од једног ара може се уписати у 
апликацију, али ће аутоматски бити приказана као 0,00.  

3. Оранице и баште – Подаци се односе на површину земљишта (колона 1) које је у 
периоду посматране пољопривредне године редовно обрађивано, а усеви су били 
сејани/сађени по утврђеном реду (плодореду), укључујући земљиште под вишегодишњим 
усевима на ораницама, као и земљиште на одмору (угари). Такође, у колону 2 треба унети 
податак о оствареној производњи са уписаних површина, у килограмима. Подаци за 
површине у колони 1 исказани су у хектарима, а могу се уписивати или у хектарима или у 
другој, локалној јединици мере која ће бити прерачуната у хектаре. Унос других, 
локалних јединица мере детаљно је објашњен на стр. 23. 

 

 Уколико постоји податак о површинама усева (колона 1), мора бити 
попуњена и колона 2 – о оствареној производњи, на шта ће и апликација 
упозорити. Уколико производње није било због лоших временских услова 
или из неког другог разлога, у колону 2 треба уписати нулу. 

Ако се неки усев налази на ораници пет и више година (нпр. мешавина трава), онда се та 
површина не сматра ораницом, већ се обухвата другом, одговарајућом категоријом 
коришћеног земљишта (нпр. ливаде). Међутим, површине под одређеним вишегодишњим 
усевима, нпр. јагоде, руже, хмељ и др., укључују се у оранице и баште чак и ако 
заузимају земљиште дуже од пет година. 

У оквиру питања 3 (Оранице и баште) уписују се површине које су у претходној 
пољопривредној години биле под:  

► житима,  

► махунаркама (за суво зрно),  

► кромпиром, 

► шећерном репом,  

► индустријским биљем, 

► поврћем, бостаном и јагодама,  

► цвећем и украсним биљем,  

► крмним биљем,  

► семенским и садним материјалом,  

► осталим усевима на ораницама и баштама, и 

► угарима.  

Напомена: 

Напомена: 
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Такође се приказује и остварена призводња. 

Оранице и баште које у посматраном периоду нису биле коришћене из 
економских, социјалних и других разлога спадају у некоришћено пољопривредно 
земљиште (шифра 84). 

Површине на којима је произведен семенски и садни материјал за потребе газдинства 
сврставају се у оквиру одговарајуће врсте усева. Површине на којима је произведен 
семенски и садни материјал за продају уписују се под шифром 65, осим површина под 
житима, махунаркама, кромпиром и усевима за производњу уља, како је и означено на 
Упитнику у напомени. 

 

 Уколико се једна иста површина ораница и башта користила у посматраном 
периоду за различите усеве или засаде (истовремено или једно за другим), 
она се приказује само једном, и то под главним усевом (усев са највећом 
производном вредношћу). Ако вредност производње не одређује који је 
главни усев, онда се као главни усев узима онај који је у посматраном 
периоду заузимао површину земљишта најдуже време. Једино се у случају 
површина под поврћем (табела 13) приказују производне површине, што 
значи да површине треба приказати онолико пута колико је извршена 
берба. 

Подаци за питања под шифрама 15–21 односе се на површину земљишта под житима која 
се жању сува ради зрна, без обзира на употребу (укључујући жита која се користе за 
производњу енергије и производњу семена за продају). Површине под житима која се 
жању у зеленом стању ради исхране стоке уписују се у оквиру крмног биља (нпр. кукуруз 
за силажу, шифра 57).  

Пшеница и крупник (шифра 15) – Приказују се површине које су биле под меком 
пшеницом и крупником (колона 1), без обзира на време сетве (озими или јари усев), и 
остварена производња (колона 2).  

Дурум пшеница (шифра 15а) – Приказују се површине и производња тврде пшенице. 

Раж (шифра 16). 

Јечам (шифра 17) – Обухвата се и озими и јари јечам. 

Овас (шифра 18). 

Кукуруз за зрно (шифра 19). 

Тритикале (шифра 19а). 

Остала жита за зрно (шифра 20) – У остала жита за производњу зрна спадају просо, 
хељда, сирак, суражица и др. Приказује се збирно површина и остварена производња 
гајених поменутих култура. 

Жита – укупно (шифра 21) – Представља збир површина под житима, од шифре 15 до 
шифре 20, као што је означено на Упитнику. Уносом података у поља под шифрама 15–20 
поље под шифром 21 биће аутоматски израчунато.  

Подаци за питања под шифрама 22–25 односе се на површине на којима су се у 
посматраном периоду производиле махунарке које се жању суве ради зрна, без обзира на 
употребу (укључујући махунарке које се користе за производњу енергије и за производњу 

Напомена: 
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семена за продају). Површине са којих се жању зелене махунарке приказују се у оквиру 
поврћа (нпр. грашак за зелено зрно, шифра 46) или у оквиру крмног биља (нпр. сточни 
грашак – остале крмне легуминозе, шифра 60).  

Грашак за суво зрно (шифра 22) – Приказују се површине и производња грашка чија је 
намена била производња сувог зрна. 

Пасуљ (шифра 23) – Уписује се површина уколико је пасуљ главни усев.  

Остале махунарке (шифра 24) – Уписују се површине и производња осталих махунарки 
као што су боб, сочиво, леблебија и др. Уколико је гајено више различитих култура, 
површине и производња се исказују збирно. 

Махунарке – укупно (шифра 25) – Представља збир површина под махунаркама од 
шифре 22 до шифре 24, као што је означено на Упитнику. Уносом података у поља под 
шифрама 22–24 поље под шифром 25 биће аутоматски израчунато. 

Кромпир (укључујући рани) (шифра 26) – Површине под кромпиром обухватају рани и 
касни кромпир. Укључене су и површине под семенским кромпиром за продају, као и 
површине за производњу енергије. 

Шећерна репа (шифра 27) – Без површина за производњу семена за продају.  

Подаци за питања под шифрама 28–38 односе се на површине које су у посматраном 
периоду биле под културама које се гаје за индустријску прераду (укључујући усеве за 
производњу енергије).  

Дуван (шифра 28). 

Хмељ (шифра 29). 

Уљана репица (шифра 30) – Обухваћена је и површина за производњу семена за 
продају. 

Сунцокрет (шифра 32) – Обухваћена је и површина за производњу семена за продају. 

Соја (шифра 33) – Обухваћена је и површина за производњу семена за продају. 

Остали усеви за производњу уља (шифра 34) – Подразумевају се мак, сусам, рицинус, 
кикирики и други усеви. Обухваћена је и површина за производњу семена за продају. 

Лековито, ароматично и зачинско биље (шифра 36) – Биљке или делови биљака који 
се користе у фармацији или као зачини. У лековито и ароматично биље спадају: анис, 
лаванда, нана, камилица, матичњак, жалфија, линцура, першун, босиљак, слачица, 
оригано, мајоран, коријандар, лук влашац и др. 

Остало индустријско биље (шифра 37) – У ову групу спада нпр. цикорија, као и усеви 
чије је гајење намењено искључиво за добијање енергије. Уколико је гајено више 
различитих култура, површине и производња се исказују збирно. 

Индустријско биље – укупно (шифра 38) – Представља збир површина под 
индустријским биљем од шифре 28 до шифре 37, као што је означено на Упитнику. Уносом 
података у поља под шифрама 28–37 поље под шифром 38 биће аутоматски 
израчунато. 

Поврће, бостан и јагоде – укупно (шифра 50) – Податак се односи на површине које су 
у посматраном периоду биле под свежим поврћем, јагодама и бостаном (диње и 
лубенице), без обзира на начин гајења (на отвореном, под ниском или високом заштитом). 
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Не укључују се површине под печуркама, а укључују се површине под кукурузом 
шећерцем и кокичаром. 

Од тога: 

Под стакленицима и пластеницима (шифра 51) – Исказују се површине под поврћем 
које је све време или током већег дела периода раста у стакленицима или под фиксним 
или мобилним високим покривачем (стакло, тврда или флексибилна пластика), који је 
приступачан људима за рад и који може имати уграђену уобичајену инсталацију (уређаји 
за наводњавање, грејање, проветравање, осветљење и сл.). 

Површине под усевима који се једно време узгајају под стакленим или пластичним 
покривачем, а затим на отвореном уписаће се као површине под стакленицима и 
пластеницима, осим уколико период узгоја тих усева у заштићеном простору није био 
екстремно кратак. 

Ако се иста површина под наведеном заштитом користила више пута у 
посматраном периоду, евидентира се само једном. Такође, код вишеспратних 
стакленика рачунаће се само основна површина. 

На отвореном, за потрошњу у свежем стању (шифра 52) – Од укупне површине 
(шифра 50) посебно треба приказати површину на отвореном или под ниским 
(неприступачним) заштитним покривачем на којој је гајено поврће намењено за потрошњу 
у свежем стању. Под ниским заштитним покривачем подразумевају се: топле леје, 
површине под ниским тунелима који су неприступачни за рад, као и површине под танком 
пластиком или тканином положеном на земљу, заштитна звона и др.  

На отвореном, за индустријску прераду (шифра 53) – Површине са отвореног поља 
или под ниским заштитним покривачем на којима се узгајају сорте поврћа углавном 
намењене за индустријску прераду. 

Цвеће и украсно биље (шифра 54) – Приказују се површине које су у посматраном 
периоду биле под цвећем и украсним биљем (искључујући расаднике).   

Од тога: под стакленицима и пластеницима (шифра 55) – Цвеће и украсно биље које 
је све време или током већег дела периода раста у стакленицима или под фиксним или 
мобилним високим покривачем (стакло, тврда или флексибилна пластика). 

Подаци за питања под шифрама 56–64 односе се на површине на којима су се у 
посматраном периоду налазили једногодишњи или вишегодишњи усеви намењени 
углавном за исхрану стоке (крмно биље). 

Уписују се површине које су у посматраном периоду биле под крмним биљем у ротацији са 
другим усевима до пет година. То могу бити биљке које се жању зелене (без обзира на то 
да ли су се користиле као сено, силажа или у свежем стању, или за производњу енергије),  
нпр. сточни грашак, луцерка/детелина и сл., као и коренасто крмно биље (нпр. сточна 
репа, сточни купус и кељ).  

Мешавина трава (шифра 56) – Површине под мешавинама трава су површине засејане 
појединачним једногодишњим или вишегодишњим травама (вишегодишњи сирак, љуљ, 
класача, попино прасе, ливадски вијук, лисичији реп, суданска трава, жути овсик и сл.), 
или њиховим мешавинама, или мешавинама трава и детелина, или мешавинама трава и 
житарица (тритикале), које су намењене за испашу, сено или силажу.  
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Кукуруз за силажу (шифра 57) – Уписује се површина засејана кукурузом који се 
користи у зеленом стању за исхрану стоке, или за силажу, или за производњу енергије.  

Луцерка/детелина (шифра 59) – Нови или стари узгој, без обзира на врсту. 

Остале крмне легуминозе (шифра 60) – Легуминозе које се жању зелене (као цела 
биљка), углавном за сточну храну, непоменуте до сада, нпр. сточни грашак, грахорица, 
лупина, сточни боб, жути звездан, кокотац, уров, састрица и др. 

Остало биље које се жање зелено (шифра 61) – Остали ратарски усеви намењени 
углавном за сточну храну, који нису до сада споменути, као нпр. једногодишње житарице 
(једногодишњи сирак, мухар, просо и сл.). 

Сточна репа (шифра 62). 

Остало коренасто и зељасто крмно биље (шифра 63) – Остало коренасто и зељасто 
биље које се жање ради исхране стоке, без обзира на то да ли се користи корен или 
стабљика, као нпр.: сладак кромпир, репа угарњача, сточна шаргарепа и пашканат, 
сточни купус и кељ, чичока, уљана репица за крму и сл. Уколико је гајено више 
различитих култура, површине и производња се исказују збирно. 

Крмно биље – укупно (шифра 64) – Сабирају се површине под крмним биљем, од 
шифре 56 до шифре 63, као што је означено на Упитнику. Уносом података у поља под 
шифрама 56–63 поље под шифром 64 биће аутоматски израчунато. 

Семенски и садни материјал за продају (шифра 65) – Уписују се површине ораница на 
којима се производи семенски и садни материјал за продају. Не обухватају се површине 
за семе житарица, кромпира, махунарки и уљарица, као ни површине на којима се гаје 
усеви за семе и садни материјал за потребе газдинства (нпр. расад за производњу поврћа 
на газдинству укључује се у одговарајућу врсту поврћа). 

Остали усеви на ораницама и баштама (шифра 66) – Укључују се усеви мањег 
економског значаја који не могу да се класификују у неку другу, до сада поменуту 
категорију. 

Угари (шифра 67) – Под угарима се подразумевају површине ораница и башта које се у 
периоду посматране пољопривредне године нису користиле за пољопривредну 
производњу, већ су остављене „на одмору“ годину дана и улазе у плодоред (црни и 
зелени угар). Под црним угаром подразумева се само заорана површина, а под зеленим 
угаром површина која је заорана и засејана усевима за зелено ђубриво (детелина, лупина 
и сл.).  

Међутим, уколико су површине „на одмору“ под једногодишњим или вишегодишњим 
усевима који се користе за исхрану стоке у периоду од једне до пет година, уписују се у 
оквиру одговарајуће врсте крмног биља (шифре 56–63). Уколико се површине ораница и 
башта користе пет и више година за кошење сена или испашу стоке, без обзира на то да 
ли су засејане или остављене да се саме затраве (запарложе), сврстаће се у одговарајућу 
категорију – ливаде или пашњаци. 

 

 Површине ораница и башта које су на одмору дуже од једне године и не 
користе се сврстаће се у некоришћено пољопривредно земљиште (шифра 
84). 

Напомена: 
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Коришћена површина ораница и башта – укупно (шифра 68) представља збир 
површина под шифрама: 21, 25, 26, 27, 38, 50, 54, 64, 65, 66 и 67 и биће аутоматски 
израчуната. 

4. Ливаде и пашњаци (шифре 69–72) јесу површине које се користе за кошење или 
испашу стоке пет и више година или за производњу енергије. Ливаде и пашњаци који се у 
посматраној пољопривредној години нису косили, односно нису користили за испашу 
стоке нити за производњу енергије укључују се у некоришћено пољопривредно земљиште 
(шифра 84).  

Ливаде (шифра 69) – Уписују се површине обрасле травом које се низ година (пет и 
више) редовно косе ради добијања сена. Заједно се исказују површине природних и 
засејаних ливада (вештачке ливаде).  

Пашњаци (без пашњака за оскудну испашу) (шифра 70) – Обухватају се пашњаци 
који служе за интензивну испашу стоке. Исказују се низијски, планински и шумски 
пашњаци на добром тлу или на тлу средњег квалитета. Не обухватају се пашњаци за 
оскудну испашу (видети објашњење у наставку). 

Пашњаци за оскудну испашу (шифра 71) – Убрајају се углавном пашњаци са ниским 
приносом, који су на земљишту слабог квалитета (на кршу, старе сечине, деградиране, 
опустошене и сличне шуме, уколико на њима нису забрањени испаша и брст), као и 
пашњаци који се налазе изнад горње границе шумске вегетације и који не могу да служе 
за испашу већег броја стоке нити могу да се користе више пута у току године. 

Ливаде и пашњаци – укупно (шифра 72) представљају збир површина од шифре 69 до 
шифре 71, као што је означено на Упитнику. Уносом података у поља под шифрама 69–71 
поље под шифром 72 биће аутоматски израчунато. 

5. Вишегодишњи засади (шифре 73–79) представљају засаде воћа и бобичастог воћа, 
винограда, расадника и осталих засада (нпр. засади новогодишњих јелки) који се не 
узгајају у систему плодореда. Заузимају земљиште током дужег периода и дају приносе 
током више година. 

Површина под стаблима која су првобитно засађена ради производње дрвета, али се 
систематски годишње користе (беру се плодови) пре сече (нпр. стабла трешања, кестена 
итд.), пописује се у оквиру вишегодишњих засада, а не као површина земљишта под 
шумом. 

Површине под засадима као што су нпр. јагоде, руже, хмељ и сл. укључују се у категорију 
оранице и баште, чак и ако заузимају земљиште више од пет година. 

Површине под вишегодишњим засадима који више нису у производњи (запуштени засади) 
укључују се у некоришћено пољопривредно земљиште (шифра 84). 

Вишегодишњи засади могу бити на отвореном (шифре 73–77) или у заштићеном простору 
(шифра 78). 

Воћњаци и површине под бобичастим воћем (шифра 73) представљају површине на 
којима су засађена стабла воћака или бобичасто воће: малине, купине, боровнице, 
рибизла, брусница, дуд, огрозд и друго (осим јагода) и служе за производњу воћа.  

Уписују се површине свих воћњака, родних и младих, без обзира на то како су стабла 
уређена, колико је растојање између стабала и да ли се примењују агротехничке мере 
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обраде, тј. без обзира на то да ли су воћњаци плантажни или нису. Уколико су се између 
редова воћа гајили други усеви, површина под тим усевима такође се урачунава у 
површину воћњака.  

У површину воћњака не укључују се површине под појединачним стаблима воћа на 
окућницама и другим површинама. 

Виногради (шифра 74) јесу земљишта на којима су засађени чокоти винове лозе у 
везаном узгоју. Уписује се површина под виновом лозом, родном и младом.  

Уколико су се у винограду, између редова чокота, гајили други усеви, површина под тим 
усевима такође се урачунава у површину винограда.  

Не укључују се површине под појединачним чокотима винове лозе на окућницама и 
другим површинама. 

Расадници (шифра 75) – Подразумева се површина пољопривредног земљишта на којој 
се обављала производња младих дрвенастих биљака – садница, ради накнадног 
пресађивања. Обухватају се заједно: 

► воћни расадници – узгајање воћних садница; 

► лозни расадници – узгајање садница винове лозе; 

► шумски расадници – комерцијални расадници шумског дрвећа, у шуми или изван 
ње, као и 

► расадници шумског дрвећа које је газдинство узгајало за своје потребе изван 
шумског земљишта. Расадници унутар шума које је газдинство узгајало за своје 
потребе укључени су у површине под шумом (шифра 85); 

► расадници украсног биља – узгајање садница за садњу у вртовима, парковима, дуж 
путева (живе ограде, руже и остало украсно шибље и украсни четинари). 

Остали вишегодишњи засади на отвореном (шифра 76) – Уписују се површине под до 
сада непоменутим засадима на отвореном, као нпр. површине под врбацима (за плетење 
корпи), површине под рогозом, рогачем, површине на којима се узгајају тартуфи, као и 
површине под засадима јелки подигнутих за продају (новогодишње јелке). 

Вишегодишњи засади у заштићеном простору (шифра 78) – Приказују се површине 
сталних засада у стакленицима и пластеницима у посматраном периоду (уколико су такве 
површине постојале).  

Вишегодишњи засади – укупно (шифра 79) – Сабирају се подаци под шифрама: 73 + 
74 + 75 + 76 + 78, као што је назначено на Упитнику, а израчунавање је аутоматско. 

6. Коришћено пољопривредно земљиште – укупно (шифра 80) представља збир 
коришћених површина: окућнице (шифра 13), ораница и башта (шифра 68), ливада и 
пашњака (шифра 72) и вишегодишњих засада (шифра 79). Поље под шифром 80 биће 
аутоматски израчунато. 

Од тога: 

У власништву (шифра 81) – Од укупно коришћеног пољопривредног земљишта  
приказује се само коришћено пољопривредно земљиште у власништву свих чланова 
газдинства. Ова површина не сме бити већа од површине приказане под шифром 9. 
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Земљиште узето у закуп за новац или у натури (шифра 82) – Исказује се укупна 
површина земљишта које је у посматраној пољопривредној години узето од других на 
коришћење (у закуп), на основу унапред договорене ренте (за новац или у натури), за 
које постоји (писани или усмени) споразум о закупу.  

Земљиште узето у закуп на други начин (напола, бесплатно и сл.) (шифра 83) – 
Уписује се површина земљишта које се у посматраној пољопривредној години користило 
на основу писменог или усменог договора напола (наполица), или бесплатно, или на неки 
други начин (осим за новац или у натури). 

► Под коришћењем земљишта напола подразумева се да власник и закупац земљишта 
деле производњу (вредност производа или саме производе) по тачно договореним 
деловима.  

► Под бесплатним коришћењем земљишта подразумева се коришћење нпр. напуштене 
земље (нпр. домаћинство живи у граду или иностранству па, по договору, земљиште 
обрађује рођак, комшија или неко други). 

► Коришћење земљишта на неки други начин било би нпр. коришћење уз обавезу 
одраде и сл. 

 

 Збир података под шифрама 81, 82 и 83 мора бити једнак податку под 
шифром 80, Коришћено пољопривредно земљиште – укупно, као што је и 
назначено на Упитнику. Збир података под шифрама 82 и 83 може бити 
једнак податку под шифром 10 или мањи од њега. 

7. Некоришћено пољопривредно земљиште (шифра 84) представља пољопривредну 
површину којом је располагало дотично газдинство на дан критичног момента, али која се 
у посматраној пољопривредној години није користила из економских, социјалних или 
других разлога (нпр. поплављено земљиште). Ово земљиште се може поново вратити у 
процес обраде коришћењем ресурса којим газдинство располаже или давањем у закуп.  

8. Површина под шумом (шифра 85) представља површину под шумским стаблима и 
шумским грмљем, укључујући засаде топола унутар или изван шуме, расаднике шумских 
стабала за властите потребе газдинства унутар шума, заштитне појасеве, као и шумску 
инфраструктуру (шумске путеве, складишта дрвне грађе и сл.). 

Не обухватају се:  

► стабла ораха и кестена која се узгајају углавном због њихових плодова,  

► остали засади стабала која нису шумска и засади врбе,  

► површине под изолованим стаблима у малим групама или у низу (дрвореди), 

► паркови, вртови и некоришћени оскудни пашњаци,  

► ледине и тресетишта, 

► комерцијални расадници шумских стабала без обзира на то да ли су на шумском 
земљишту или ван њега, као и некомерцијални расадници шумских стабала која се 
узгајају за властите потребе газдинства, ван шумског земљишта,  

► комерцијални расадници новогодишњих јелки ван шумског земљишта (јелке гајене 
на пољопривредном земљишту). 

Напомена: 
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Од тога: у краткој ротацији (опходњи) (шифра 86) – Подразумевају се засади дрвећа 
који у кратком периоду (20 година или мање) дају финални производ (нпр. топола, багрем 
и друго дрвеће), без обзира на то да ли је то енергетски производ или производ за 
индустријску прераду. 

9. Остало земљиште (шифра 87) – Подразумева се земљиште газдинства под зградама, 
путевима, двориштима, вртовима и травњацима, рибњацима, трстицима, барама, 
камењаром, неплодним површинама, пешчарама и другим површинама неподобним за 
пољопривредну производњу, којим је газдинство располагало у посматраном периоду.  

Од тога: рибњаци (шифра 88) – Уписује се водена површина изграђена за намену гајења 
риба и рибље млађи, без обзира на врсту. 

10. Расположиво земљиште газдинства – укупно (шифра 89) представља збир 
укупно коришћеног пољопривредног земљишта, некоришћеног пољопривредног 
земљишта, површина под шумом и осталог земљишта (сабирају се подаци под шифрама: 
80 + 84 + 85 + 87). Поље под шифром 89 биће аутоматски израчунато. 

 

 Површина расположивог земљишта газдинства – укупно (шифра 89) мора 
бити једнака површини приказаној код питања 1 (шифра 12). 

11. Колика је ефективна површина са које се убирају печурке? (шифра 91) –  
Уписује се ефективна површина у m2 (површина врећа, полица и сл.) на којој су се гајиле 
печурке у посматраној пољопривредној години, и то у грађевинама које су посебно 
саграђене или адаптиране за узгој, подземним објектима, пећинама, подрумима и сл. 
Уколико је површина коришћена више пута у току посматраног периода, рачунаће се само 
једном. Не обухватају се површине под тартуфима који се узгајају на отвореном (уписују 
се под шифром 76 – остали вишегодишњи засади на отвореном).  

 

 Површина под печуркама мора бити исказана у m2 и не може се користити 
могућност прерачунавања јединица мера. 

12. Колика је површина под усевима који се користе за производњу енергије? 
(шифра 92) – Уписује се површина на којој су гајени усеви намењени за производњу 
биогорива. То могу бити жита, махунарке, соја, уљана репица, кромпир, крмно биље, сено 
са ливада и пашњака и сл. Ова површина је већ обухваћена приказаном површином 
коришћеног пољопривредног земљишта, у оквиру одговарајућег усева или засада. 

 

Поглавље: Земљиште, II део 

13. Површине под поврћем, бостаном  и јагодама – Подаци за питања под шифрама 
39–49 односе се на производне површине и производњу свежег поврћа, јагода и бостана 
(диње и лубенице), разврстане према начину гајења: на окућници – за сопствене потребе 
чланова газдинства (колоне 1 и 2), у стакленицима и пластеницима (колоне 3 и 4) и на 
отвореном (колоне 5 и 6).  

Напомена: 

Напомена: 
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Поједине врсте поврћа имају кратак вегетациони период, што омогућава и неколико берби 
у посматраној години са исте површине. Из тог разлога, у табели треба приказати  
производну површину, односно збирно површину која је искоришћена (више пута) у 
посматраном периоду за производњу одређене врсте поврћа. 

Водити рачуна о јединицама мере; површине под поврћем на окућници и у 
стакленицима и пластеницима уписују се искључиво у метрима квадратним (m2), 
тј.  не постоји могућност да апликација прерачуна јединицу мере. 

Парадајз (шифра 39). 

Купус и кељ (шифра 40). 

Паприкa (шифра 41) – Уписују се површине под индустријском и повртарском паприком. 

Црни лук (шифра 42). 

Бели лук (шифра 43). 

Карфиол (шифра 44). 

Шаргарепа (шифра 45). 

Грашак за зелено зрно (шифра 46) – Уписују се површине под грашком за свеже зелено 
зрно, намењено углавном за људску исхрану. 

Краставци (шифра 49а). 

Остало свеже поврће (шифра 47) – Под осталим свежим поврћем подразумевају се 
боранија, зелена салата, цвекла, спанаћ, блитва, броколи, тиквице, плави парадајз, 
пашканат, келераба, целер, ротквице, бундева печенка, кукуруз шећерац и кокичар и др. 

Бостан (шифра 48) – Уписују се површине под дињама и лубеницама – укупно. 

Јагоде (шифра 49). 

 

 Уколико постоји податак у пољу под шифром 50 „Поврће, бостан и јагоде – 
укупно“, тада се подаци о врсти гајеног поврћа, бостану и јагодама морају 
приказати и у табели 13, „Површине под поврћем, бостаном и јагодама“, у 
оквиру колона 3-6.   

14. Воћњаци и површине под бобичастим воћем 

Под плантажним воћњацима подразумевају се они засади у којима се редовно примењују 
савремене агротехничке мере, а подигнути су на већим површинама, применом 
плантажних система, тј. са одређеним размаком између редова стабала, што омогућава 
механизовану обраду.   

Екстензивни (традиционални) воћњаци су полуинтензивни или екстензивни воћни засади 
који понекад садрже стабла различитих врста воћа са различитом густином садње.  

Уписује се површина (родних и младих) и производња плантажних и екстензивних 
воћњака укупно (колоне 1 и 2) за сваку врсту воћа посебно (шифре 102–117). У колоне 3 
и 4 уписују се само површина и производња плантажних воћњака за сваку врсту воћа 
посебно.   

Напомена: 
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Остале воћне врсте (шифра 113) – Уписује се укупна површина под стаблима осталих 
врста воћа, нпр. киви, смокве, мушмуле и др. (колона 1), а производња се не уписује. 

Друго бобичасто воће (шифра 117) – Уписују се површине (укупна и родна) на којима 
су гајене друге врсте бобичастог воћа, нпр. рибизла, брусница, дуд, огрозд и др., (осим 
јагода), док се производња не уписује. 

Укупно (шифра 120) – Представља збир површина свих воћних врста воћњака укупно 
(колона 1) и збир свих воћних врста плантажних воћњака (колона 3) које ће бити 
аутоматски израчунате. 

 

 Површина воћњака и површина под бобичастим воћем – укупно (шифра 
120) мора бити једнака површини уписаној под шифром 73. 

 

15. Виногради 

Под плантажним виноградима подразумевају се они засади у којима се редовно примењују 
савремене агротехничке мере, који су подигнути на већим површинама применом 
плантажних система, тј. са одређеним размаком између редова чокота, што омогућава 
механизовану обраду.  

Екстензивни (традиционални) виногради су полуинтензивни или екстензивни засади 
винове лозе у којима обично није могућа механизована обрада.  

Уписује се површина (родних и младих) и производња плантажних и екстензивних 
винограда укупно у колоне 1 и 2 и од тога површина и производња плантажних винограда 
(колоне 3 и 4) посебно за сорте грожђа за производњу вина са географским пореклом, 
сорте за производњу црвеног/розе вина, сорте за производњу белог вина и стоне сорте 
грожђа (за јело), које су гајене у посматраном периоду.  

Сорте грожђа за производњу вина са географским пореклом (шифра 121) јесу 
сорте винове лозе које су заштићене и регистроване за производњу вина са географским 
пореклом, гајене у посматраном периоду. 

Сорте грожђа за производњу црвеног/розе вина (шифра 121а). 

Сорте грожђа за производњу белог вина (шифра 121б). 

Стоне сорте грожђа (за јело) (шифра 123) узгајају се за употребу грожђа у свежем 
стању (конзумне сорте). 

Укупно (шифра 124) – Збир површина и производње под шифрама 121‒123 биће 
аутоматски израчунат.   

 

 Површина винограда – укупно (шифра 124) мора бити једнака површини 
винограда под шифром 74. 
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Поглавље: Наводњавање, употреба ђубрива и обрада и одржавање 
земљишта 

Наводњавање 

Наводњавање је хидротехничка мера побољшања физичких својстава земљишта 
додавањем воде, како би се постигла оптимална влага за време вегетације усева и засада 
и тиме обезбедили оптимални приноси. Наводњавање се може примењивати у току једне 
фазе вегетације или током целог вегетацијског периода. 

У овом поглављу подаци се односе на наводњавану коришћену пољопривредну површину 
(у хектарима), начин наводњавања и извор воде за наводњавање.  

Укључене су површине које су бар једном наводњаване у посматраном периоду.  

 

 Површине наводњаване више пута обухватају се само једном. 

1. Колика је укупна површина коришћеног пољопривредног земљишта које је 
могуће наводњавати? (шифра 140) 

Уписује се укупна површина коришћеног пољопривредног земљишта које је било могуће 
наводњавати у пољопривредној 2017/2018. години употребом опреме и количине воде 
која је уобичајено расположива газдинству, без обзира на то да ли је оно наводњавано 
или не. Могућност наводњавања се првенствено односи на доступност воде коју је могуће 
искористити за наводњавање. Опрема којом је могуће довести воду до земљишта може 
бити сопствена или туђа, без обзира на врсту опреме. 

 

  Приказана површина не може бити већа од површине коришћеног 
пољопривредног земљишта газдинства – укупно (шифра 80). 

2. Навести наводњавану површину у 2017/2018. години по врстама усева и 
засада 

Уписује се површина земљишта – по наведеним врстама усева и засада (шифре 143–157) 
– које је наводњавано у посматраној пољопривредној години.  

Приказује се површина земљишта само под главним усевима и засадима који су бар 
једном били наводњавани у посматраном периоду. Површина наводњавана више пута 
обухвата се само једном. Укључују се и површине под пластеницима и стакленицима, док 
се површина под окућницом не укључује.  

 

 Приказана површина не може бити већа од површине коришћеног 
пољопривредног земљишта газдинства – укупно (шифра 80), нити већа од 
површине коришћеног пољопривредног земљишта које је могуће 
наводњавати (шифра 140). Наводњаване површине под наведеним 
категоријама усева и засада не могу бити веће од одговарајућих површина 
исказаних у поглављу Земљиште I. 

Напомена: 
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Остала наводњавана површина (шифра 157) ‒ Подразумевају се  површине под осталим 
усевима на ораницама и баштама, нпр. дуван, хмељ, соја, лековито, ароматично и зачинско 
биље, цвеће, као и површине под осталим сталним засадима на отвореном, нпр. расадници, 
врбици (за плетење корпи), површине под новогодишњим јелкама засађеним у 
комерцијалне сврхе и сл. 

3. На који начин је извршено наводњавање? 

Приказује се начин (један или више) коришћен у наводњавању површина у посматраном 
периоду укључујући и површине на окућници. Могуће је обележити више одговора. У 
поље поред изабраног начина наводњавања потребно је уписати „1“. Уколико постоје 
наведене наводњаване површине под шифрама 143–157, мора да постоји и обележен бар 
један начин наводњавања.  

Површински (шифра 158) – Метод провођења воде по тлу, било плављењем целе 
површине или навођењем воде кроз мале бразде (каналиће) између редова усева, 
коришћењем гравитације. Примењује се обично за наводњавање у повртарској 
производњи.  

Орошавањем (шифра 159) – Метод наводњавања усева прскањем воде прскалицом под 
високим притиском, попут кише, преко поља. Обухватају се сви системи наводњавања 
(стабилни, полустабилни и покретни). Примењује се у ратарској производњи. 

Кап по кап (шифра 160) – Тзв. микронаводњавање: метод наводњавања спуштањем 
воде ниско до биљака, кап по кап, или путем микропрскалица, или стварањем услова 
сличних магли. Највећу примену има код наводњавања воћака и других засада, затим у 
повртарству, а најмање се примењује у ратарству. 

4. Који је главни извор воде за наводњавање? 

Газдинство може да користи један извор за наводњавање или више њих, у зависности од 
временских услова или других разлога. У случају да је посматрана пољопривредна година 
била кишовита, па се није наводњавало, приказује се главни извор воде који би се 
користио за наводњавање током уобичајене или сушне године.  

Могуће је обележити само један одговор (уписати „1“). 

Подземне воде на газдинству (шифра 162) – Извори воде лоцирани на газдинству. 
Вода коришћена за наводњавање долази из бушених или ископаних бунара, или из 
извора слободног тока и слично. Ови се извори, осим за потребе наводњавања, могу 
користити и за остале потребе газдинства. 

Површинске воде на газдинству (шифра 163) – Природна језерца или вештачке бране 
које су у целини смештене на газдинству или их користи само једно газдинство. То могу 
бити и резервоари у којима се прикупља кишница или подземна вода. Ако се подземна 
вода скупља на брани само током сезоне наводњавања, онда се уписује као подземна 
вода (шифра 162). 

Површинске воде ван газдинства (шифра 164) – Језера, реке и други водотоци који 
нису вештачки направљени за потребе наводњавања. 

Вода из водовода (шифра 165) – Вода за наводњавање долази из заједничке водоводне 
мреже (водовода) и обично се наплаћује. Укључују се и случајеви када се водом из 
водовода пуне резервоари и цистерне и превозе на поља за наводњавање.  
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Остали извори (шифра 166) – Уписују се извори који нису обухваћени претходним 
одговорима. Подразумевају се извори код којих вода не може да се користи директно, већ 
мора да прође одређени (физички или хемијски) третман (нпр. слани извори, отпадна 
вода и сл.). 

Употреба стајњака 

Под употребом стајњака подразумева се агротехничка мера додавања одређених 
органских материја (чврстог стајњака, течног стајњака или осоке) земљишту за 
побољшање раста биљака и повећање приноса.  

Подаци се односе на употребу органског ђубрива у пољопривредној 2017/2018. години. 

1. Да ли је газдинство производило стајњак? (шифра 173) 

Из падајућег менија одабрати једну од опција („Да“ или „Не“). Опција „Да“ биће изабрана 
уколико је газдинство производило органско ђубриво (без обзира на врсту) и прелази се 
на питање 2. Уколико је изабран одговор „Не“, прелази се на питање 3. 

2. Навести колика је количина стајњака произведеног на газдинству испоручена 
са газдинства другим лицима (шифра 174)   

Од укупне количине стајњака (без обзира на врсту) произведеног на газдинству наводи се 
количина стајњака (у тонама) која је испоручена са газдинства у посматраној 
пољопривредној години, тј. количина која је продата или уклоњена ради индустријске 
прераде или ради директне употребе стајњака од стране другог газдинства. 

3. Навести колика је количина стајњака набављена од газдинстава других лица 
(шифра 174а)   

Навести количину стајњака (у тонама) набављеног за потребе газдинства од других лица. 

4. Технике употребе стајњака 

Потребно је приказати (у процентима) којом је техником вршена примена расположивог 
стајњака на газдинству. Под расположивим стајњаком подразумева се: стајњак 
произведен на газдинству + набављен од других газдинстава - стајњак испоручен са 
газдинства. 

Растурање стајњака (без обзира да ли је посреди чврсти стајњак, течни стајњак или 
осока) по површини земљишта без коришћења специјалне механизације може бити: без 
заоравања или заоравањем након 24 сата (шифра 500), растурањем и заоравањем у року 
од четири сата (шифра 501) и растурањем и заоравањем након четири до 24 сата – 
(шифра 502). 

Растурање течног стајњака и осоке у паралелне бразде може бити употребом: прикључка 
са цревима за непосредни унос (цистерне са вученим цревима) (шифра 503), или 
прикључка са вученим цревима са папучицом, тако да стајњак не долази у контакт са 
лишћем биљака (шифра 504). 
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шифра 503 шифра 504 

 

Убризгавање течног стајњака или осоке техником која омогућава убацивање 
(убризгавање) у канале који су направљени у земљишту у циљу смањења емисије 
амонијака и спречавања појаве непријатних мириса може бити: плитко (до 50 mm 
дубине), у плитке отворене бразде (шифра 505), или дубоко (до 150 mm дубине), у 
дубоке бразде које се затварају после апликације (шифра 506). 

 

Обрада и одржавање земљишта, 2017/2018. године 

1. Која врста обраде је примењена на ораницама и баштама у посматраној 
пољопривредној години? 

Приказују се површине ораница и башта по наведеним методама обраде земљишта између 
жетве и следећег сејања у посматраној пољопривредној години. Питање се односи само на 
површине под главним усевима (површина се приказује само једном), без површина под 
стакленицима и пластеницима и без површина коришћених ораница и башта које нису 
биле сејане/обрађиване у посматраној години (површине под вишегодишњим усевима и 
засадима на ораницама и баштама, нпр. површине под детелином, луцерком, јагодама, 
хмељом, ружама и сл.). 

Традиционална обрада (дубоко орање) (шифра 180) подразумева основну обраду 
земљишта, тј.  дубоко орање (превртање земљишта раоним или тањирастим плуговима). 

Заштитна обрада (плитка обрада без превртања земљишта) 
(шифра 181)  подразумева остављање биљних остатака на површини 
земљишта (најмање 30%) ради контроле ерозије и органског ђубрења, 
док се механичка обрада врши без превртања земљишта (ниска – 
плитка обрада тла). Може се изводити тешким култиваторима, 
тањирачама, дрљачама, разривачима и чизел плуговима. 

 
 
 
 
 
 
 

 Чизел плуг 
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Без обраде (шифра 182) – Подразумева се да није вршена обрада 
земљишта између жетве и сејања. Усеви се сеју директно у тло 
(сејалице за директну сетву) које није обрађено после жетве. Контрола 
раста корова постиже се хербицидима или другим методама (осим 
обраде).  

Сејалица за 
директну сетву 

 

 Збир података под шифрама 180, 181 и 182 може бити једнак податку о 
коришћеној површини ораница и башта – укупно (шифра 68) или мањи од 
њега (не сме бити већи). 

 

2. На који начин је извршена конзервација (заштита/покривање) ораница и 
башта у зимском периоду посматране пољопривредне године? 

Под конзервацијом се подразумевају методе примењене у заштити и очувању земљишта у 
циљу спречавања његовог осиромашења (испошћавања) у току посматране 
пољопривредне године, тј. покривеност ораница и башта у зимском периоду. Потребно је 
навести податак о површини ораница и башта према начину конзервације, без површина 
под стакленицима и пластеницима и без површина коришћених ораница и башта које нису 
биле сејане/обрађиване у посматраној години (површине под вишегодишњим усевима и 
засадима на ораницама и баштама, нпр. површине под детелином, луцерком, јагодама, 
хмељом, ружама и сл.). 

Озими усеви (шифра 183) – Подразумева се површина која је у јесен засејана озимим 
усевима (нпр. озимом пшеницом), који се жању или служе за испашу стоке. 

Заштитни усеви (шифра 184) – Подразумева се површина засејана посебним усевима у 
циљу спречавања ефекта ерозије или смањења хранљивих састојака земљишта, јер би, у 
супротном, оно било голо или подложно разним штетним деловањима. Усеви се пре 
пролећне сетве заоравају (не врши се њихова жетва нити служе за испашу стоке). Њихов 
економски значај је низак, а главни циљ је заштита тла.  

Биљни остаци (слама и стрњика) (шифра 185) – Подразумева се површина под 
биљним остацима из претходне сезоне (стрњика, лишће шећерне репе и сл.), као и 
површина накнадно покривена деловима биљака (нпр. површина покривена сламом). 
Методе обраде тла у овом случају нормално се примењују у пролеће. 

Земљиште без покривача (шифра 186) – Површина земљишта које је у јесен обрађено, 
али није засејано нити заштићено у току зиме, већ остаје голо до пролећне сетве. 
Оранице и баште код којих је методом обраде остављено више од 10% биљних остатака 
на површини евидентирају се под шифром 185. 

 

 Збир података под шифрама 183, 184, 185 и 186 може бити једнак податку 
о коришћеној површини ораница и башта – укупно (шифра 68) или мањи 
од њега (не сме бити већи). Збир података под шифрама 183, 184, 185 и 
186 једнак је збиру података под шифрама 180, 181 и 182. 

Напомена: 

Напомена: 



Анкета о структури пољопривредних газдинстава, 2018  
 

Републички завод за статистику     
 

47

3. Проценити површину ораница и башта која није обухваћена планираним 
плодоредом у посматраној пољопривредној години (шифра 187) 

Плодоред је поступак наизменичног гајења различитих биљних култура (на отвореном или 
под ниском заштитом) по планираном шаблону и у низу узастопних година, тако да иста 
биљна култура није у свакој сезони на истом земљишту (нпр. пшеница – јечам – раж – 
пшеница ...), и произвођач унапред планира који ће усеви бити на којој парцели у 
наредној сезони. 

Од укупне површине ораница и башта изразити у процентима површину на којој се гаје 
исте културе више од три године, тзв. монокултура (нпр. јагоде, детелина, хмељ, руже и 
сл.), као и површину која је била под неком другом, плодоредом непланираном, биљном 
културом због климатских, економских или других разлога и на којој није примењен 
систем плодореда. Уколико је читава површина ораница и башта обухваћена планираним 
плодоредом или газдинство не обрађује оранице и баште, у поље под шифром 187 
уписати нулу. 

Површине под пластеницима и стакленицима, као и површине под мешавинама трава, 
искључују се из површина које нису обухваћене плодоредом. 

Питање се односи само на површине под главним усевима (површину урачунати само 
једном). 

 

 Газдинство има на располагању 12 ha ораница и башта. На 10 ha усеви су се 
мењали у четворогодишњој ротацији: јечам – кукуруз – пшеница – 
сунцокрет. У посматраној пољопривредној години, уместо сунцокрета, из 
економских разлога, посејана је соја. На преосталој површини узгајају се 
јагоде (1 ha) на отвореном и поврће у стакленику (1 ha).      

Површина ораница и башта која није обухваћена планираним плодоредом 
израчунаће се на следећи начин: 10 ha (под, плодоредом непланираном, 
сојом) + 1 ha (под јагодама – монокултура) = 11 ha.  

Површина под стаклеником (1 ha) не урачунава се у површину ораница и 
башта које нису обухваћене плодоредом. 

С обзиром на то да се у Упитник уноси проценат површина ораница и башта 
које нису обухваћене планираним плодоредом, треба га израчунати на 
следећи начин: 11/12*100=96,7.  

У Упитник се уписује вредност 97 (заокружена вредност). 
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Поглавље: Стока, пчеле и друге животиње 

Уписује се сва стока (властита и туђа) и исказује се укупан број по врстама и 
категоријама, као и остале животиње гајене ради производње меса, јаја и вуне (не у 
сврхе лова) и производње меда, односно ради стицања прихода, које су се у критичном 
моменту Анкете, на дан 30. септембра 2018. године, налазиле на газдинству. Под туђим 
грлима подразумевају се грла која су власништво правних лица или других физичких лица 
а налазе се на дотичном газдинству због това, чувања, испаше итд. 

Не уписује се властита стока газдинства која се у време критичног момента Анкете 
налазила код других правних или физичких лица због това, чувања итд., као ни стока у 
транзиту (нпр. женке или мужјаци који су присутни на дотичном газдинству ради парења). 

Уколико је стока у тренутку критичног момента Анкете била на испаши ван газдинства 
(нпр. на заједничком пашњаку, или је у току премештања с једног пашњака на други), 
уписује се као да је на газдинству. 

Не уписују се кућни љубимци ни животиње гајене на газдинству из хобија, које се не 
користе за производњу или стицање прихода, осим коња за јахање, тркачких коња и коња 
који се гаје на газдинству а користе се само за рекреацију чланова породичног 
пољопривредног газдинства.  

1. Да ли газдинство гаји стоку, пчеле и друге животиње на дан 30. септембра 
2018? (шифра 191) 

Изабрати одговарајући одговор у пољу. Уколико је одговор „Да“, прећи на питање 2. 
Уколико је одговор „Не“, прећи на питање 14. 

2.  Говеда 

Говеда до 1 године старости – укупно (шифра 192) – Укупан број телади и младих грла 
говеда старости мање од једне године, без обзира на пол и на то да ли се узгајају за 
приплод или за клање. 

Говеда од 1 до 2 године старости: 

Мушка грла (шифра 193) – Без обзира на то да ли се узгајају за приплод или за клање;  

Женска грла (шифра 194) – Без обзира на то да ли се узгајају за приплод или за клање. 
Искључују се грла која су се телила и приказују се у оквиру одговарајуће категорије 
крава (говеда старости 2 године или више).  

Говеда старости 2 године или више: 

Мушка грла (шифра 195) која се гаје за приплод или за клање;  

Јунице (шифра 196) – Женска грла која се нису телила (укључујући стеона грла) а гаје се 
за приплод или за клање;         

 

На дан критичног момента Анкете на газдинству се налазило пет крава и 12 
јунади. Јунад су власништво правног лица с којим је склопљен уговор о тову. 

У Упитник треба уписати и краве и јунад. Укупан број говеда на газдинству 
(шифра 199) биће 17. 

Пример: 
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Краве су женска грла која су се бар једном телила (укључујући женска грла старости од 1 
до 2 године која су се телила), тј. стеоне краве, већ отељене краве и јалове краве.  

Музне краве (шифра 197) – Краве чије се млеко углавном користи за људску исхрану или 
прераду. Укључене су и засушене музне краве, као и музне краве излучене из приплода, 
без обзира на то да ли се тове у периоду од последње лактације до клања; 

Остале краве (шифра 198) – Краве чије се млеко углавном користи за исхрану телади – 
„краве хранитељке“, односно краве које се углавном гаје ради узгоја телади (у систему 
крава–теле), као и краве које се користе за рад (вучу). Укључене су засушене и излучене 
остале краве; 

 

 Збир музних крава (шифра 197) и осталих крава (шифра 198) представља 
укупан број крава на газдинству. 

Говеда – укупно (шифра 199) – Укупан број говеда на газдинству се аутоматски 
израчунава као збир података под шифрама: 192, 193, 194, 195, 196, 197 и 198, као што 
је и означено на Упитнику. Обавезно проверити са испитаником да ли добијени резултат 
одговара бројном стању говеда на газдинству. 

Од укупног броја говеда (шифра 199) посебно се приказују: 

Стеоне јунице (шифра 200) – Женска грла старости од 1 године или више која су стеона и 
од којих се очекује први подмладак;  

 

 Број стеоних јуница (шифра 200) не може бити већи од збира броја 
женских грла старости 1–2 године (шифра 194) и јуница старости 2 године 
или више (шифра 196). 

Бикови за приплод (шифра 201) – Мушка некастрирана приплодна грла старости од 1 
године или више; 

Волови (шифра 202) – Мушка кастрирана грла старости од 1 године или више, која се 
углавном користе за рад и вучу; 

 

 Укупан број бикова за приплод (шифра 201) и волова (шифра 202) не може 
бити већи од укупног броја мушких грла старости од 1 године или више 
(збир података под шифрама 193 и 195). 

Говеда у тову (шифра 203) – Укупан број грла која су стављена у тов, без обзира на пол, 
старост и начин товљења, како би се након постизања одређене телесне масе клала.  

 

 Збир броја стеоних јуница (шифра 200), бикова за приплод (шифра 201), 
волова (шифра 202) и говеда у тову (шифра 203) не може бити већи од 
броја говеда – укупно (шифра 199). 

3. Биволи (шифра 204) – Женска и мушка одрасла грла и подмладак. 
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4. Свиње 

Прасад масе мање од 20 kg (шифра 205) – Број прасади оба пола телесне масе испод 20 
kg, без обзира на то да ли сисају или не. 

Свиње од 20 до 49 kg (шифра 206) – Мушка и женска грла, без обзира на то да ли се гаје 
за тов или приплод. 

Товне свиње масе 50 и више kg – Број грла оба пола телесне масе 50 и више kg која се 
узгајају за клање (укључујући нерастове и крмаче излучене из приплода), а разврстана су 
у следеће тежинске категорије: 

50–79 kg (шифра 207); 

80–109 kg (шифра 208); 

110 и више kg (шифра 209). 

Приплодне свиње масе 50 и више kg – Број грла оба пола телесне масе 50 и више kg која 
се узгајају за приплод или су у приплоду (осим нерастова и крмача излучених из 
приплода) и која су разврстана у следеће категорије: 

Мушка назимад (шифра 210) – Млада мушка грла одабрана за приплод која још нису 
коришћена у приплоду; 

Женска назимад (шифра 211) – Млада женска грла одабрана за приплод која се још нису 
прасила; 

Од тога: супрасне назимице (шифра 212) – Од укупног броја женске назимади наводи се 
број супрасних, тј. младих женских грла која су први пут супрасна и од којих се очекује 
први подмладак; 

 

 Број супрасних назимица (шифра 212) не може бити већи од броја женске 
назимади (шифра 211). 

Крмаче (шифра 213) јесу одрасла женска грла која су се најмање једном прасила, осим 
излучених крмача; 

Нерастови (шифра 214) јесу одрасла мушка грла која се користе у приплоду, осим 
излучених нерастова. 

Свиње – укупно (шифра 215) – Укупан број свиња на газдинству, независно од намене 
узгоја и држања, аутоматски се израчунава као збир података под шифрама: 205, 206, 
207, 208, 209, 210, 211, 213 и 214, као што је и означено на Упитнику. Обавезно 
проверити са испитаником да ли добијени резултат одговара бројном стању свиња на 
газдинству. 

Од укупног броја свиња под шифром 215 посебно се приказују: 

Свиње у тову (шифра 216) – Укупан број грла која су стављена у тов, без обзира на пол, 
старост и начин товљења, како би се након постизања одређене телесне масе клала. То 
могу бити и свиње телесне масе испод 50 kg, осим прасади која сисају. 

 

 Број свиња у тову не може бити мањи од укупног броја товних свиња масе 
50 и више kg (збир података под шифрама 207, 208 и 209), нити већи од 
укупног броја свиња на газдинству (шифра 215). 

Напомена: 
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5. Овце 

Јагњад и шиљежад (шифра 217) – Укупан број јагњади и шиљежади оба пола до једне 
године старости, без обзира на намену гајења. 

Женска приплодна грла (шифра 218) јесу женска грла старости преко једне године која 
су се најмање једном јагњила (укључујући излучена грла), као и први пут припуштена 
грла од којих се очекује први подмладак. 

Овнови (шифра 219) јесу одрасла мушка грла старости преко једне године која се користе 
у приплоду. 

Остала грла (шифра 220) – Укупан број грла оваца која нису обухваћена претходним 
категоријама (остала двизад, шкопци и јалове овце).  

Овце – укупно (шифра 221) – Укупан број оваца на газдинству који се аутоматски 
израчунава као збир података под шифрама: 217, 218, 219 и 220, као што је и означено 
на Упитнику. Обавезно проверити са испитаником да ли добијени резултат одговара 
бројном стању оваца на газдинству. 

6. Козе 

Јарад (шифра 222) – Укупан број јаради до једне године старости, без обзира на пол и 
намену узгоја. 

Женска приплодна грла (шифра 223) јесу женска грла старости преко једне године која 
су се најмање једном јарила (укључујући излучена грла), као и први пут припуштена грла 
од којих се очекује први подмладак.  

Јарци (шифра 224) јесу одрасла мушка грла старости преко једне године која се користе 
у приплоду. 

Остала грла (шифра 225) – Укупан број грла коза која нису обухваћена претходним 
категоријама (јарад преко једне године старости која нису припуштана и јалова грла). 

Козе – укупно (шифра 226) – Укупан број коза на газдинству се аутоматски израчунава 
као збир података под шифрама: 222, 223, 224 и 225, као што је и означено на Упитнику. 
Обавезно проверити са испитаником да ли добијени резултат одговара бројном стању коза 
на газдинству. 

7. Коњи  (шифра 227) – Укупан број коња на газдинству, без обзира на пол, старост и 
намену гајења. 

8. Магарци, мазге и муле (шифра 228) – Све категорије магараца, мазги и мула укупно, 
без обзира на њихов пол, старост и намену гајења: млада и одрасла, женска и мушка 
грла. 

9. Живина  

Бројлери (шифра 229) – Пиле тешког линијског хибрида које се гаји у интензивним 
условима ради производње меса, које за 6–8 недеља постигне 1,8–2 (и више) kg живе 
масе, при којој се коље. Нису укључена једнодневна грла. 

Кокошке носиље (шифра 230) – Број кокошака које су достигле одређену полну зрелост, 
односно време проношења и носе јаја (због чега се и узгајају), без обзира на то да ли се 
снесена јаја користе за насад или исхрану (конзумна јаја). Укључују се и излучене 
кокошке. 
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Остали подмладак врсте кокоши и петлови (шифра 231) – Остала грла врсте кокоши која 
нису обухваћена претходним одговорима (кокице и петлови), осим једнодневних грла.  

Ћурке (шифра 232) – Женска и мушка одрасла грла и подмладак – укупно, осим 
једнодневних грла. 

Патке (пловке) (шифра 233) – Женска и мушка одрасла грла и подмладак – укупно, осим 
једнодневних грла.  

Гуске (шифра 234) – Женска и мушка одрасла грла и подмладак – укупно, осим 
једнодневних грла.  

Морке (шифра 235) – Женска и мушка одрасла грла и подмладак – укупно, осим 
једнодневних грла.  

Остале птице гајене на газдинству (шифра 236) – Женска и мушка одрасла грла осталих 
птица које се гаје на газдинству ради производње меса и јаја (не у сврхе лова нити из 
хобија) а које нису обухваћене претходним врстама (фазани-кокице, препелице, голубови 
и др.).  

Живина – укупно (шифра 237) – Подмладак (осим једнодневних грла) и одрасла грла свих 
врста живине, оба пола, који се аутоматски израчунава као збир података под шифрама 
229–236, као што је означено на Упитнику. Обавезно проверити са испитаником да ли 
добијени резултат одговара бројном стању живине на газдинству. 

10. Кунићи – Укупан број женки за приплод (шифра 238). 

11. Нојеви (шифра 239) – Женска и мушка одрасла грла и подмладак – укупно, осим 
једнодневних грла. 

12. Пчеле – укупан број пчелињих друштава (шифра 240) – Укупан број пчелињих 
друштава у кошницама, без обзира на врсту кошнице. У једној кошници може бити једно 
или више пчелињих друштава, тако да укупан број кошница (збир података под шифрама 
241 и 242) не мора бити једнак укупном броју пчелињих друштава. 

Кошнице са покретним саћем (шифра 241) – Укупан број кошница са пчелама које имају 
покретно саће и из којих се обично у току године више пута вади саће са медом 
(ђерзонке, сандучаре). 

Кошнице са непокретним саћем (шифра 242) – Укупан број кошница са пчелама које 
имају непокретно саће и из којих се у току године мед може извадити само једанпут 
(вршкаре, плетаре итд.). 

13.  Да ли газдинство гаји друге непоменуте врсте животиња? (шифра 243) 

Изабрати одговарајући одговор у пољу. Друге непоменуте врсте животиња могу бити нпр. 
кунићи – мужјаци и кунићи за тов, дивље свиње и јелени гајени ради производње меса.  У 
друге непоменуте врсте животиња не спадају нпр. нутрије и остале крзнашице, пужеви, 
свилена буба, калифорнијске глисте и сл. нити кућни љубимци, као ни животиње гајене у 
сврхе лова.  

14. Испаша стоке 

Да ли је стока газдинства била на испаши у последњих 12 месеци? (шифра 244) 

Питање се односи на врсте, односно категорије стоке која има значајан утицај на производњу 
пољопривредног газдинства, без обзира на то где је била испаша. Уколико је одговор „Да“, 
наставити са питањима о испаши. Уколико је одговор „Не“, прећи на питање 15. 



Анкета о структури пољопривредних газдинстава, 2018  
 

Републички завод за статистику     
 

53

Површина коришћена за испашу стоке, без површине заједничког земљишта (шифра 245) 

Oдноси се на површине под ливадама, пашњацима и мешавинама трава које су коришћене 
за испашу стоке (било да су властите или изнајмљене), без површина на заједничком 
земљишту (на заједничким утринама и пашњацима). 

Време које је стока провела на испаши, изузев времена проведеног на испаши на 
заједничком земљишту (шифра 246)  

Oдноси се на приближно време (у месецима) које су животиње провеле на испаши (два 
сата дневно сматра се минимумом за укључивање дана испаше). Ако се различит број 
животињских врста, односно категорија налазио на испаши различито време, евидентира 
се најдужи период. Уколико је време проведено на испаши мање од једног месеца, уписује 
се 1 (1). Искључује се време проведено на испаши на заједничком земљишту. 

Број стоке која је била на испаши на заједничком земљишту (шифра 247) – Уписује се 
број грла стоке по наведеним врстама, при чему се свако грло – у случају да је више пута 
било на испаши у току посматране године – евидентира само једном. 

Време које је стока провела на испаши на заједничком земљишту (шифра 248) односи се 
на приближно време (у месецима) које су животиње провеле на испаши на заједничком 
земљишту (два сата дневно сматра се минимумом за укључивање дана испаше). Ако се 
различит број животињских врста, односно категорија налазио на испаши различито 
време, евидентира се најдужи период. Уколико је време проведено на испаши мање од 
једног месеца, уписује се 1 (1). 

15. Производња сточарских производа 

Код производње млека приказати укупан број крава (шифра 520), оваца (шифра 521) и 
коза (шифра 522) које су музене у последњих 12 месеци, без обзира на то да ли су се на 
дан 30. септембра налазиле на газдинству, као и укупну количину помузеног млека, по 
врстама (кравље, овчије, козје). Уколико не може тачно да се утврди количина помузеног 
крављег, овчијег и козјег млека на газдинству, до овог податка треба доћи на следећи 
начин: утврдити дневну количину помузеног млека и помножити је бројем дана муже у 
посматраној години, и то за свако музено грло одговарајуће категорије (краве, овце, 
козе). Сабирањем годишњих количина помузеног млека по музеном грлу (крава или оваца 
или коза) добија се укупна количина одређене врсте млека произведеног на газдинству. 
Приказује се све намузено млеко без обзира на то да ли је искоришћено за људску 
исхрану, прераду или исхрану подмлатка. Интервали очекиване годишње производње 
млека по музеном грлу дати су у табели. 

 На газдинству су у последњих 12 месеци музене две краве и три овце. Једна 
крава је музена 10 месеци (око 300 дана) и њена дневна производња млека 
износи око 14 ℓ. Друга крава је музена три месеца (око 90 дана), са дневном 
производњом млека од око 12 ℓ.  
Код шифре 520, у колону 1 (број грла) уписати 2. У колону 2 (литара) 
уписати укупну производњу крављег млека на газдинству у посматраном 
периоду (5208): 300*14 ℓ + 90*12 ℓ = 5280 ℓ.  
Свака овца је музена по 150 дана. Дневно су давале по 1,5 ℓ.  
Код шифре 521, у колону 1 (број грла) уписати 3. Укупна производња овчијег 
млека у последњих 12 месеци јесте: 3*150*1,5 ℓ = 675 ℓ. У колону 2 уписати 
675. 

Пример: 
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Код производње млечних производа приказати количину (у kg) произведеног сира (шифра 
523), кајмака (шифра 524), павлаке (шифра 525), маслаца (шифра 526), обраног млека 
(шифра 527) и осталих непоменутих млечних производа (шифра 528) на газдинству у 
последњих 12 месеци, без обзира на то да ли је производња намењена за потребе 
газдинства или за продају. У остале непоменуте млечне производе спадају нпр. кисело 
млеко, јогурт и сл. Произведену количину обраног млека приказати једино у случају да се 
обрано млеко, добијено као споредни производ у току производње нпр. павлаке, кајмака 
или маслаца, није користило за производњу неког другог млечног производа (нпр. сира), 
већ се користило као готов производ. Приликом попуњавања ове табеле треба имати у 
виду количину млека потребну за добијање одређеног млечног производа. Нормативи 
млека за добијање најзаступљенијих млечних производа код нас дати су у табели. 
Одступања од норматива могућа су у зависности од врсте и квалитета сировог млека.  

Код производње јаја приказати податке о просечном броју кокошака носиља (шифра 529) 
које су носиле у последњих 12 месеци (без обзира на то да ли су се 30. септембра 
налазиле на газдинству или не), као и о укупном броју снесених јаја (шифра 530). 
Просечан број кокошака носиља је број кокошака носиља које су се обично налазиле на 
газдинству у посматраној години. Може се израчунати на следећи начин: нпр. у првих 
шест месеци посматране године било је 20 носиља, у другој половини 10. Просечан број 
кокошака носиља је (20+10)/2=15. Уколико не може да се одмах одговори на питање о 
укупном броју снесених јаја, утврдити број добијених (снесених) јаја по једној кокошки 
носиљи и тај број помножити просечним бројем кокошака носиља. Интервал очекиване 
годишње производње јаја по кокошки носиљи дат је у табели.  

Од укупног броја снесених јаја у посматраној години утврдити број конзумних јаја (шифра 
530а), тј. број јаја намењених за људску исхрану или прераду, укључујући продата 
конзумна јаја, конзумна јаја дата на поклон и сл. Не обухватају се јаја намењена за 
производњу једнодневних пилића (јаја за насад, инкубацију). 

Код производње вуне приказати број стрижених оваца (шифра 531) на газдинству, као и 
количину (у kg) острижене вуне (шифра 532) у последњих 12 месеци, без обзира на то да 
ли су се на дан 30. септембра овце налазиле на газдинству или не. Уколико не може да се 
утврди укупна количина острижене вуне у посматраној години, до овог податка доћи на 
следећи начин: утврдити количину острижене, непране вуне по једном грлу и помножити 
га бројем стрижених грла. За количину острижене вуне омогућен је унос децималног 
броја. Интервал очекиване годишње производње вуне по стриженој овци дат је у табели. 

Код производње меда приказати податак о укупном броју кошница (шифра 533) из којих 
је вађен мед у последњих 12 месеци, као и податак о укупној количини (у kg) добијеног 
меда (шифра 534), без обзира на то да ли су се на дан 30. септембра кошнице налазиле 
на газдинству или не. Интервал очекиване годишње производње меда по кошници дат је у 
табели. 

 

 Могућа су мала одступања од наведених интервала очекиване годишње 
производње. 

 

Напомена: 
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Поглавље: Пољопривредна механизација 

У табелу 1, „Механизација“, треба уписати само број властитих једноосовинских 
трактора (мотокултиватори), двоосовинских трактора и комбајна које је дотично 
газдинство користило у посматраној пољопривредној години у пољопривредне сврхе на 
газдинству. Не уписује се механизација која није коришћена. 

Под туђом пољопривредном механизацијом (наведене врсте) која је коришћена у 
посматраном периоду подразумева се: 

► пољопривредна механизација у власништву другог газдинства, задруге или лица 
које врши услуге (или је изнајмљује) и сл., коју је дотично газдинство унајмило са 
пратећом радном снагом или без ње; 

► пољопривредна механизација коју поседује (дели) заједно са другим газдинством 
(једним или више), а која се, на дан критичног момента, није налазила на 
газдинству; 

► пољопривредна механизација која је била у власништву дотичног газдинства, 
употребљавана једно извесно време у посматраном периоду и у истом том периоду 
продата.  

Механизација у власништву два газдинства (или више) уписује се као властита код 
газдинства код ког је била на дан критичног момента.  

Једноосовински трактори (мотокултиватори) (шифра 268)  
обухватају ручне једноосовинске тракторе, култиваторе и 
мотокопачице (фрезе) са седиштем или без њега.  

Двоосовинске тракторе треба приказати према снази: 

До 18 kW (до 24 KS) (шифра 270); 

19–37 kW (25–50 KS) (шифра 271);  

38–66 kW (51–90 KS) (шифра 272); 

67–88 kW (91–120 KS) (шифра 273); 

89 и више kW (121 и више KS) (шифра 274). 

Двоосовински трактори – укупно (шифра 269) обухватају све двоосовинске тракторе – 
точкаше и гусеничаре, без обзира на марку, употребу горива и врсту, као и обим радова у 
пољопривреди.  

Збир података под шифрама 270–274 једнак је броју двоосовинских трактора – укупно 
(шифра 269), што ће бити аутоматски израчунато. 

Универзални житни комбајни (шифра 275) – Самоходна машина за једнофазну жетву 
ратарских усева (житарица и уљарица). 

Силажни комбајни (шифра 276) намењени су уситњавању биљака и спремању силаже. 
Укључују се самоходни, вучени и ношени силажни комбајни. 

Остали комбајни (шифра 277) – У остале комбајне спадају: берач за 
кукуруз, комбајни за поврће, воће, шећерну репу, бербу семенског 
кукуруза, кукуруза шећерца и др. 

 

 

    
Берач кукуруза 
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Табелу попунити на следећи начин:  

► У колоне 2–7 уписати број, разврстан према интервалима старости за сваку 
наведену врсту механизације.  

Прва колона (укупно) биће аутоматски израчуната. 

► Уписати податке за двоосовинске тракторе према снази (под шифрама 270–274).  

 Ред „Укупно“ (шифра 269) биће аутоматски израчунат.  

► За сваку понуђену врсту механизације у колони 8 треба означити ред (чекирати 
поље) у зависности од тога да ли је газдинство користило туђу механизацију у 
посматраном периоду или није. 

Поглавље: Радна снага и активности газдинства и остали подаци о 
газдинству 

Радна снага на газдинству  

1. Чланови газдинства и стално запослени на газдинству 
 

 Табела се попуњава само за породично газдинство.  

Подаци се уносе за носиоца газдинства, без обзира на то да ли је у 
посматраној пољопривредној години обављао пољопривредне активности 
или не.   

Подаци за супружника, остале чланове породице и рођаке уписују се 
само за оне који су обављали пољопривредне радове – активности на 
газдинству у посматраном периоду и старији су од 15 година.  

Такође, у табелу треба уписати податке за стално запослена лица на 
газдинству која нису чланови породице нити рођаци а која су обављала 
пољопривредне активности у посматраном периоду. 

Под пољопривредним активностима подразумевају се:  

► рад на пољу – орање, сетва, сакупљање сена, жетва, одржавање воћњака и 
винограда, брање воћа и грожђа и сл.; 

► гајење животиња – припрема и расподела хране, мужа, брига о животињама; 

► организација производње и управљање – куповина, продаја производа газдинства, 
рачуноводство у вези са газдинством и сл.; 

► сви послови на газдинству у вези са складиштењем, обрадом и припремом 
производа за тржиште (силирање сточне хране, чишћење, паковање и сл.); 

► одржавање пољопривредних објеката и машина, транспорт робе до пијаце, 
припрема и продаја сопствених пољопривредних производа на пијаци и сл.; 

► производња вина од сопственог грожђа. 
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У пољопривредне активности не урачунавају се: 

► рад на кућним пословима (прање, кување, чишћење, спремање зимнице и сл.); 

► прерада пољопривредних производа (осим производње вина од сопственог грожђа); 

► активности у вези са шумарством, ловом, риболовом или узгојем рибе, без обзира на 
то да ли се обављају на газдинству или не; 

► друге активности које доносе приход – зараду. 

Под другим активностима које доносе приход – зараду подразумевају се све 
активности које нису пољопривредне активности на газдинству а имају економски утицај 
на газдинство. Оне могу бити:  

► активности директно у вези са газдинством – користе се ресурси газдинства: 
земљишне површине, пољопривредне зграде, машине, опрема, радна снага или 
пољопривредни производи, и могу да се: 

– обављају на газдинству (непољопривредне активности као што је туризам, 
народна радиност, прерада пољопривредних производа за продају – осим 
прераде грожђа ради производње вина у случају да је количина прерађеног 
грожђа искључиво или углавном из сопствене производње и сл.), 

– не обављају на газдинству (пољопривредни и непољопривредни рад по 
уговору, нпр. рад сопственим комбајном); 

► активности које нису директно у вези са газдинством – не користе се ресурси 
газдинства, осим радне снаге газдинства, и могу да се: 

– обављају на газдинству – нпр. фризер/фризерка или кројач/кројачица који 
пружају услуге на газдинству, трговац-члан газдинства ради у самосталној 
трговинској радњи (где се не продају производи газдинства) или у 
пољопривредној апотеци која је лоцирана на газдинству, давање часова на 
газдинству – обука од стране члана газдинства и сл. 

– не обављају на газдинству – свако друго запослење чланова газдинства као 
нпр. рад у банци, фабрици, администрацији, просвети и др.  
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АКТИВНОСТИ НА ГАЗДИНСТВУ 
      
      

Пољопривредне  Друге активности на газдинству 
активности  које доносе приход 

     
Рад на пољу  Директно у вези  Нису директно у вези са 
► орање  са газдинством  газдинством 
► сетва  обављају се на  

обављају се на газдинству 
► сакупљање сена  газдинству  
► жетва  ► туризам  

► пружање услуга на 
газдинству 

фризер  
► одржавање   ► народна   кројач 
воћњака и  радиност  давање часова и сл.  
винограда  ► прерада   

► обављање неке 
регистроване 
делатности 

пољопривредна  
► брање воћа и   пољопривредних  апотека 
грожђа и сл.  производа    трговинска радња 

  за продају и сл.  и сл. 
Гајење         
животиња  не обављају се на  

не обављају се на газдинству 
► припрема и   газдинству  
дистрибуција  ► пољопривредни и   ► остали рад у 

формалном и 
неформалном 
запослењу: 

 у банци 
хране  непољопривредни   у фабрици 

► мужа  рад по уговору   у администрацији 
► брига о   (рад са сопственим   у просвети и сл. 
животињама и сл.  машинама) и сл.    

      
Организација и       
реализација      
производње      
► куповина      
► продаја        
производа      
газдинства      

► одржавање       
пољопривредних      
зграда      

► припрема (прање, 
паковање, 
сортирање), 
транспорт и  

     

продаја      
сопствених      
пољопривредних      
производа на      
пијаци и сл.      

      
Производња       
вина      
од сопственог      
грожђа      
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Под члановима газдинства (шифре 354–367) подразумевају се носилац газдинства, 
чланови породице и рођаци носиоца газдинства (венчани или невенчани супружник, деца, 
родитељи, фамилија стечена браком или усвојени чланови, као и браћа и сестре носиоца 
газдинства и супружника) који раде на газдинству, без обзира на то да ли станују на 
газдинству (да ли припадају другом домаћинству) и да ли су за свој рад на газдинству на 
неки начин плаћени или не.  

За чланове породице и рођаке носиоца газдинства који су обављали 
пољопривредну активност на газдинству (шифре 356–367) потребно је у 
одговарајућем реду у претколони уписати шифру која се односи на сродство члана са 
носиоцем газдинства. Шифре се налазе у заглављу табеле.  

Стално запослени на газдинству који нису чланови породице нити рођаци (шифре 
368–373) јесу сва лица која редовно обављају пољопривредни рад на газдинству и за 
такав рад добијају надокнаду (плата, надница, помоћ, плаћање у натури и сл.) од стране 
газдинства, а нису чланови породице носиоца газдинства нити рођаци, без обзира на то 
да ли за њихово ангажовање газдинство уплаћује доприносе (да ли су пријављени 
одговарајућим службама или не).  

Пол (колона 1) – Уписати шифру 1 за мушки, односно 2 за женски пол.  

Навршене године старости (колона 2) – Уписати навршене године живота са стањем на 
дан критичног момента. 

 

 Прво се уносе подаци о полу и навршеним годинама живота за све чланове 
газдинства и стално запослене на газдинству, па се тек онда уписују 
остали подаци за свако евидентирано лице у табели (почев од носиоца 
газдинства). 

Ко доноси дневне одлуке о пољопривредној производњи? (колона 3) 

Уписује се 1 код оног лица које организује пољопривредну производњу и које је 
одговорно за доношење дневних финансијских и производних одлука на газдинству 
(управник или менаџер на газдинству). Управник или менаџер на газдинству може бити: 
носилац газдинства, било који други члан газдинства, као и стално запослени на 
газдинству. Могуће је обележити само један одговор. 

Колико је дана у посматраном периоду и просечно сати по дану лице искористило 
за обављање пољопривредних активности на газдинству? (колоне 4 и 5)  

Испитаник процењује број дана и просечно сати по дану које је свако лице утрошило за 
обављање пољопривредних активности на газдинству у посматраном периоду. Не 
укључује се обављање кућних послова.  

 

 Приликом процењивања времена искоришћеног за обављање 
пољопривредних активности на газдинству потребно је водити рачуна о 
томе које активности јесу пољопривредне активности на газдинству, као и 
о сезонском карактеру послова (колико су се послови обављали у току 
зиме, а колико у току лета), о празницима, боловању и сл. 

Носилац газдинства не мора обављати пољопривредну активност на 

Напомена: 

Напомена: 



Методолошко упутство  
 

  Републички завод за статистику 
 

60

газдинству. Међутим, уколико је носилац газдинства уједно управник или 
менаџер, подразумева се да је обављао пољопривредну активност на 
газдинству и у том случају унос података о времену искоришћеном за 
обављање те активности је обавезан.  

Да ли је лице у истом периоду обављало другу активност која је доносила приход 
а у вези је са газдинством? (колона 6)  

Уписати шифру једне од понуђених опција (у заглављу табеле) у зависности од тога да ли 
је лице у посматраном периоду, поред пољопривредних активности, обављало и другу 
активност која је доносила приход (другу профитабилну активност), а у вези је са 
газдинством, и то: 

► Да, више него пољопривредне активности на газдинству – (више је времена 
искоришћено за обављање друге активности која доноси приход) – шифра 1; 

► Да, мање него пољопривредне активности на газдинству – (мање је времена 
искоришћено за обављање друге активности која доноси приход) – шифра 2; 

► Не у случају да лице није обављало другу профитабилну активност осим 
пољопривредне активности на газдинству – шифра 3.   

Да ли је лице у истом периоду обављало другу активност која је доносила приход 
а није у вези са газдинством? (колона 7)  

 

 Уколико је лице обављало више других профитабилних активности у 
посматраном периоду, одговор се даје за ону другу профитабилну 
активност за чије је обављање утрошено највише времена. 

Уписати шифру једне од понуђених опција (у заглављу табеле) у зависности од тога да ли 
је лице у посматраном периоду, поред пољопривредних активности, обављало и другу 
активност која је доносила приход (другу профитабилну активност) а није у вези са 
газдинством, и то: 

► Да, више него пољопривредне активности на газдинству – (више је времена 
искоришћено за обављање друге активности која доноси приход) – шифра 1;  

► Да, мање него пољопривредне активности на газдинству – (мање је времена 
искоришћено за обављање друге активности која доноси приход) – шифра 2; 

► Не у случају да лице није обављало другу профитабилну активност осим 
пољопривредне активности на газдинству– шифра 3.   

 

 Приликом попуњавања колона 6 и 7 потребно је водити рачуна о томе које 
су друге активности које доносе приход у вези са газдинством, а које нису 
у вези са газдинством. 
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 Носилац газдинства (који уједно и доноси дневне одлуке о 
пољопривредној производњи на газдинству) рођен је 11. фебруара 1952. 
године. У посматраној пољопривредној години, у пролећним и летњим 
месецима, обављао је послове у ратарству и повртарству (око 200 дана – 
по шест сати дневно), док је у зимским месецима углавном радио око стоке 
(око 100 дана – по три сата дневно). Супруга носиоца газдинства је у 
посматраној пољопривредној години углавном радила на следећим 
пословима: хранила је стоку и музла краву (у зимским месецима ове 
послове je обављаo њен супруг), припремала је производе за продају на 
пијаци (прала је и сортирала поврће и воће неколико пута недељно по три 
сата дневно, у току пролећа и лета, око 95 дана), сирила је млеко за 
продају (око 300 дана – један сат дневно), правила је зимницу и обављала 
остале кућне послове. У гостима је провела 16 дана. Рођена је 21. 
децембра 1956. године. 

До 30. септембра 2018. године носилац газдинства је навршио 65, а 
његова супруга 60 година (уписати податке у одговарајуће редове у 
колони 2). Како носилац газдинства уједно доноси дневне одлуке на 
газдинству, у поље, у одговарајућем реду (колона 3), треба уписати 1.   

У посматраној пољопривредној години носилац газдинства је радио око 
300 дана (200 + 100). Број сати утврђује се на следећи начин: [(200 x 6 + 
100 x 3) / 300=5]. У колону 4 уписује се 300, а у колону 5 уписује се 5. У 
колоне 6 и 7 уписује се шифра 3 (одговор „Не“). 

У пољопривредне активности супруге спадају: храњење стоке, мужа краве 
и припрема производа за пијацу. Број дана утрошен на ове активности 
утврђује се на следећи начин: наведене послове супруга не обавља у 
зимским месецима (децембар, јануар, фебруар, део марта, тј. око 100 
дана). Од укупног броја дана у години треба одузети број дана када није 
радила (100 дана) и 16 дана колико је провела у гостима (365 - 100 - 
16)=249. Процена је да је супруга обављала пољопривредне активности 
249 дана. 

У колону 4 уписује се 249.  

Број сати утврђује се на следећи начин: храњење стоке и мужа крава 
(365-100-16) по 3 сата дневно 249х3=747 утрошених сати, затим 
припрема производа за пијацу око 95 дана по 3 сата дневно 95х3=285 
утрошених сати. Просечан број сати израчунава се: (795+285)/249=4,14 а 
то је приближно 4 сата. 

У колону 5 уписује се 4. 

Супруга носиоца газдинства правила је сир за продају, што спада у другу 
активност у вези са газдинством која је доносила приход. За ову активност 
супруга је трошила мање времена (300 сати) него за обављање 
пољопривредних активности (747+285=1032 сата) у посматраној 
пољопривредној години, па се тако у колону 6 уписује шифра 2 (одговор 
„Да, мање него пољопривредне“), а у колону 7 уписује се шифра 3 
(одговор „Не“). 
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2. Запослени према полу и броју радних дана искоришћених за обављање 
пољопривредних активности на газдинству (шифре 374–378) 

 

 На питања 2 и 3 дају се одговори само за правна лица/предузетнике. 
Подаци се односе само на лица која су обављала пољопривредне 
активности у посматраном периоду. 

Уписује се број запослених и укупан број дана утрошених за обављање пољопривредних 
активности у посматраном периоду, према полу и датим интервалима броја радних дана, и 
води се рачуна о боловањима и одсуствовањима, празницима и сл. Води се рачуна и о 
томе шта све спада у пољопривредне активности.  

Потребно је обратити пажњу на то да у ове активности, у складу са објашњењем, спада и 
нпр. вођење књиговодствене и друге евиденције заједничких служби у вези са 
пољопривредном производњом. 

У ред под шифром 379 биће аутоматски израчунати збирни подаци за колоне 1, 2, 3 и 
4, како је и означено на Упитнику. 

3. Подаци о лицу које доноси дневне одлуке о пољопривредној производњи на 
газдинству правног лица / предузетника (управник или менаџер) – Уписују се 
основни подаци о лицу које доноси дневне одлуке и организује пољопривредну 
производњу на газдинству. То може бити руководилац производње или, у случају да 
има више руководилаца различитих видова пољопривредне производње, лице које је 
одговорно за организацију целокупне пољопривредне производње на газдинству. 
Само једно лице може бити менаџер – управник. 

Пол (шифра 380) – Изабрати опцију из падајућег менија. 

Навршене године старости (шифра 381) – Уписују се навршене године старости са 
стањем на дан критичног момента. 

Укупан број радних дана у посматраном периоду (шифра 382) – Уписује се број 
радних дана утрошених за пољопривредне активности и води се рачуна о боловањима и 
одсуствовањима, празницима и сл. 
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 Подаци о сезонској радној снази, лицима ангажованим на основу уговора и  
нивоу обучености (питања 4–7) уносе се и за породично газдинство и за 
газдинства правних лица / предузетника и обавезна су.   

4. Да ли је газдинство ангажовало сезонску радну снагу? (шифра 383) – Под 
сезонски ангажованим лицима подразумевају се лица која нису чланови газдинства 
нити су стално запослена на газдинству, која су повремено (сезонски) ангажована на 
газдинству, уз новчану или било коју другу врсту надокнаде, или бесплатно (нпр. моба, 
рад ученика и студената на школским газдинствима, рад затвореника и сваки други 
неплаћени рад), у посматраној пољопривредној години. 

Уколико се изабере опција „Да“, уписује се укупан број радних дана (прерачунатих на 
осам сати) које је остварила повремено (сезонски) ангажована радна снага, разврстано на 
мушку (шифра 384) и женску (шифра 384а) сезонску радну снагу.  

Уколико су сезонски радници радили више од осам сати дневно, рачуна се као да су  
радили осам сати (пун радни дан). Уколико су сезонски радници били ангажовани мање 
од осам сати дневно, тада је потребно сабрати све сате и поделити са осам. 

Од тога: бесплатно (моба, рад ученика и студената на школским газдинствима, 
рад затвореника и сл.) – Уколико је газдинство ангажовало сезонску радну снагу 
бесплатно, бира се опција „Да“ и затим се уписује укупан број радних дана (прерачунатих 
на осам сати), разврстано на мушку (шифра 386) и женску (шифра 386а) сезонску радну 
снагу.  

Уколико није ангажована сезонска радна снага на газдинству, биће изабрана опција „Не“. 

 

 У последњих 12 месеци газдинство је ангажовало сезонску радну снагу уз 
новчану надокнаду, и то: за окопавање кукуруза (два радника мушког пола, 
три дана, 10 сати дневно), за кошење ливаде (два радника мушког пола, један 
дан, четири сата, два пута у току године) и за бербу воћа три радника (две 
жене и један мушкарац, шест дана, 10 сати дневно). Газдинство није 
ангажовало бесплатну сезонску радну снагу нити друга лица на основу 
уговора.   

Укупан број радних дана израчунава се на следећи начин:  

- за окопавање кукуруза: 2 радника х 3 дана (преко 8 сати рада рачуна се 
као 8 сати, тј. пун радни дан) = 6 дана - мушкарци 

- за кошење ливаде: [(2 радника х 1 дан х 4 сата) х 2 пута годишње] / 8 = 
(8 х 2) / 8 = 2 дана - мушкарци 

- за бербу воћа: 2 жене х 6 дана (преко 8 сати рада рачуна се као 8 сати, тј. 
пун радни дан) = 12 дана; 

- за бербу воћа: 1 мушкарац х 6 дана (преко 8 сати рада рачуна се као 8 
сати, тј. пун радни дан) = 6 дана; 

Укупан број радних дана сезонски ангажованих лица – мушкарци: 6 + 2 + 6 = 
14. Број 14 се уписује код питања 4 (шифра 384). 

Укупан број радних дана сезонски ангажованих лица – жене: 12. Број 12 се 
уписује код питања 4 (шифра 384а). 

У пољима под шифрама 385 и 387 бира се одговор „Не“. 
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5. Да ли је газдинство ангажовало друга лица на основу уговора? 

Уколико је одговор „Да“, бира се опција у падајућем менију, а затим се уписује укупан 
број радних дана (прерачунатих на осам сати), разврстано на мушка (шифра 388) и 
женска (шифра 388а) лица ангажована на основу уговора (видети објашњење и пример 
за обрачун укупног броја радних дана сезонски ангажованих лица). 

Уколико нису ангажована друга лица на основу уговора, бира се опција „Не“. 

Друга лица ангажована на основу уговора јесу лица која су ангажована за рад на 
газдинству од треће стране (није их директно ангажовало газдинство), на основу 
склопљеног уговора о сарадњи, пружању специјализованих услуга и сл. Надокнаду за рад 
ових лица најчешће исплаћује страна која их је и упутила на газдинство. 

 

 Због ремонта стакленика, газдинство је користило услуге предузећа које се 
бави производњом и постављањем стакленика, које је, у те сврхе, ангажовало 
и послало раднике мушког пола (3). Радници су радили два дана по осам сати 
дневно. 

Три радника сматраће се лицима ангажованим на основу уговора и њихови 
радни дани биће израчунати на следећи начин:  

3 радника х 2 дана = 6 дана 

Код питања 5 изабрати опцију „ДА“ у пољу под шифром 387, а затим уписати 
број 6 у поље под шифром 388. 

6. Ниво обучености лица које доноси дневне одлуке о пољопривредној  
производњи односи се на лице које је већ означено као управник или менаџер. 
Обученост управника или менаџера подразумева највиши ниво обучености стечен до 
критичног момента.  

Уписује се 1 у одговарајуће поље. Могуће је обележити само један одговор: 

Само пољопривредно искуство стечено праксом (шифра 389) – Подразумева се 
највише завршена основна школа без завршених курсева из области пољопривреде; 

Завршени курсеви из области пољопривреде (шифра 390) – Поред завршеног 
редовног школовања (основна, средња, виша или висока школа), завршен је један курс 
или више курсева из области пољопривреде; 

Завршена средња школа из области пољопривреде (шифра 391) – Подразумева се 
средња пољопривредна или ветеринарска школа без завршених курсева из области 
пољопривреде; 

Завршена друга средња школа (шифра 392) – Без завршених курсева из области 
пољопривреде; 
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Завршена виша школа или факултет из области пољопривреде (шифра 393) – 
Подразумева се пољопривредни или ветеринарски факултет или виша школа у овим 
областима без завршених курсева; 

Завршена друга виша школа или други факултет (шифра 394) – Без завршених 
курсева из области пољопривреде.  

7. Да ли је лице које доноси дневне одлуке о пољопривредној производњи у  
последњих 12 месеци похађало неку обуку у вези са пољопривредним 
активностима или другим активностима у вези са газдинством? (шифра 395) 

Под обуком се подразумева похађање семинара, курсева или неког другог вида обуке коју 
обезбеђује предавач или одговарајућа институција, чији је примарни циљ стицање нових 
знања у вези са пољопривредним активностима или другим активностима у вези са 
газдинством. Бира се опција „Да“ уколико је лице похађало обуку. У супротном, бира се 
опција „Не“. 

Друге активности газдинства које доносе приход 

8. Да ли је газдинство обављало друге активности у вези са газдинством које су 
доносиле приход? (шифра 396) 

Утврђује се да ли су се у пољопривредној 2017/2018. години обављале и активности које 
не спадају у пољопривредне, али су директно везане за газдинство и њима је остварен 
приход.  

Не обухватају се активности у вези са прерадом пољопривредних производа за 
сопствену потрошњу газдинства.  

Прерада примарних пољопривредних производа (млеко, воће, поврће и сл.) у секундарне 
производе (сир, кајмак, кобасице, пекмез, ракија и сл.) намењене за продају, која се 
одвија на газдинству, без обзира на то да ли су сировине произведене на газдинству или 
су купљене од других, сматра се другом активношћу у вези са газдинством која доноси 
приход и биће евидентирана код одговарајућег питања. Производња вина је друга 
активност у вези са газдинством која доноси приход уколико је прерађена већа количина 
купљеног грожђа него грожђа из сопствене производње газдинства.  

Уколико су се обављале друге профитабилне активности у вези са газдинством, бира се 
опција „Да“ у пољу под шифром 396, а затим се уписује 1 у поље поред активности 
која се обављала. Могуће је обележити више одговора. 

Прерада меса (шифра 397) – Подразумева се израда свежих и трајних месних 
производа, сушење меса и сл. за продају. 

Прерада млека (шифра 398) – Подразумева се израда сира и других млечних производа 
за продају. 

Прерада воћа и поврћа (шифра 399) – Подразумева се нпр.: сушење, прерада воћа и 
поврћа, производња вина од грожђа у случају да је прерађена већа количина купљеног 
грожђа него грожђа из сопствене производње, производња сокова, џемова, ракије и др. 
за продају. 

Прерада других пољопривредних производа (шифра 400) – Односи се на прераду 
осталих примарних пољопривредних производа, нпр. прављење сточне хране 
(концентрата) и сл., за продају. 
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Обрада дрвета (шифра 401) – Подразумева се обрада сировог дрвета за продају, уз 
коришћење радне снаге са газдинства, машина и опреме коју газдинство иначе користи за 
пољопривредну производњу, нпр. сеча шуме и производња огревног дрвета или дрвне 
грађе, при чему се даља прерада дрвета (као што је нпр. производња намештаја) сврстава 
под „народну радиност“. 

Активности у шумарству (шифра 402) – Подразумева се било који рад у шумарству који 
доноси приход газдинству, уз коришћење радне снаге са газдинства, машина и опреме 
коју газдинство иначе користи за пољопривредну производњу (нпр. заштита шума од 
штеточина коришћењем сопствених пољопривредних машина – прскалица, уз надокнаду). 

Туризам (шифра 403) – Смештај и друге активности у вези са туризмом (све делатности у 
туризму, услуге смештаја и исхране, обилазак газдинства за туристе или друге групе 
посетилаца, спорт и рекреација), при чему се користе земљиште, зграде, радна снага и 
други ресурси са газдинства (нпр. пољопривредни производи за исхрану туриста). 

Народна радиност (шифра 404) – Евидентира се уколико се чланови газдинства баве 
ручним радом за продају (нпр. плетењем корпи, везењем и плетењем, израдом сувенира, 
намештаја, играчака и др.) и при томе користе ресурсе газдинства, независно од начина 
продаје тих производа.  

Производња енергије из обновљивих извора енергије (шифра 405) – Подразумева 
се производња и продаја енергије добијене коришћењем енергије ветра, паљењем сламе, 
производњом биогаса и сл. Ако газдинство овако добијену енергију користи искључиво за 
сопствене потребе, ову активност не треба евидентирати. Продаја пољопривредних 
производа за производњу енергије или изнајмљивање земљишта за постављање 
одговарајуће опреме такође се не укључује. 

Узгој рибе (шифра 406) – Гајење рибе у рибњацима, за продају. Не подразумевају се 
активности у вези са риболовом. 

Рад на основу уговора – Подразумева се рад уз коришћење радне снаге са газдинства, 
машина и опреме који припадају газдинству, уз надокнаду, и то: 

У области пољопривреде (шифра 407) – Пружање услуга сопственим машинама, нпр. 
комбајнирање, орање и сл. (како са формалним тако и без формалног уговора); 

У другој области (шифра 408) – Чишћење снега, еколошки сервис и сл. 

Пружање здравствених, социјалних или едукативних услуга (шифра 408а) – 
Подразумева се едукативни или педагошки рад на фарми, услуге бриге о старим лицима, 
деци, хендикепираним лицима, као и пружање услуга пансиона за кућне љубимце и друго. 

Друге, до сада непоменуте активности (шифра 409) – У ове активности спада нпр. 
изнајмљивање (издавање у закуп) пољопривредних објеката газдинства, који се у 
неком периоду у току године не користе у те сврхе. Давање земљишта у закуп не спада у 
другу профитабилну активност у вези са газдинством. 

Уколико постоји одговор „Да“ на питање 8, навести учешће прихода од тих 
активности у укупном приходу газдинства (шифра 410) – У укупан приход газдинства 
улазе приходи од пољопривредних активности и других профитабилних активности 
директно везаних за газдинство, као и директна плаћања (субвенције остварене по основу 
пољопривредне производње, нпр. за производњу млека). Искључују се приходи од 
активности које нису у вези са газдинством (приходи на основу запослености, социјална 
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примања и сл.), као и субвенције добијене за инвестиције у посматраном периоду, тј. у 
пољопривредној 2017/2018. години. Учешће прихода се исказује у процентима (%), на 
основу процене испитаника. 

Остали подаци о газдинству 

 

 Одговори на питања 1, 2 и 3 дају се само за породично газдинство. 
Одговори на сва остала питања у овом поглављу дају се за свако 
газдинство, без обзира на правни статус. 

1. Да ли је газдинство продавало сопствене пољопривредне производе у 
пољопривредној 2017/2018. години? (шифра 411) 

Изабрати одговор „Да“ уколико је газдинство повремено или стално продавало 
пољопривредне производе које је само произвело, без обзира на то да ли је продавало 
примарне пољопривредне производе или прерађене пољопривредне производe 
произвeдене у домаћинству од сопствених примарних производа.  

Примарни пољопривредни производи могу бити: стока, јаја, млеко, вуна, кострет, мед, 
стајњак, жита, шећерна репа и остало индустријско биље, крмно биље, кромпир, 
поврће, укључујући печурке, јагоде, бостан, цвеће и украсно биље, семенски и садни 
материјал, сено са ливада и пашњака, воће (укључујући бобичасто воће), грожђе, 
вино од сопственог грожђа и сл. 

Прерађени пољопривредни производи могу бити: млечни производи (сир, кајмак, 
путер, кисело млеко), ракија, зимница, сувомеснати производи, остали суви производи 
(нпр. суво воће) и сл. 

Изабрати одговор „Не“ уколико је газдинство повремено или стално продавало 
прерађене пољопривредне производe који нису произвeдени од сопствених примарних 
производа или уколико није продавало сопствене пољопривредне производе.  

2. Да ли је више од половине укупне продаје пољопривредних производа 
газдинства остварено продајом непосредним потрошачима? (шифра 412) 

Уколико је газдинство продало више од пола (више од 50%) производа из сопствене 
производње на пијаци, односно директно потрошачима (физичким лицима – не 
ресторанима, болницама и сл.) у посматраном периоду, бира се одговор „Да“. У 
супротном, уписује се одговор „Не“. Одговор се уписује на основу процене 
испитаника. 

3. Да ли је на газдинству потрошено више сопствених пољопривредних 
производа него што је продато? (шифра 413) 

Уколико је газдинство потрошило за своје потребе више од пола (више од 50%) 
вредности производа из сопствене производње, тј. више је потрошило за исхрану 
чланова газдинства, за исхрану стоке и сл. него што је продало у посматраном 
периоду, бира се опција „Да“. У супротном, бира се опција „Не“. Одговор се уписује на 
основу процене даваоца података. 

Напомена: 
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4. Да ли газдинство користи рачунар за вођење евиденције о пољопривредном 
пословању? (шифра 419) 

Уколико газдинство користи рачунар за вођење евиденције о свом пословању, бира се 
опција „Да“. Уколико је одговор негативан, бира се опција „Не“. 

5. Да ли се води рачуноводствена евиденција на газдинству?  

Из падајућег менија изабрати одговор „Да“ уколико се о пољопривредним 
активностима на газдинству воде рачуноводствене књиге од стране чланова 
газдинства, или услужно, ангажовањем трећег лица.  

6. Да ли је газдинство регистровано у Регистру газдинстава Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде? (шифра 421) 

Треба изабрати одговор „Да“ у случају да је газдинство регистровано, а затим уписати  
регистарски број (12 цифара) газдинства (шифра 422).  

Газдинство је регистровано уколико постоје подаци о газдинству у Регистру 
газдинстава Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за текућу 
годину, без обзира на то да ли су до 1. марта текуће године обновљени захтевом од 
стране газдинства или су преузети из претходне године у случају да није дошло до 
промене у пољопривредној производњи (Правилник о изменама и допунама 
Правилника о начину и условима уписа и вођења Регистра пољопривредних 
газдинстава, обрасцима захтева за упис и обнову регистрације и прилога, 
документацији која се прилаже уз захтев, начину чувања података, као и о условима 
за пасиван статус пољопривредног газдинства, „Службени гласник РС”, број 97/11). 

7. Да ли се газдинство бави органском производњом, или је у фази преласка на 
органску производњу? (шифра 720) 

Газдинство се бави органском производњом уколико производи биљне и животињске 
производе применом метода органске производње (прописане Законом о органској 
производњи, „Службени гласник РС“, број 30/10), за које поседује званичан 
сертификат да су произведени методама органске производње. Газдинство је у фази 
преласка на органску производњу ако примењује методе органске производње, али 
период транзиције – трансформације из конвенционалне у органску производњу – још 
није завршен, па се не може сматрати да је производња у потпуности усклађена са 
принципима органске производње дефинисаним законом, тј. да су производи 
сертификовани. 

Треба изабрати одговор „Да“ само за газдинства која поседују званичан сертификат 
да производе биљне и животињске производе применом метода органске производње, 
или је у фази преласка на органску производњу. 
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5. Слање података у базу 

По завршеном уносу података у сва поглавља Упитника, избором опције „Излаз“ попуњени 
Упитник биће сачуван у меморији лаптопа.   

Када се обезбеди приступ интернет конекцији треба извршити слање података у базу 
избором опције „Слање података“, која се налази на панелу који се појављује после 
логовања у апликацију.  

На истом панелу налази се и информација о томе да ли постоји интернет конекција или не 
и обавештење о успешности слања података.  

Кликом на опцију „Слање података“ сви упитници који су до тог момента сачувани у 
меморији лаптопа биће послати. 

Уколико је потребно унети било какву измену на већ послатим упитницима, то је могуће и 
када су подаци већ послати. Измене се спроводе на следећи начин:  

- Унети ПИГ газдинства за које се мењају подаци; 

- На панелу ће се појавити порука:  

 

 

 

- Изабрати опцију „Yes“ и унети измене тамо где је потребно (као и приликом 
попуњавања Упитника први пут). 

Приликом следећег слања података у базу измењени Упитник ће заменити претходни.  
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IV. РАД НАКОН ЗАВРШЕНОГ АНКЕТИРАЊА 

Анкетар 

Када обиђе сва додељена газдинства и за свако газдинство са Листе пошаље Упитник у 
базу, анкетар је завршио анкетирање. Сви упитници морају бити исправно попуњени (без 
грешака) и са попуњеним обавезним пољима. ( ПИГ и „ Одзив газдинства“).  

У року од седам дана по завршеном анкетирању, по упутствима контролора, анкетар 
раздужује додељену опрему (торба са лаптопом, пуњачем и мишем) и враћа Листу. 
Такође, анкетар је дужан да потпише радни лист контролора, чиме потврђује број 
исправно попуњених упитника у Анкети. 

Контролор 

Након завршеног анкетирања од стране свих додељених анкетара и провере целокупног 
материјала (иправљене све грешке у Упитницима), контролор је дужан да по налогу 
регионалног координатора организује враћање опреме и потписивање радног листа 
контролора.  Опрему анкетара, као и потписани радни лист на основу кога се врши 
исплата, контролор враћа регионалном координатору у року од седам дана по завршеном 
анкетирању. 
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ПРИЛОЗИ 

Прилог 1   
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Прилог 2   

Пример правилно попуњеног Упитника за породично пољопривредно газдинство 

Пример који следи у наставку представља илустрацију правилно попуњеног Упитника. Сви 
подаци о пољопривредном газдинству су измишљени, али одсликавају реалну ситуацију 
која се може наћи на терену. 

Подаци једног пољопривредног газдинства 

На основу Листе газдинстава коју је добио, анкетар (шифра акетара FSS77017) прво 
посећује газдинство Николе Ђорђевића, које је пристало на сарадњу. 

Провером података из адресара потврђено је од стране носиоца породичног газдинства 
Николе Ђорђевића да сви идентификациони подаци из адресара одговарају постојећим 
стању, и то: 

 матични број: 2411963720049;  

 адреса на којој живи заједно са породицом у општини Велика Плана, насеље 
Марковац, Нишка улица, број 7; 

 да се на истој адреси налази и седиште његовог пољопривредног газдинства; 

 кућни број телефона: 026/334981 и број мобилног телефона 063/1797941. 

На питање која је анкетар поставио о расположивом земљишту добио је следеће одговоре: 

 газдинство у власништву поседује 15 хектара; 

 ради обављања пољопривредне производње газдинство је узело у закуп за новац 
28 хектара. 

Домаћинство Николе Ђорђевића станује у кући од 100 квадрата и поседује 4 ара 
пољопривредног земљишта које се налази поред куће и на којем узгаја поврће искључиво 
за сопствену потрошњу, и то: 

 парадајз на 2 ара – укупна производња 280 kg, 

 црни лук на 2 ара – укупна производња 120 kg. 

У пољопривредној 2017/18. години газдинство је на ораницама и баштама узгајало 
следеће културе: 

 пшеницу на 25 хектара, просечан принос 4,8 t/ha; 

 кукуруз за зрно на 8 хектара, просечан принос 7,3 t/ha; 

 сунцокрет на 4 хектара, просечан принос 3,1 t/ha. 

Поред тога, газдинство има 2 хектара плантажних воћњака, на којима се налазе: 

 јабуке на 1,2 хектара – укупна производња 16.920 kg; 

 кајсије на 80 ари – укупна производња 4.480 kg. 

Газдинство такође располаже једним хектаром плантажних винограда, који су сви родни 
(сорте грожђа за производњу вина са географским пореклом) и на којем се произведе 
5.800 kg грожђа.  
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Некоришћено пољопривредно земљиште газдинства износи 5 ари. Такође, газдинство у 
свом поседу има шуму површине 2,9 хектара.  

Газдинство од укупно расположивог земљишта може да наводњава 15 хектара, а од тога је 
претходне године наводњавало 8 хектара површине под кукурузом. 

Наводњавање је вршено површински, а главни извор воде за наводњавање је вода из 
бунара. 

Газдинство је производило стајњак и целокупна количина стајњака употребљена је 
растурањем по површини земљишта са заоравањем након једног дана. Стајњак није 
набављан од других газдинстава. У обради земљишта коришћен је традиционални начин 
на површини од 37 хектара. Под озимим усевима је било 25 хектара, док је 12 хектара 
земљишта било без заштите у зимском периоду. Обухваћена површина ораница и башта 
планираним плодоредом износи 75%. 

Поред биљне производње газдинство се бави и гајењем стоке. На газдинству се налазе: 

 2 мушка грла говеда старости преко 2 године (бикови за приплод); 

 2 музне краве старости преко 2 године; 

 30 прасади до 19 килограма; 

 15 товних свиња тежине 50–79 килограма; 

 15 товних свиња тежине 80–109 килограма; 

 10 крмача; 

 од укупног броја 60 свиња се налази у тову; 

 20 бројлера. 

Од две музне краве газдинство је добило 5000 литара млека, од којег је производило сир 
и кајмак, и то: 

 650 килограма сира; 

 100 килограма кајмака. 

Стока газдинства није била на испаши у последњих 12 месеци. 

При обављању пољопривредних активности газдинство користи само сопствену 
пољопривредну механизацију, и то: 

 два сопствена двоосовинска трактора снаге 55 kw, старости 3 и 4 године; 

 један сопствени универзални житни комбајн старости 15 година. 

Газдинство има и један трактор снаге 55 kw, старости преко 20 година, који не користи за 
обављање пољопривредних активности. 

На газдинству Николе Ђорђевића станује пет чланова: 

 Никола Ђорђевић, носилац газдинства, има 55 година; 

 Јелена Ђорђевић, супруга носиоца газдинства, има 54 године; 

 Драган Ђорђевић, син носиоца газдинства, има 27 година; 

 Марија Ђорђеви, снаја носиоца газдинства, има 25 година; 
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 Ивана Ђорђевић, ћерка носиоца газдинства, има 14 година. 

Сви чланови породичног пољопривредног газдинства имали су пољопривредне активности 
на газдинству. Бавили су се следићим активностима: 

 Никола Ђорђевић, који је носилац газдинства и доноси дневне одлуке о 
пољопривредној производњи, радио је 330 дана у години на обављању 
пољопривредних активности, у просеку 8 сати, и није обављао друге активности 
које доносе приход; 

 његова супруга Наташа радила је 270 дана у просеку по 5 сати дневно на 
пословима као што су: храњења стоке и продаја пољопривредних производа на 
пијаци. Такође бавила се и прерадом млека и прерадом воћа и поврћа које 
газдинство продаје (око 90 дана, у просеку 4 сата дневно). 

 син носиоца газдинства, обављао је пољопривредне активности на газдинству 
укупно 330 дана у просеку 6 сати. У исто време превозио је воће и поврће са 
газдинства на место продаје и назад,  120 дана, у просеку 1 сат дневно. 

 снаја носиоца газдинства радила је 150 дана, у просеку 1 сат, на пословима муже 
крава и исхране стоке на газдинству. Поред ових активности помогала је у сирењу 
млека (200 дана – један сат дневно). Додатни приход остварује радом у једном 
фризерском салону у селу (225 дана – 6 сати дневно).  

 ћерка носиоца газдинства повремено је обављала послове бербе и поред тих 
активности обављала је послове који се односе на прераду млека, воћа и поврћа на 
газдинству. 

За потребе резидбе и бербе воћа и грожђа газдинство је ангажовало три сезонска радника 
(два мушкарца и жену). Укупан број радних дана ангажованих радника за дате потребе 
износио је 90 дана (сваки радник по 30 радних дана). Такође, газдинство повремено 
ангажује још једног радника (мушкарца), ради помоћи у обављању повремених 
пољопривредних активности које су присутне на газдинству. Укупан број радних дана овог 
радника износио је 35. Сви радници су ангажовани без уговора и плаћени су за обављање 
наведених активности.  

Никола руководи пословима на газдинству на основу пољопривредног искуства стеченог 
праксом и није у последњих 12 месеци похађао ниједну обуку у вези са пољопривредним 
активностима или другим активностима у вези са газдинством. 

Газдинство се у својим активностима бави прерадом млека, воћа и поврћа и приход од 
ових активности износи 30% од укупних прихода које газдинство остварује. 

Чланови газдинства нису потрошили за своје потребе више од половине укупне вредности 
производа добијених на газдинству, нити је више од половине укупне продаје остварено 
продајом непосредним потрошачима односно, произведено грожђе и јабуке газдинство 
даје у откуп. 

Газдинство поседује рачунар, али га не користи за вођење било какве пољопривредне 
евиденције пословања, јер газдинство ни не води рачуноводствену или пољопривредну 
евиденцију пословања. 

Газдинство је регистровано у Регистру Министарства пољопривреде и води се под бројем 
002563198792.  
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Органска производња није заступљена на газдинству, нити се планира прелазак на ову 
производњу. 

Како треба правилно попунити упитник на основу приложеног примера  

Уласком у упитник на екрану ће се појавити почетни панел.  

Анкетар треба, са Листе газдинстава коју је добио, да унесе ПИГ у одговарајуће поље. 

 

 

 

Уношењем првих неколико цифара броја ПИГ те притиском на тастер „Ентер“ отвориће се 
у падајућем менију Адресар из кога треба изабрати газдинство које се анкетира.  

Затим треба тастером „Ентер“ прелазити преко поља, док се не стигне до поља „Одзив 
газдинства“.  

Провером података из адресара утврђено је да сви идентификациони подаци одговарају 
постојећем стању, па тако није потребно вршити исправке. 

Како је Никола Ђорђевић пристао на анкетирање, у пољу „Одзив газдинства“ из падајућег 
менија треба изабрати опцију 1 (Газдинство се анкетира), а потом прећи на прво 
поглавље Упитника. 
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Поглавља у Упитнику повезана су логичком контролом1, па је због тога неопходно Упитник 
попуњавати по редоследу поглавља. 

У поглављу Земљиште I део, код питања бр. 1 уписати податке о расположивом 
земљишту, како је изнео испитаник. У нашем примеру, испитаник је површину земљишта 
исказао у хектарима, те није било потребно користити могућност прерачунавања јединица 
мера.  

Питање бр. 1 треба попунити на следећи начин: 

 

 

 

Под окућницом се подразумева површина, обично поред куће, на којој газдинство узгаја 
пољопривредне производе за сопствене потребе, при чему газдинство може повремено да 
продаје вишак производа са те површине. У нашем случају, површина окућнице износи 4 
ара, што, прерачунато у хектаре, износи 0,04 ha, јер је испитаник изјавио да се наведено 
поврће узгаја само за сопствену потрошњу газдинства. 

Питање бр. 2 треба попунити на следећи начин: 

 

 

 

Питања од 3 до 6 уписују се према изјави испитаника и води се рачуна да се поред 
површина упише и производња.  

Питања треба попунити на следећи начин: 

                                                 

1 Логичка контрола служи за идентификацију грешака и њихово благовремено исправљање,  чиме се олакшава 
рад на терену и каснија обрада података. На пример, уколико  се испитаник изјаснио да располаже укупно са 
10ha коришћеног пољопривредног земљишта, а касније каже да сеје пшеницу на 15ha,  логичка контрола ће 
га упозорити да је у питању грешка која мора да се исправи. Завршетак рада у сваком поглављу врши се 
кликом на логичку контролу, исправљањем евентуалних грешака, чувањем и преласком на следеће поглавље 
односно слог. 
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Сви збирни редови у Упитнику биће аутоматски израчунати, као што се може видети и на 
слици. 

Код питања број 6 треба пазити да се у пољима под шифрама 81–83  уписују искључиво 
подаци о коришћеном пољопривредном земљишту. С обзиром на то да је испитаник 
изјавио да је, ради обављања пољопривредне производње, газдинство узело у закуп за 
новац 28 хектара, тај се податак уписује у поље под шифром 82. У овом случају податак 
под шифром 81 добија се као разлика коришћеног пољопривредног земљишта (шифра 80 
која се аутоматски израчунава) и податка уписаног у поље под шифром 82, што у нашем 
примеру износи 12,04 хектара. 

  

 

 

У примеру је већ речено да газдинство у власништву поседује 15 хектара расположивог 
пољопривредног земљишта, али користи само 12,04 (што је добијено приказаном 
рачуницом). У сваком случају, збир поља под шифрама 81, 82 и 83 мора бити једнак 
површини у пољу под шифром 80, на шта ће упозорити и апликација поруком.  

Разлика у површини између расположивог земљишта у власништву (15 хектара) и 
коришћеног пољопривредног земљишта у власништву (12,04 хетара) биће распоређена у 
оквиру питања од 7 до 9: 
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Треба водити рачуна о томе да се под питањем број 9 у поље под шифром 87 уписује 
површина под кућом – 100 m2, што износи 0,01 хектар. 

У другом поглављу, Земљиште II део, неопходно је разврстати поврће, воће и винограде 
по врстама/сортама и уписати податке о површинама и производњи. У нашем примеру 
газдинство узгаја на окућници поврће (парадајз и бели лук), па се у табелу број 13, у 
колоне 1 и 2, уписују површине и производња за дате врсте поврћа. Разлика у односу на 
претходно поглавље јесте што се површина поврћа на окућници мора изразити у m2. У 
задатку газдинство располаже са 2 ара парадајза и 2 ара црног лука, па је неопходно аре 
претворити у m2, што у нашем случају износи 200 m2.   
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У циљу спречавања грешака приликом попуњавања табела 14 и 15, као и приликом 
попуњавања наводњаваних површина у поглављу 3, направљена су фиксна помоћна поља 
у којима су исказане вредности већ попуњене у оквиру поглавља 1. 

На питања о наводњавању, употреби стајњака, обради и одржавању земљишта у 
поглављу 3, испитаник је дао јасне одговоре које је неопходно унети. Код питања број 4 
вода из бунара се уписује као подземна вода на газдинству – попуњава се поље под 
шифром 162.  

Водити рачуна о напомени која се налази испод наведених питања 1 и 2, што значи да 
збир података у пољима под шифрама од 180 до 182 и од 183 до 186 мора бити мањи од 
укупне површине ораница и башта под шифром 68, као и да збирови података ових поља 
морају бити једнаки.  

Подаци у нашем примеру попуњавају се на следећи начин: 
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Газдинство располаже и сточним фондом. Број стоке по категоријама и узрасту се уписује 
у поглавље 4 – Стока, пчеле и друге животиње, у складу са одговорима испитаника. Треба 
имати у виду да се број стоке посматра на дан критичног момента Анкете, док се 
производња односи на целу пољопривредну годину. Због тога је могућ случај да 
газдинство нпр. нема говеда на дан 30. септембра, али је имало производњу млека у току 
посматране године. У нашем случају газдинство има 2 музне краве, које су произвеле 
5000 l млека. Прерадом млека на газдинству добијено је 650 kg сира и 100 kg кајмака. 

Немојте заборавити да након сваког поглавља треба урадити ЛК и исправити грешке 
уколико их има! 
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Кад је реч о механизацији, у нашем примеру газдинство је користило властиту 
механизацију за обављање пољопривредних активности. Потребно је у поглављу 5 
попунити податке о  механизацији коришћеној на газдинству, и то по годинама старости и 
снази (за тракторе). Трактор који се не користи за обављање пољопривредних активности 
не треба уписивати. 

С обзиром на то да газдинство у примеру није користило туђу механизацију, не треба 
попуњавати колону 8, „Туђа“. 

 

 

 

Последње поглавље у Упитнику односи се на радну снагу, активности газдинства и остале 
податке о газдинству. Посебну пажњу у овом поглављу треба обратити на то које су 
активности пољопривредне и на одређивање времена искоришћеног за њихово обављање. 

У нашем примеру носилац газдинства, који је у исто време и управник (доноси дневне 
одлуке о пољопривредној производњи), обавља само пољопривредну активност на 
газдинству и целокупни радни дани и сати се уписују под шифром 354 колона (4) и (5). 
Међутим, супруга носиоца обаљала је пољопривредне активности на газдинству 270 дана 
у просеку по 5 сати дневно (храњење стоке и продаја пољопривредних производа на 
пијаци). Поред ових активности, бавила се и прерадом млека и прерадом воћа и поврћа 
што спада у друге актувности  у вези са газдинством (око 90 дана, у просеку по 4 сата 
дневно). У овом случају, у колону (4) и (5) уписују се само дани и сати, тј. време 
искоришћено за обављање пољопривредних активности на газдинству (270 дана у 
просеку по 5 сати дневно), у које се не укључују друге активности које је супруга носиоца 
обављала, као што су прерада млека, воћа и поврћа. 

Да би се попунила колона (6), потребно је упоредити време искоришћено за обављање 
других активности у вези са газдинством које су доносиле приход са временом 
искоришћеним за обављање пољопривредних активности на газдинству. У нашем 
примеру, за носиоца газдинства уноси се број 3, док се за његову супругу уноси број 2, с 
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обзиром на то да је обављала друге активности у вези са газдинством које су доносиле 
приход, али мање од пољопривредних активности: 270х5=1350 утрошених сати за 
пољопривредне активности, што је више од (90х4)=360 утрошених сати за друге 
активности које су доносиле приход у вези са газдинством. 

У случају сина носиоца газдинства водити рачуна о томе да је укупан број дана утрошених 
за обављање пољопривредних активности 330, као и о томе да транспорт сопствених 
пољопривредних производа сопственим возилом такође спада у пољопривредне 
активности (видети стране 54 и 55). У нашем примеру син је обављао пољопривредне 
активности на газдинству укупно 330 дана, које обухватају и активности транспорта 
сопствених пољопривредних производа сопственим возилом. Укупан број дана за 
обављање пољопривредних активности износи 330 дана. Просечан број сати по дану 
утврђује се на следећи начин: (330х6+120х1)/330=6,36 а то је приближно 6 сати дневно.  

У колону (4) треба уписати 330, а у колону (5) треба уписати 6. 

У случају снаје, поступити на следећи начин: како је она обављала пољопривредне 
активности на газдинству 150 дана по 1 сат дневно, у колону (5) уписује се 150, а у 
колону (6) уписује се 1. Такође, снаја је обављала и другу активност која доноси приход, 
а у вези је са газдинством (помагала је у сирењу млека) и то 200 дана по један сат 
дневно. Како је за то утрошено више времена него што је утрошено за пољопривредне 
активности, у колону (6) треба уписати 1.  

Снаја је, поред ових активности, радила и у фризерском салону 225 дана по 6 сати 
дневно, па се у колону (7) такође уписује 1, јер је и за обављање ове активности 
утрошено више времена него за пољопривредне активности. 

Активности ћерке носиоца газдинства не узимају се у обзир, јер се ова питања односе 
само на лица старија од 15 година. 

Подаци у нашем примеру попуњавају се на следећи начин: 
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Питања број 2 и 3 се у овом случају не попуњавају, јер је реч о породичном 
пољопривредном газдинству. 

Код питања број 4 водити рачуна о полу ангажоване сезонске радне снаге и томе да ли је 
плаћена или није. 

Потребно је сабрати дане ангажоване мушке радне снаге (два радника по 30 дана = 60 
дана + један радник 35 дана = 60+35). 

Код питања број 8 треба увек обратити пажњу на то шта су испитаници изјавили код 
питања (табеле) број 1, које се односи на чланове газдинства. 

У нашем примеру треба уписати прераду млека и воћа и поврћа, које су обављале супруга 
и снаја.  

Подаци у нашем примеру попуњавају се на следећи начин:  

6 
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Остали подаци о газдинству се једноставно попуњавају на основу одговора које је дао 
испитаник. Треба водити рачуна о логичности одговора у односу на величину газдинства и 
обимности пољопривредне производње. 

 

 

 

Завршено попуњавање упитника. 
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Прилог 3 

Прерачунавање локалних јединица мера у хектаре и аре 

1 катастарско јутро (kj) = 58 а = 5755 m2 1 мотика = 7 а 
1 ланац (сремски) = 72 а = 7192 m2 1 ливада = 1 коса = 1 рало – ралица = 25 а 
1 квадратни хват (khv) = 0,036 а = 3,6 m2  100 
khv = 3,6 а  1 плуг земље = 1 дан орања = 40 а 

1 дунум = 1 шиник  = 10 а = 1000 m2 1 черек = 4,5 а 
1 дулум (лесковачки)  = 16 а = 1600 m2  

ТАБЛИЦА ЗА ПРЕРАЧУНАВАЊЕ КАТАСТАРСКИХ ЈУТАРА И ЛАНАЦА У ХЕКТАРЕ И АРЕ 

Број 
јутара ha а Број 

јутара ha а Број 
јутара ha а   

  
Број 
ланаца ha а Број 

ланаца ha а Број 
ланаца ha а 

0.25   14 36 20 72 74 42 59   0.25   18 36 25 89 74 53 22 
0.50   29 37 21 29 75 43 16   0.50   36 37 26 61 75 53 94 
0.75   43 38 21 87 76 43 74   0.75   54 38 27 33 76 54 66 

1   58 39 22 44 77 44 31   1   72 39 28 05 77 55 38 
2 1 15 40 23 2 78 44 89   2 1 44 40 28 77 78 56 10 
3 1 73 41 23 60 79 45 46   3 2 16 41 29 49 79 56 82 
4 2 30 42 24 17 80 46 4   4 2 88 42 30 21 80 57 54 
5 2 88 43 24 75 81 46 62   5 3 60 43 30 93 81 58 26 
6 3 45 44 25 32 82 47 19   6 4 32 44 31 64 82 58 97 
7 4 3 45 25 90 83 47 77   7 5 03 45 32 36 83 59 69 
8 4 60 46 26 47 84 48 34   8 5 75 46 33 08 84 60 41 
9 5 18 47 27 5 85 48 92   9 6 47 47 33 80 85 61 13 

10 5 76 48 27 62 86 49 49   10 7 19 48 34 52 86 61 85 
11 6 33 49 28 20 87 50 7   11 7 91 49 35 24 87 62 57 
12 6 91 50 28 78 88 50 64   12 8 63 50 35 96 88 63 29 
13 7 48 51 29 35 89 51 22   13 9 35 51 36 68 89 64 01 
14 8 6 52 29 93 90 51 80   14 10 07 52 37 40 90 64 73 
15 8 63 53 30 50 91 52 37   15 10 79 53 38 12 91 65 45 
16 9 21 54 31 8 92 52 95   16 11 51 54 38 84 92 66 17 
17 9 78 55 31 65 93 53 52   17 12 23 55 39 56 93 66 89 
18 10 36 56 32 23 94 54 10   18 12 95 56 40 28 94 67 60 
19 10 93 57 32 80 95 54 67   19 13 66 57 40 99 95 68 32 
20 11 51 58 33 38 96 55 25   20 14 38 58 41 71 96 69 04 
21 12 9 59 33 95 97 55 82   21 15 10 59 42 43 97 69 76 
22 12 66 60 34 53 98 56 40   22 15 82 60 43 15 98 70 48 
23 13 24 61 35 11 99 56 97   23 16 54 61 43 87 99 71 20 
24 13 81 62 35 68 100 57 55   24 17 26 62 44 59 100 71 92 
25 14 39 63 36 26 200 115 10   25 17 98 63 45 31 200 143 84 
26 14 96 64 36 83 300 172 65   26 18 70 64 46 03 300 215 76 
27 15 54 65 37 41 400 230 20   27 19 42 65 46 75 400 287 68 
28 16 11 66 37 98 500 287 75   28 20 14 66 47 47 500 359 60 
29 16 69 67 38 56 600 345 30   29 20 86 67 48 19 600 431 52 
30 17 26 68 39 13 700 402 85   30 21 58 68 48 91 700 503 44 
31 17 84 69 39 71 800 460 40   31 22 30 69 49 62 800 575 36 
32 18 42 70 40 28 900 517 95   32 23 01 70 50 34 900 647 28 
33 18 99 71 40 86 1000 575 50   33 23 73 71 51 06 1000 719 20 
34 19 57 72 41 44         34 24 45 72 51 78        
35 20 14 73 42 01     35 25 17 73 52 50    
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