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ПРЕДГОВОР 

 

Анкета о површинама и засадима на крају пролећне сетве, са стањем на дан 23. маја 
текуће године, је истраживање од интереса за целу земљу.  

Основни циљ Анкете је да обезбеди податке о пољопривредним површинама по 
категоријама коришћења земљишта, броју и површини воћних стабала и чокота винове 
лозе, површинама под усевима на крају пролећне сетве, потрошњи минералних ђубрива 
као и подацима о очекиваним приносима раних усева и воћа.  

Јединице посматрања у Анкети јесу пољопривредна газдинства на територији 
Републике Србије. Извештајне јединице јесу пољопривредна газдинства обухваћена 
узорком за Анкету.  

У овом упутству дате су инструкције и објашњења за анкетирање газдинстава која се 
налазе у узорку. 

Време спровођења Анкете је у периоду од 23. маја до 5. јуна текуће године. Почетак 
рада на анкетирању је 23. мај ујутро, када анкетар, ради прикупљања информација и 
попуњавања обрасца, одлази у изабрано газдинство. 

Упутство садржи неопходне инструкције и објашњења за анкетирање изабраних 
газдинстава и намењено је свим непосредним учесницима у спровођењу овог 
истраживања. 
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        1. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ 

            

Увод  

            Анкета о површинама и засадима на крају пролећне сетве (ПО-22) представља основно 
истраживање у систему статистике биљне производње, с обзиром на то да се подаци о 
пољопривредним површинама добијени истраживањем касније користе за обрачун раних 
процена приноса и пожетих површина биљних култура, као и за израчунавање обима 
биљне производње. 

Овим истраживањем утврђују се подаци о пољопривредним површинама по категоријама 
коришћења земљишта, броју и површини воћних стабала и чокота винове лозе, 
површинама под усевима на крају пролећне сетве, потрошњи минералних ђубрива као и 
подаци о очекиваним приносима раних усева и воћа. Истраживање се спроводи са стањем 
на дан 23. маја. 
 

Законска основа 

Ово истраживање спроводи се у складу са Законом о званичној статистици („Службени 
гласник РС „ бр. 104/09), и на основу Плана статистичких истраживања који се усваја од 
стране Владе Републике Србије за сваку референтну годину. 

 

Јединице посматрања 

Јединице посматрања су породична пољопривредна газдинства, пољопривредна 
газдинства предузетника и пољопривредна газдинства правних лица (у даљем тексту: 
пољопривредна газдинства) на територији Републике Србије. 

Извештајне јединице јесу пољопривредна газдинства изабрана за узорак истраживања.  
 
Обухват истраживања 

Оквир за узорак је база података добијена из Статистичког регистра пољопривредних 
газдинстава. Обим узорка је 15.500 породичних пољопривредних газдинстава. Узорком је 
обухваћено 3004 насеља, према адреси становања носиоца газдинства.  

Истраживањем је обухваћено и  око 2000 пољопривредних газдинстава правних лица која 
се баве биљном производњом.  

 
Време спровођења истраживања 
 
Истраживање се спроводи у периоду од 23. маја до 5. јуна, снимајући стање на дан 23. 
маја текуће године. 
 
Метод прикупљања података 
 

 За 8.800 породичних пољопривредних газдинстава и газдинстава предузетника 
изабраних у узорак истраживања, подаци се прикупљају анкетним методом, радом 
анкетара на терену, на основу Списка изабраних пољопривредних газдинстава 
формираног из Статистичког регистра пољопривредних газдинстава. Спровођењем 
анкете на терену обухваћено је 354 насеља. Почетак рада на анкетирању је 23. 
маја ујутро, када анкетар, ради прикупљања информација и попуњавања упитника, 
одлази у изабрано газдинство.  
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 За преосталих 6700 породичних пољопривредних газдинстава изабраних у узорак, 
подаци се прикупљају телефонским анкетирањем, из централе РЗС.  

 За пољопривредна газдинства правних лица (привредна друштва, земљорадничке 
задруге и други облици организовања са статусом правних лица), подаци се 
прикупљају извештајним методом на основу књиговодствене и друге евиденције 
којом располаже извештајна јединица.  

 
Заштита података  

Лични и други подаци прикупљени овим истраживањима представљају службене 
статистичке податке и као такви они су тајни и подлежу посебној заштити, која ће бити 
обезбеђена у свим фазама реализације истраживања. Непосредни извршиоци су дужни да 
поступају у складу са Законом о званичној статистици и да податке до којих долазе у току 
анкетирања чувају као пословну тајну.        

        2.   РАД АНКЕТАРА 

Најодговорнији део посла имају анкетари, јер од њиховог савесног рада зависи и успех 
ових истраживања. 

2.1.  РАД АНКЕТАРА ПРЕ ОДЛАСКА НА ТЕРЕН 

Пре почетка спровођења истраживања сваки анкетар мора да присуствује инструктажи 
коју организује Републички завод за статистику у мају текуће године, у општинским 
пунктовима. На инструктажама анкетар се упознаје с начином рада и временом 
спровођења истраживања и добија следећи материјал:  

1. Упутство за анкетирање; 

2. Списак изабраних газдинстава (у даљем тексту Списак); 

3. Анкетне упитнике за изабрана газдинства;   

4. Овлашћења за спровођење Анкете. 

У циљу што боље припреме за спровођење истраживања, потребно је да анкетар, након 
инструктаже,  још једном проучи добијени материјал.  

2.2. РАД АНКЕТАРА НА ТЕРЕНУ 

Непосредно пре почетка анкетирања анкетар обавештава органе локалне самоуправе о 
свом раду. Уколико анкетар не познаје газдинства која треба да анкетира, тражи 
информације о месту где се она налазе. 

Анкетар не мора да се придржава редоследа газдинстава на списку, 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 је у обавези да се придржава 
инструкција датих у овом Упутству, као и инструкција добијених на инструктажи. 

По доласку у газдинство, анкетар је дужан да каже разлог свог доласка 
наглашавајући да је реч о прикупљању података искључиво у статистичке сврхе 
и да се анкетирају само изабрана газдинства, као и да ће се подаци користити у циљу 
праћења развоја пољопривредне производње на територији Републике Србије. 
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Анкетар попуњава упитник на основу изјаве носиоца газдинства или другог члана 
газдинства који је упућен у пословање газдинства. За евентуалне напомене и објашњења 
за уписане податке, анкетар може да користи простор на последњој страни упитника.  

Анкетар обавезно уписује своје име и презиме и контакт телефон. За додатна објашњења 
у току рада анкетар се може обратити свом контролору. 

Aнкетар је дужан да се на свака 3 дана састане са својим контролором и до тада 
попуњене упитнике преда на контролу. Контролор ће спровести контролу упитника и 
извршити њихов пријем уколико се увери у исправност и комплетност. У супротном, 
исправља грешку заједно са анкетаром или враћа анкетара у поновни обилазак 
газдинста.  

3. УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ АНКЕТНОГ УПИТНИКА  

3.1. ТЕХНИКА ПОПУЊАВАЊА 
Да би се унос и обрада података извршили благовремено, потребно је да сви упитници 
буду испуњени једнообразно, тј. према инструкцијама добијеним на инструктажи и према 
овом упутству. 

Читко уписивање бројева. Сви бројеви који се уносе у анкетни упитник треба да буду 
читко написани како при обради не би дошло до двоумљења о којем је броју реч. На 
пример: ако се нечитко упише број један  (1), он се може протумачити као број четири (4) 
или број седам (7); нечитко уписана нула  (0) може се протумачити као број шест  (6) и 
сл. Због тога анкетар треба пажљиво и читко да уписује бројеве у одговарајуће редове.  

Податке треба уписивати без водећих нула.  

Уколико појава не постоји оставити празно поље.  

3.2. ПОПУЊАВАЊЕ УПИТНИКА 

3.2.1. ОПШТИ ПОДАЦИ - ПРВА СТРАНА УПИТНИКА  

Анкетар обавезно преписује редни број газдинства и ПИГ (идентификација 
пољопривредног газдинства) са Списка на прву страну упитника. Поред тога, 
анкетар обавезно уписује и број посета дотичном газдинству ради анкетирања 
(укључујући и посету када је оно анкетирано), без обзира на то да ли је газдинство 
анкетирано или не.  

Одговор на прво питање (Одзив газдинства) зависи од ситуације на терену, која може 
бити другачија од очекиване, 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. У одређеним случајевима анкетар поступа 
на следећи начин:  

1. Уколико анкетар пронађе газдинство са Списка, и то газдинство се бави биљном 
производњом, и не одбија сарадњу, код питања Одзив газдинства треба 
заокружити редни број 1 – Газдинство се анкетира.  

2. Ако се газдинство са Списка поделило, за свако новонастало газдинство је 
потребно отворити посебан упитник. У овом случају,  ПИГ ће бити исти за сва 
новонастала газдинства (ПИГ матичног газдинства са Списка), а редни бројеви 
различити тј. једно новонастало газдинство добија редни број матичног газдинства 
са Списка, а осталим новонасталим  газдинствима треба доделити редне бројеве 
након последњег редног броја на Списку. У  Списак прво треба уписати  остала 
новонастала газдинства (обавезно: редни број, ПИГ, име, презиме, адресу, 
општину и насеље  носиоца газдинства), а затим отворити упитнике. Потребно је 
назначити поделу на сваком упитнику (деоба 1, 2...). 
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3. Ако се газдинство више не бави биљном производњом из социјалних, економских и 
других разлога, код питања Одзив газдинства треба заокружити  редни број  2 – 
Газдинство се не бави биљном производњом. 

4. Уколико су у периоду трајања анкетирања чланови газдинства били одсутни, при 
чему разлози одсутности могу бити различити (нпр. боравак у иностранству, у 
гостима и др.), заокружити број 3.  

5. Уколико је газдинство угашено услед смрти чланова, треба заокружити  редни број  
4 - Угашено газдинство. 

6. Ако се газдинство преселило у друго насеље неће се анкетирати, а на првој страни 
упитника, код питања Одзив газдинства, треба заокружити  редни број  5 – 
Непозната адреса. Овај број заокружити и у случају када анкетар не може да 
пронађе газдинство по адреси са Списка.  

     Ако се газдинство преселило, а налази се у истом насељу, треба га пронаћи и 
анкетирати. У том случају, приликом попуњавања идентификационих података 
газдинства, анкетар уписује нову адресу газдинства, а не адресу са Списка. 

7. Ако газдинство одбија сарадњу и поред свих настојања анкетара да га газдинство 
прими, и упозорења да свако одбијање давања података или давање нетачних 
података подразумева прекршајну одговорност, заокружити редни број 6. 

8. Уколико газдинство неће бити анкетирано из неког другог (непоменутог) разлога, 
заокружити редни број 7. 

За свако газдинство са Списка мора да постоји упитник и попуњена следећа 
поља: редни број газдинства у списку изабраних, ПИГ (идентификациони број 
пољопривредног газдинства), број посета, као и одговор (заокружен 
одговарајући број) на прво питање (Одзив газдинства).  

У случају да се газдинство анкетира (заокружен редни број 1 на питање Одзив 
газдинства), анкетар наставља са попуњавањем упитника. 

Анкетар прво утврђује са испитаником да ли се упитник попуњава за породично 
газдинство, или газдинство правног лица или газдинство предузетника. Заокружити бр. 1 
(породично газдинство) у случају да се чланови газдинства (један или више) баве 
сопственом пољопривредном производњом, било као примарном било као секундарном 
активношћу, као физичка лица, што значи да нису регистровани у Агенцији за привредне 
регистре. Уколико је члан газдинства регистрован у Агенцији за привредне регистре да 
обавља пољопривредну производњу као члан - оснивач привредног друштва или задруге 
или је регистрован у другој делатности, али обавља пољопривредну производњу под тим 
статусом, заокружити бр. 2. Уколико је члан газдинства регистрован у Агенцији за 
привредне регистре да обавља пољопривредну производњу као предузетник или је 
регистрован у другој делатности, али обавља пољопривредну производњу под тим 
статусом, заокружити бр. 3. 

Уколико се упитник попуњава за породично газдинство попунити следеће 
идентификационе податке газдинства: име, презиме, матични број и адресу носиоца 
газдинства. 

Носилац газдинства јесте 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. То не мора да буде лице са Списка.  

Због уношења тачног матичног броја носиоца породичног пољопривредног газдинства, 
анкетар мора да затражи документ за личну идентификацију носиоца газдинства, односно 
други документ из кога такође може да се преузме матични број (здравствена књижица, 
пасош и сл.).  

Адреса носиоца газдинства јесте адреса стварног становања носиоца газдинства (не мора 
да буде иста као у личној карти). Обавезно уписати адресу, без обзира на то да ли је она 
иста или се разликује од адресе носиоца газдинства наведене у Списку. 
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Уколико се упитник попуњава за газдинство правног лица/предузетника, 
уписати: назив правног лица/предузетника (или организационог дела правног 
лица/предузетника), матични број, адресу седишта правног лица/предузетника (или 
адресу организационог дела правног лица/предузетника). 

Подаци о локацији газдинства (назив општине и насеља) се обавезно уписују без 
обзира на то да ли се упитник попуњава за породично газдинство или газдинство 
правног лица/предузетнка, односно да ли су ови подаци исти или се разликују 
од података у адреси носиоца газдинства /правног лица/предузетника.  

Под локацијом газдинства подразумева се место на коме се одвија целокупна 
пољопривредна производња или њен главни део. Локацију одређује испитаник. То је 
обично место на коме се налазe пољопривредни објекти/зграде (нпр. административни – 
управни објекти, објекти за смештај стоке, стакленик/пластеник, хладњача за смештај 
пољопривредних производа и  сл.) или највећа површина коришћеног пољопривредног 
земљишта. У случају да нема пољопривредног објекта по ком се локација може одредити, 
највећа површина коришћеног пољопривредног земљишта узеће се као референтна 
тачка.  

3.2.2 АНКЕТА О ПОВРШИНАМА И ЗАСАДИМА НА КРАЈУ ПРОЛЕЋНЕ СЕТВЕ  
ДЕФИНИЦИЈЕ И ОБЈАШЊЕЊА 

          Површина коришћенoг пољопривредног земљишта   

          Уписују се подаци о површинама под усевима који су засејани у јесењој и пролећној 
сетви, на ораницама и баштама, окућници, као и површине под вишегодишњим усевима 
на ораницама и баштама, ливадама, пашњацима, воћем, бобичастим воћем и виноградима 
које је пољопривредно газдинство у посматраној пољопривредној години користило. У 
истој табели потребно је и посебно приказати, очекивани просечни принос у килограмима 
по хектару и очекивану производњу у килограмима за жита (шифра 1-5).  

Засејана површина  је укупна површина на којој је пољопривредно газдинство засејало 
усеве, у посматраној пољопривредној години, без обзира да ли је на тим површинама, 
након сетве, усев уништен услед природне непогоде или неких других разлога. 

На пример, ако је на 100а засејана пшеница, али је услед лоших временских услова у 
међувремену уништено 20а, засејана површина која ће бити унета у образац биће и даље 
100а.  

Уколико је површина, на којој је уништен усев, засејана неким другим усевом, онда се та 
површина приказује под усевом, који је накнадно засејан.  

На пример, ако је на 100а засејана озима пшеница, али је услед лоших временских услова 
у међувремену уништено 20а, а затим у пролећној сетви на тој површини засејан 
сунцокрет, површина која ће бити унета у образац под пшеницом ће бити 80а, а под 
сунцокретом 20а.  

Очекивани принос и производња раних жита представља очекиван принос у (kg/ha) који 
ће се добити по завршетку жетве (бербе) и вршидбе, односно колика се очекује укупна 
производња ускладиштеног усева умањена за количине изгубљење пре жетве, током 
жетве, транспорта итд. 

Житарице (од шифре 1 до 8)  - пшеница и крупник, раж, јечам, овас, тритикале, кукуруз 
за зрно, остала жита за зрно 

Подаци се односе на засејану површину жита која се жању сува ради производње зрна, 
без обзира на употребу (укључујући и 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 – зелена 
маса, шифра 25). У овој табели се приказује и очекивани просечан принос килограма по 
хектару и очекивани укупни принос у килограмима за рана жита (шифра 1-5). 
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Остварена производња жита исказује се као производња односно укупан принос зрна у 
просушеном стању, односно  влажности зрна с 14% влаге.  

Пшеница и крупник (шифра 1) – приказује се засејана површина и очекивана производња 
пшенице и крупника укупно (озими и јари усев), без обзира на врсту пшенице (мека или 
тврда-дурум).  

Раж, озима и јара (шифра 2) – приказује се засејана површина и очекивана производња 
озимог и јарог усева.  

Јечам, озими и јари (шифра 3) - приказује се засејана површина и очекивана производња 
озимог и јарог јечма.  

Овас, озими и јари (шифра 4) – приказује се засејана површина и очекивана производња 
озимог и јарог усева. 

Тритикале (шифра 5) - приказује се засејана површина и очекивана производња. 

Кукуруз за зрно (шифра 6) – приказује се засејана површина кукуруза за зрно, 
меркантилног и семенског заједно. Обухватају се све сорте (ране, касне, хибридни, брзац 
и др.).  

Остала жита за зрно (шифра 7) - спадају: просo, хељда, сирак, суражица и др. 

Жита за производњу зрна – укупно (шифра 8) – приказују се укупно засејане површине 
свих жита. Податак представља збир површина, које су унете од шифре 1 до шифре 7. 

Махунарке (шифре од 9 до 11) – пасуљ, остале махунарке 

Пасуљ (шифра 9) – приказује се засејана површина пасуља као главног усева. 

Остале махунарке (шифра 10) - обухватају: боб, сочиво, леблебије и др. 

Махунарке укупно (шифра 11) - приказују се укупно засејане површине свих махунарки. 
Податак представља збир површина, које су унете од шифре 9 до шифре 10. 

Коренасто и кртоласто биље (шифре од 12 до 16) – кромпир, шећерна репа, сточна 
репа и остало коренасто биље 

Кромпир (шифра 12) – приказује се засејана површина раног, касног и семенског 
кромпира заједно. 

Шећерна репа (шифра 13) – приказује се засејана површина, при чему није обухваћена 
шећерна репа за производњу семена за продају. 

Сточна репа (шифра 14) – приказује се засејана површина корена сточне репе без лишћа. 

Остало коренасто биље (шифра 15) – које се сеје ради исхране стоке, без обзира на то да 
ли се користи корен или стабљика, обухвата: сладак кромпир, репу угарњачу, сточну 
шаргарепу и пашканат и др. 

Коренасто и кртоласто биље укупно (шифра 16) - приказују се укупно засејане површине 
свог коренастог биља. Податак представља збир површина, које су унете од шифре 12 до 
шифре 15. 

Индустријско биље (шифре од 17 до 24) – уљана репица, сунцокрет, соја, остали усеви 
за производњу уља, дуван, лековито и ароматично биље, остало индустријско биље 

Подаци се односе на засејану површину усева намењених за индустријску прераду пре 
финалне употребе. Укључени су и усеви за производњу обновљиве енергије. 

Уљана репица (шифра 17) – укључује и производњу семена за продају. 
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Сунцокрет (шифра 18) – укључује и производњу семена за продају. 

Соја (шифра 19) - укључује и производњу семена за продају. 

Остали усеви за производњу уља (шифра 20) – приказују се усеви до сада непоменути, 
који се сеју  ради производње зрна а служе за производњу уља након индустријске 
прераде. Обухватају: уљану тикву, мак, рицинус, сусам, кикирики и др.  

Дуван (шифра 21) - приказати засејану површину. 

Лековито и ароматично биље (шифра 22) -  приказује се површина под биљкама које 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, коријандaр, лук влашац и др.; 
Остало индрустријско биље (шифра 23)  обухвата : цикорију, као и остале усеве до сад 
непоменуте гајене искључиво за производњу енергије.  

Индустријско биље укупно (шифра 24) - приказују се укупно засејане површине под 
индустријским  биљем. Податак представља збир површина, које су унете од шифре 17 до 
шифре 23. 

Крмно биље (шифре од 25 до 32) – кукуруз за силажу, житарице које се жању зелене, 
детелина, луцерка, остале вишегодишње легуминозе, вишегодишње траве и мешавина 
трава, остало биље које се жање зелено. 

Подаци се односе на крмно биље које се узгаја зелено ради исхране стоке. Укључено је и 
биље за производњу обновљиве енергије. Крмно биље које није коришћено на 
пољопривредном газдинству, већ је продато за директну употребу на другом газдинству 
или индустрији, такође је укључено. 

Кукуруз за силажу (шифра 25) – зелена маса – Уписују се засејане површине кукуруза 
који се користи у зеленом стању, за силажу (не за производњу зрна) и укључује све 
делове кукуруза – целу стабљику. У засејане површине  укључене су и површине које ће 
се користити за сточну храну у свежем стању. Укључен је и кукуруз за производњу 
енергије. 

Житарице које се жању зелене (шифра 26) -  приказати засејану површину свих врсти 
жита које се жању зелене (као цела биљка), намењених за сточну храну као и за 
производњу енергије. 

Детелина (шифра 27) – приказати површину под једногодишњом и вишегодишњом 
детелином, без обзира на врсту (црвена, бела и жута детелина). Укључена је детелина 
као главни усев.  

Луцерка (шифра 28) – приказати површину под једногодишњом и вишегодишњом 
луцерком, без обзира на врсту. Укључена је луцерка као главни усев. 

Остале вишегодишње легуминозе (шифра 29) - приказати засејану површину осталих 
вишегодишњих легуминоза које се жању зелене (као цела биљка), углавном за сточну 
храну, непоменуте до сада (нпр. Сточни грашак, грахорица, лупина, сточни боб и др.) 

Вишегодишње траве и мешавина трава (шифра 30) - приказати површине под мешавином 
трава намењених за испашу, сено или силажу као део нормалне ротације усева, које трају 
најмање једну а највише пет година и засејане су као појединачне траве или мешавине 
трава или мешавине трава и детелине или мешавине трава и житарица. Једногодишње 
траве ( у трајању од само једне ротације), укључене су у оквиру осталих крмних 
легуминоза. 
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Остало биље које се жање зелено (шифра 31) – приказати површину осталих ратарских 
усева намењених углавном за сточну храну. 

Крмно биље - укупно (шифра 32) - приказују се укупно засејане површине. Податак 
представља збир површина, под шифрама од 25 до 31. 

Поврће, бостан, и јагоде укупно (шифра 33) – Уписују се подаци о површинама које су на 
дан 23. маја текуће године под поврћем, бостаном и јагодама. Обухваћене су површине 
поврћа, бостана и јагода које се гаје на ораницама - на отвореном, у заштићеном 
простору и на окућници - на отвореним површинама. 

Унети податак о површини под поврћем, бостаном и јагодама мора бити једнак укупним 
површинама из табеле ПОВРЋЕ, БОСТАН И ЈАГОДЕ, шифра 57 (кол. 1 и 2).  

Цвеће и украсно биље (шифра 34) - приказати површине које су у посматраном   периоду 
биле под цвећем и украсним биљем. Од тога посебно приказати површину под цвећем и 
украсним биљем у заштићеном простору (шифра 35). 

Семенски и садни материјал за продају (шифра 36) - 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 37) - укључени су усеви мањег економског 
значаја који не могу да се класификују у неку другу, до сада поменуту, категорију. 

Окућница (шифра 38) - под окућницом се подразумева мања пољопривредна површина на 
којој се гаје пољопривредни производи (поврће, воће-појединачна стабла, грожђе-мањи 
број чокота и сл.) намењени за сопствену потрошњу чланова газдинства, при чему 
газдинство може да продаје вишак производа. Уколико газдинство са ових површина 
константно продаје наведене производе приказати их под одговарајућим категоријама 
усева на пољопривредном земљишту. Окућница је обично одвојена од остале 
пољопривредне површине и најчешће се налази поред куће. 

Угари (шифра 39) - под угарима се подразумевају површине ораница и башта које се у 
периоду посматране пољопривредне године нису користиле за пољопривредну 
производњу, већ су остављане „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.).  

Коришћена површина ораница и башта (шифра 40) - представља збир површина под 
шифрама 8, 11, 16, 24, 32, 33, 34, 36, 37, 38 и 39. 

Међуусеви и подусеви 

Уписују се подаци о површинама међуусева, и подусева – пасуљ међуусев, детелина 
подусев, луцерка подусев и вишегодишње траве и мешавина трава подусев. 

Међуусев  је споредни усев који се сеје између редова главног усева. Површину  под 
међуусевом треба израчунати као учешће површине коју међуусев заузима у укупној 
површини главног усева. 

На пример, aко је на површини од 10ha засејан кукуруз као главни усев, а пасуљ као 
међуусев са учешћем од око 30% површину пасуља као међуусева обрачунати на 3ha. 
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Подусеви се усејавају у главни усев који им служи као заштита. Сетва и жетва тих усева 
се обавља одвојено. Тако се на пример детелина и луцерка на пролеће усејавају у жито. У 
подусеве спадају: детелина, луцерка, вишегодишње траве и мешавина трава. 

Пасуљ међуусев (шифра 41) – приказује се засејна површина свих сорти пасуља 
засејаног као међуусев. 

Детелина, подусев (шифра 42) – приказује се засејна површина детелине засејане као 
подусев. 

Луцерка, подусев (шифра 43) ) – приказује се засејна површина луцерке засејане као 
подусев. 

Вишегодишње траве и мешавина трава, подусев (шифра 44) – приказује се засејна 
површина вишегодишњих трава и мешавина трава детелине засејаних као подусев. 

Поврће, бостан и јагоде  

Уписују се подаци о површинама које су на дан 23. маја текуће године под поврћем, 
бостаном и јагодама и то: укупне површине, а од њих приказане површине у заштићеном 
простору и на окућници (шифре од 45 до 57). 

Укупне површине (кол. 1 и 2) представљају збир свих површина на којима 
пољопривредно газдинтво гаји различите врсте поврћа, јагоде и бостан. Укупне површине 
обухватају површине поврћа, бостана и јагода које се гаје на ораницама - на отвореном, у 
заштићеном простору и на окућници - на отвореним површинама. 

У заштићеном простору - Од укупне површине под поврћем на газдинству, исказују се 
површине под поврћем у заштићеном простору, што подразумева површине под поврћем 
које је на дан 23. маја у стакленицима или под фиксним или мобилним високим 
покривачем (стакло, тврда или флексибилна пластика). Укључене су површине под 
поврћем у заштићеном простору који се налази  на ораницама  и на окућници заједно. 
Под заштићеним простором обухватају се стакленици и пластеници. 

Стакленици су високи заштићени простор који може, али и не мора, да има уграђене 
уобичајене инсталације (уређаје за проветравање, наводњавање, грејање и слично).  

Пластеници су  високи или ниски заштићени простор од тврде или меке пластике који 
може, али и не мора, да има уграђене уобичајене инсталације (уређаје за проветравање, 
наводњавање, грејање и слично).  

На окућници  - Уписати површине под поврћем, бостаном и јагодама на окућници који су 
намењени за сопствену потрошњу чланова газдинства, при чему газдинство може 
повремено да продаје вишак производа. Међутим, уколико газдинство са ових површина 
константно продаје наведене производе, приказати их под категоријом Укупне површине 
(кол 1 и кол 2). 

Воће и бобичасто воће 

Уписују се подаци о плантажним и екстензивним воћњацима на којима су засађена стабла 
воћака и бобичастог воћа. За плантажне воћњаке приказује се укупна површина и од тога 
површина родних воћњака за сваку врсту воћа (шифре 58 до 73). За екстензивне воћњаке 
приказује се број родних стабала (шифре 58 до 69) и укупна површина екстензивних 
воћњака (шифра 74 кол 1. и кол 2.) 

Плантажни воћњаци су они засади у којима се редовно примењују савремене 
агротехничке мере (обрада, нега, прскање и др.). Обично су то засади стабала на већим 
површинама са одређеним размаком између редова и у реду. 
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Екстензивни воћњаци су полуинтезивни или екстензивни воћни засади који су намењени 
углавном за сопствену потрошњу и у којима се не примењују редовне агротехничке мере 
(обрада, нега, прскање и др.). 

Под укупном површином плантажних воћњака - подразумева се површина свих воћњака 
једне врсте воћа,  без обзира да ли су способна да дају род или не, или су још увек млада 
и неродна стабла.  

Под родном површином плантажних воћњака - подразумева се површина оних воћњака 
једне врсте воћа, која с обзиром на старост и развијеност могу дати род, без обзира да ли 
су у посматраној години родила или не. У површину родних воћњака  не укључују се 
површине младих воћних засада која још увек нису способна да дају род као ни површине 
напуштених воћњака.  

Број родних стабала екстензивних воћњака једне врсте воћа представља сва воћна стабла 
која су без обзира  на старост и развијеност дала род у посматраној години. У родна 
стабла не укључују се млада воћна стабла која још увек нису способна да дају род као ни 
појединачна стабла поред путева (која не припадају пољопривредном газдинству). 

Површина плантажних воћњака (шифра 73) – представља збир површина плантажних 
воћњака сваке врсте воћа (шифре 58 до 72). 

Укупна површина екстензивних воћњака (шифра 74) – уписује се укупна површина 
екстензивних воћњака под свим воћним врстама. 

Воћњаци и бобичасто воће укупно (шифра 75) – представља збир површина плантажних и 
екстензивних воћњака, односно збир шифара 73 и 74 (кол. 1 и 2 )  

Виногради 

Уписује се укупна површина и површина родних винограда , посебно за сорте грожђа за 
производњу вина са географским пореклом, остале винске сорте грожђа и стоне сорте 
грожђа.  

Под укупним површинама винограда - подразумева се површина свих винограда,  без 
обзира да ли су способна да дају род или не, или су још увек млади и неродни виногради.  

Под родном површином винограда - подразумева се површина оних винограда, која с 
обзиром на старост и развијеност могу дати род, без обзира да ли су у посматраној години 
родила или не. У површину родних винограда  не укључују се површине младих 
винограда која још увек нису способна да дају род као ни површине напуштених 
винограда.  

Плантажни виногради су они засади у којима се редовно примењују савремене 
агротехничке мере (обрада, нега прскање и др.). Обично су то засади  на већим 
површинама са одређеним размаком између чокота 

Екстензивни  виногради су полуинтезивни или екстензивни  засади винове лозе који су 
намењени углавном за сопствену потрошњу и у којима обично није могућа примена 
редовних агротехничких мера (обрада, нега, прскање и др.).  

Сорте грожђа за производњу вина са географским пореклом (шифра 76), су сорте грожђа 
које су заштићене и регистроване за производњу вина са географским пореклом, гајене у 
посматраном периоду. 
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Остале винске сорте грожђа (шифра 77), представљају све остале сорте грожђа које се 
узгајају за производњу вина, а које нису заштићене и регистроване за производњу вина 
са географским пореклом. 

Стоне сорте грожђа (шифра 78), представљају сорте грожђа које се узгајају за употребу 
грожђа у свежем стању (конзумне сорте). 

Виногради укупно (шифра 79) – представља збир површина под шифрама 76, 77 и 78.  

Од тога екстензивни виногради (шифра 80) – од укупне површине посебно се приказује 
површина екстензивних винограда.   

 

Коришћена пољопривредна површина 

КОРИШЋЕНА ПОВРШИНА ОРАНИЦА И БАШТА (шифра 81) унети податак о површини из 
табеле Површина коришћеног пољопривредног земљишта, шифра 40. 

ВОЋЊАЦИ И БОБИЧАСТО ВОЋЕ УКУПНО (шифра 82) – унети податак о површини из 
табеле Воће и бобичасто воће, шифра 75  

ВИНОГРАДИ УКУПНО (шифра 83) -  унети податак о површини из табеле Виногради, 
шифра 79     

РАСАДНИЦИ (шифра 84) - уписати површину пољопривредног земљишта на којој се 
обављала производња младих дрвенастих биљака – садница, ради накнадног 
пресађивања. Обухватају се заједно: воћни расадници, лозни расадници, шумски 
расадници, расадници украсног биља и расадници шумског дрвећа које је газдинство 
узгајало за своје потребе изван шумског земљишта. 

ЛИВАДЕ (шифра 86)  - под ливадом се подразумева површина обрасла травом која се низ 
година (5 или више) углавном косе ради добијања сена. Приказати површину под 
ливадама,  укључујући природне и засејане травнате површине заједно.  

ПАШЊАЦИ (шифра 87) - под пашњаком се подразумева површина обрасла травом која 
низ година (5 или више) углавном служи за испашу стоке. Приказати површину под 
пашњацима, укључујући низијске и планинске пашњаке заједно. 

КОРИШЋЕНА ПОЉОПРИВРЕДНА ПОВРШИНА (шифра 88) представља збир површина под 
шифрама 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. 

Посебно приказати податке о површинама некоришћеног пољопривредног земљишта 
(шифра 89). 

Очекивани принос раног воћа 

Уписују се подаци о очекиваним просечним приносима раног воћа и то код трешње, 
вишње и кајсије у килограмима по стаблу, а код малина у килограмима по хектару  
(шифре 90 до 93). 

Утрошак минералних ђубрива  

Уписују се третиране површине минералним ђубривима, утрошене количине минералног 
ђубрива на газдинству, као и вредност (у РСД) за свако минерално ђубиво посебно, у 
периоду од 01. децембра претходне године до 23. маја текуће године.  

Уписују се једноставна минерална ђубрива (азотна: УРЕА, КАН, АН; фосфорна минерална 
ђубрива; калијумова ђубрива попут калијум карбоната и остала једноставна минерална 
ђубрива) и сложена минерална ђубрива (НПК и остала сложена минерална ђубрива). 
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Уколико је нека површина у посматраном периоду третирана минералним ђубривом више 
пута, та површина уписује се само једном. 

Укупни трошак исказује се куповном ценом за она минерална ђубрива која су утрошена у 
производњи у току посматране године. Трошак (вредност у РСД) израчунава се на 
следећи начин: куповна цена по kg * количина одређене врсте минералног ђубрива која 
је утрошена на газдинству током посматране године, при чему не треба узети у обзир оне 
количине минералног ђубрива које су купљене у посматраној години и стављене на 
залихе до следеће године. 

Куповна цена је цена коју купац плаћа, што значи да су у куповну цену укључени 
евентуални транспортни трошкови за доставу купљене робе, а одбијени су евентуални 
попусти. 

У случају да је газдинство у систему ПДВ-а, куповна цена је цена коју купац плаћа без 
ПДВ–а, што значи да су у куповну цену укључени евентуални транспортни трошкови за 
доставу купљене робе, а одбијени су евентуални попусти. 

Газдинство у систему ПДВ-а је: правно лице/предузетник, физичко лице које је обвезник 
пореза на доходак грађана на приходе од пољопривреде и шумарства на основу 
катастарског прихода, као и физичко лице које је као носилац, односно члан 
пољопривредног газдинства уписано у Регистру пољопривредних газдинстава у складу са 
прописом којим се уређује регистрација пољопривредних газдинстава. 

4. РАД ПОСЛЕ ЗАВРШЕНОГ ПОПУЊАВАЊА УПИТНИКА И АНКЕТИРАЊА 

По завршеном анкетирању свих газдинстава са Списка, а најкасније до 5. јуна, анкетар 
предаје контролору преостале упитнике који су попуњени након последње контроле. 

Контролор ће спровести контролу упитника и извршити њихов пријем уколико се увери у 
исправност и комплетност. У супротном, исправља грешку заједно са анкетаром или враћа 
анкетара у поновни обилазак газдинста.  

Када контролор установи да су сви анкетни упитници правилно попуњени и увери се у 
комплетност примљеног анкетног материјала, обавештава анкетара о времену и начину 
исплате за обављени посао.  

Анкетар предаје контролору и: овлашћење, Списак и Упутство за анкетирање. 
 
 


