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УВОД 
 

Анкета о пољопривредној производњи (у даљем тексту: Анкета) са стањем на дан 1. 
децембра текуће године јесте статистичко истраживање које је од интереса за целу 
земљу.  

Основни циљ Анкете је да обезбеди податке о пољопривредној производњи. Прикупљени 
подаци односе се на број и масу стоке, број кошница пчела, производњу млека, јаја, меда 
и вуне, потрошњу, прераду и продају сопствених сточарских  производа на газдинству, 
остварену производњу ратарских култура, поврћа, воћа и грожђа и засејане површине у 
јесењој сетви.   

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 од 2. до 16. децембра текуће године. Почетак рада на 
анкетирању је 2. децембар ујутро, када анкетар, ради прикупљања информација и 
попуњавања обрасца, одлази у изабрано газдинство. 

Због специфичности узорка, за спровођење Анкете предвиђена су два обрасца:   образац 
АПП – сточарска производња и образац АПП – биљна производња. Анкетар попуњава 
одговарајући  образац у газдинству у зависности од тога да ли је дотично газдинство 
изабрано због своје сточарске и/или биљне производње.  
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1. РАД АНКЕТАРА 
Најодговорнији део посла у овој анкети имају анкетари. Од њиховог савесног рада зависи 
и успех овог истраживања. 

1.1. РАД АНКЕТАРА ПРЕ ОДЛАСКА НА ТЕРЕН 

Пре почетка спровођења Анкете сваки анкетар мора да присуствује инструктажи коју 
организују статистички органи новембра текуће године, у општинским пунктовима. На 
инструктажама анкетар се упознаје с начином рада и временом спровођења Анкете и 
прима материјал потребан за њено спровођење, који се састоји од следећих докумената: 

 
1. Списка изабраних газдинстава (у даљем тексту: Списак), са назнаком који се образац 
попуњава у газдинству; 

2. Анкетних образаца за изабрана газдинства (образаца АПП за сточарску и образаца АПП 
за биљну производњу); 

3. Упутства за спровођење Анкете; 
4. Овлашћења за спровођење Анкете. 
 
С циљем што боље припреме за спровођење Анкете, потребно је да анкетар, након 
инструктаже, још једном проучи добијени материјал.  

1.2. РАД АНКЕТАРА НА ТЕРЕНУ 

Непосредно пре почетка анкетирања анкетар одлази у месну канцеларију или скупштину 
општине и обавештава одговорне органе 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 том приликом анкетира. У току 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 објасни разлог свог доласка, 
наглашавајући да је реч о прикупљању података искључиво у статистичке сврхе 
и да се пописују само изабрана газдинства, а да се подаци користе ради праћења развоја 
пољопривредне производње на територији Републике Србије. 

Анкетар попуњава образац на основу изјаве носиоца газдинства или другог члана 
газдинства који је упућен у пољопривредну производњу односно пословање газдинства. 

2. УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ АНКЕТНОГ ОБРАСЦА  

2.1. ТЕХНИКА ПОПУЊАВАЊА 

Да би се унос и обрада података извршили благовремено, потребно је да сви обрасци 
буду испуњени једнообразно, тј. према инструкцијама добијеним на одржаним 
инструктажама и према овом упутству. 

Читко уписивање бројева. Сви бројеви који се уносе у анкетни образац 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 четири (4) или 
седам (7); нечитко уписана нула (0) може се протумачити као шест (6) и сл. Због тога 
анкетар треба пажљиво и читко да уписује бројеве у одговарајуће редове.  

Податке уписивати без водећих нула.  

Уколико појава не постоји, оставити празно поље.  
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2.2. ПОПУЊАВАЊЕ  ОБРАСЦА 

2.2.1. ОПШТИ ПОДАЦИ – ПРВА СТРАНА ОБРАСЦА 

Према назнакама са Списка, анкетар прво утврђује који образац треба да попуни 
у дотичном газдинству (образац АПП за сточарску, или образац АПП за биљну 
производњу, или оба ова обрасца). 

Прва страна обрасца попуњава се на исти начин, без обзира на то који је образац у 
питању. 

Анкетар обавезно преписује редни број и ПИГ (идентификација пољопривредног 
газдинства) са Списка на прву страну одговарајућег обрасца АПП.  

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 
и/или сточарском производњом и не одбија сарадњу, код питања Одзив газдинства 
заокружити редни број 1  – Газдинство се анкетира.  

2. Ако се газдинство са Списка поделило, за свако новонастало газдинство потребно је  
отворити посебан образац. 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 потребно је доделити редне бројеве након 
последњег редног броја на Списку. У  Списак прво уписати остала новонастала 
газдинства (обавезно: редни број, ПИГ, име, презиме,  адресу, општину и насеље  
носиоца газдинства), а затим отворити обрасце. 

      Потребно је назначити поделу на сваком обрасцу (деоба 1, 2...).  
3. Ако се газдинство више не бави биљном производњом, односно није гајило стоку 

нити пчеле у последњих 12 месеци (из социјалних, економских и других разлога), 
код питања Одзив газдинства треба заокружити редни број 2. 

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 смрћу чланова, треба заокружити редни број 4 – 
Угашено газдинство. 

6. Ако се газдинство преселило у друго насеље, неће се анкетирати, а на првој страни 
обрасца, код питања Одзив газдинства, треба заокружити редни број 5 – Непозната 
адреса. Овај број је потребно заокружити и у случају када анкетар не може да 
пронађе газдинство на основу адресе 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 одговарајући образац (један или 
два) и попуњена следећа поља: редни број у списку изабраних, ПИГ 
(идентификациони број пољопривредног газдинства), 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 обрасца. 
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Анкетар прво утврђује са испитаником да ли се образац попуњава за породично 
газдинство или газдинство правног лица или газдинство предузетника. Заокружити број 1 
(породично газдинство) у случају да се чланови газдинства (један или више) баве 
сопственом производњом (биљном или сточарском), 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 биљну или сточарску производњу као члан-оснивач привредног 
друштва или задруге или је регистрован у другој делатности, али обавља производњу под 
тим статусом, заокружити број 2. Уколико је члан газдинства регистрован у Агенцији за 
привредне регистре да обавља биљну или сточарску производњу као предузетник или је 
регистрован у другој делатности, али обавља производњу под тим статусом, заокружити 
број 3. 

Уколико се образац попуњава за породично газдинство, потребно је 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 је дужан 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. 

Уколико се образац 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) обавезно се уписују, 
без обзира на то да ли се образац попуњава за породично газдинство или 
газдинство правног лица / предузетника, односно да ли су ови подаци исти као 
подаци у адреси носиоца газдинства / правног лица / предузетника или се 
разликују од њих.  

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.  

Уколико анкетар у доичном газдинству попуњава оба обрасца, о сточарској и о биљној 
производњи, идентификационе податке газдинства довољно је попунити на једном 
обрасцу док на другом обрасцу треба обавезно унети само редни број газдинства у списку 
изабраних, идентификацију пољопривредног газдинства (ПИГ) и одзив газдинства.  

Када попуни прву страну обрасца, анкетар наставља са попуњавањем података о 
сточарској и/или биљној производњи. 
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2.2.2. СТОЧАРСКА ПРОИЗВОДЊА 

БРОЈ СТОКЕ И КОШНИЦА ПЧЕЛА 

Број стоке и кошница пчела обухваћен је табелама бр.: 1, 3, 4, 6, 8, 10 и 11.  
Уписује се број стоке (властите и туђе) по врстама и категоријама, која се на дан 1. 
децембра текуће године налазила 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 и сл.  
Не уписује се властита стока газдинства која се на дан 1. децембра посматране године 
налазила код других правних или физичких лица због това, чувања итд., осим стоке у 
транзиту (нпр. женке или мужјаци који се налазе у другом газдинству ради парења).  

Подаци о броју стоке и живине односе се на стање на дан 1. децембра текуће године. 
Промене које су настале после 1. децембра не узимају се у обзир. На пример: ако је неко 
газдинство 1. децембра гајило шест јагњади и 10 оваца, а 2. децембра или касније (до 
доласка анкетара) ојагње се још три овце, или угине неко јагње, анкетар при анкетирању 
узима у обзир стање на дан 1. децембра, тј. шест јагњади и 10 оваца, за које уноси 
податке у анкетни образац, у одговарајућу табелу. 

Уколико газдинство не гаји одређену врсту стоке на дан 1. децембра текуће године, 
анкетар заокружује редни број 2 ▬ Нема (прва колона у заглављу табела бр.: 1, 3, 4, 6, 
8, 10) и прелази на попуњавање следеће табеле. Треба имати у виду да, без обзира 
на то што се на дан 1. децембра текуће године на газдинству не гаји одређена 
врста стоке (нпр. овце), постоји могућност да се ова врста гајила и да је 
постојала одређена производња у посматраној години (нпр. производња овчијег 
млека).  

У случају да газдинство гаји одређену врсту стоке на дан 1. децембра текуће године, 
анкетар заокружује редни број 1 ▬ Има (прва колона у заглављу табела бр.: 1, 3, 4, 6, 8, 
10) и наставља попуњавање табеле о броју стоке те врсте, по категоријама. 

Поред броја стоке уписују се подаци и о укупној телесној маси приказаног броја стоке – 
по категоријама,  у килограмима. При томе, води се рачуна о просечној телесној маси коју 
могу да имају поједине категорије, односно врсте.  

До укупног броја и масе одређене врсте стоке долази се сабирањем редова, како је и 
назначено на обрасцу. 

Табела 1. Говеда – уписује се број и укупна маса приказаног броја  говеда на дан 1. 
децембра текуће године, по наведеним категоријама: 

Ред бр. 1–6: Говеда до једне године старости – број и укупна маса млађих грла 
говеда, старости до једне године, разврстаних по старосним категоријама, полу и намени: 

Ред бр. 1: Телад до осам месеци – телад оба пола, без обзира на начин исхране и на то да 
ли се узгајају за приплод или за клање (тов); 

Ред бр. 2: Млада говеда од осам месеци до једне године – млађа грла говеда, без обзира 
на пол и на то да ли се узгајају за приплод или за клање; 

Ред бр. 3: Укупно (1 + 2) – збир података о броју и маси у редовима бр.: 1 и 2; 

Ред бр. 4: Од тога: за клање пре навршене прве године старости – од укупног броја и 
масе говеда старости до једне године (ред бр. 3), приказати број и масу грла која се 
узгајају ради клања пре навршене једне године старости, уколико је таква намена 
одређена;  

Ред бр. 5: Остала мушка грла – сва остала мушка грла говеда старости до једне године 
која се узгајају за приплод или за клање након једне године старости или им намена још 
није одређена; 

Ред бр. 6: Остала женска грла – сва остала женска грла говеда старости до једне године 
која се узгајају за приплод или за клање након једне године старости, или им намена још 
није одређена; 

Контрола: 1 + 2 = 3;  6 + 5 + 4 = 3; 
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Ред бр. 7–9: Говеда од једне до две године старости – број и укупна маса говеда 
старости једне године или више – до две године старости, разврстана по полу и намени:  

Ред бр. 7: Мушка грла, без обзира на то да ли се узгајају за приплод или за клање;  

Ред бр. 8: Јунице за приплод; 

Ред бр. 9: Јунице за клање.  

Под јуницом се подразумева женско грло говеда старости преко једне године (укључујући 
и стеоне јунице) које се није телило. 

Женска грла старости до две године која су се телила не приказују се у оквиру своје 
старосне категорије, већ у оквиру одговарајућих категорија говеда старости две и више 
година (краве и, у одређеним случајевима, музне краве). 

Ред бр. 10–14: Говеда старости две или више година – број и укупна маса говеда 
старости две или више година, разврстана по полу и намени: 

Ред бр. 10: Мушка грла – без обзира на то која је намена гајења;  

Ред бр. 11: Јунице за приплод; 

Ред бр. 12: Јунице за клање; 

Ред бр. 13: Краве – женска грла која су се бар једном телила (стеоне краве, већ отељене 
краве, јалове краве); 

Ред бр. 14: Од тога: музне – од укупног броја и масе крава (ред бр. 13), навести број и 
укупну масу крава које се углавном гаје ради производње млека за људску исхрану или 
прераду у млечне производе. Укључене су и засушене музне краве, као и музне краве 
излучене из приплода, без обзира на то да ли су товљене између последње лактације и 
клања; 

Контрола: 14 ≤ 13; 

Ред бр. 15: Говеда – укупно – укупан број и маса говеда (подмладак и одрасла грла) 
гајених на газдинству, као збир стања категорија из редова бр.: 3, 7, 8,  9, 10, 11, 12 и 
13; 
Рачунска контрола: 3 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 = 15;  

Ред бр. 16–19: Од тога – од укупног броја и масе говеда на газдинству (ред бр. 15), 
навести број и укупну масу следећих категорија: 

Ред бр. 16: Стеоне јунице – женска грла старости преко једне године, од којих се очекује 
први подмладак; 

Ред бр. 17: Бикови  у приплоду – мушка некастрирана грла старости преко једне године, 
која се користе у приплоду; 

Ред бр. 18: Волови – мушка кастрирана грла старости преко једне године, која се 
углавном користе за рад и вучу; 

Ред бр. 19: Говеда у тову – број и маса грла која су стављена у тов (интензиван, 
полуинтензиван или екстензиван), без обзира на пол и старост, како би се након 
постизања одређене телесне масе клала. Број и маса говеда у тову (ред бр. 19) не може 
бити већа од укупног броја и масе говеда (ред бр. 15), нити мања од укупног броја и масе 
говеда за тов (клање) (редови бр.: 4, 9, 12); 

Контрола: 16 + 17 + 18 + 19 ≤ 15; 19 ≥ 4 + 9 + 12; 

Табела 3. Свиње – уписује се број и укупна маса приказаног броја свиња на дан 1. 
децембра текуће године, по наведеним категоријама: 

Ред бр. 1: Прасад масе испод 20 kg – број прасади телесне масе испод 20 kg и њихова 
укупна маса, без обзира на начин исхране. 

Ред бр. 2: Свиње масе 20–49 kg – број младих грла оба пола, телесне масе од  20 до 49 
kg, која се гаје за приплод или за клање, или им намена још није одређена, и њихова 
укупна маса.  
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Ред бр. 3–5: Товне свиње масе 50 или више kg – број грла оба пола, телесне масе 50 и 
више kg, која се узгајају за клање (укључујући нерастове и крмаче искључене из 
приплода), и њихова укупна маса, по следећим категоријама: 

Ред бр. 3: 50-79 kg; 
Ред бр. 4: 80-109 kg; 
Ред бр. 5: 110 и више kg; 
 
Ред бр. 6–11: Приплодне свиње масе 50 или више kg – број грла телесне масе 50 и више 
kg која се узгајају за приплод или су у приплоду и њихова укупна маса, по следећим 
категоријама: 

Ред бр. 6: Мушка назимад – млада мушка грла одабрана за приплод, која још нису 
коришћена у приплоду; 

Ред бр. 7: Женска назимад – млада женска грла која се још нису прасила (укључујући и 
супрасне назимице); 

Ред бр. 8: Од тога: супрасне назимице – од укупног броја и масе женске назимади (ред 
бр. 7), навести број и масу супрасних тј. младих женских грла која су први пут супрасна и 
од којих се очекује први подмладак; 

Ред бр. 9: Нерастови – изабрана одрасла мушка грла која се користе у приплоду; 

Ред бр. 10: Крмаче – одрасла женска грла која су се најмање једном прасила; 

Ред бр. 11: Од тога: супрасне крмаче – од укупног броја и масе крмача (ред бр. 10), 
навести број и масу супрасних; 

Контрола: 8 ≤ 7; 11 ≤ 10; 

Ред бр. 12: Свиње – укупно – укупан број и маса свиња гајених на газдинству, 
независно од намене узгоја и држања, као збир стања категорија из редова бр.: 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 9 и 10;  

Контрола: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9 + 10 = 12;   

Ред бр. 13: Од тога: свиње у тову – навести број и укупну масу грла која су стављена у 
тов, без обзира на пол, старост и начин товљења, како би се након постизања одређене 
телесне масе клала. Број и маса свиња у тову (ред бр. 13) не могу бити већи од укупног 
броја и масе свиња (ред бр. 12), односно мањи од укупног броја и масе товних свиња 
(редови бр.: 3, 4 и 5);  

Контрола: 13 ≤ 12; 13 ≥ 3 + 4 + 5; 

Табела 4. Овце – уписује се број и укупна маса приказаног броја оваца на дан 1. 
децембра текуће године, по наведеним категоријама: 

Ред бр. 1: Овце до једне године старости – број и укупна маса јагњади и шиљежади 
оба пола, до једне године старости, без обзира на намену узгоја; 

Ред бр. 2–4: Овце старости једне и више година – број и укупна маса одраслих грла 
старости једне и више година, по следећим категоријама:  

Ред бр. 2: Овце за приплод – женска одрасла грла која су се најмање једном јагњила, као 
и млада бременита грла од којих се очекује први подмладак;  

Ред бр. 3: Од тога: музне – од укупног броја и масе оваца за приплод (ред бр. 2), навести 
број и масу оваца које се углавном гаје ради производње млека за људску исхрану или 
прераду у млечне производе. Укључене су и музне овце излучене из приплода, без обзира 
на то да ли су товљене између последње лактације и клања; 

Ред бр. 4: Остала грла – грла која нису обухваћена претходним категоријама (овнови, 
двизад, шкопци и сл.);  

Ред бр. 5: Овце – укупно – укупан број и маса оваца гајених на газдинству, као збир 
стања категорија из редова бр.: 1, 2 и 4; 

Контрола: 1 + 2 + 4 = 5; 
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Табела 6. Козе – уписује се број и укупна маса приказаног броја коза на дан 1. 
децембра текуће године, по наведеним категоријама: 

Ред бр. 1: Јарад – број и укупна маса  младунаца коза, без обзира на пол и намену 
узгоја; 

Ред бр. 2: Козе већ јарене – женска одрасла грла која су се најмање једном јарила; 

Ред бр. 3: Козе припуштене први пут – женска, млада, приплодна грла први пут 
припуштена, од којих се очекује први подмладак; 

Ред бр. 4: Остала грла – грла која нису обухваћена претходним категоријама (јарци и 
друга грла која нису припуштана или су искључена из приплода);  

Ред бр. 5: Козе – укупно – укупан број и и маса коза гајених на газдинству, као збир 
стања категорија из редова бр.: 1, 2, 3, и 4; 

Контрола: 1 + 2 + 3 + 4 = 5; 

Табела 8. Живина – уписује се број и укупна маса приказаног броја живине на дан 1. 
децембра текуће године, по наведеним категоријама и врстама: 

Ред бр. 1: Товни пилићи (бројлери) – пилићи одгојени у интензивним условима, који 
за 6-8 недеља постигну 1,8–2,5 kg живе масе, при којој се кољу;  

Ред бр. 2: Кокошке носиље – женска грла која су достигла одређену полну зрелост за 
ношење јаја и која се гаје за производњу јаја. Укључују се и излучене кокошке носиље;  

Ред бр. 3: Остали подмладак врсте кокоши и петлови – остала грла врсте кокоши 
која нису обухваћена претходним одговорима (остала пилад и петлови); 

Ред бр. 4: Ћурке – женска и мушка одрасла грла и подмладак;   

Ред бр. 5: Гуске – женска и мушка одрасла грла и подмладак;   

Ред бр. 6: Патке – женска и мушка одрасла грла и подмладак;  

Ред бр. 7: Остала живина – женска и мушка одрасла грла и подмладак који нису 
обухваћени у претходним врстама (морке, пауни, нојеви, препелице, голубови, фазани-
кокице...), а које су гајене на газдинству ради производње меса, јаја (не у сврхе лова 
нити из хобија);   

Ред бр. 8: Живина – укупно – сав подмладак и одрасла грла свих врста живине, оба 
пола;  

Контрола: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 8; 

Табела 10. Коњи – уписује се број и укупна маса приказаног броја коња на дан 1. 
децембра текуће године, и то:  

Ред бр. 1: Коњи – укупно – укупан број и маса коња, без обзира на старост, пол и 
намену узгоја; 

Ред бр. 2: Од тога: кобила и ждребних омица – од укупног броја и масе коња гајених 
на газдинству (ред бр. 1), исказати број и масу женских грла која су први пут ждребна и 
одрасла женска приплодна грла која су се најмање једном ждребила. 

Табела 11. Број кошница пчела и производња меда  
Ред бр. 1: Број кошница пчела – исказује се укупан број кошница с покретним и 
непокретним саћем на дан 1. децембра текуће године.  
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ПРОИЗВОДЊА МЛЕКА, ВУНЕ, ЈАЈА И МЕДА 

Подаци о производњи млека, вуне, јаја и меда обухваћени су табелама: 2, 5, 7, 9 и 11. 
Анкетар пита за производњу млека, вуне, јаја и меда у посматраној години, без обзира на 
то што са стањем на дан 1. децембра на газдинству не постоји одговарајућа 
врста/категорија стоке односно кошнице пчела.  

Податке о укупној производњи млека, вуне, јаја и меда анкетар утврђује на основу 
информација о производњи сваког грла/кошнице у периоду од 1. децембра претходне 
године до 1. децембра текуће године, без обзира на то да ли се на дан 1. децембра текуће 
године налазе на газдинству.  

Производња млека (табела 2; табела 5 – редови бр. 1,2 и 3; табела 7) – број музених 
грла представља укупан број грла одговарајуће категорије (крава, оваца или коза) која су 
музена у посматраној години, без обзира на то да ли се на дан 1. децембра налазе на 
газдинству.  

Уколико испитаник није у могућности да сам одговори на питања о укупној количини 
помузеног млека одређене врсте (кравље, овчије, козје) на газдинству у посматраној 
години, анкетар заједно са испитаником одређује дневну количину помузеног млека, коју 
множи 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.  

Пример: На газдинству су у посматраној години 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.  

У ред бр. 1 табеле 2 уписати 2. Укупна производња крављег млека (табела 2, ред 
број 2) у посматраној години јесте: 300*14 l + 90*12 l = 5280 ℓ.  

Свака овца је музена по 150 дана. Дневно су давале по 1,5 ℓ.  

У ред бр. 1 табеле 5 уписати 3. Укупна производња овчијег млека (табела 5, ред бр. 
2) у посматраној години јесте: 3*150*1,5 = 675 ℓ. 

Код производње млека приказује се све намузено млеко без обзира на то да ли је 
искоришћено за људску исхрану, прераду или исхрану подмлатка.  

У 3. ред табела: 2, 5 и 7 уписује се укупан број месеци муже грла одговарајуће врсте 
стоке и категорије (краве, овце, козе).  

Пример: У току посматране године музено је пет крава, и то три краве по 10 месеци 
и две краве по два месеца. 

Укупан број месеци муже (табела 2, ред бр. 3) износи: 3*10+2*2 = 34. 
 
Производња вуне (табела 5, редови бр.: 4 и 5) – за утврђивање података о производњи 
вуне у току претходне године, анкетар пита колико је ошишано оваца и шиљежади у 
претходној години. Податак о броју острижених грла уноси у ред бр. 4, табела 5. Уколико 
испитаник не може сам да одговори на питање о укупној количини острижене (непране) 
вуне, анкетар поставља питање о количини острижене, непране вуне по једном грлу. 
Укупан број острижених оваца множи се количином непране вуне по једном грлу, што 
представља укупну количину острижене, непране вуне од свих оваца и добијени податак 
уноси у ред бр. 5, табела 5. 

Производња јаја (табела 9) – у ову табелу анкетар треба да упише податке о укупном 
броју кокошака које су носиле у току посматране године (без обзира на то да ли су се на 
дан 1. децембра налазиле на газдинству или не) и о укупном броју снесених јаја. Уколико 
испитаник не може сам да одговори на питање о укупном броју снесених јаја, анкетар 
утврђује са испитаником број добијених (снесених) јаја по једној кокошки носиљи и тај 



Анкета о пољопривредној производњи 

12                                                                                               Републички завод за статистику 

број множи с бројем кокошака носиља. Податак о укупном броју кокошака носиља 
анкетар уписује у ред бр. 1, а податак о укупном броју снесених јаја од свих кокошака у 
ред бр. 2 ове табеле. 

Производња меда (табела 11, ред бр. 2) – уписују се подаци о укупним количинама 
меда добијеним из свих кошница којима је газдинство располагало у посматраној години.  

 
 
ПРОМЕТ СТОКЕ  И УПОТРЕБА СОПСТВЕНИХ СТОЧАРСКИХ ПРОИЗВОДА 

Табела 12. Промет стоке  
У ову табелу анкетар уписује податке о промету стоке, по наведеним категоријама (20) у 
претколони табеле, у посматраној години, и то:  
-   у колону 1 – број стоке која је гајена на газдинству, заклана у кланицама и враћена 
газдинству ради сопствене употребе или продаје меса од стране газдинства (услужно 
клање);  
-  у колоне 2 и 3 – број и укупну живу масу (маса непосредно пре клања) гајене и заклане 
стоке на газдинству ради сопствене употребе или продаје, укључујући и принудно клање;  
-  у колоне 4 и 5 – количине свежег меса из сопствене производње (без обзира на то да ли 
је стока заклана на газдинству или у кланици) које су искоришћене за људску исхрану на 
газдинству, не укључујући месне прерађевине (колона 4), односно за прераду на 
газдинству (колона 5) у нпр. кобасице, сушено месо и сл.  

-  у колоне 6 и 7 – број и укупну масу купљене живе стоке, укључујући и грла која су 
добијена на поклон, у мираз или наслеђе, као и грла која су купљена од предузећа или 
земљорадничких задруга за тов или приплод и сл.  

-  у колоне 8 и 9 – број и укупну масу продате живе стоке другим пољопривредним 
газдинствима (било физичким било правним лицима), укључујући и грла која су дата на 
поклон, у мираз или наслеђе;  

-  у колоне 10 и 11 – број и укупну масу остале продате живе стоке (осим пољопривредним 
газдинствима), укључујући и грла која су дата на поклон, у мираз или наслеђе;  

-  у колону 12 – број угинуле стоке. 

Категоријом под редним бр. 17 товни пилићи (бројлери) нису обухваћени једнодневни 
пилићи. 

Табела 13. Број заклане стоке на газдинству, по месецима  

За сваку наведену категорију стоке која је клана на газдинству у посматраном периоду 
(постоји уписан податак у табели 12, колоне 2 и 3), уписати број закланих грла – по 
месецима. Податак у колони 13 јесте збир података у колонама 1–12, и мора бити једнак 
податку у колони 2, табела 12, за одговарајућу категорију стоке.  

Табела 14. Прерада меса и употреба месних прерађевина из сопствене 
производње на газдинству  

Уписују се количине произведених месних прерађевина у килограмима према врсти 
употребљеног меса (говеђе, свињско, живинско и остало) из сопствене производње 
газдинства. Поред тога, уписују се и употребљене количине тих производа за људску 
исхрану на газдинству, односно продате количине. Збир масе потрошених месних 
прерађевина за људску исхрану на газдинству (колона 2) и масе продатих месних 
прерађевина (колона 3) једнак је укупној маси месних прерађевина произведених на 
газдинству (колона 1). Уколико није потрошена и/или продата укупна маса месних 
прерађевина (постоје залихе на газдинству), приказати их према планираној намени (за 
људску исхрану на газдинству и/или за продају). 
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Месне прерађевине могу бити: уситњено месо (млевено месо, уситњено обликовано месо 
попут ћевапа, хамбургера, пљескавица и др.), кобасице, димљени производи (шунка, 
плећка, печеница, говеђе месо, димљено бело месо и сл.), сувомеснати производи (пршут, 
сува шунка без костију, сува плећка, сува плећка без костију, ролована сува плећка, сува 
пршута, суви врат, буђола, сува говеђа пршута, суво овчије месо), сланина и масти 
(свињска маст, говеђи лој, чварци). 

У случају да је за производњу одређене месне прерађевине, нпр. кобасице употребљено 
више врста меса (јунеће и  свињско у односу 1/3 : 2/3), неопходно је приказати количине 
произведених месних прерађевина према размери у којој су те врсте меса и искоришћене 
за добијање поменуте месне прерађевине. Наиме, у одговарајућу колону треба унети 1/3 
масе добијених месних прерађевина у оквиру говеђег меса и 2/3 у оквиру свињског меса. 

Уколико је за добијање одређене месне прерађевине на газдинству употребљено и месо 
из сопствене производње и месо набављено од других (купљено месо), маса месних 
прерађевина односи се само на прерађевине добијене од меса из сопствене производње.  
У том случају масу месних прерађевина потребно је приказати према  размери 
искоришћеног купљеног меса и меса из сопствене производње (нпр. за 12 kg месних 
прерађевина трећина искоришћене масе меса је купљена, што значи да је маса месних 
прерађевина од меса из сопствене производње 8 kg), или на начин приказан у следећем 
примеру примеру.  

Пример: За производњу 16 kg кобасица за сопствену употребу на газдинству је, 
поред осталих додатака и зачина, потрошено 5 kg купљеног говеђег меса и 9 kg 
свињског меса из сопствене производње.  

У табелу 14, ред бр. 2 – колона 1 и колона 2, уписати 10 (9 + 5 = 14; 9/14 = 0,6; 
0,6*16 = 10).  

Приликом уписивања података о укупној маси месних прерађевина, по врстама меса, 
имати у виду уписану масу утрошене количине свежег меса из сопствене производње на 
газдинству (табела 12, колона 5). 

Табела 15. Употреба примарних сточарских производа из сопствене 
производње на газдинству  

Залихе на почетку периода (колона бр. 1) – уколико нису већ уписане количина вуне и 
количина меда из сопствене производње које се налазе на газдинству на дан 1. децембра 
претходне године, ове количине утврђују се на терену. 

Залихе на крају периода (колона бр. 10) – уписују се  количина вуне и количина меда 
из сопствене производње које су затечене на газдинству на дан 1. децембра текуће 
године. 

Сирово кравље млеко, литара – употребљене количине крављег млека на газдинству, 
као и продате количине, односе се само на сирово кравље млеко из сопствене 
производње. 
Контрола: 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 2 

Пример: Газдинство је произвело 2000 ℓ крављег млека (ова количина је уписана у 
табелу 2, ред број 2); половина (1000 ℓ) искоришћена је за производњу сира, који се и 
продавао и користио на газдинству, без губитака (није дошло до кварења млека у 
току прераде, нити је млеко због неисправности или другог разлога просуто). Око 600 
ℓ је продато у свежем стању на пијаци, а остатак је потрошен на газдинству за људску 
исхрану (као напитак). На газдинству се није хранила стока (телад) помузеним 
млеком. 

Подаци о употреби сировог крављег млека (ред бр. 1, табела 15) уписују се на 
следећи начин: у колону бр. 2 уписује се 2000 (преписује се податак из табеле 2, ред 
бр. 2), у колону бр. 3 уписује се 400, у колону бр. 4 уписује се 1000, а у колону 8 
уписује се 600. Колоне бр.:5, 6, 7 и 9 остају празне. 
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Укупна производња (2000 ℓ) = Потрошено за људску исхрану (400 ℓ) + Прерађено 
(1000 ℓ) + Потрошено за исхрану стоке (0) + Продато другим пољопривредним 
газдинствима (0) + Продато млекарама или откупним станицама (0) + Продато на 
други начин (600 ℓ) + Губитак (0). 

Ово објашњење односи се и на сирово овчије и козје млеко. 

Обавезно извршити контролу уписаних података у сваком реду како је наведено у 
претколони.   

Табела 16. Прерада млека и употреба млечних производа из сопствене 
производње на газдинству  
Уписују се количине добијених млечних производа према врсти употребљеног млека из 
сопствене производње (кравље, овчије, козје) које су прерађене на газдинству и које су 
приказане у табели 15 (количина прерађеног крављег млека – ред бр. 1, колона 4; 
количина прерађеног овчијег млека – ред бр. 2, колона 4; количина прерађеног козјег 
млека – ред бр. 3, колона 4). Поред тога, за све финалне млечне производе (осим обраног 
млека) уписују се и употребљене количине тих производа за људску исхрану на 
газдинству, односно продате количине. Збир количине потрошених млечних производа за 
људску исхрану на газдинству (колона 2) и продате количине  млечних производа (колона 
4) једнак је укупној количини млечних производа (колона 1). Обрано млеко као финални 
производ може да се употреби за људску исхрану или за исхрану стоке на газдинству, па 
је произведена количина (колона 1) једнака збиру количине која је искоришћена за 
људску исхрану (колона 2), количине која је искоришћена за исхрану стоке (колона 3) и  
продате количине обраног млека (колона 4). Уколико није потрошена и/или продата 
укупна количина млечних производа газдинства (постоје залихе на газдинству), 
приказати их према планираној намени. 

1 ℓ млека (млечног производа) = 1,03 kg млека (млечног производа) 

Приликом попуњавања ове табеле треба имати у виду потребну количину млека за 
добијање одређеног млечног производа. Одступања од норматива (табела у наставку) 
могућа су у зависности од врсте и квалитета сировог млека.  

Нормативи млека за добијање одређених млечних производа 
 Потребна количина млека, l 

1. 1 kg меког сира 7 

2. 1 kg тврдог сира 10 

3. 1 kg свежег сира за мазање 5 

4. 1,6 kg сира и 0,25 kg кајмака или 0,25 kg кајмака и око 9 ℓ обраног млека 10 

5. 2 kg (ℓ) павлаке и око 98 ℓ обраног млека 100 

6. 4 kg маслаца и око 90 ℓ обраног млека 100 

7. 1 kg (ℓ ) киселог млека или 1 ℓ јогурта 1 

Количине добијених млечних производа требало би да одговарају утрошеним количинама 
сировог млека. Тако нпр. ако је укупна прерађена количина млека  1000 ℓ, а на 
газдинству се производио углавном меки сир, онда у ред број 1, у прву колону, треба 
уписати 143. Иначе, количина млека за производњу 1 kg сира креће се у интервалу од 5 
до 10 ℓ. Уколико се на газдинству од крављег млека производе и сир и кајмак, количина 
произведеног кајмака је обично око 6,4 пута мања од произведене количине сира: од 10 ℓ 
млека добије се око 1,6 kg сира и око 0,25 kg кајмака. Нпр.: ако је  на газдинству 
прерађено 600 ℓ крављег млека за производњу сира и кајмака, онда у ред бр. 2, у прву 
колону, треба уписати 15 (0,25*60), а у ред бр. 1, у прву колону, треба уписати 96 kg 
сира  (15*6,4). 
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Уписати произведену количину обраног млека једино у случају да се обрано млеко,  
добијено као споредни производ у току производње павлаке, милерама, кајмака или 
маслаца, није користило за производњу неког другог млечног производа (нпр. сира), већ 
се користило као готов производ (нпр. као напитак у домаћинству или за исхрану стоке). 

2.2.3. АНКЕТА О БИЉНОЈ ПРОИЗВОДЊИ 

Остварена производња усева  

          Уписују се подаци о пожетим површинама и оствареној производњи усева, међуусева, 
подусева и накнадних усева, произведених на пољопривредном газдинству у посматраној 
пољопривредној години.  

Пожета површина  је површина са које је пожет усев и убран принос. Пожете површине, 
по правилу, треба да буду једнаке засејаним површинама. Пожете површине могу бити 
мање од засејаних за оне површине на којима је усев потпуно или делимично уништен, 
тако да на тим површинама, жетва није обављена нити је убран и најмањи принос 
(природне непогоде, економски или други разлози). Површине на којима су усеви у већој 
или мањој мери оштећени, али нису сасвим уништени, и с којих се добија умањен принос, 
рачунају се у пожете површине.  

Пример: На ораници површине 100а засејана је озима пшеница. Услед лоших временских 
услова, у међувремену, уништено је 20а. Пожета површина биће 100 а – 20 а = 80 а 
озиме пшенице (засејана површина – уништена = пожета површина). 

Остварена производња усева представља укупан принос који се добија по завршетку 
жетве (бербе) и вршидбе, односно укупан принос који је ускладиштен и умањен за 
количине изгубљене пре жетве, током жетве, транспорта итд. 
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. 

Пример: На ораници од 10 ha површине гајен је кукуруз као главни усев. На истој 
ораници гајен је и пасуљ, као међуусев, са учешћем од око 30% површина под кукурузом. 
Пасуљ као међуусев обрачунати на 3 ha. 

Подусеви су усеви који се усејавају у главни усев, који им служи као заштита. Сетва и 
жетва тих усева  обавља се одвојено. Тако се, на пример, детелина и луцерка на пролеће 
усејавају у жито. У подусеве спадају: детелина, луцерка, мешавина трава. 

Пострни усеви су они усеви који се сеју после стрних жита а дозревају у току јесени 
(кукуруз за крму, купус, касни, репа, бела пострна). Површине на којима се узгајају 
пострни усеви су површине које се два пута засејавају у току једне економске године, и 
при том се на њој узгаја само један усев самостално. За обе културе у току године, 
потребно је посебно приказати пожету површину и остварену производњу.  

Пример: На једној површини гајено је 10 ha ражи, а затим 10 ha кукуруза током исте 
године. Приказати пожете површине оба усева. 

Житарице  – пшеница и крупник, раж, јечам, овас, тритикале, кукуруз за зрно, остала 
жита за зрно 

Подаци се односе на пожету 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, ред 22).  
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Остварена производња жита исказује се као производња односно укупан принос зрна у 
просушеном стању (влажности 14%).  

Пшеница и крупник укупно – приказује се пожета површина и остварена производња 
пшенице и крупника укупно (озими и јари усев), без обзира на врсту пшенице (мека или 
тврда-дурум). Од тога, посебно приказати пожету површину и остварени принос озиме 
пшенице.  

Раж – приказује се  пожета површина и остварена производња озимог и јарог усева.  

Јечам – приказује се пожета површина и остварена производња јечма укупно (озими и 
јари усев). Од тога, посебно приказати пожету површину и остварени принос озимог 
јечма.  

Овас – приказује се  пожета површина и остварена производња озимог и јарог усева. 

Тритикале - приказује се  пожета површина и остварена производња усева. 

Кукуруз за зрно – приказују се пожета површина и остварена производња кукуруза за 
зрно, меркантилни и семенски заједно, у просушеном стању, односно са 14% влаге. 
Обухватају се све сорте (ране, касне, хибридни, брзац и др.). Принос зрна заједно са 
клипом и влажности преко 20%, који се користи за силажу, такође је укључен. 

У остала жита за зрно спадају: просo, хељда, сирак, суражица и др. 

Махунарке  – пасуљ, пасуљ – међуусев, остале махунарке. 

Пасуљ – приказује се пожета површина и остварена производња пасуља као главног 
усева. 

Пасуљ – међуусев – приказује се пожета површина и остварена производња свих сорти 
пасуља засејаног као међуусев. 

Остале махунарке  обухватају: боб, сочиво, леблебије и др. 

Коренасто биље – кромпир, шећерна репа, и остало коренасто биље 

Кромпир – приказује се пожета површина и остварена производња раног, касног и 
семенског кромпира заједно. 

Шећерна репа – није обухваћена шећерна репа за производњу семена за продају. 

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

Индустријско биље – уљана репица, сунцокрет, соја, остали усеви за производњу уља, 
дуван, остало индустријско биље. 

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

Уљана репица – укључује и производњу семена за продају. 

Сунцокрет – укључује и производњу семена за продају. 

Соја – укључује и производњу семена за продају. 

Остали усеви за производњу уља – приказују се усеви до сада непоменути, који се жању 
суви ради производње зрна а служе за производњу уља након индустријске прераде. 
Обухватају: уљану тикву, мак, рицинус, сусам, кикирики и др.  
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Дуван, суво лишће – приказати пожету површину и остварену производњу 
неферментисаног листа у сувом стању.  

Остало индрустријско биље - обухвата цикорију, као и остале усеве, до сад непоменуте, 
гајене искључиво за производњу енергије.  

Крмно биље  – кукуруз за силажу, житарице које се жању зелене, детелина, луцерка, 
мешавина трава и легуминоза, , остало крмно биље, ливаде- принос сена и пашњаци – 
принос сена. 
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 – зелена маса – уписују се пожете површине и остварена производња 
кукуруза који се користи у зеленом стању, за силажу (не за производњу зрна) и укључује 
све делове кукуруза – целу стабљику. У пожете површине  укључене су и површине које 
су пожете за сточну храну и потрошене у свежем стању. Укључен је и кукуруз за 
производњу енергије. 

Житарице које се жању зелене – приказати пожету површину и остварени принос свих 
врста жита које се жању зелене (као цела биљка), намењених за сточну храну, као и за 
производњу енергије. 

Детелина – приказати пожету површину и остварену производњу сена једногодишње и 
вишегодишње детелине, без обзира на врсту, црвене, беле и жуте детелине. Количине 
искоришћене у свежем стању прерачунавају се у сено и исказују заједно. Укључена је 
детелина као главни усев и подусев заједно. 

Луцерка – приказати пожету површину и остварену производњу сена једногодишње и 
вишегодишње луцерке, без обзира на врсту. Укључена је луцерка као главни усев и 
подусев заједно. 

Мешавина трава и легуминоза – приказати пожету површину и остварени принос 
мешавине трава намењене за испашу, сено или силажу као део нормалне ротације усева, 
која траје 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 осталог 
крмног биља (ред 27). 

Остале крмно биље – приказати пожету површину и остварени принос легуминоза које се 
жању зелене (као цела биљка), углавном за сточну храну, не поменуте до сада (нпр. 
сточни грашак, грахорица, лупина, сточни боб и др.) 

Ливаде – принос сена – под ливадом се подразумева површина обрасла травом која се низ 
година (5 или више) углавном коси ради добијања сена. Приказати пожету површину и 
остварени принос сена са ливада, укључујући природне и засејане травнате површине 
заједно.  
Пашњаци – принос сена – под пашњаком се подразумева површина обрасла травом која 
низ година (5 или више) углавном служи за испашу стоке. Приказати пожету површину и 
остварени принос сена са пашњака, укључујући низијске и планинске пашњаке заједно.  

Поврће, бостан и јагоде  

Уписују се подаци о родној површини и оствареној производњи поврћа, бостана и јагода, 
и то: укупно, у заштићеном простору и на окућници (на отвореном). 
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Површина искоришћена за производњу одређене врсте поврћа и остварена производња 
поврћа, уско су повезане.  

Производна површина - Поједине врсте поврћа имају кратак вегетациони период, што 
омогућава и неколико берби у посматраној години са исте површине. Из тог разлога 
површина, која је искоришћена више пута у посматраном периоду за производњу 
одређене врсте поврћа, приказује се као збир површина у сваком вегетационом периоду. 

Остварена производња – Остварена прозводња одређене врсте поврћа, представља збир 
произведеног поврћа са површине у сваком вегетационом периоду.   

Укупно – приказати родну површину и остварену производњу поврћа са свих површина на 
којима је  пољопривредно газдинство гајило поврће: на ораницама (на отвореном), у 
заштићеном простору и на окућници (на отвореном). 

Производња поврћа на ораницама (на отвореном) подразумева поврће за потрошњу у 
свежем стању, као и поврће намењено за индустријску прераду. Укључене су и површине 
под ниским (неприступачним) заштитним покривачем: топле леје, површине под ниским 
тунелима, који су неприступачни за рад, и др. 

У заштићеном простору – од укупне производње поврћа на газдинству, посебно приказати 
производњу поврћа у заштићеном простору, што подразумева поврће које је све време 
или током дужег 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 инсталацију (уређаји за наводњавање, грејање и 
осветљавање). Ако се иста површина под заштитом користила више пута у посматраном 
периоду, евидентира се само једном. Такође, код вишеспратних стакленика, рачуна се 
само основна површина.  Укључене су пожете површине и производња поврћа у 
заштићеном простору који се налази и на ораницама и на окућници.  
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 сл.).  
На окућници (на отвореном) – окућница је површина на којој се гаје пољопривредни 
производи (поврће, воће и винова лоза) намењени за сопствену потрошњу чланова 
газдинства, при чему газдинство може повремено да продаје вишак производа са 
окућнице. Све површине чији се производи константно продају припадају другим 
категоријама, чак и ако се део производа конзумира од стране чланова газдинства. 

Воће и бобичасто воће  

Уписују се подаци о плантажним и екстензивним воћњацима на којима су засађена стабла 
воћа и бобичастог воћа. За плантажне воћњаке приказује се број родних стабала, 
површина родних воћњака и остварена производња за сваку врсту воћа. За екстензивне 
воћњаке приказује се број родних стабала и остварена производња за сваку врсту воћа. 

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. 

Екстензивни воћњаци су полуинтензивни 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.).  

Број родних стабала 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 
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млада воћна стабла која још увек нису способна да дају род, као ни појединачна стабла 
поред путева (која не припадају пољопривредном газдинству). 
Родна површина воћњака (плантажни воћњаци) представља површину са које је у 
посматраној години добијен род. У површину родних воћњака не укључују се површине 
младих воћних засада који још увек нису способни да дају род, површине напуштених 
воћњака, као ни појединачна стабла, као што су дрвореди поред путева (која не 
припадају пољопривредном газдинству). 
Остварена производња представља укупан принос зрелих плодова воћа. Урачунавају се и 
отпали зрели плодови уколико су искоришћени за људску и сточну храну или су 
употребљени за прераду. Зелени отпали плодови не узимају сe у обзир. 

Виногради 

Уписују се подаци за сорте грожђа за производњу вина са географским пореклом, остале 
винске сорте грожђа, стоне сорте грожђа. 

Сорте грожђа за производњу вина са географским пореклом јесу сорте грожђа које су 
заштићене и регистроване за производњу вина са географским пореклом, гајене у 
посматраном периоду. 

Остале винске сорте грожђа 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 представљају сорте грожђа које се узгајају за употребу грожђа у 
свежем стању (конзумне сорте). 

Виногради укупно – уписују се подаци о површини родних винограда и оствареној 
производњи за наведене сорте грожђа, за плантажне и екстензивне винограде укупно. Од 
тога, посебно приказати податке за плантажне винограде.  

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 полуинтензивни 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.).  

Површина родних винограда (плантажни виногради) представља површину са које је у 
посматраној години добијен род. У површину родних чокота не укључују се површине 
младих чокота који још увек нису способни да дају род, површине напуштених винограда, 
као ни појединачни чокоти поред путева (који не припадају пољопривредном газдинству). 
 
Остварена производња представља укупан принос зрелих плодова грожђа. Урачунавају се 
и отпали зрели плодови, уколико су искоришћени за људску и сточну храну или су 
употребљени за прераду. Зелени отпали плодови не узимају сe у обзир. По могућности, 
укључује се и производња чокота с којих у току сазревања није вршена берба плодова.  

Површине засејане у јесењој сетви  
 Потребно је утврдити засејане површине у јесењој сетви на пољопривредном газдинству 
обављене до 01. децембра текуће године. Подаци о засејаним површинама посебно се 
исказују за следеће усеве: пшеницу, раж, јечам, овас, тритикале, остала жита, уљана 
репица, остало индустријско биље, грахорица – јесења сетва, детелина – јесења сетва, 
луцерка – јесења сетва и остало крмно биље.    
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Утрошак минералних ђубрива 23.05-30.11.2014. 

Уписују се третиране површине минералним ђубривима, утрошене количине минералног 
ђубрива на газдинству, као и вредност (у РСД) за свако минерално ђубриво посебно. 

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). 

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 кг * 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. 

3. РАД ПОСЛЕ ЗАВРШЕНОГ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И АНКЕТИРАЊА 

За евентуалне напомене и објашњења за уписане податке, анкетар може да користи 
простор на последњој страни обрасца.  

Анкетар обавезно уписује своје име и презиме, контакт телефон и датум анкетирања, 
дужину трајања попуњавања обрасца (час и минут). 

За правна лица и предузетнике предвиђено је место за печат. 

Када заврши анкетирање свих изабраних газдинстава, анкетар контролору предаје 
попуњене обрасце. Контролор треба обавезно да прегледа попуњене обрасце у присуству 
анкетара. Уколико контролор установи да анкетар није правилно попунио неки образац, 
дужан је да каже анкетару да поново оде у газдинство и да изврши поновно анкетирање. 

Када контролор установи да су анкетни обрасци правилно попуњени, обавештава 
анкетара о времену и начину исплате за обављени посао. Анкетар предаје контролору: 
празне обрасце, овлашћење, Списак и Упутство за спровођење Анкете. 
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