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задруга

неразврстано

Ако упитник за газдинство правног лица попуњава одговорно 
лице или њему додељен пописивач, шифру пописивача и редни 
број из Контролника уписује лице одговорно за попис правних 
лица према датом упутству.

Упитник попуњавајте искључиво црном хемијском оловком, 
поштујући правила за уписивање и исправљање података, које 
можете наћи у Упутству за пописивање, на страни 28. 

Податке уписујте читко и прецизно у предвиђене кућице или 
упишите Х уз одговор на постављено питање. Уколико нема 
појаве (не постоји податак),  оставите празно поље.

Пажљиво читајте назнаке на упитнику - јасно је назначено која 
питања се односе само на породично газдинство, а која на 
газдинство правног лица/предузетника. 

Не пропустите ниједно питање са одговором „Да“ или „Не“! 
Обавезно обележите један од понуђених одговора и даље 
следите стрелице.

Након уписивања претходних података о правном лицу/ 
предузетнику, у случају да је организациони део јединица 
пописа, обавезно упишите његов назив и сви остали тражени 
подаци  односиће се на тај организациони део. 

Упишите поштански административни код уколико је познат. 

Ако сте обележили ћирилицу као писмо којим ћете попуњавати 
упитник, после уписивања имејл-адресе латиничним писмом 
наставите попуњавање упитника ћирилицом.
Само код уписивања имејл-адресе дозвољено је уписивати 
цртице, тачкице и сл., и то сваки знак у посебну кућицу.

У прве четири кућице упишите шифре делатности газдинства 
које се односе само на пољопривреду.

Уколико шифра није позната испитанику, у остале кућице у 
реду упишите што приближнији опис делатности (нпр. гајење 
жита, гајење поврћа и бостана, гајење грожђа, гајење говеда, 
гајење свиња и сл.).

Уколико пописујете на основу Листе, одговор на ово питање мора 
бити у складу са датим одговором у Контролнику (колона 4).

Oбележите писмо којим ћете попуњавати упитник.

О б р а т и т е    п а ж њ у !

П О Д С Е Т Н И К



Затражите личну карту, здравствену књижицу или пасош, 
односно други документ из кога можете преузети матични број.

Уколико особа не поседује документ из кога можете преузети 
матични број, упишите датум (или макар годину) рођења на 
основу усмене изјаве дотичне особе.

Упишите поштански административни код уколико је познат. 

Ако сте обележили ћирилицу као писмо којим ћете попуњавати 
упитник, после уписивања имејл-адресе латиничним писмом 
наставите попуњавање упитника ћирилицом.
Само код уписивања имејл-адресе дозвољено је уписивати 
цртице, тачкице и сл., и то сваки знак у посебну кућицу.

Када питате за расположиво земљиште, обавезно наведите да 
се односи на стање на дан  30. септембра 2012.

Упишите површину  у власништву свих чланова 

породичног газдинства, односно у власништву правног 

лица/предузетника, што подразумева: 

 - пољопривредно земљиште (обрађивано или необрађивано),

 - земљиште дато у закуп или удружено, 

 - све остало земљиште неподобно за пољопривредну     

производњу, тј. непољопривредно земљиште (под кућом и  

другим зградама, путевима, камењари, рибњаци, трстици и сл.).

свег земљишта

Упишите укупну површину земљишта које је узето од других на 
коришћење на основу писменог или усменог договора (у закуп) без 
обзира на врсту закупа (за новац, у аренду, наполицу, бесплатно и 
сл.). 

Не обухвата се (сеоске утрине и пашњаци) 
које газдинство користи за испашу стоке, без обзира на основ 
коришћења. 

заједничко земљиште 

Упишите укупну површину земљишта датог другима на коришћење 
(датог у закуп за новац, у аренду, наполицу, бесплатно и сл.). 

Израчунајте према датом упутству на упитнику 
(шифре: 9 + 10 - 11 = 12). 

Површина под шифром 12 представља површину земљишта  
којим газдинство располаже на дан 30. септембра 2012. године.

(шифре: 9 + 10 -11  

Носилац породичног пољопривредног газдинства је особа 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 бити власник земљишта нити носилац  
домаћинства  са  Листе. 

Препишите са насловне стране Контролника.   

Локацију одређује испитаник. Обавезно упишите податке
о локацији газдинства, без обзира на то да ли су исти
или различити од адресе носиоца газдинства.

О б р а т и т е    п а ж њ у !



У остала жита спадају нпр. тритикале, просо, хељда, сирак, 
крупник, суражица и др.

Односи се на главни усев.

У остале махунарке спадају нпр. боб, сочиво, 
леблебија и др.

У остале усеве за производњу уља спадају нпр. мак, сусам, 
рицинус, кикирики и др. 

У биље за производњу текстилних влакана спадају нпр. лан, 
конопља, памук и сл.

У остало индустријско биље спада нпр. цикорија, као и усеви 
чије је гајење намењено искључиво за добијање енергије.

Односи се на: боранију, зелену салату, краставце, цвеклу, 
спанаћ, блитву, броколе, тиквице, плави парадајз, пашканат, 
першун, келерабу, целер,  ротквице, бундеву печенку и др.

Ако је газдинство користило исту површину под стакленицима и 
пластеницима више пута у посматраном периоду, евидентирајте је 
само једном. Такође, код вишеспратних стакленика, рачунајте само 
основну површину.

Укључују се и површине под ниским (неприступачним) заштитним 
покривачем: топле леје, површине под ниским тунелима који су 
неприступачни за рад, као и површине под танком пластиком или 
тканином положеном на земљу, заштитна звона и др.

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

Остали ратарски усеви намењени углавном за сточну храну, који 
нису до сада споменути, као нпр. једногодишње житарице које се 
жању зелене: сирак, мухар, просо и сл.

Сладак кромпир, репа угарњача, сточна шаргарепа и пашканат, 
сточни купус и кељ, чичока, уљана репица за крму и сл.

Не укључујте површине за семе под житима, кромпиром, 
махунаркама и уљарицама, као ни површине на којима се гаје 
усеви за семе и садни материјал за потребе газдинства (нпр. 
расад за производњу поврћа укључује се у одговарајућу врсту 
поврћа).

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“ 
(опширније у Упутству за пописивање, на страни 41).

Израчунајте према датом упутству на упитнику.

2Све површине мање од 1 ара заокружите на цео број (0-49 m  = 0 а; 
2 250-99 m  = 1 а) уколико није дата друга јединица мере (m ). У случају 

да испитаник користи друге јединице мере, користите таблицу за 
прерачунавање из Упутства за пописивање.

Уколико је једну исту површину ораница и башта газдинство 
користило за различите усеве или засаде (истовремено или 
једно за другим), прикажите површину само једном, и то под 
главним усевом (опширније у Упутству за пописивање, на страни 
37).

У случају да се на површини окућнице гаје пољопривредни 
производи намењени тржишту, ову површину сврстајте под 
другу (одговарајућу) категорију коришћеног пољопривредног 
земљишта (опширније у Упутству за пописивање, на страни 
36).

О б р а т и т е  п а ж њ у ! Под окућницом се не подразумева 
површина под украсним цветњацима и биљем, травњацима и 
сл. (површина за одмор и рекреацију). 

Ове површине се уписују код питања 9 - Остало земљиште 
(шифра 87), заједно са површинама под кућом, осталим 
зградама и путевима на кућном плацу.

О б р а т и т е п а ж њ у !              Расад за сопствене потребе газдинства за 
производњу поврћа укључите у одговарајућу врсту поврћа. Расад 
за продају укључите у семенски и садни материјал за продају 
(шифра 65).

О б р а т и т е  п а ж њ у ! Површина под стакленицима и 
пластеницима (шифра 51) + површина на отвореном, за 
потрошњу у свежем стању (шифра 52) + површина на отвореном, 
за индустријску прераду (шифра 53) = површина под поврћем, 
бостаном и јагодама, укупно (шифра 50).

1 ha = 100 a

1 a = 100 m2



Ливаде и пашњаке који се у посматраној пољопривредној 
години нису косили односно користили за испашу стоке 
укључите у некоришћено пољопривредно земљиште (шифра 
84). 

У површину ливада и пашњака не укључујте коришћене 
површине заједничких (сеоских) утрина и пашњака. 

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

Израчунајте према датом упутству на упитнику. 
Не заборавите на окућницу (шифра 13)!

Некоришћено пољопривредно земљиште  представља 
пољопривредну површину којом је располагало дотично газдинство, 
али која се у посматраној пољопривредној години није користила из 
економских, социјалних или других разлога (нпр. поплављено 
земљиште). 

Подразумевају се засади дрвећа који у кратком периоду (20 
година или мање) дају финални производ (нпр. топола, багрем и 
друго дрвеће), без обзира на то да ли је то енергетски производ 
или производ за индустријску прераду.

Подразумева земљиште газдинства под зградама, путевима, 
двориштима, рибњацима, трстицима, барама, стеновитим 
површинама, неплодним површинама, пешчарама и другим 
површинама неподобним за пољопривредну производњу.  

Упишите водену површину изграђену за намену гајења риба и 
рибље млађи.    

Oдвојени део представља сваки део коришћеног пољопривредног 
земљишта које је окружено туђим земљиштем, а може бити 
састављен из једне парцеле или више парцела са различитим 
усевима.  Упишите  број.

Површине на којима су засађена стабла и бобичасто воће 
(малине, купине, боровнице, рибизла, брусница, дуд, огрозд и 
др., ). 

Не укључујте површине под појединачним стаблима воћа на 
окућницама и другим местима 

осим јагода

(опширније у Упутству за 
пописивање, на страни 43).

Не укључујте површине под појединачним чокотима винове 
лозе на окућницама и другим местима (

4 ).
опширније у Упутству за 

пописивање,  на страни 3

2Уписује се ефективна површина у m  (површина врећа, полица 
и сл.). 

Уколико је површина коришћена више пута у току посматраног 
периода,  рачунајте  је  само једном.

О б р а т и т е п а ж њ у !

С Т О П !

Проверите! 

              Површина под шифром 80 мора бити 
једнака збиру површина под шифрама 81, 82 и 83.

     

Површина коришћеног пољопривредног земљишта у 
власништву (шифра 81) не сме бити већа од површине приказане 
под шифром 9. 

Збир површина под шифрама 82 и 83 може бити једнак површини 
под шифром 10 (Земљиште узето у закуп) или мањи од ње. 

Уколико је потребно, извршите одговарајућу 
исправку уз помоћ испитаника.

 

Израчунајте према датом упутству на упитнику. 

С Т О П  !

Уписана површина под шифром 89 мора бити једнака површини 
под шифром 12. 

Уколико је потребно, извршите одговарајућу 
исправку уз помоћ испитаника.
Проверите! 

Поред воћних и лозних расадника и расадника украсног биља, 
обухватају се и комерцијални расадници шумског дрвећа, у 
шуми или изван ње, као и некомерцијални расадници шумског 
дрвећа које газдинство узгаја за своје потребе изван шумског 
земљишта. 

Расаднике унутар шума, које газдинство узгаја за своје 
потребе, укључите у површине под шумом (шифра 85).



Лешници

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

Појединачна стабла која се налазе по двориштима, на међама уз 
путеве и др., укључите у број стабала екстензивних воћњака.

У остала воћна стабла спадају нпр. киви, смокве, мушмуле и др.

У друго бобичасто воће спадају нпр. рибизла, брусница, дуд, 
огрозд и др., али не и јагоде.

Израчунајте према упутству на упитнику.

Под плантажним воћњацима подразумевају они воћни засади 
који су подигнути на већим површинама (30 а и више, при чему 
површине под бобичастим воћем могу бити мање од 30 а), 
применом плантажних система, односно са одређеним 
размаком између редова, што омогућава механизовану 
обраду. 

Израчунајте према упутству на упитнику.

 

писана површина једнака уписаној површини под 
шифром 73. 

Уколико је потребно, извршите одговарајућу 
исправку уз помоћ испитаника.

С Т О П !

У мора бити 

Проверите! 

Израчунајте према упутству на упитнику.

 

писана површина једнака уписаној површини под 
шифром 74. 

Уколико је потребно, извршите одговарајућу 
исправку уз помоћ испитаника.

С Т О П !

У мора бити 

Проверите! 

Не укључујте површину под појединачним чокотима у 
двориштима, на окућницама, на међама, уз путеве и др. 

Површине под појединачним стаблима воћа не укључују се у 
површину екстензивних воћњака.



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

Укључите и посматрану пољопривредну годину.

Обавезно упишите назив општине!

Израчунајте према упутству на упитнику. 

Не заборавите на површину на територији општине на којој 
је локација газдинства (шифра 127)! 

То значи: може ли газдинство да наводњава коришћено 
пољопривредно земљиште употребом одговарајуће опреме 
(властите или туђе) за наводњавање и количине воде која је 
уобичајено расположива газдинству. 

Под опремом за наводњавање, поред система за наводњавање, 
подразумевају се и цистерна, пумпа, црево и сл. (не  канте, 
бурад која служе за заливање и др.).

С Т О П !

Уписана површина мора бити једнака уписаној површини 
коришћеног пољопривредног земљишта под шифром 80.

Проверите! Уколико је потребно, извршите одговарајућу 
исправку уз помоћ испитаника.

Уколико је могуће наводњавати само коришћено 
пољопривредно земљиште под пластеницима и  
стакленицима, упишите Х у кућицу поред одговора “Не”, затим 
упишите одговоре на питања 6, 7 и 8 у овом поглављу и пређите 
на поглавље 4.

Уколико је у посматраној пољопривредној години наводњавано 
само коришћено пољопривредно земљиште под пластеницима 
и стакленицима, упишите Х у кућицу поред одговора “Не”, затим 
упишите одговоре на питања 6, 7 и 8 у овом поглављу и пређите 
на поглавље 4. 



Упишите површину земљишта само под главним усевима и 
засадима који су бар једном били наводњавани у посматраном 
периоду. 

Површину наводњавану више пута обухватите само једном. 

Под осталим усевима на ораницама и баштама подразумевају 
се нпр. дуван, хмељ, уљана тиква, соја, лековито и ароматично 
биље, цвеће, као и крмно биље (детелина, луцерка и остало 
крмно биље).

Под осталим сталним засадима на отвореном подразумевају 
се нпр. расадници, врбици (за плетење корпи), површине под 
новогодишњим јелкама засађеним за продају и сл.

Укључите и количину воде искоришћене за наводњавање 
стакленика и пластеника. Количину воде искоришћене за 
наводњавање одређеног усева/засада у посматраном периоду 
израчунајте на следећи начин:
површина тог усева/засада х просечна количина воде по хектару 
х број наводњавања. 
Уколико испитаник не може сам да процени утрошену количину 
воде, користите помоћну табелу у Упутству за пописивање, на 
страни 52.

У случају да је посматрана пољопривредна година била кишовита 
па газдинство није вршило наводњавање, обележите главни извор 
воде који би газдинство користило током уобичајене или сушне 
године. 

О б р а т и т е  п а ж њ у ! Уколико је на једној истој површини 
земљишта употребљено и минерално и органско (течно и 
чврсто) ђубриво, површину прикажите и код минералног и код 
органског ђубрива, односно и код течног (укључујући и осоку) и 
код чврстог ђубрива. Свака приказана површина не може бити 
већа од површине коришћеног пољопривредног земљишта 
(шифра 80).

Под тренутном применом чврстог стајњака подразумева се 
растурање стајњака по површини, а затим преоравање 
земљишта дискосним или раоним плугом у току наредна 
четири  сата (директна инкорпорација стајњака у земљу).

Проверите! Наводњаване површине под наведним 
категоријама усева и засада не могу бити веће од одговарајућих 
површина  исказаних  у  поглављу  2  (Употреба земљишта).

Погледајте детаљно објашњење у Упутству за пописивање, 
на страни 52.

Осока је урин домаћих животиња.

Наведите количину стајњака који је продат или уклоњен са 
газдинства ради директне употребе као ђубриво од стране другог 
газдинства или ради индустријске прераде. 

Упишите процену испитаника.

Под тренутном применом течног стајњака или осоке 
подразумева се коришћење техника које омогућавају директно 
убризгавање (убацивање) у канале који су направљени у земљи 
у циљу смањења емисије амонијака и спречавања појаве 
непријатних мириса, без обзира на то који је тип убризгавања 
примењен (плитко - до 50 mm дубине, дубоко - до 150 mm, или 
убризгавање бушењем). 



Проверите! Приказана површина не може бити већа од 
површине коришћеног пољопривредног земљишта (шифра 80). Ово испитивање врши правно лице које је регистровано за 

обављање одговарајуће делатности, располаже одговарајућим 
техничким и стручним капацитетима и има овлашћење 
Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде.

Заштитна обрада подразумева остављање биљних остатака на 
површини земљишта (најмање 30%) ради контроле ерозије и 
органског ђубрења, док се механичка обрада врши без 
превртања земље (ниска - плитка обрада тла).

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

Укључите и оранице и баште код којих је методом обраде 
остављено  мање  од  10%  биљних  остатака. 

Односи се само на објекте са непропустљивом 
подлогом.

П р о в е р и т е !

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

„Без обраде“ значи да није вршена обрада земљишта између 
жетве и сејања. Усеви се сеју директно у тло које није обрађено 
после жетве. Контрола раста корова постиже се хербицидима 
или другим методама.

Подразумева се површина засејана посебним (заштитним) 
усевима, у циљу спречавања ефекта ерозије или смањења 
хранљивих састојака земљишта. Заштитни усеви се пре 
пролећне сетве заоравају (не врши се њихова жетва нити служе 
за испашу стоке). 

Не укључују се површине под стакленицима и пластеницима.

Детаљно објашњење шта је плодоред налази се у Упутству за 
пописивање, на страни 60.

П р о в е р и т е !

Проверите! Збир података под шифрама 183, 184, 185 и 186 једнак 
је збиру података под шифрама 180, 181 и 182.



Упишите број стоке по врстама и категоријама, као и број 
осталих животиња гајених ради производње меса, јаја, крзна 
(не у сврхе лова) и производње меда, односно ради стицања 
прихода, које су се у критичном моменту пописа, на дан 30. 
септембра 2012. године, налазиле на газдинству. 

Уколико су се телила, прикажите их у оквиру одговарајуће 
категорије крава.

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

Краве чије се млеко углавном користи за исхрану телади -  
краве хранитељке , односно краве које се углавном гаје ради 

узгоја телади (у систему крава-теле), као и краве које се 
користе за рад (вучу). Укључене су засушене и излучене остале 
краве.

„ “

Проверите! Збир података о броју стеоних јуница, бикова за 
приплод, волова и говеда у тову не сме бити већи од броја 
говеда - укупно (шифра 199).

Проверите! Број свиња у тову може бити једнак укупном броју 
товних свиња (207 + 208 + 209) или већи од њега. 

Женска грла старости преко једне године, која су се најмање 
једном јагњила, као и први пут припуштена грла од којих се 
очекује први подмладак.

Грла која нису обухваћена претходним категоријама (остала 
двизад, шкопци и јалове овце).

До једне године старости.

Женска грла старости преко једне године која су се најмање 
једном јарила, као и први пут припуштена грла од којих се очекује 
први подмладак.

Грла која нису обуваћена претходним категоријама (јарад преко 
једне године старости која нису припуштана и јалова грла). 

До једне године старости.

Подмладак, женска и мушка одрасла грла осталих птица које се 
гаје на газдинству ради производње меса, јаја (не у сврхе лова), 
које нису обухваћене претходним врстама (пауни, фазани-
кокице,  препелице, голубови и др.).

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

Укупан број кошница са пчелама које имају непокретно саће, из 
којих се у току године мед може извадити само једанпут (вршкаре, 
плетаре итд.).

Друге, до сада непоменуте животиње могу бити нпр. кунићи -  
мужјаци, лисице, нутрије и остале крзнашице, свилена буба, 
змије, пужеви и сл.

Не укључују се кућни љубимци и животиње гајене на газдинству 
из хобија.



У случају да је стока више пута била на испаши у току 
посматране године, свако грло евидентирајте само једном.

О б р а т и т е  п а ж њ у ! Газдинство се бави органском 
производњом уколико производи биљне и животињске 
производе применом метода органске производње (прописане 
Законом о органској производњи, Службени гласник РС“, број 
30/10), за које поседује званичан сертификат да су произведени 
методама органске производње. 

Газдинство је у фази преласка на органску производњу ако 
примењује методе органске производње, али период 
транзиције, односно трансформације из конвенционалне у 
органску производњу, још није завршен па се не може сматрати 
да је производња у потпуности усклађена са принципима 
органске производње дефинисаним законом, тј. да су производи 
били сертификовани.

„

Израчунајте према упутству на упитнику. 

Проверите! Број стоке, по наведеним врстама, у овом 
поглављу не сме бити већи од броја стоке, по врстама, у 
поглављу 6 .

Ако се различит број животињских врста, односно категорија 
налазио на испаши различито време, евидентирајте најдужи 
период. 

Уколико је време проведено на испаши мање од једног месеца, 
упишите нулу (0). 

Проверите! Укупна површина за органску производњу (шифра 
252) не сме бити већа од површине коришћеног пољопривредног 
земљишта (шифра 80). 

Појединачне површине под наведеним усевима, засадима и 
угарима (шифре 253-262), могу бити једнаке површинама под тим 
усевима, засадима или угарима у поглављу 2 (Земљиште) или 
мање од њих. 



Под пољопривредном механизацијом подразумевају се 
погонске, прикључне и стационарне машине које су у 
исправном стању или које се уз малу поправку могу довести у 
исправно стање. 

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

Израчунајте према упутству на упитнику. 

Проверите! Уколико је уписано Х у реду под једном од шифара 
270-274,  онда мора бити уписано Х и у реду под овом шифром. 

Ротофрезе су намењене за фино уситњавање земљишта, 
најчешће у повртарској или воћарско-виноградарској производњи. 

Цистерне осочаре су намењене за извлачење, транспорт и 
истакање/депоновање течног стајњака. Могу бити опремљене 
и са уређајем за дубинско улагање осоке у земљиште.

Упишите Х у кућицу поред назива опреме (властите или туђе) 
која је коришћена на газдинству у посматраном периоду. 

Под коришћеном опремом подразумева се опрема која је у 
исправном стању или која се уз малу поправку може довести у 
исправно стање.

Тифон је заливни систем који карактерише црево на бубњу.

Кишна крила су мањи заливни системи за чији је рад неопходно 
присуство човека,  због померања.

Линеарни систем је велики мобилни заливни систем који се 
самостално креће линеарно (линијски).

Пивот систем је велики мобилни заливни систем који самостално 
ротира око једне тачке.

Односи се на опрему коју је у посматраном периоду газдинство 
користило (само или заједно са другим газдинством, односно са 
више газдинстава) за производњу енергије из обновљивих извора 
енергије, без обзира на то да ли се она производила за тржиште (са 
прикључком за мрежу) или се користила само у сопственој 
пољопривредној производњи (без прикључка за мрежу).

Не укључујте опрему која се налазила на газдинству уколико 
чланови газдинства нису учествовали у производњи енергије у виду 
инвестирања или активно (нпр. примају само ренту за земљу) нити 
опрему која се користила искључиво за добијање енергије за 
потребе чланова газдинства (нпр. за грејање). 

Под туђом пољопривредном механизацијом која је коришћена у 
посматраном периоду подразумева се пољопривредна 
механизација у власништву другог газдинства, задруге, лица и сл. 
коју је дотично газдинство унајмило са пратећом радном снагом 
или без ње, или је поседује (дели) заједно са другим газдинством 
(једним или више) и не налази се на газдинству на дан критичног 
момента пописа. 

Овим одговором обухватите и пољопривредну механизацију која је 
била у власништву дотичног газдинства, употребљавана једно 
извесно време у посматраном периоду и у истом том периоду 
продата.

Уколико је механизација газдинства у власништву са другим 
газдинством, упишите је као власништво газдинства код ког је била 
на дан критичног момента пописа, 30. септембра 2012. године.



О б р а т и т е  п а ж њ у ! Пољопривредне објекте попишите 
према ономе за шта су саграђени, а не према ономе за шта су 
коришћени у посматраном периоду.

Односи се на смештајне капацитете за говеда који нису 
поменути. Овде спадају и објекти за традиционални начин 
чувања говеда (везано држање уз ручно избацивање стајњака).

Односи се на смештајне капацитете за свиње који нису до сада 
поменути (нпр. традиционални тип стаја, где су подови покривени 
танком простирком и наслагом излучевина, које се редовно 
одстрањују).

Односи се на смештајне капацитете за кокошке носиље који нису 
до сада поменути, укључујући и традиционални начин гајења, 
где је омогућено њихово слободно кретање по отвореном пољу 
(ограђеном или не), уз постојање затвореног објекта за њихов 
смештај. 

Објекти за смештај воћа и поврћа.

Објекти у којима се сено може чувати у растреситом стању, 
исецкано или у балама. Могу бити отворени (настрешице) или 
затворени (плевне). 

Објекти у које се складишти силажа за исхрану преживара током 
зиме. То могу бити нпр. сило-јама, сило-торањ, сило-тренч и сл.  

Под пољопривредним објектима сматрају се зграде или делови 
зграда изграђени у пољопривредне сврхе, који имају темеље, 
најмање три самостална зида и посебан улаз. Једна зграда може  
имати два или више објеката уколико сваки тај објекат има засебан 
улаз. 

Пописом се обухватају настрешице за смештај сена и сламе, као и 
пластеници, без обзира на то што не одговарају у потпуности 
дефиницији која се односи на пољопривредне објекте.

Пописом се неће обухватити објекти без темеља, чији су спољни 
зидови изграђени искључиво од танких дасака, прућа или сламе 
(свињци и живинарници од дасака, овчарници од сламе и торови и 
кошеви од прућа). 

Попишите само коришћени капацитет непољопривредних 
објеката у пољопривредне сврхе. То могу бити нпр. гараже за 
путничка возила.

Попишите све пластенике (под високим заштићеним простором) 
од тврде или меке пластике који могу а не морају да имају уграђене 
уобичајене инсталације (уређаје за проветравање, наводњавање, 
грејање и слично). 

Искључите: фиксне, покретне или прилагодљиве рамове, ниске 
(неприступачне) пластичне тунеле, заштитна звона.

Стакленици представљају фиксну или покретну инсталацију од 
стакла, непропустљиву за воду, у којима усеви расту заштићени; 
могу а не морају да имају уграђене уобичајене инсталације 
(проветравање, наводњавање, грејање и слично).

Објекат који је изграђен за више намена или се делимично 
користи и за друге намене попишите према основној намени за 
коју је изграђен, али је потребно и у колону 5 уписати Х, што значи 
да је објекат коришћен и у друге сврхе. 



Подразумевају се деца носиоца газдинства (стечена браком или 
усвојена), родитељи носиоца и супружника газдинства, браћа, 
сестре и њихови супружници, као и остали рођаци који су 
укључени у свакодневне активности на газдинству, без обзира 
на то да ли живе заједно и без обзира на то да ли су за свој рад на 
газдинству на неки начин плаћени или не.

Стално запослени на газдинству редовно обављају рад на 
газдинству и нису чланови газдинства, нити су сезонски 
радници, нити су радници по уговору.

Упишите навршене године старости са стањем на дан 30. 
септембра 2012. године.

Упишите Х код оног лица које организује пољопривредну 
производњу, тј. које је одговорно за доношење дневних 
финансијских и производних одлука на газдинству (управник или 
менаџер на газдинству). То може бити: носилац газдинства, било 
који други члан газдинства, као и стално запослени на газдинству.

Упишите број дана и просечно сати дневно имајући у виду сезонску 
природу послова, празнике, боловања и сл.

Не рачуна се време утрошено за кућне послове, нпр. кување, 
прање, прерада пољопривредних производа за сопствену 
потрошњу (сирење, прављење зимнице и сл.).

Уколико су се, поред пољопривредних, обављале друге активности 
које су доносиле приход (друге профитабилне активности), податак 
се односи на најзначајнију другу активност по утрошеном времену, 
па тако можете да упишете Х само у једну колону, 7 или 8.

За ове активности се користе ресурси газдинства: земљишне 
површине, пољопривредне зграде, машине, опрема, радна снага 
или пољопривредни производи, и могу да се:  

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

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

Не користе се ресурси газдинства, осим радне снаге газдинства, и 
могу да се:

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

  - не обављају на газдинству - свако друго запослење чланова  
газдинства као нпр.: рад у банци, фабрици, администрацији, 
просвети и др. 

Попуњава се за носиоца газдинства и сва лица која су обављала 
пољопривредну активност на газдинству а старија су од 15 
година.

Увек упишите податке за носиоца газдинства без обзира на то 
да ли је у последњих 12 месеци обављао пољопривредне 
активности или не. 

Пољопривредне активности су:

рад на пољу - орање, сетва, сакупљање сена, жетва,
        брање воћа и сл.;

гајење животиња - припрема и расподела хране,           
мужа, брига о животињ ама;

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

сви послови на газдинству у вези са складиштењем, 
        обрадом и припремом производа за тржиште 
        (силирање сточне хране и сл.);
   одржавање пољопривредних објеката и машина, 
        транспорт робе до пијаце, припрема и продаја 
        сопствених пољопривредних производа на пијаци и сл.
   производња вина од сопственог грожђа. 

    

    

    

    

►

►

►

►

► 

► 

О б р а т и т е    п а ж њ у !



Упишите податке само за оне запослене који су се бавили 
пољопривредним активностима на газдинству у последњих 12 
месеци. 

Не односи се на сезонске раднике и раднике по уговору који су 
ангажовани за рад на газдинству од треће стране (није их 
директно ангажовало газдинство).

Израчунати према упутству на упитнику.

Упишите основне податке о лицу које доноси дневне одлуке и 
организује пољопривредну производњу на газдинству. То може 
бити руководилац производње или, у случају да има више 
руководилаца различитих видова пољопривредне производње, 
лице које је одговорно за организацију целокупне пољопривредне 
производње на газдинству.

Упишите навршене године старости са стањем на дан 30. 
септембра 2012. године.

Под сезонски ангажованим лицима подразумевају се лица која 
нису чланови газдинства нити су стално запослена на 
газдинству, која су повремено (сезонски) ангажована на 
газдинству, уз новчану или било коју другу врсту надокнаде или 
бесплатно, у посматраној пољопривредној години. 

Подразумевају се лица која нису чланови газдинства, нити су 
стално запослена нити су сезонски ангажована лица, али су 
ангажована за рад на газдинству од треће стране (није их 
директно ангажовало газдинство), уз новчану или било коју другу 
врсту надокнаде, на основу склопљеног уговора о сарадњи и сл. 

О б р а т и т е  п а ж њ у ! Уколико су лица радила више од осам 
сати дневно, рачунајте као да су радила осам сати (пун радни дан). 
Уколико су лица била ангажована мање од осам сати дневно, тада 
је потребно да саберете све сате и поделите са осам.  

Упишите број радних дана водећи рачуна о боловањима,   
одсуствовањима, празницима и сл.

Пољопривредне активности су:

рад на пољу - орање, сетва, сакупљање сена, жетва,
        брање воћа и сл.;

гајење животиња - припрема и расподела хране,           
мужа, брига о животињ ама;

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

сви послови на газдинству у вези са складиштењем, 
        обрадом и припремом производа за тржиште 
        (силирање сточне хране и сл.);
   одржавање пољопривредних објеката и машина, 
        транспорт робе до пијаце, припрема и продаја 
        сопствених пољопривредних производа на пијаци и сл.
   производња вина од сопственог грожђа. 
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О б р а т и т е    п а ж њ у !



Односи се на остале активности газдинства (осим 
пољопривредних) које , за које се користе ресурси 
газдинства: земљишне површине, пољопривредне зграде,  
машине, опрема, радна снага или пољопривредни производи. 
То нису активности код којих не постоји директна повезаност са 
газдинством нити активности у вези са прерадом производа за 
сопствену потрошњу газдинства.

доносе приход

Прерада примарних пољопривредних производа (млеко, воће, 
поврће и сл.) у секундарне производе (сир, кајмак, кобасице, 
пекмез, ракија и сл.) намењене , на газдинству, без 
обзира на то да ли су сировине произведене на газдинству или су 
купљене од других, сматра се другом активношћу у вези са 
газдинством која доноси приход, и евидентирајте је код 
одговарајуће наведене активности.

Уколико је на газдинству прерађена већа количина купљеног 
грожђа него грожђа из сопствене производње, ову активност 
евидентирајте као другу активност директно везану за газдинство 
која доноси приход, тј. обележите шифру 399.

за продају

Подразумева обраду сировог дрвета , уз коришћење 
радне снаге са газдинства, машина и опреме коју газдинство 
иначе користи за пољопривредну производњу нпр. сеча шуме и 
производња огревног дрвета или дрвене грађе, при чему се 
даља прерада дрвета (као што је нпр. производња намештаја) 
сврстава под „народну радиност“.

за продају

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

Проверите! Одговор на ово питање мора бити једнак одговору 
у Контролнику (колона 6).

Под продајом непосредним потрошачима подразумева се 
продаја директно потрошачима - физичким лицима (не 
ресторанима, болницама, накупцима и сл.).

Нпр. за исхрану чланова газдинства, за исхрану стоке и сл.

Погледајте објашњење у Упутству за пописивање, на страни 93.

О б р а т и т е  п а ж њ у! 
Регистарски број газдинства има 12 цифара.

Подразумева производњу и продају електричне енергије добијене 
коришћењем енергије ветра, паљењем сламе, производњом 
биогаса и сл.

О б р а т и т е  п а ж њ у ! Не укључује се: ако газдинство овако 
добијену енергију користи искључиво за сопствене потребе и 
продаја пољопривредних производа за производњу енергије или 
изнајмљивање земљишта за постављање одговарајуће опреме. 

Уписати процену даваоца података.

Овде спада нпр. изнајмљивање (издавање у закуп) 
пољопривредних објеката газдинства. 

Обратите пажњу! Давање земљишта у закуп не спада у другу 
профитабилну активност у вези са газдинством.

О б р а т и т е    п а ж њ у !



Подразумевају се депоније, и то тачно одређене: индустријске 
или комуналне (не укључују се дивље депоније). 

Подразумева се нпр. спаљен отпад, отпад однет на дивље 
депоније и сл.

По завршеном попуњавању упитника, испитаник може (уколико 
то жели) да погледа упитник како би се уверио у тачност уписаних 
одговора, и да то потврди својим потписом.

 
Правна лица/предузетници обавезно потписују упитник и 
стављају печат на за то предвиђено место на упитнику.
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