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~ Методологија ~ 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНИМ ПРИНОСИМА ЈУЖНОГ ВОЋА И 
МАСЛИНА 

 
 
 

ПРАВНИ ОСНОВ 

 
Статистичка активност спроводи се у складу са Законом о статистици Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 85/03) и Статистичким програмом 
Републике Српске за период 2009-2012. 
 

МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ 

ЦИЉ И САДРЖАЈ  

 
Циљ активности је прикупљање података о површинама под воћним стаблима, броју 
укупних и родних стабала, укупном и просјечном приносу.  
 
 
ЈЕДИНИЦЕ ПОСМАТРАЊА / ИЗВЈЕШТАЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Извјештаје подносе пословни субјекти из области пољопривреде и јединице других 
пословних субјеката које се баве пољопривредном производњом, а за пољопривредна 
породична газдинства извјештаје подносе општински процјенитељи на основу 
процјембеног подручја. 
 
ОБУХВАТ  

Обухватају се сви пословни субјекти из области пољопривреде као и јединице других 
пословних субјеката који се баве производњом јужног воћа и маслина. Када је реч о 
пољопривредним породичним газдинствима подацима се обухватају целокупне 
површине посматрања на основу процјендбеног подручја. 
 
МЕТОД И ВРИЈЕМЕ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА 

Подаци се прикупљају у годишњој динамици примјеном извјештајног метода. 
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ОБАВЕЗА ЗАШТИТЕ ПОВЈЕРЉИВИХ ПОДАТАКА  

Објављују се индекси за репрезентативне пољопривредне културе за ниво Републике 
Српске. Повјерљиви подаци су заштићени у складу са члановима 25. и 27. Закона о 
статистици Републике Српске(„Службени гласник Републике Српске“, број 85/03) и у 
складу са Правилником о заштити повјерљивих података. 
 
ДЕФИНИЦИЈЕ  

Воћњаци – површине на којима су засађена воћна стабла са размацима уобичајним за 
садњу дотичне врсте воћа; 
 
Родна стабла воћа - стабла која су према својој физиолошкој зрелости способна да под 
нормалним условима за вегетацију заметну плод, без обзира на то да ли су у односној 
години родила или не; 
 
Остварени принос воћа – исказује се као принос зрелих плодова, урачунавају се и отпали 
зрели плодови уколико су употребљењи за људску и сточну исхрану или су употребљени 
за прераду; 
 
Просјечан принос - добија се дијељењем укупног приноса са бројем родних стабала. 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЈА СПРОВОЂЕЊА 
  
ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТАТИСТИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
 
У припреми и спровођењу ове статистичке активности учествују Републички завод за 
статистику Републике Српске (одјељење за пољопривреду, шумарство и рибарство) и 
подручне јединице Републичког завод за статистику Републике Српске. 
 
Прикупљање података се обавља у Подручним јединицама  Републичког завод за 
статистику Републике Српске, док се унос и обрада података обавља у одјељењу 
производних статистика Завода.  
 
ОБАВЕЗНОСТ ДАВАЊА ПОДАТАКА 
 
Извјештајне јединице су дужне да достављају податке Републичком заводу за статистику 
Републике Српске у складу са Законом о статистици Републике Српске. 
 
ПЕРИДИКА СПРОВОЂЕЊА 
 
Извјештајна јединица дужна је да достави податке Подручној јединици Републичког 
завода за статистику до 25. 1, а коначни резултати објављују се 6. 2. 
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ИНСТРУМЕНТАРИЈУМ 

УПИТНИК 

За спровођење ове статистичке активности користи се упитник „Извјештај о оствареним 
приносима јужног воћа и маслина“. 
 
 
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ УПИТНИКА 

Упутства за попуњавање упитника дата су у оквиру упитника. 
 
 
 

ПУБЛИКОВАЊЕ 

 
Подаци се објављују у публикацијама „Статистички годишњак Републике Српске“, билтен 
„Пољопривреда'' и на сајту Завода (www.rzs.rs.ba). 
 
 
 
 
 

http://www.rzs.rs.ba/

