~ Методологија ~
ГОДИШЊИ ИНДЕКСИ ОБИМА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

ПРАВНИ ОСНОВ
Статистичка активност спроводи се у складу са важећим годишњим Планом рада
Републичког завода за статистику, у складу са Статистичким програмом Републике
Српске за период 2022-2025. године („Службени гласник Републике Српске“, број 102/21)
и Законом о статистици Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број
85/03).

МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ
Циљ и садржај

Циљ ове статистичке активности јесте да се обезбиједе подаци потребни за редовно
мјерење промјена обима укупне пољопривредне производње и промјене обима
производње група, тј. подгрупа пољопривредних производа.
Метод и вријеме прикупљања података

За потребе обрачуна индекса користе се подаци редовних истраживања у оквиру
статистике пољопривреде као што су подаци о произведеним количинама биљних и
сточарских производа, као и подаци о просјечним цијенама пољопривредних производа
на нивоу Републике Српске.

У листу производа који се користе за обрачун индекса обима пољопривредне производње
укључено је 56 економски најважнијих пољопривредних производа. За пондерационе
факторе користе се помични трогодишњи просјеци цијена произвођача пољопривредних
производа на нивоу Републике Српске. За пољопривреду као цијелину обрачунати су
бруто и нето индекси. Приликом обрачуна бруто индекса узета је у обзир пољопривредна
производња свих 56 производа са листе, док за обрачун нето индекса, у циљу избјегавања
дуплог урачунавања, није узета у обзир сточна храна (50% кукуруза, јечам, овас, сточнокрмно биље и сијено). Рок за обрачун коначних индекса са резултатима за предходну
годину је 20. мај.
ОБАВЕЗА ЗАШТИТЕ ПОВЈЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

Објављују се збирни подаци 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.
Годишњи индекси обима пољопривредне производње
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НИВО РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ ПОДАТАКА
Подаци су репрезентативни за ниво Републике Српске.

УСАГЛАШЕНОСТ СА МЕЂУНАРОДНИМ ПРЕПОРУКАМА И СТАНДАРДИМА
Провођење активности је у великој мјери усаглашено са међународним препорукама и
стандардима. Степен усаглашености у директној вези је са степеном усаглашености
других истраживања из области пољопривреде чији подаци представљају инпут за ову
статистичку активност.

ПУБЛИКОВАЊЕ

Претходни подаци о индексима обима пољопривредне производње објављују се 20. маја
текуће године, у оквиру редовног статистичког саопштења под називом „Индекси обима
пољопривредне прoизводње“.

Коначни и детаљни подаци о индексима обима пољопривредне производње објављују се
15. октобра текуће године у оквиру базе података, која се налази на веб-сајту Републичког
завода за статистику.
Припремио:
Лазо Шегрт

Посљедње ажурирање:
29. 04. 2022.
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