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~ Методологија ~ 
 

 
ИНДЕКСИ ЦИЈЕНА У ПОЉОПРИВРЕДИ 

 

ПРАВНИ ОСНОВ 

Статистичка активност се проводи на основу Плана рада Републичког завода за статистику за 
2023. годину у складу са Статистичким програмом Републике Српске за период 2022-2025. 
година („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 активности је да се обезбиједе подаци потребни за редовно мјерење промјена цијена 
пољопривредних производа (outputs) и цијена средстава која се користе у пољопривредној 
производњи (inputs). 
 
Као база за обрачун базних индекса користи се 2020. година.  
 
Пондери који се користе за израчунавање индекса цијена пољопривредних производа 
заснивају се на показатељима из економских рачуна за пољопривреду, а представљају значај 
појединачног пољопривредног производа у укупној продаји пољопривредних производа на 
тржишту. 
 
Пољопривредни производи који немају сезонски карактер имају исто учешће, односно исти 
пондер у сваком тромјесјечју једне године. 
 
Индекси цијена у пољопривреди израчунавају се помоћу Laspeyres-ове формуле.  
 
ДЕФИНИЦИЈЕ  

Цијене које се користе за израчунавање индекса цијена оутпута су просјечне продајне цијене 
репрезентативних пољопривредних производа. Ова цијена укључује субвенције на производе, а 
искључује све порезе на производе.  
 
Цијене које се користе за израчунавање индекса цијана инпута представљају куповне цијене 
репрезентативних производа и услуга који се користе за текућу потрошњу у пољопривреди, 
као и производа и услуга који служе инвестицијама у пољопривреди. Ова цијена укључује 
порезе (осим одбитог ПДВ-а), а не укључује субвенције. 
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ОБАВЕЗА ЗАШТИТЕ ПОВЈЕРЉИВИХ ПОДАТАКА  
 
Објављују се збирни подаци на нивоу 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. 
 
ОРГАНИЗАЦИЈА СПРОВОЂЕЊА 
 
За потребе обрачуна индекса користе се подаци редовних статистичких активности у оквиру 
статистике пољопривреде о просјечним цијенама пољопривредних производа и набавним 
цијенама средстава који се користе у пољопривредној производњи.  
 
Индекси продајних цијена пољопривредних производа (output) израчунавају се на основу 
цијена које се прикупљају путем Тромјесечног извјештаја о откупу и реализацији производа 
пољопривреде и рибарства (ТРГ-31, ТРГ-33), те Мјесечног извјештаја о промету 
пољопривредних производа на зеленим пијацама (ТРГ-13). 
 
Набавне цијене средстава за текућу потрошњу у пољопривреди (инпут 1) и набавне цијене 
средстава намјењених за инвестиције у пољопривреди (инпут 2), прикупљају се путем 
Мјесечног извјештаја о цијенама средстава која се користе у пољопривредној производњи. 
 
ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТАТИСТИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
 
Одговорни произвођач података за индексе цијена у пољопривреди  је Републички завод за 
статистику Републике Српске.  
 
Унос, обрада, контрола и формирање излазних табела се врши у Одјељењу пољопривреде, 
шумарства и рибарства.  
 
ИНСТРУМЕНТАРИЈУМ 

УПИТНИК 

Извјештаји: ТРГ-31, ТРГ-33, ТРГ-13, Мјесечни извјештај о цијенама средстава који се користе за 
пољопривредну производњу. 
 
 
ПУБЛИКОВАЊЕ 
Рок за објаву резултата за текућу годину су 25. 2, 25. 5, 25. 8, 25.11. 
 
Подаци се објављују у билтену „Економски рачуни и цијене у Пољопривреди'' и у тромјесечном 
саопштењу „Индекси цијена у пољопривреди“. 
 
 
Припремила: 

Данијела Савановић Вебер 

Посљедње ажурирање: 

23.02.2023. године 
 
 


