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~ Методологија ~ 
 
 
 

МЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОМЕТУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ 
ПРОИЗВОДА НА ПИЈАЦАМА 

 

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 ове активности је да се обезбиједе подаци о укупном обиму и структури продаје 
пољопривредних производа на организованим пијацама (зеленим пијацама, тржницама 
на мало) коју врше породична пољопривредна газдинства. У ту сврху, овим извјештајем 
прикупљају се подаци о: 
 

1. Количини продатих пољопривредних производа у току извјештајног мјесеца, 
 

2. Просјечној цијени продатих пољопривредних производа у току извјештајног 
мјесеца.  

 

Резултати добијени на основу извјештаја користе се: 
 

1. За проучавање кретања цијена пољопривредних производа на пијацама, 
економског положаја пољопривреде и организацију тржишта, 

2. За обрачун и анализу потрошачких цијена сезонских пољопривредних производа, 
3. За приказ обима и структуре робне производње у пољопривреди, 
4. За утврђивање тржишног вишка пољопривредних производа. 
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ЈЕДИНИЦЕ ПОСМАТРАЊА / ИЗВЈЕШТАЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
 
Извјештајне јединице су пословни субјекти, организације и заједнице које пружају услуге 
кориштења продајног простора пијаце и друге пијачне услуге. Јединица посматрања, за 
ово истраживање, је свака организована пијаца. 
 
 
ОБУХВАТ  

 
Извјештајем су обухваћени сви најважнији пословни субјекти и друге организације и 
заједнице које пружају услуге кориштења продајног простора пијаце. 
 
Адресар извјештајних јединица формира се на основу: 
 

1. Статистичког пословног регистра, 
 

2. Других административних извора. 
 
 
МЕТОД И ВРИЈЕМЕ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА 
 
Прикупљање података у оквиру ове статистичке активности се проводи извјештајним 
методом путем електронског упитника. Свака извјештајна јединица на обрасцу ТРГ-13, 
уписује, на основу расположиве документације, продате количине и просјечну цијену по 
јединици мјере продатих пољопривредних производа. Извјештајне јединице достављају 
податке за све своје пословне јединице на територији Републике Српске. 

 
Извор за састављање овог извјештаја су: документација о наплати пијачних услуга, 
уколико се наплата врши према количини производа, документација о наплати 
ветеринарских такси при контроли млијечних производа, јаја, живине, заклане стоке, 
подаци о броју и врсти продајних мјеста, подаци о величини кориштеног продајног 
простора, документација пијаце о улазу и излазу производа из складишта, као и процјене 
радника који врши наплату пијачних такси. 

 
ДЕФИНИЦИЈЕ  
 
Пијаца је посебно организовано и уређено мјесто на којем се, на уобичајен начин, и у 
складу са законским прописима, обавља промет на мало пољопривредних, прехрамбених 
и других производа непосредно између произвођача и потрошача. 
 
Под продајом пољопривредних производа на пијацама подразумијева се продаја 
пољопривредних производа коју пољопривредна газдинства – произвођачи врше 
непосредно крајњим потрошачима на организованим пијацама (зеленим пијацама). 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЈА СПРОВОЂЕЊА 

ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТАТИСТИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
 
 
Прикупљање и обрада података се обавља у Одјељењу производних статистика 
Републичког завода за статистику Републике Српске. Подаци се прикупљају извјештајном 
методом, путем електронског упитника. Унос података и обрада се обавља у IST-u у 
складу са предходно дефинисаним критеријумима логичке и рачунске контролe. 
 
ПЕРИОДИКА СПРОВОЂЕЊА 
 
Рок за попуњавање упитник ТРГ-13 од стране извјештајне јединице је до 05. у мјесецу за 
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претходни мјесец.  
Рок за израду саопштења је 30 дана по истеку референтног мјесеца. 
 
 
 
ИНСТРУМЕНТАРИЈУМ 

УПИТНИК 

 
При  спровођењу  мјесечног  извјештаја  о  промету  пољопривредних  производа  на  
пијацама  користи  се електонски образац Мјесечни извјештај о промету 
пољопривредних производа на пијацама (ТРГ-13). 
 
 
 
ПУБЛИКОВАЊЕ 

 
1. Саопштење – Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим 

пијацама 
2. Мјесечни статистички преглед 
3. Статистички годишњак Републике Српске 
4. Веб сајт Републичког заода за статистику 

 
 
Припремила: 

Данијела Савановић-Вебер 

Посљедње ажурирање: 

23.02. 2023. 
 


