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Биланси пољопривредно-прехрамбених производа су основно средство анализе тржишта пољопривредно-
прехрамбених производа. 

Биланс пољопривредно-прехрамбених производа: 

 

• Пружа организоване информације о биљним и сточарским производима; 
• Описује резултате производње појединачних пољопривредно-прехрамбених производа у економској години; 
• Сумира тржишно понашање свих купаца и продаваца. 

Основна једнакост тржишне економије каже да је понуда једнака тражњи, у некој равнотежној цени. Ова основна 
једнакост је база за израду биланса пољопривредно-прехрамбених производа. Понуда = Тражња. 

Укупна понуда неког производа доступна за потенцијалну употребу укључује: Почетне залихе + Производњу 
+ Увоз. 

Укупна потрошња производа може имати више компоненти укључујући: Потрошњу за људску исхрану + 
Индустријску потрошњу + Употребу за семе + Сточну храну + Извоз + Крајње залихе. 

Дефинисање билансних линија и извори података: 

Производ извештавања је оријентациони биланс, који сублимише добијене податке и процене од стране 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

Површина: Сетвена, односно жетвена површина под неком производном културом (у ha).  
Број стабала: Укупан број стабала по воћној врсти (најчешће у комадима). 
Принос: Просечан принос пољопривредног производа по јединици површине (t/ha), односно килограма по 

стаблу (kg/ha). 
Производња: Укупно произведена количина пољопривредног производа (најчешће у 000 t). 

Ови подаци се у различитим фазама извештавања добијају од више извора: Републички завод за 

статистику, Институт за примену науке у пољопривредни (на основу извештаја стручних пољопривредних 
служби), пословне заједнице, удружења, научне установе и стручне службе предузећа. 

Почетне залихе: Евидентирана, односно процењена количина производа на дан почетка економске године. 

Евидентирају се од стране пољопривредне инспекције. 

Број грла на крају и почетку године: Бројно стање стоке се добија на основу годишње анкете Републичког 

завода за статистику, 1.децембра сваке године. Број грла на крају године је једнак броју грла на почетку наредне 
године. 

Почетни број женских приплодних грла: Представља број женских приплодних грла на почетку године 

(анкета РЗС). 

Приплод: Представља број рођеног подмлатка током године (анкета РЗС). 

Увоз: Евидентирана, односно процењена количина производа који се увезе у земљу током трајања економске 

године. Евидентирају се од стране Управе царина на месечном нивоу. Код живих животиња представља број 
увезених живих грла. 

Потрошња за људску исхрану: Потрошња одређеног производа по глави становника (анкета РЗС), 

помножена са бројем становника (Попис РЗС). 

Индустријска потрошња: Употреба производа у прерађивачкој индустрији, која не обухвата директну 

потрошњу за људску исхрану. Процењује се на основу извештаја пословних удружења и пољопривредне 
инспекције. 

Употреба за семе: Део укупне производње обухвата и семенску производњу ратарске културе. Процењује се 

на основу прогнозиране површине под том културом за наредну економску годину. 

Сточна храна: Део укупне производње који се користи за исхрану стоке. Процењује се на основу података о 

кретању бројног стања стоке, анализа цена производа који учествују у исхрани стоке и њихових међусобних 
односа. 

Губици: Обухватају квантитавне губитке масе настале манипулацијом производа у току транспорта и 

складиштења. Не обухватају губитке пре и у току жетве, као ни губитке током прераде ових производа. Подаци 
(%) су иницијално преузети из статистичких норматива, али постоји потреба за њиховим редовним иновирањем, 
услед напретка технологије током транспорта и складиштења. У сточарству губици представљају број угинулих 
грла у претходној години и преузети су из статистичког извештаја. 



Извоз: Евидентирана, односно процењена количина производа који се извезе из земље током трајања 

економске године. Евидентирају се од стране Управе царина на месечном нивоу. Код живих животиња 
представља број извезених живих грла. 

Клање: Представља број закланих грла током године и статистички се евидрентира. 

Укупно расположиве количине и укупна потрошња: Представљају обрачун домаће производње и увоза, 

односно укупне домаће потрошње и извоза. 

Крајње залихе: Евидентирана, односно процењена количина производа на дан завршетка економске године. 

Евидентирају се од стране пољопривредне инспекције. 

 


