
1 

 

 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство 

 
Пројекат 

„Унапређење информисања пољопривредника о мерама аграрне политике кроз различите 
облике удруживања у пољопривреди „ 

 

Анкета 

Да ли сматрате да су пољопривредне задруге неопходне? 

1. Да 

2. Не 

 

Основна функција пољопривредне задруге је да : 

 

1. Организује производњу кроз кооперантски однос са пољопривредницима 

2. Информише пољопривреднике о аграрној политици 

3. Да заступа интересе пољопривредника 

4. Да организује откуп пољопривредних производа 

 

Основна функција удружења пољопривредника је да : 

 

1. Набавља репроматеријал за пољопривредну производњу 

2. Да заступа интересе пољопривредника 

3. Информише пољопривреднике о аграрној политици 

4. Да организује откуп пољопривредних производа 

 Које информације су вам најзначајније за ваше пословање: 

1. Информације о ценама репроматеријала 

2. Информације о ценама производа на берзи 

3. Информације о субвенцијама и подстицајима 

4. Информације о кредитним линијама банака и фондова за развој 

5. Информације о технологији производње 
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  Шта би се из аграрног буџета требало више подстицати: 

1. Ратарство 

2. Повртарство 

3. Воћарство и виноградарство 

4. Сточарство 

5. Прерада производа 

Колико би требало да износе основне субвенције по хектару: 

1. Треба их укинути јер овакав начин расподеле не даје резултате 

2. Треба да остану на нивоу од 12,000.00 дин/хектару 

3. Треба да се повећају на 20,000.00 дин 

4. Треба их све преусмерити на подршку инвестицијама(куповина нове 

механизације,изградња објеката,набавка основног стада,куповина земље...) 

Да ли пратите кретање цена пољопривредних производа: 

1. Свакодневно 

2. Једном недељно 

3. Једном месечно 

4. Никад 

IPARD је: 

1. Скраћеница за мултинационалну компанију 

2. Ознака за ГМО производе(Генетски Модификовани Производи) 

3. Систем подстицаја за пољопривреду и рурални развој од стране Европске уније 

4. Никад нисам чуо за IPARD 

Да ли субвенције и други подстицаји треба да буду условљени са осигурањем 

производње: 

1. Да  

2. Не  

Да ли бисте пре купили : 

1. Нову пољопривредну механизацију домаће производње или  

2. Половну механизацију из иностранства 
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Да ли држава Србија зна шта хоће од пољопривреде: 

1. Зна шта хоће 

2. Не зна 

Колика је по вама оптимална величина газдинства у сувом ратарењу: 

1. 0-20 ха 

2. 21-50 ха 

3. 51-100 ха 

4. Више од 100 ха 

Да ли државно пољопривредно земљиште треба дати по праву пречег по 

просечној излицитираној цени оним сточарима који већ имају довољно  земље у 

свом власништву: 

1. Да, треба им дати јер је сточарство важно. 

2. Не треба им дати.Имају доста своје земље. 

3. Треба да лицитирају за њега као и други и  да плате цену по којој се излицитира 

земља 

 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство налази 

се у : 

1. Београду 

2. Новом Саду 

3. Шапцу 

О мерама аграрне политике информишем се : 

1. Преко телевизије 

2. Преко радија 

3. Преко интернета 

4. Преко СМС порука на мобилни телефон 

5. Преко новина 

6. Од других пољопривредника 

7. Преко пољопривредне саветодавне службе 

8. На предавањима 
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Да ли сматрате да би ви били добар Министар пољопривреде: 

1. Да. Ја би био/била бољи Министар пољопривреде 

2. Не. Не би био/била бољи Министар пољопривреде 

Величину пољопривредног газдинства требало би ограничити земљишним 

максимумом  на: 

1. 50 ха 

2. 100 ха 

3. 200 ха 

4. Не треба ограничавати величину поседа 

Цене пољопривредних производа одређене су: 

1. Понудом и тражњом на тржишту 

2. Држава одређује цене  

3. Цене се намештају од стране прерађивачке индустрије 

Да ли сматрате да би пољопривредници требали да буду сви у пореском систему: 

1. Да, требали би сви да буду у пореском систему 

2. Не, неби требали никад да буду у пореском систему 

Да ли живот на селу има будућност: 

1. Да, живот на селу има будућност. Треба остати на селу. 

2. Не,живот на селу нема будућност. Треба ићи у град по сваку цену. 

Да ли деца на селу имају лошије  услове за одрастање него деца у граду: 

1. Да, деца на селу имају лошије услове за одрастање. 

2. Не, деца на селу немају лошије услове за одрастање од деце у граду. 

Да ли желите својој деци да остану на селу и да се баве пољопривредом као и ви: 

1. Да, желим да остану на селу и да се баве пољопривредом. 

2. Не, не желим да остану на селу и да се баве пољопривредом. 

Да ли бисте подржали оснивање пољопривредне коморе ако бисте морали да 

плаћате редовну чланарину у њој: 

1. Да, подржао бих је. 

2. Не, неби је подржао.                                                                Пројекат спроводи ЗЗ „Буђановци“. 


