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Обавеза давања података темељи се на члану 26. а казнене одредбе за одбијање давања података или давањe непотпуних  
и нетачних података на члану 52. Закона о званичној статистици („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009).  

Подаци ће бити коришћени искључиво у статистичке сврхе и неће бити објављивани као појединачни.  
Сви подаци имају карактер пословне тајне. 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЕШТАЈ                 
                                   
 а) Назив правног лица                 Подручно одељење      
        (пословни, обрачунски, радни и други огранак             
                                   
  уписује назив правног лица у чијем је саставу и свој назив) Ред.бр. из адресара      
                                   
 б) Матични број                   Мат. бр.         
                                   
  Редни број огранка                 Редни број огранка      
                                   
 в) Врста правног лица                 Облик удруживања      
                                   
 г) Облик својине                  Облик својине       
                                   
 д) Општина         Место          Општина         
                                   
  Улица и кућни број        Телефон                  
                                   

2) ДЕЛАТНОСТ (подгрупа)                 Делатност        
                                   

Извештај попуњавају предузећа из области пољопривреде, земљорадничке задруге и јединице других непољопривредних 
предузећа које се баве производњом поврћа и цвећа у заштићеном простору, као што су градско зеленило и разна друга јавна 
комунална предузећа. 

 
1. ВЕЛИЧИНА ЗАШТИЋЕНОГ ПРОСТОРА                       

 

С т а к л е н и ц и  Простор под пластиком 
  

бруто нето бруто нето 
Топле леје 

а б в г д ђ е 

01 м2                                         

 
 
2. ПРОИЗВОДЊА ПОВРЋА У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ                  

 

С т а к л е н и ц и  Простор под пластиком 

производња кг производња кг   пожета површи- 
на м2 по м2 укупно 

пожета површи- 
на м2 по м2 укупно 

а б в г д ђ е ж 
01 Парадајз                                       
02 Краставци                                       
03 Крастав- 

ци – корни-
шони 

                                      

04 Паприка 
љута – сит-
на (ком.) 

                                      

05 Паприка 
остала                                       

06 Салата                                       
07 Боранија                                       
08 Лук                                       
09 Кромпир                                       
10 Спанаћ                                       
11 Остало 

поврће                                       
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3. ПРОИЗВОДЊА ЦВЕЋА У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ 
 

С т а к л е н и ц и  Простор под пластиком 
производња комада производња комада   пожета површи- 

на м2 по м2 укупно 
пожета површи- 

на м2 по м2 укупно 
а б в  д ђ е ж 

01 Каранфили                                       
02 Руже                                       
03 Гербери                                       
04 Лале                                       
05 Ирис                                       
06 Хризантеме                                       
07 Гладиоле                                       
08 Фрезије                                       
09 Аспарагус                                       
10 Бегоније                                       
11 Петуније                                       
12 Стрелиције                                       
13 Саксијско 

цвеће ххххххххххххххххххххх          ххххххххххххххххххххх          

14 Остало 
цвеће                                       

 

4. ГАЈЕЊЕ РАСАДА                    комада
 

  Стакленици Простор под пластиком Топле леје 
а б в г д 

01 Паприка                             
02 Парадајз                             
03 Краставци                             
04 Салата                             
05 Карфиол                             
06 Купус                             
07 Бостан                             
08 Остало поврће                             
09 Каранфили                             
10 Хризантеме                             
11 Остало цвеће                             

 

          6. УТРОШАК СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У  
5. УТРОШАК ЕНЕРГИЈЕ У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ          ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ   

 

Количина  Количина кг   Једи- 
ница 
мере у стакленицима у простору под 

пластиком 
  

у стакленицима 
у простору 

под 
пластиком 

а б в г д 

 

а б в г 
01 Мазут kg                 
02 Лож - уље kg                 

01 Фунгициди            

03 Природни гас Nm3                 
04 Остали гасови Nm3                 

02 Инсектициди            

05 Термална вода GJ                                
06 Топлота из топловода GJ                               
07 Електрична енергија KWh                 

 
              

08 Угаљ t                                
09 Дрво m3                                

 
 

 

 Напомена: 
 
 
 
 
 

 
 

Датум  ________________ 2010. године 
 

Образац попунио:  Руководилац: 
    
  (M.P.)   

(име и презиме)  (име и презиме) 
 

Контакт телефон:     /                   
 (обавезно унети и позивни број)            

 


