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МЕСЕЧНО ИСТРАЖИВАЊЕ 
о реализацији производње правних лица у пољопривреди 

За месец _______________ 201 __. године 

 Обавеза давања података темељи се на члану 26. а казнене одредбе за одбијање давања података или давање 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. 

 
   ПОДАЦИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЕШТАЈ   POPUWAVA STATISTIKA  

     

1. Назив (фирма)          
    

              
   (јединица у саставу уписује назив правног лица - установе у чијем је саставу и свој назив)        
       
2. Матични број         
  Mati~ni broj   
3. Општина   Naseqe (mesto)          
 Oдељење  Op{tina
   Улица и кућни број   Telefon        
       
4. Делатност (подгрупа)         
   Delatnost   

5. Prodaja izvr{ena na podru~ju op{tine ____________________________       
  Op{tina   
       
 Redni broj iz adresara   
       
 Mesec  Godina   
             

 

       Продаја  пољопривредних производа по групама производа и производима 
 Продато у месецу 

 

Ш
иф

ра
  

пр
ои
зв
од
а 

Производи 

Је
ди
ни
ца

  
ме
ре

 

количина вредност у 
динарима 

просечна вред- 
ност по једини- 
ци мере у дин. са 
две децимале 

 1 2 3 4 5 6 
X 11000 ЖИТА дин. XXXXXXXXXX  XXXXXXXX 
 11010 Пшеница меркантилна (са 13%    
  влаге и 2% нечистоће) тона    
 11020 Раж (са 13% влаге) тона    
 11031 Јечам (без пиварског) тона    
 11032 Јечам пиварски тона    
 11040 Овас тона    
 11050 Кукуруз у зрну меркантилни (са    
  14% влаге и 2% нечистоће) тона    
 11190 Остала жита (хељда, крупник, суружница и др.) тона    
X 12000 ИНДУСТРИЈСКО БИЉЕ дин. XXXXXXXXXX  XXXXXXXX 
 12010 Лан (стабљика) кг    
 12020 Конопља (стабљика) кг    
 12040 Сунцокрет  тона    
 12050 Уљана репица кг    
 12060 Соја (суво зрно) кг    
 12070 Шећерна репа тона    
 12080 Хмељ кг    
 12091 Дуван (суви лист неферментисан) кг    
 12092 Дуван (свежи лист ) кг    
 12100 Сирак (сува стабљика, без зрна) кг    
 12110 Мак (афион) кг    
 12190 Остало индустријско биље    
  (рицинус, цикорија, сезам и др.) кг    
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Продаја пољопривредних производа по групама производа и производима (наставак) 
 Продато у месецу 

 
Ш
иф

ра
  

пр
ои
зв
од
а 

Производи 

Је
ди
ни
ца

  
ме
ре

 

количина вредност у 
динарима 

просечна вред- 
ност по једини- 
ци мере у дин. 
са две децимале 

 1 2 3 4 5 6 
X 
 

13000 КРТОЛАСТО БИЉЕ дин. XXXXXXXXXX  XXXXXXXX 

 13010 Кромпир меркантилни кг    
X 
 

14000 ЛЕГУМИНОЗНО ПЛОДОВИТО БИЉЕ, 
СУВО ЗРНО дин. XXXXXXXXXX  XXXXXXXX 

 14010 Пасуљ (суво зрно без махуне) кг    
 14020 Грашак (суво зрно) кг    
X 15000 СТОЧНО-КРМНО БИЉЕ дин. XXXXXXXXXX  XXXXXXXX 
 15010 Сено луцерке тона    
 15020 Сено детелине тона    
 15030 Сено ливадско тона    
 
 
 

15090 Остало сточно крмно биље (грахорица, сточни 
грашак, мешавина трава и mахуњача, кукуруз за 
силажу, сточна репа , бундеве и др.) 

тона    

X 16000 СЕМЕ дин. XXXXXXXXXX  XXXXXXXX 
 16010 Пшеница за семе тона    
 16020 Кукуруз  за семе тона    
 16030 Семе осталих жита тона    
 16100 Семе индустријског биља кг    
 16110 Кромпир семенски кг    
 16130 Семе детелине и луцерке кг    
 16140 Семе осталог  сточно крмног биља кг    
X 17000 ПОВРЋЕ дин. XXXXXXXXXX  XXXXXXXX 
 17010 Свежа паприка (без феферона) кг    
 17011 Сува паприка за млевење кг    
 17020 Парадајз кг    
 17040 Краставци кг    
 17050 Лубенице и диње кг    
 17070 Боранија кг    
 17080 Грашак (зелено зрно укључив шећерац) кг    
 17090 Купус (главице) кг    
 17120 Мрква (шаргарепа) кг    
 17160 Црни лук (зреле главице) кг    
 17170 Бели лук (зреле главице) кг    
 
 
 
 

17390 Остало свеже поврће (карфиол, спанаћ,  
зелена салата, плави патлиџан, тиквице, 
зелени лук-црни и бели, празилук, свеже 
папричице, зачини и  аромат. биље и  др.) 

кг    

 17410 Арпаџик (лук за сетву) кг    
 17450 Семе поврћа кг    
X 20000 ВОЋЕ дин. XXXXXXXXXX  XXXXXXXX 
 20010 Шљиве свеже кг    
 20021 Јабуке за јело кг    
 20022 Јабуке за прераду кг    
 20030 Крушке кг    
 20040 Дуње кг    
 20050 Трешње кг    
 20060 Вишње кг    
 20070 Кајсије кг    
 20080 Брескве кг    
 20090 Ораси у љусци кг    
 20130 Јагоде кг    
 20140 Малине кг    
 20150 Купине кг    
 20151 Боровнице (плантажне) кг    
 20190 Бадеми кг    
 20290    
  

Остало воће (свеже смокве, рибизле, 
кестени, нарови и др.)  кг    

 21000 ВОЋНЕ САДНИЦЕ ком.    
X 30000 ГРОЖЂЕ дин. XXXXXXXXXX  XXXXXXXX 
 30010 Грожђе за јело кг    
 30020 Грожђе за прераду кг    
    
 

31000 ЛОЗНЕ САДНИЦЕ И ЛОЗНИ  
КАЛЕМОВИ ком.    
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Продаја пољопривредних производа по групама производа и производима (наставак) 
 Продато у месецу 

 
Ш
иф

ра
  

пр
ои
зв
од
а 

Производи 

Је
ди
ни
ца

  
ме
ре

 

количина вредност у 
динарима 

просечна вред- 
ност по једини- 
ци мере у дин. 
са две децимале 

 1 2 3 4 5 6 
X 35000 ПРЕРАЂЕВИНЕ ВОЋА И ГРОЖЂА  
  (само домаћа прерада) дин. XXXXXXXXXX  XXXXXXXX 

 35010 Вино лит.    
 35020 Мека ракија (до 30 степени) лит.    
 35030 Љута ракија (преко 30 степени) лит.    
 35040 Комовица (лозовача) лит.    
 35090 Остала алкохолна пића- природна     
  (без сирћета) лит.    
 35120 Суве шљиве кг    
 35130 Суве смокве кг    
X 41000 СТОКА (ЖИВА МЕРА) број грла дин. XXXXXXXXXX  XXXXXXXX 
  а)  Стока за клање XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX 
 41011 Товљена говеда  кг    
 41021 Товљена јунад  кг    
 41031 Товљена телад  кг    
 41012 Остала говеда за клање  кг    
 41022 Остала јунад за клање  кг    
 41032 Остала  телад за клање  кг    
 41041 Меснате свиње  кг    
 41042 Масне и полумасне свиње  кг    
 41043 Прасад за клање  кг    
 41051 Овце и шиљежад за клање  кг    
 41052 Товљена јагњад  кг    
 41053 Остала јагњад  кг    
 41090 Коњи за клање  кг    
  б) Стока за тов XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX 

 41013 Говеда за тов  кг    
 41023 Јунад за тов  кг    
 41033 Телад за тов  кг    
 41044 Свиње за тов (укључив прасад и   

 назимад)  кг    

 41054 Овце за тов (укључив јагњад и  
 шиљежад)  кг    

  в)  Стока за приплод XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX 
 41014 Говеда за приплод  кг    
 41024 Јунад за приплод  кг    
 41034 Телад за приплод  кг    
 41045 Свиње за приплод (укључив      

 прасад и назимад) 
 кг    

 41055 Овце за приплод (укључив     
 јагњад и  шиљежад) 

 кг    

  г) Тов и дотовљавање купљене стоке XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX 
 41015 Товљена говеда кг    
 41025 Товљена јунад кг    
 41035 Товљена телад кг    
 41046 Товљене свиње кг    
 41056 Товљена јагњад кг    
 41100 д)  Остала стока (коњи за вучу и приплод, 

       мазге, муле, козе, кунићи и др.) кг    

X 42000 ЖИВИНА И ЈАЈА дин. XXXXXXXXXX  XXXXXXXX 
 42011 Товљени пилићи (бројлери), жива мера кг    
 42021 Товљени ћурићи,  жива мера кг    
 42030 Остала живина (кокошке, патке, гуске,  

ћурке и др.) кг    

 42070 Јаја (конзумна) ком.    
 42080 Јаја за насад  ком.    
 42200 Једнодневни пилићи ком.    
X 43100 МЛЕКО дин. XXXXXXXXXX  XXXXXXXX 
 43110 Свеже млеко кравље лит.    
 43120 Свеже млеко овчје лит.    
 43130 Свеже млеко козје лит.    
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 Продаја пољопривредних производа по групама производа и производима (наставак) 
 Продато у месецу 

 
Ш
иф

ра
  

пр
ои
зв
од
а 

Производи 

Је
ди
ни
ца

  
ме
ре

 

количина вредност у 
динарима 

просечна вред- 
ност по једини- 
ци мере у дин. 
са две децимале 

 1 2 3 4 5 6 
X 43200 МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ дин. XXXXXXXXXX  XXXXXXXX 

43210 Маслац (бутер) кг    
43220 Кајмак (скоруп) кг    
43231 Тврди сиреви (качкаваљ, трапист и сл.) кг    
43232 Меки сиреви (бели сир у кришкама и др.) кг    
43250 Остали млечни производи, без сурутке 

(масло, павлака и др.) кг    
X 44000 КОЖА, ВУНА И ПЕРЈЕ дин. XXXXXXXXXX  XXXXXXXX 

44010 Сирова говеђа и телећа кожа кг    
44020 Сирова свињска кожа кг    
44030 Сува овчја и јагњећа кожа кг    
44060 Остале врсте коже (сирова овчја и јагњећа, 

козја и др.) дин. ХХХХХХХХХХХ  ХХХХХХХХХ 
44081 Неопрана вуна кг    
44082 Опрана вуна кг    
44090 Перје кг    

X 45000 МЕД И ВОСАК дин. XXXXXXXXXX  XXXXXXXX 
45010 Мед кг    
45020 Восак кг    

X 60000 ОСТАЛИ ПРОИЗВОДИ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА дин. XXXXXXXXXX  XXXXXXXX 

60060 Лековито биље кг    
60070 Цвеће дин. XXXXXXXXXX  XXXXXXXX 
60080 Шумски плодови (трска, шишарке и др.)   дин. XXXXXXXXXX  XXXXXXXX 
60091 Остало (семе цвећа, печурке, сирће и др.)   дин. XXXXXXXXXX  XXXXXXXX 

X 70000 РИБА (СВЕЖА) дин. XXXXXXXXXX  XXXXXXXX 
70020 Пастрмка кг    
70021 Шаран  кг    
70022 Остала слатководна риба (речна и језерска) кг    

X 99000 УКУПНА ПРОДАЈА дин. XXXXXXXXXX  XXXXXXXX 
 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ПО- ТРГ- 33 
Обрасцем ПО-ТРГ- 33 прикупљају се подаци о продаји пољопривредних производа из сопствене производње правног лица у 

пољопривреди и земљорадничких задруга који послују  средствима у друштвеној, приватној, задружној и мешовитој својини.
Извештај подносе и јединице које се баве пољопривредном производњом  и продајом а налазе се у саставу непољопривредних
привредних друштава  и задруга.  

У реду 5. правна лица, задруге и јединице у саставу које остварују производњу и продају на подручју више општина
попуњавају посебан извештај ПО-ТРГ-33 за сваку општину. 

Извештај се попуњава у два примерка. Један примерак организација задржава у својој документацији, а други доставља
надлежном заводу  за статистику најкасније до 5-ог у месецу за претходни месец. 

Колона 4. Продате количине су оне које сте продали из сопствене производње, без обзира на то коме и где су биле
продате (у земљи или иностранству), и обухватају: 

а) Испоруке пољопривредних производа другим правним лицима ради прераде и продаје, као и испоруке правним лицима и 
заједницама ради потрошње. 

б) Испоруке пољопривредних производа својим прерађивачким капацитетима који се налазе у оквиру правног лица у 
пољопривреди - земљорадничке задруге. 

в) Испоруке прерађених пољопривредних производа (суве шљиве, алкохолна пића, млечни производи) другим правним лицима
уколико се таква прерада не обавља у производним јединицама индустријских привредних друштава и уколико за ту прераду 
извештајна јединица не доставља извештаје ИНД-1 и ИНД-21. Испоруке прерађених пољопривредних производа дају се само за оне
производе који су добијени прерадом сировина сопствене производње. Не сматрају се испорученом количином  прерађени
производи који су израђени од сировина набављених од других привредних друштава и индивидуалних произвођача. 

г) Испоруке сопственим продавницама које врше продају пољопривредних производа на мало. 
д) Непосредну испоруку пољопривредних производа на мало коју обављају произвођачи пољопривредних производа изван

продавница. 
ђ) Испоруке дотовљене и утовљене стоке (исказује се количина која представља прираст односно остварену разлику  у тежини 

између набављених и испоручених грла стоке која су купљена од правног лица, задруге или индивидуалних произвођача у сврху 
дотовљавања). 

Количине се исказују искључиво у оној јединици мере која је одштампана на обрасцу (колона 3). Производи који нису 
заступљени у обрасцу исказују се у ставци "остало" одговарајуће групе. 

Колона 5. Као вредност продатих пољопривредних производа подразумева се вредност испоручених производа из 
сопствене производње по продајним ценама по којима организације фактуришу и књиже испоруке сопствених производа (продајне 
цене произвођача). У вредност продатих производа укључују се сви трошкови око припреме производа за испоруку до места
утовара (сортирање, паковање, довоз до места утовара и сл.). Не обухвата се вредност амбалаже која се враћа. Вредност испоруке
сопственим продавницама на мало обрачунава се по продајним ценама произвођача или по обрачунским ценама (без марже и без 
пореза на додатну вредност - ПДВ). 

Вредност се исказује у динарима (РСД). 
Колона 6. Просечна вредност по јединици мере добија се рачунским путем тако што се вредност из колоне 5 подели са 

количином из колоне 4. Просечна вредност се исказује у динарима са две децимале. 
 

 Напомена: 
 

 
Датум  ________________ 2010. године 
 

Образац попунио:  Руководилац: 
    
    

(име и презиме) (М.П.) (име и презиме) 
 
Контакт телефон:     /                   
 (обавезно унети и позивни број)            

 

Штампано у Републичком заводу за статистику 
www.stat.gov.rs 


