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  Матични број јединственог регистра

  Насеље

 Улица и кућни број

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ

Подаци који се прикупљају овим статистичким истраживањем представљају индивидуалне податке и
користе се искључиво у статистичке сврхе и као појединачни се неће давати нити користити за
доношење било каквих одлука у вези са привредним субјектом.

За праћење цена пољопривредних производа бира се одређени број извештајних јединица које
врше откуп пољопривредних производа од индивидуалних пољопривредних произвођача, као и
пољопривредних предузећа и пољопривредних задруга, које производе и продају пољопривредне
производе, и индустријских предузећа која прерађују пољопривредне производе и др.

о ценама произвођача пољопривредних производа

Извештај се попуњава у два примерка од којих се један доставља надлежном заводу за статистику а
други задржава за своју документацију. Истраживање се спроводи квартално. Цена се снима 15-ог у
месецу за текући месец. Извештајне јединице су дужне да доставе извештај Републичком заводу за
статистику Србије, Милана Ракића 5, према следећим роковима: за прво тромесечје - до 15. априла
текуће године, за друго тромесечје - до 15. јула текуће године, за треће тромесечје - до 15. октобра
текуће године и за четврто тромесечје - до 15. јануара наредне године. Цене које се снимају треба да
се формирају у првој фази пуштања у промет, у трансакцијама у којима је продавац пољопривредни
произвођач. Произвођачка цена пољопривредних производа дефинисана је као цена остварена од
стране произвођача, која укључује све таксе и порезе (осим ПДВ-а), а не укључује субвенције. При 
попуњавању извештаја треба се придржавати дате спецификације, а уколико се дају подаци за
производе са другачијом спецификацијом, потребно је дати напомену о томе у делу "Напомена".

  Фирма-назив

тромесечје 2010. године

Упутство за попуњавање извештаја

  Општина

прво

Шифра истаживања: 006190

Образац  PC OUTPUT-3 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                       
Републички завод за статистику

Уредба о утврђивању појединих 
статистичких истраживања 

«Службени гласник РС», број 110/ 2009.

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.
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Штампано у Републичком заводу за статистику Србије

01.13 

Шифра 
производа

Воће и прерада воћа

01.13.23.21.0

01.13.23.22
Јабуке за јело "Јонатан", I класа

01.13.23.21.1
01.13.23.21.2

Јабуке за јело "Црвени Делишес", I класа
Јабуке за јело "Ајдаред", I класа

01.13.23.23
01.13.23.31

01.13.23.21.3

01.13.23.32.1
01.13.23.32.2
01.13.23.33.1
01.13.23.40
01.13.23.50
01.13.23.62
01.13.1
01.13.11
01.13.12

Ракија од грожђа - комовица

01.13.13
01.13.13.10
01.13.13.20

Вино

Ракија шљивовица - љута

Суве шљиве

01.13.25
01.13.25.11.1

Назив производа Јед. 
мере

Дуње, I класа
Кајсије, I класа
Трешње, I класа

Гајење воћа и грожђа
Јабуке за јело "Златни Делишес", I класа

Крушке, I класа

Прерада грожђа

Малине, култивисане, I класа

Цена 15-ог у месецу

Јануар Фебруар Март

Вишње, I класа
Брескве, I класа
Шљиве, I класа
Јагоде, I класа

Грожђе
Грожђе, стоно
Грожђе, остало, свеже

01.13.25.11.2

01.13.25.61

Прерада воћа на газдинству - домаћа прерада
Ракија шљивовица - мека

Датум Телефон

Потпис лица које 
попуњава образац

Потпис лица које 
одговара за тачност 

Потпис руководиоца 
предузећа

Напомена


