
 Образац ПО-21б 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Републички завод за статистику 

Уредба о утврђивању појединих 
статистичких истраживања 

"Службени гласник РС", бр. 110/2009 
 
 

Шифра истраживања  0 0 8 0 6 0  
 

Подручно одељење       
 
Општина ______________________________       
 
Територија проценитеља ________________       
 
Процембено подручје ___________________       
 
 

ИЗВЕШТАЈ 
о засејаним површинама у јесењој сетви 

у 2010. години 
 

Извештај попуњава статистички проценитељ за 
процембено подручје према стању на дан 30. новембра 2010. 
Процена се врши за породична газдинства укупно, укључив и 
површине засејане у кооперацији са привредним друштвима – 
задругама. 

Извештај се попуњава у два примерка, од којих се 
један доставља подручном одељењу за статистику, а други 
примерак проценитељ задржава за своју документацију. 
 

Пре попуњавања види Упутство! 
 
1. ЗАСЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ 

ВРСТЕ УСЕВА Засејане 
површине, ха 

 

1. Пшеница  

2. Раж  

3. Јечам  

4. Овас (зоб)  

5. Тритикале  

6. Остала жита  

7. Жита – укупно (1+2+3+4+5+6)  
 

8. Уљана репица  

9. Остало инустријско биље  

10. Индустријско биље – укупно (8+9)  
 

11. Повртарско биље – укупно   
 

12. Грахорица – јесења сетва  

13. Детелина – јесења сетва  

14. Луцерка – јесења сетва  

15. Остало крмно биље  

16. Крмно биље – укупно (12+13+14+15)  
 

17. Укупна јесења сетва (7+10+11+16)  
 

18. Детелина – стари узгој  

19. Луцерка – стари узгој  
 

20. Укупна површина под усевима 
у јесен (17+18+19)  

 
У ___________________________ Статистички проценитељ, 
  
дана ________________2010. год.  
 

Штампано у 
Републичком заводу за статистику Србије 

www.stat.gov.rs 
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