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ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНИМ ПРИНОСИМА РАНИХ УСЕВА И ВОЋА 
И ОЧЕКИВАНИМ ПРИНОСИМА КАСНИХ УСЕВА У 2010. ГОДИНИ 

 

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)  Редни број из адресара      
 б) Матични број             
     Матични број          
  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 предузећа 
које се баве биљном производњом, организују биљну производњу на индивидуалним газдинствима кроз разне облике 
пословне сарадње. Подаци се дају за властиту производњу (Табела 1.) и за производну сарадњу са индивидуалним 
газдинствима (Табела 4.), према стању 31. јула 2010. године. 
 
 

1. ОСТВАРЕНИ ПРИНОС УСЕВА СА ПОВРШИНА КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ-ЗАДРУГА КОРИСТИ 

П р и н о с  
Врста усева Пожета површина 

у ha са 1 ha у kg укупан, тона 

 

а кол. 1 кол. 2 кол. 3 

 

      

1. Пшеница – семенска1)    

2. Пшеница – меркантилна    

3. Пшеница – укупно (1+2)    

4. Раж    

5. Јечам – укупно (6+7)    

6. Јечам – озими    

7. Јечам – јари    

8. Овас (зоб)    

9. Тритикале    

10. Остала жита    

11. Уљана репица    

12. Јагоде    

 

13. Малине    

 

       

 НАПОМЕНА: Исказује се амбарски принос зрна у нормално просушеном стању. 
1) Исказује се семе пшенице произведене као репродукциони материјал за властите потребе 
или за продају. 
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2. ОСТВАРЕНИ ПРИНОСИ ВОЋА 

Остварени приноси воћа – укупно1)  Од тога приноси плантажних воћњака 
п р и н о с  принос у тонама Врста воћа број 

родних 
стабала по стаблу, kg укупан у 

тонама 
 

површина 
родних 

воћњака, ha са 1 ha укупан 

а кол. 1 кол. 2 кол. 3  кол. 4 кол. 5 кол. 6 
        

1. Трешње        
2. Вишње        
3. Кајсије        
1) Исказује се укупан број родних стабала укључив стабла и принос плантажних воћњака. 
2) Просек исказивати у тонама са 1 децималом. 
 
 

3. ОЧЕКИВАНИ ПРИНОСИ КАСНИХ УСЕВА 

П р и н о с Жетвена  
површина у ha Врста усева 

по 1 ha у kg укупан у тонама  

кол. 1 а кол. 2 кол. 3 

 

      

 1. Кукуруз   
 2. Шећерна репа   
 3. Сунцокрет   

 

 4. Соја   

 

 
 

4. ОСТВАРЕНИ ПРИНОС ПШЕНИЦЕ У ПРОИЗВОДНОЈ САРАДЊИ – КООПЕРАЦИЈИ  
НА ОСНОВУ УГОВОРА СА ИНДИВИДУАЛНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА 

П р и н о с 
Врста усева Пожета  

површина у ha по 1 ha у kg укупан у тонама  

а кол. 1 кол. 2 кол. 3 

 

 

1. Пшеница – укупно    

 

 

НАПОМЕНА: У овој табели треба исказати пожете површине и остварени принос пшенице за коју постоје 
уговори о производној сарадњи са индивидуалним произвођачима. Исказује се укупно остварена производња 
у кооперацији која укључује испоручени део као и део који су кооперанти задржали за своје потребе. Пре 
попуњавања ове табеле видети извештај о засејаним површинама ПО-22а и прочитати напомене испод 
Табеле 8. 

 

 

Напомена: 

 
 
У _______________________________ 
 
Датум  ________________ 2010. године 
 

Образац попунио:  Руководилац: 
    
  (М.П.)   

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

 
Штампано у Републичком заводу за статистику 

www.stat.gov.rs 


	Образац: ПО–32а

