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ИЗВЕШТАЈ О ОЧЕКИВАНИМ ПРИНОСИМА КАСНИХ УСЕВА И ВОЋА 
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 сва предузећа из области пољопривреде, земљорадничке задруге и јединице других 
предузећа које се баве биљном производњом. Подаци се дају за властиту производњу са искоришћених површина 
према стању усева на дан 1. септембра 2010. године. 
 
 
 
 
 

I. ОЧЕКИВАНИ ПРИНОС КАСНИХ УСЕВА 

Принос Жетвена 
површина 

ha 
Врста усева 

са 1 ha у kg укупан  
у тонама 

 Кукуруз – зрно   

 Соја   

 Шећерна репа – корен   

 Сунцокрет – зрно   

 Дуван – суво лишће   

 Кромпир1)   
 чист усев   
 

Пасуљ 
(грах) међуусев   

 

 

1) Укључив и рани кромпир. 
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II. ОЧЕКИВАНИ ПРИНОС КАСНОГ ВОЋА 

Принос Број 
родних 
стабала 

Врста воћа 
по 1 стаблу, kg укупан  

у тонама 
 Јабуке   

 Крушке   

 Шљиве   

 

 Ораси   

 

 
 
 
 

III. ОЧЕКИВАНИ ПРИНОС ВИНОГРАДА 

Принос Број 
родних 
чокота 

 
по 1 чокоту, kg укупан  

у тонама  

 Виногради – укупно   

 

 

Напомена: 

 
 
 
У _______________________________ 
 
Датум  ________________ 2010. године 
 

Образац попунио:  Руководилац: 
    
  (М.П.)   

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