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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈА СЕ БАВЕ ПОЉОПРИВРЕДНОМ ПРОИЗВОДЊОМ 
 

За 2010. годину  
 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 О ЈЕДИНИЦИ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЕШТАЈ 
 
1) Фирма - назив  
 

   
 (пословна, обрачунска, радна и друга јединица уписује фирму-назив у чијем је саставу и свој назив) 
 

2) Матични број  
 

 Редни број огранка  
 

3) Врста правног лица  
 

4) Облик својине  
 

5) Општина  Место  
 

 Улица и кућни број  Тел.  
 

6) Делатност (подгрупа)  
 

 
  
 
Подручно одељење     
 

Редни број из адресара     
 

        Матични 
број         
 

Редни број JUS      
 

Облик удруживања    
 

Облик својине      
 

Општина         
 

 
 

Делатност         
 

 
I  РАДНИЦИ И ЗАДРУГАРИ 

1.  Радници на неодређено време у производњи 
 и администрацији 31. 12. 2010. године 
 

1. У ратарству  

2. У повртарству и цвећарству  

3. У воћарству  

4. У виноградарству  

5. У сточарству  

6. У примарној преради пољопривредних производа  

7. У кооперацији,у вршењу машинских и др. услуга  

8. У управи пољопривредне делатности  

9. У непољопривредним делатностима  
 

10. У к у п н о  (1 до 9)  
 

Напомена: Подаци у овој и наредним табелама односе се на пољопривредну 
производњу и пољопривредне услуге у оквиру правног лица. 

 
2. Радници са факултетом или другом високом школом вишом 
 школом и средњом школом 31. 12. 2010. године 
 

Факу-
лтет и 
висока 
школа 

 Виша 
школа  

Сре-
дња 

школа1)

  

кол. 1  кол. 2  кол. 3 

1. Пољопривредни стручњаци      

2. Ветеринарски стручњаци      

3. Економски стручњаци      

4. Остали      
 

5. У к у п н о   (1 до 4)      
 

Радници се разврставају према стварно завршеном факултету или 
школи, а не према признатој стручној спреми. 
1) Без радника који су завршили школе за квалификоване  

и висококвалификоване раднике. 

3. Радници према квалификацијама  
 31. 12. 2010. године 
 

1. Висококвалификовани радници  

2. Квалификовани радници  

3. Полуквалификовани радници  

4. Неквалификовани радници  
 

5. У к у п н о  (1 до 4)  
 

За висококвалификоване и квалификоване раднике исказати само 
раднике који су завршили одговарајуће школе и раднике који су пред 
надлежним комисијама скупштине општине и комора положили испит 
за стицање квалификације. 
 
4. Задругари 31. 12. 2010. године 
 

 Број 

1. Укупан број задругара  

2. сељаци задругари  

3. радници задругари  

4. 

Од тога: 

омладина задругари  

5. Радници незадругари  

6. Домаћинства која имају задругаре  

7. само средства за рад  

8. само земљиште  

9. 

Задругари 
који су 
удружили: 

средства за рад и земљиште  

10. Број уплаћених удела  
 

11. Вредност свих удела, динара  
 

12. Удружено земљиште, ha  
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5. Сезонски и повремени радници у 2010. години 

Број 
радника радних сати 

 

кол. 1 кол. 2 

1. У ратарству   

2. У повртарству и цвећарству   

3. У воћарству   

4. У виноградсрству   

5. У сточарству   

6. У примарној преради 
пољопривредних производа   

 

7. У к у п н о (1 до 6)   

 

II  БИЛАНС ПШЕНИЦЕ И КУКУРУЗА У 2010. ГОДИНИ 
Пшеница у 
тонама 1)

Кукуруз у зрну 
у тонама1)

кол. 1 
 

кол. 2 
 1. Залихе 01. 01. 2010. год.  

 2. Производња  

 3. Куповина  

 4. укупно (5+6)  

 5. за семе  

 6.

Потро-
шња 

за исхрану стоке  

 7. Губици и кало  

 8. Продаја  

 9. Залихе 31. 12. 2010. године  
1) Количине исказати у тонама са једним децималним местом.

III  ПОЉОПРИВРЕДНЕ МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ

1.  Погонске машине 31. 12. 2010. године 

Број  Снага 
kW1)  

Часови 
кори-
шћења 
у 2010. 
години 

 

кол. 1  кол. 2  кол. 3 

Т р а к т о р и  
1. Једноосовински мотокулти-

ватори и мотофрезе 
     

 

2. до 26 kW (35 KS)      

3. 27-37 kW (36-50 KS)      

4. 38-66 kW (51-90 KS)      

5. 67-88 kW (91-120 KS)      

6. 89-110 kW (121-150 KS)      

7. преко 110 kW (150 KS)      

8. 

Д
во
ос
ов
ин
ск
и 

Свега (2 до 7)      
 

9.  У к у п н о (1 + 8)      

Од  укупног  броја  трактора  
10. Регистровани за друмски 

саобраћај 
     

11. Гусеничара      
 

12. Набављено у 2010. години      

К о м б а ј н и   с а м о х о д н и  
13. За жито      

14. За шећерну репу      

15. Силокомбајни      

16. За поврће      

17. Остали комбајни      

18. У к у п н о (13 до 17)      

19. Набављено у 2010. години      
 

20. Самоходне косилице      

21. Електромотори      

22. Остали мотори2)      

23. Камиони      
 

24. У к у п н о kW (9+18+20+21+22+23)     
 

1)  Ако је изворни податак о снази мотора пољопривредних машина 
изражен у KS треба га помножити са 0,736 да би се добио податак 
изражен у kW. 

2) Стабилни и уграђени у одговарајуће машине и уређаје. 

2. Прикључне машине и опрема 31. 12. 2010. године 
Број Капацитет  
кол. 1 кол. 2 

1. Адаптери за кукуруз 1/   

2. Адаптери за сунцокрет 2/   

3. Pick up уређаји 2/   

4. Плугови   

5. Тањираче   

6. Дрљаче   

7. 

Оруђа за 
допунску обраду 
земљишта 

Остало   

8. Расипачи минералног ђубрива   

9. Растурачи стајског ђубрива   

10. Сејалице за стрна жита   

11. Сејалице за сетву у редове   

12. Прскалице   

13. Атомизери   

14. Запрашивачи   

15. Култиватори за међуредну обраду   

16. Силокомбајни вучени (овешени)   

17. Скидачи лишћа и глава шећерне репе   

18. Вадилице шећерне репе   

19. Утоваривачи шећерне репе   

20. Линије машина за шећерну репу   

21. Косилице   

22. Берачи кукуруза   

23. Вадилице кромпира   

24. Линије машина за кромпир   

25. Пресе скупљачице и ротобалери   

26. Грабуље   

27. Ситнилице биљних остатака   

28. Чекићари и прекрупачи   

29. Машине за мужу-број музних једин.   

30. Хранилице   

31. Појилице   

32. Приколице   
 

1) Капацитет изразити у броју редова. 
2) Капацитет изразити у захвату у метрима.

 
 
 



- 3 -
IV КАПАЦИТЕТИ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА ЗА 

ПРЕРАДУ И ИНКУБАТОРИ 31. 12. 2010. ГОДИНЕ 

Број  Капацитет за 24 
часа у тонама 

 

кол. 1  кол. 2 

1. за стрна жита и 
кукуруз    

2. за воће    

3. 

Суша-
ре 

за поврће    

4. Дехидратори за луцерку и 
остали    

 

 Број  Капацитет у 
једном турнусу 

5. Инкубатори    

 
V УТРОШАК ГОРИВА, МАЗИВА И ЕЛЕКТРИЧНЕ 
 ЕНЕРГИЈЕ У 2010. ГОДИНИ 

  
Укупан 
утрошак 

у 2010. години 

Залихе 
31. 12. 2010. 

године 
2.2 Течни нафтни гас 

(пропан, бутан, оба), kg 
  

2.3 Примарни бензин, kg   

2.4 Моторни бензин, kg   

2.5 Дизел, kg   

2.6 Гориво за ложење, kg   

2.8 Мазут, kg   

2.9 Масти и мазива, kg   

5.0 Електрична енергија, 
kwh 

  

 

 
VI СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У 2010. ГОДИНИ 

Утрошено на 
газдинству, kg 

Продато и 
утрошено преко 
услуга,1) kg 

кол. 1 

 

кол. 2 
 1. Фунгициди-средства за 

сузбијање биљних болести 
 

 2. Хербициди-средства за 
уништавање корова 

 

 3. Инсектициди-средства за 
сузбијање штетних инсеката 

 

 4. Остала средства за 
заштиту биља 

 

 

 5. У к у п н о  (1 до 4)  

 
1) Овде исказати и количине утрошене у кооперацији. 
 
 
 
 
 
 

VII ПОСЛОВНА САРАДЊА СА ЗЕМЉОРАДНИЦИМА 
1. Домаћинства - кооперанти у 2010. години 

Број 
укупно задругара  
кол. 1 кол. 2 

1. Домаћинства-кооперанти  
 

2. У ратарству и повртарству  

3. У дугогодишњим засадима  

4. У сточарству  

 
У овој табели исказати укупан број домаћинстава - коопераната и од 
тога број домаћинстава - задругара који су уговорили производњу. 
У реду 1 исказује се укупан број домаћинстава-коопераната без 
диплирања, тј. ако је неко домаћинство кооперирало и у ратарству и у 
дугогодишњим засадима и у сточарству, исказује се само једанпут. 
У редовима (2 - 4) исказује се број домаћинстава-коопераната: 
У ратарству и повртарству (ред 2), у дугогодишњим засадима тј. 
воћњацима, виноградима, хмељарницама и др. (ред 3), и у сточарству 
(ред 4). Ако је неко домаћинство кооперирало и  у ратарству и у 
дугогодишњим засадима и у сточарству, исказује се у сва три реда. 

 
2. Снабдевање коопераната у сточарству у 2010. години 

За тов  
грла 

За приплод  
грла 

кол. 1 
 

кол. 2 

 1. Говеда  

 2. Свиње  

 3. Овце  

 4. укупно свих врста 
и узраста  

 5. 

Жи-
вина од тога:  једно-

дневни пилићи  

 

 6. Јаја, комада  

 7. 
Готове крмне смеше 
укупно, kg  
(за тов и приплод грла) 
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VIII ТРОШКОВИ УКУПНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 2010. ГОДИНИ 
                                                                                                                                                                                                                     динара 

1.  Семе / садни материјал  

2. Енергенти (електрична енергија, гас, нафта, остало)  

3. Сточна храна  

4. Минерално ђубриво  

5 Средства за заштиту биља  

6. Ветеринарске услуге  

7. Одржавање опреме и машина  

8. Одржавање зграда  

9.  Производне услуге  

10. Остали материјал и услуге  

 
 
 
 
 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПО-71 
 
 

Годишњи извештај ПО-71 попуњавају сва правна лица која послују средствима у друштвеној, приватној, 
задружној и мешовитој својини, а која су према јединственој класификацији делатности разврстани у област 
“Пољопривреда и рибарство” (гране пољопривредна производња и пољопривредне услуге) и воде се у Јединственом 
регистру правних лица. 

Извештај попуњавају и јединице које се баве пољопривредном производњом и услугама, а налазе се у 
саставу непољопривредних правних лица, економије пољопривредних школа, МУП-а и војске Србије, као и 
института, завода и сл. које се баве унапређењем пољопривредне производње, заштитом биља и стоке и др. 

Извештај се попуњава у два примерка. Један примерак организација задржава у својој документацији, а 
други доставља надлежном одељењу - Заводу за статистику. 

 
 

 
 Напомена: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Датум  ________________ 2011. 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 

 
 


