
 Образац ПО-33-Iб 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Републички завод 
за статистику 

Закон о званичној статистици 
„Службени гласник РС“, број 104/09. 

 
 Шифра истраживања:    0 0 8 1 1 0  
 
 

ИЗВЕШТАЈ 
о очекиваним приносима касних усева 

и воћа у 2011. години 
 
Општина     
 

Територија проценитеља     
 

Процембено подручје     
 
Извештај попуњава статистички проценитељ за породична 
газдинства укупно, укључујући и површине обухваћене пословном 
сарадњом (кооперацијом) са привредним друштвима и задругама са 
стањем усева на дан 1. септембра 2011. 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) Укључујући и рани кромпир. 
 
II. Очекивани принос касног воћа 

Принос Број 
родних 
стабала 

Врста воћа по 1 стаблу 
у kg 

укупан у 
тонама 

 Јабуке   

 Крушке   

 Шљиве   

 Ораси   
 
III. Очекивани принос винограда 

Принос Број 
родних 
чокота 

Врста воћа по 1 чоко-
ту у kg 

укупан у 
тонама 

 Виногради – укупно   
 

Напомена: 

 
 
У   
  

Образац попунио 
статистички проценитељ 

дана  2011. год.   
   
  (име и презиме) 
 
Контакт телефон:   
 
 

Штампано у Републичком заводу за статистику 
www.stat.gov.rs 
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