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ИЗВЕШТАЈ О ПОВРШИНАМА ПО КАТАСТАРСКИМ ОПШТИНАМА 
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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 ПРАВНОМ ЛИЦУ ЗА КОЈЕ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЕШТАЈ 
                        
а) Назив правног лица                 

 (пословни, обрачунски, радни и други огранак уписује назив правног лица у чијем је саставу и свој назив)    подручно одељење  

                       
                       ред.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   
                       

ђ) Делатност (подгрупа)                
                 

 
делатност 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА 

Извештај попуњавају сва привредна друштва, земљорадничке задруге и огранци других привредних 
друштава и земљорадничких задруга који се баве биљном производњом, и то за властите површине, површине 
узете у закуп и површине дате у закуп. Један примерак попуњеног извештаја доставља се статистичком органу 
најкасније до 20. априла. 

Привредна друштва и земљорадничке задруге исказују посебно податке о укупним властитим површинама (по 
категоријама), без обзира да ли ће бити обрађиване у овој години или не, о површинама узетим у закуп и 
површинама датим у закуп, такође по категоријама коришћења. На тај начин се долази до података о 
површинама које се користе у овој години, тј. о тзв. „коришћеним површинама“. 

Извештај се попуњава по катастарским општинама у оквиру политичке општине. У заглављу табеле (од 
1 до 7) уписују се називи катастарских општина, а у колонама (1-7) уносе подаци о површинама по катастарским 
општинама, за све категорије, у оквиру једне политичке општине. У колону 8 уписује се збир за политичку 
општину (уколико једна политичка општина има више од 7 катастарских општина у којима привредна друштва и 
земљорадничке задруге  користе земљиште, подаци се уписују на другом обрасцу, односно на онолико образаца 
колико је потребно док се не упишу све К.О., а на задњем обрасцу се уписује збир за политичку општину). 

Уколико привредна друштва и земљорадничке задруге користе земљишне површине на подручју две или 
више политичких општина, за сваку се општину доставља посебан извештај. 

С обзиром на то да ови подаци представљају укупно коришћене површине, односно укупне површине 
којима привредна друштва и земљорадничке задруге управљају у 2013. години, приликом попуњавања обрасца 
ПО–22 – „Извештај о површинама и засадима на крају пролећне сетве“ (стање 25. маја 2013. године) треба их 
унети у табелу V: ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПОВРШИНА. 
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ПОВРШИНЕ ПО КАТАСТАРСКИМ ОПШТИНАМА                                                                                          у ha 
Назив катастарске општине 

 
       

Збир за 
политичку 
општину 

(a) 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Оранице и баште (а+б-в)         

а. властите површине         

б. површине узете у закуп         

в. површине дате у закуп         

2. Воћњаци (а+б-в)         

а. властите површине         

б. површине узете у закуп         

в. површине дате у закуп         

3. Виногради (а+б-в)         

а. властите површине         

б. површине узете у закуп         

в. површине дате у закуп         

4. Ливаде (а+б-в)         

а. властите површине         

б. површине узете у закуп         

в. површине дате у закуп         

5. Пашњаци (а+б-в)         

а. властите површине         

б. површине узете у закуп         

в. површине дате у закуп         

6. Рибњаци (а+б-в)         

а. властите површине         

б. површине узете у закуп         

в. површине дате у закуп         

7. Трстици и баре (а+б-в)         

а. властите површине         

б. површине узете у закуп         

в. површине дате у закуп         

8. Шумско земљиште (а+б-в)         

а. властите површине         

б. површине узете у закуп         

в. површине дате у закуп         

9. Неплодно земљиште (а+б-в)         

а. властите површине         

б. површине узете у закуп         

в. површине дате у закуп         

УКУПНА ПОВРШИНА (1 до 9)         

а. властите површине         

б. површине узете у закуп         

в. површине дате у закуп         

 

Напомена: 

 
 

 
Датум  ________________ 2013. 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 


