
  
 Образац  Ц-52г

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Републички завод за статистику  

Закон о званичној статистици  
(„Службени гласник РС“, број 104/2009) 

 
Шифра истраживања: 006190 

 
 

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ЦЕНАМА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА 
У ПОЉОПРИВРЕДИ 
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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 („Службени 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. 

 
 

 ПОПУЊАВА СТАТИСТИКА 
ПОДАЦИ О ИЗВЕШТАЈНОЈ ЈЕДИНИЦИ   

      
 Пословно име              
  Матични број  
 Матични број         
           
 Општина    Насеље (место)    Општина  
  
             
Улица и кућни број  Телефон   Одељење Редни бр. у узорку  
           
e-mail             
               Делатност  
             
Делатност              

 (назив и шифра) Квартал  Година  
      

 
 
 

 

 

 

 

Упутство за попуњавање  
    

Образац попуњавају привредна друштва и друге организације које су у извештајном периоду 
продавале средства за заштиту биља правним лицима која имају властиту пољопривредну 
производњу (пољопривредни комбинати, фарме, газдинства, земљорадничке задруге  и др.), као и 
физичким лицима (индивидуални пољопривредни произвођачи).  
 
Под ценама производа подразумевају се цене по којима трговина на велико и мало и произвођачи 
средстава за заштиту биља продају производе правним лицима која имају властиту пољопривредну 
производњу, као и индивидуалним пољопривредним произвођачима у месту продавца. Трговачки 
рабат и регрес који одобрава трговина на велико не укључују се у продајну цену. У продајну цену се 
не укључује ПДВ. Цене се уписују за један одређени производ под комерцијалним називом који је 
најзаступљенији у продаји (примери су дати у загради после назива активне материје). Под 
количином продатих производа подразумева се укупна количина истог одабраног производа 
продата у датом кварталу. Уколико дође до промене производа за којег се подаци попуњавају, 
обавезно треба назначити у напомени. 
 
Образац се попуњава на основу књиговодствене евиденције за одговарајући период, у два 
примерка. Један примерак извештајна јединица задржава за себе, а други доставља Републичком 
заводу за статистику (Милана Ракића 5, 11 000 Београд). Рок за достављање извештаја је 25 дана 
од истека референтног квартала. 



Цене и продате количине средстава за заштиту биља у III кварталу 2013. 
Просечне месечне цене  

у РСД  Назив производа  Шифра 
произво-

да 
активна материја (комерцијални назив) 

Јед. 
 мере 

јул август септембар 

Укупна 
продата 
количина 

  Инсектициди        
202011 01 Dimetoat (dimetogal, perfekthion и др.) ℓ      
202011 02 Acetamiprid (tonus, mospilan и др.) kg      
202011 03 Imidakloprid (nuprid, confidor 70 WG и др.)  ℓ      
202011 04 Минерално уље (galmin, letol и др.) ℓ      
202011 05 Hlorpirifos+cipermetrin (konzul, nurell и др.) ℓ      
202011 06 Pimetrozin (chess 50 WG и др.) kg      
202011 07 Teflutrin (force и др.) kg      
  Хербициди        
202012 01 Glifosat (glifol, glifosav, clinic, cosmic и др.) ℓ      

202012 02 
Acetohlor (acetogal, acetosav 90 EC, deltacet  
и др.) 

ℓ    
  

202012 03 2,4 D (monosan herbi, maton, lentemul и др.) ℓ      
202012 04 Nikosulfuron (talisman, nikosav, motivell, kruz  

и др.) 
ℓ    

  
202012 05 Dikamba (plamen, dikasav, banvel и др.) ℓ      
202012 06 Metribuzin (dancor, tribute, sencor и др.) ℓ      
202012 07 Imazamox (pulsar и др.) ℓ      
202012 08 Desmedifam+fenmedifam (betanal AM 11 new  

и др.) 
ℓ    

  
202012 09 Fluazifop-p-butil (fusilade forte и др.) ℓ      
  Фунгициди        
202015 01 Mankozeb (mankogal 80, penncozeb, dithane, 

prevent и др.) 
kg    

  
202015 02 Tebukonazol (akord 060 FS, mystik 250 EC, folicur 

и др.) 
ℓ    

  
202015 03 Bakaroksihlorid (bakarni oksihlorid-50 и др.) kg      
202015 04 Bakar-sulfat (bordovska čorba, cuproxat и др.) kg      

202015 05 
Metalaksil+mankozeb (ridomil gold MZ 68 WG  
и др.) 

kg    
  

 
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 

 
 


