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ИЗВЕШТАЈ
о засејаним површинама у јесењој сетви
у 2013. години
1.

ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ЗА КОЈЕ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЕШТАЈ
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6
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Шифра стат. истраживања

а)

Назив правног лица
(Пословни, обрачунски, радни и други огранак уписује назив правног лица у чијем је саставу и свој назив)

Подручно одељење
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
2.

Телефон

ДЕЛАТНОСТ (подгрупа)
Делатност

Извештај попуњавају привредна друштва из области пољопривреде, земљорадничке задруге и огранци других привредних друштава која се баве
пољопривредном производњом. Исказује се коришћено земљиште (властите површине и узете у закуп, умањено за површине дате у закуп) према стању 30.
новембра 2013. године. Извештај се попуњава на основу књиговодствене и друге евиденције коју привредно друштво - задруга води.
Привредна друштва која користе земљиште на подручју више политичких општина достаљају посебне извештаје за подручје сваке општине.
ПРЕ ПОПУЊАВАЊА ВИДИ УПУТСТВО
1. ЗАСЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ
ВРСТЕ УСЕВА
1.

Пшеница – семенска

2.

Пшеница меркантилна

3.

Пшеница – укупно

4.
5.
6.
7.

Раж
Јечам
Овас (зоб)
Тритикале

8.
9.

Остала жита
Жита – укупно (3+4+5+6+7+8)

10.

Уљана репица

11.

Остало индустријско биље

12.

Индустријско биље – укупно
(10+11)

13.

Повртарско биље – укупно

14.
15.

Грахорица – јесења сетва
Детелина – јесења сетва

16.

Луцерка – јесења сетва

17.
18.

Остало крмно биље
Крмно биље – укупно
(14+15+16+17)

19.

Укупна јесења сетва
(9+12+13+18)

20.

Детелина – стари узгој

21.

Луцерка – стари узгој

22.

Укупна површина под
усевима у јесен (19+20+21)

Засејане
површине, ха

2а. ПОТРОШЊА И ЗАЛИХЕ МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА
Потрошња минералних ђубрива
од 30. 11. 2012. до 30. 11. 2013. године
количине активне материје у тонама
апсолутне
Врста ђубрива
количине у
калијум
азот
фосфор
тонама
(K2O)
(N)
(P2O5)
кол. 1
1.
2.

Азотна
Фосфорна

3.
4.

Калијумова
Мешана и
комплексна

5.

Укупно

кол. 2

кол. 3

кол. 4

ХХХХХХХХ

ХХХХХХХХ
ХХХХХХХХ

ХХХХХХХХ
ХХХХХХХХ

ХХХХХХХХ

2б. СНАБДЕВАЊЕ ПОРОДИЧНИХ ГАЗДИНСТАВА МИНЕРАЛНИМ ЂУБРИВИМА
(од 01.06.2013. до 30.11. 2013. године)
1.
Азотна
ХХХХХХХХ
ХХХХХХХХ
ХХХХХХХХ
ХХХХХХХХ

Залихе
минералних
ђубрива
30.11.2011.
апсолутне
количине у
тонама
кол. 5

ХХХХХХХХ

ХХХХХХХХ

2.
3.

Фосфорна
Калијумова

4.

Мешана и
комплексна

ХХХХХХХХ

5.

Укупно

ХХХХХХХХ

ХХХХХХХХ

ХХХХХХХХ
ХХХХХХХХ

У табели 2а. исказују се само количине минералних ђубрива утрошене на површинама
привредног друштва – задруге, а не и количине утрошене у кооперацији са породичним
газдинствима. Под залихама минералних ђубрива исказују се све количине које су се затекле код
привредног друштва - задруге.
У табели 2б. исказују се све количине минералних ђубрива по групама ђубрива: азотна,
фосфорна, калијумова и мешана – комплексна, које су привредна друштва - задруге утрошили у
кооперацији на основу уговора или продала породичним газдинствима за готов новац. Количине
минералних ђубрива исказане у активној материји односе се на укупне количине ђубрива које су
привредна друштва - задруге испоручили породичним газдинствима.
Код обрачуна количина активне материје азота, фосфора и калијума у мешаним –
комплексним минералним ђубривима потребно је да се за сваки састав – комбинацију (NPK
15:15:15, 4:11:9 и др.) изврши посебно обрачун.

3.

СНАБДЕВАЊЕ ПОРОДИЧНИХ ГАЗДИНСТАВА СЕМЕНСКОМ ПШЕНИЦОМ
НА ОСНОВУ УГОВОРА ИЛИ СЛОБОДНОМ ПРОДАЈОМ
(од 01. 06. 2013. до 30. 11. 2013. год.)
Укупно, тона

1.

Семе пшенице

Напомена: Исказују се све количине семена пшенице које су привредно
друштво – задруга утрошили по уговорима или продали за готов новац или
заменили за меркантилно или неко друго семе.

Напомена:

Датум ________________ 2013. године
Образац попунио:

Руководилац:
(М.П.)

(име и презиме)

Контакт телефон:

(име и презиме)

/
(обавезно унети и позивни број)

Штампано у Републичком заводу за статистику
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