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Извештај попуњава статистички проценитељ за
процембено подручје према стању на дан 30. новембра 2013.
Процена се врши за породична газдинства укупно, укључив и
површине засејане у кооперацији са привредним друштвима –
задругама.
Извештај се попуњава у два примерка, од којих се
један доставља подручном одељењу за статистику, а други
примерак проценитељ задржава за своју документацију.
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