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1.

ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ЗА КОЈЕ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЕШТАЈ
а)

Назив правног лица

Подручно одељење

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

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.

Тел.

ДЕЛАТНОСТ (подгрупа)

Делатност
ОБЈАШЊЕЊЕ

Извештај састављају сва привредна друштва, земљорадничке задруге и огранци других привредних друштава која се баве
пољопривредном производњом или врше пољопривредне услуге, као и привредна друштва чија основна делатност није
пољопривреда, а која се баве прерадом воћа и грожђа, према стању на дан 10. новембра 2013. године.
Привредна друштва и земљорадничке задруге који користе земљиште на подручју више политичких општина, достављају посебне
извештаје за подручје сваке општине. Извештај се доставља подручном одељењу за статистику.
1. ОСТВАРЕНИ ПРИНОС КАСНИХ УСЕВА СА ПОВРШИНА
КОЈЕ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО – ЗАДРУГА КОРИСТИ

Врста усева

Принос
Пожета
поврса 1 ha укупан
шина
у kg
тона
ha
кол.1
кол.2
кол.3

а) ЖИТА
1. Кукуруз

семенски

2. Кукуруз

меркантилни

3. Кукуруз

укупно1)

б) ИНДУСТРИЈСКО БИЉЕ
4. Шећерна репа
5. Хмељ
6. Индустријска паприка - суви плод
7. Сунцокрет
8. Соја
9. Дуван - суво лишће
10. Сирак - стабљика
11. Остало индустријско биље
в) ПОВРТАРСКО БИЉЕ
12. Кромпир (рани и касни)
13. Мрква
14. Лук црни (капула)
15. Лук бели (чешњак)
16. Пасуљ (грах) за зрно
17. Боранија
18. Грашак за зрно
19. Краставци
20. Купус и кељ
21. Парадајз (рајчица)
22. Паприка (свежа)
23. Купина
24. Диње и лубенице
25. Остало поврће
____________
1) Кукуруз у зрну се процењује у просушеном стасу са 14% влаге.

г) КРМНО БИЉЕ
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Детелина
Луцерка
Грахорица
Сточни грашак - сено
Кукуруз за крму - зелена маса
Сточна репа - корен
Мешавина трава и легуминоза - сено
Остало крмно биље

2. ОСТВАРЕНИ ПРИНОС МЕЂУУСЕВА, ПОДУСЕВА И НАКНАДНИХ
УСЕВА СА ПОВРШИНА КОЈЕ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
– ЗАДРУГА КОРИСТИ
Принос
Врста усева
Пожета
поврса 1 ha укупан
шина
у kg
тона
ha
кол.1
кол.2
кол.3
а) МЕЂУУСЕВИ
1. Пасуљ (грах)
2. Бундеве (тикве, буче)
б) ПОДУСЕВИ
3. Детелина
4. Луцерка
5. Мешавина трава и легуминоза
в) НАКНАДНИ И ПОСТРНИ УСЕВИ
6.
7.
8.
9.

Кукуруз за крму - зелена маса
Купус касни
Репа бела пострна - корен
Остали накнадни и пострни усеви

г) ЛИВАДЕ И ПАШЊАЦИ
10. Ливаде - принос сена
11. Сено (из воћњака, угара, парлога и сл.)
12. Пашњаци - принос сена

3. ВОЋЊАЦИ
Остварени приноси воћа - укупно1)
принос
број родних
укупан у
по стаблу
стабала
тонама
kg2)
кол. 1
кол. 2
кол. 3

Врста воћа

Од тога приноси плантажних воћњака
принос у тонама
површина родних
воћњака у ha
са 1 ha3)
укупан
кол. 4

кол. 5

кол. 6

1. Јабуке
2. Крушке
3. Дуње
4. Шљиве
5. Брескве
6. Ораси
____________
1) Исказује се укупан број родних стабала и принос, укључујући стабла и принос са плантажних воћњака.
2) Просек по стаблу исказати у kg са једним децималним местом.
3) Просек по хектару исказати у тонама са 1 децималним местом.
4. В И Н О Г Р А Д И
Остварени принос винограда - укупно1)
Број родних чокота
кол.1

6. ПРОИЗВОДНА САРАДЊА - КООПЕРАЦИЈА

Принос
укупан у
по 1 чокоту
тонама
kg2)
кол.2
кол.3

1. УКУПНО
____________
1) Исказује се укупан број родних чокота укључујући чокоте и принос
са плантажних винограда.
2) Просек по чокоту исказати са 2 децимална места.

кол.1

Принос
са 1 ha
у kg
кол.2

укупно у
тонама
кол.3

1. Кукуруз
2. Шећерна репа
3. Сунцокрет
4. Соја
5. Дуван - суво лишће

Од тога: остварени принос плантажних винограда
Површина родних
винограда
ha
кол.1

Врста усева

Пожета
површина
ha

Принос у тонама
по 1 ha3)

укупно

НАПОМЕНА УЗ ТАБЕЛУ 6.

кол.2

кол.3

У табели 6. треба исказати пожете површине и остварене
приносе усева за које постоје уговори о производној сарадњи са
породичним газдинствима. Исказује се укупно остварена производња у
кооперацији која укључује испоручени део као и део који су кооперанти
задржали за своје потребе.

2. УКУПНО
____________
3) Просек по хектару исказати у тонама са 1 децималом.
5. ПРЕРАДА ВОЋА И ГРОЖЂА1)
Од
Из
количина
сопствене
набављених
производње
од других
кол. 1
кол. 2

Напомена:

а) ПРЕРАЂЕНО ШЉИВА тона за:
1.
2.

Ракију

меку
љуту

3. Сушење
4. Пекмез
5. У свежем стању2)
б) ПРОИЗВЕДЕНО ОД ШЉИВА
6.
7.

Ракије hl

меке
љуте

8. Сувих шљива тона
9. Пекмез од шљива тона
в) ПРЕРАДА ГРОЖЂА
10. Прерађено грожђе тона
11. Произве12. дено hl

вина

13. Продато
14. грожђа тона

за јело

У __________________ дана __________ 2013. године

комовице

Образац попунио:

за прераду

____________
1) Посебно се приказује прерада из сопствене производње, а посебно
за количине воћа и грожђа набављене ван привредног друштва задруге.
2) Укључене и продате количине.

Руководилац:
(М.П.)

(име и презиме)

Контакт телефон:

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

(име и презиме)

/
(обавезно унети и позивни број)

