Образац: ПО-32а
Закон о ст ат ист ици Р епу блике С рпске (“С луж бени гласник Р епу блике
С рпске”, бр.85/03)
О длу ка Н ародне ску пшт ине Р епу блике С рпске о у свајању
Статист ичког програма Р епу блике С рпске за период 2013 -2017,
01-1901 /12 ("С луж бени гласник Р епу блике С рпске", бр. 120/12)

ИЗВЈЕШТАЈ О ОСТВАРЕНИМ ПРИНОСИМА РАНИХ УСЈЕВА И ВОЋА
И ОЧЕКИВАНИМ ПРИНОСИМА ВАЖНИЈИХ КАСНИХ УСЈЕВА У 2016. ГОДИНИ
4 0 1 0 1 0 3
Шиф раст ат.ист раж ива

ПОДАЦИ ЗА ЈЕДИНИЦУ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЈЕШТАЈ
1. Назив (фирма) _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

П опу њава стат ист ика

(П ословни су бјект и (привредна д ру шт ва, задруге ит д) и њихови организациони дијелови)

2. Матични број јединственог регистра ________________________________________________
Редни број јединице у саставу ____________________________________________________
3. Облик организовања _____________________________________________________________
4. Облик власништва _______________________________________________________________
5. Општина ________________________ Мјесто ________________________________________
Улица и број ______________________________ Телефон _____________________________
6. Дјелатност
(Уредба о класиф икацији дјелат ност и Р епу блике С рпске “С луж бени гласник Р епу блике С рпске“ број 9/13)
___________________________________________________________

1.

ОСТВАРЕНИ ПРИНОСИ УСЈЕВА 1)
Пожета површина,
ha

Врста усјева
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Пшеница укупно (2+3)
Пшеница меркантилна
Пшеница сјеменска 2)
Раж
Јечам укупно (6+7)
Јечам озими
Јечам јари
Овас (зоб)
Тритикале

2.

ОСТВАРЕНИ ПРИНОС И ВОЋА

просјечан, kg/ha

укупан, t

Остала жита (суражица, крупник)

Уљана репица
Јагоде
Малине

Остварени принос воћа – укупно3)
Врста воћа

1.
2.
3.

Принос

Трешње
Вишње
Кајсије

број
стабала
способних
за род

принос4)
по стаблу, kg

укупан, t

Од тога приноси плантажних воћњака
површина
родних
воћњака, ha

принос, t
по 1 ha5)

укупан

3.

ОЧЕКИВА НИ ПР ИНОСИ ВА ЖНИЈ ИХ УСЈЕВА
Врста усјева

Жетвена површина,
ha

Принос
просјечан, kg/ha

укупан, t

1.
2.
3.
4.
5.

Кукуруз
Сунцокрет
Соја
Кромпир (меркантилни)
Духан

4.

ОСТВАРЕНИ ПРИНОС ПШЕНИЦЕ У САРАДЊ И
НА ОСНОВУ УГОВОРА СА ПОРОД ИЧНИМ ПОЉОПР ИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА 6)
Принос
Врста усјева
Пожета површина, ha
просјечан, kg/ha
укупан, t
Пшеница укупно

1.

1) Принос стрних жита се приказује као чист амбарски принос зрна у нормалном просушеном стању са 13% влаге.
2) Приказује се сјеме пшенице произведено као репродукциони материјал за властите потребе или за продају.
3) Приказује се укупан број стабала способних за род (податак мора бити идентичан податку из обрасца ПО-22а, а евентуалне промјене
у броју родних стабала треба образложити) и укупан принос воћа, укључивши стабла и принос плантажних воћњака.
4) Са једном децималом приказати просјечан принос воћа по родном стаблу у килограмима и укупан принос у тонама.
5) Просјечан принос плантажних воћњака по хектару исказати у тонама са једном децималом.
6)У овој табели треба приказати пожету површину и принос пшенице остварен на основу уговора о производној сарадњи са
породичним пољопривредним газдинствима. Приказује се укупна производња пшенице остварена у кооперацији са породичним
пољопривредним газдинствима која укључује испоручени дио као и дио који су кооперанти задржали за себе.

Напомена:

У _________________________ дана __________ 2016.
Пољопривредни стручњак
_______________________________

(М.П.)

Директор / Управник
____________________________

