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                                                OPŠTINA                                   
                                        

IZVJEŠTAJ 
o površinama po katastarskim opštinama 

u 2010. godini 
                                        

1. PODACI O JEDINICI ZA KOJU SE PODNOSI  IZVJEŠTAJ                0 9 0 8  
                                šifra istraživanja  
          a)  Firma-naziv                                
         ( poslovna, obračunska, radna i druga jedinica upisuje firmu – naziv u čijem     Područno odeljenje  
                                        
    sastavu se nalazi)            Redni broj iz adresara  
                                              b)  Matični broj jedinstvenog registra                         
                              Matični br. jedinstvenog registra  
                                               Redni broj jedinice u sastavu                           
                                Redni broj JUS  
                                        c)  Vrsta preduzeća-oblik udruživanja                         
                                 Oblik udruživanja  
      d)  Oblik svojine                               
                                  Oblik svojine  
      e)  Opština   Mjesto                     
                                  Opština  
                                               Ulica i kućni broj             Tel

 
               

                                               f)  Djelatnost (podgrupa)                             
                                 Djelatnost  
                                        

UPUTSTVO 
 za popunjavanje obrazca PO-22 pom. 
                                        
      Izvještaj popunjavaju sva poljoprivredna preduzeća, zemljoradničke zadruge i jedinice drugih preduzeća koje se bave 
biljnom proizvodnjom, za vlastite površine, površine uzete u zakup i površine date u zakup. Jedan primjerak popunjenog  
izvještaja organizacija dostavlja statističkom organu najkasnije do 25. aprila. 
      Poljoprivredna preduzeća i zemljoradničke zadruge iskazuju posebno podatke o ukupnim vlastitim površinama (po ka- 
tegorijama), bez obzira da li će biti obrađivane u ovoj godini ili ne, o površinama uzetih u zakup i površinama datih u za-

 kup takođe po kategorijama korišćenja. Na taj način se dolazi do površina koje organizacija koristi u ovoj godini tj.  tzv. 
 „korišćene površine”. 
      Izvještaj se popunjava po katastarskim opštinama u okviru političke opštine. U zaglavlju tabele (od 1. do 7. upisuju se   
nazivi  katastarskih opština, a u kolonama (1-7) unose podaci o površinama po katastarskim opštinama, za sve kategorije 
u okviru jedne političke opštine. U kolonu  8 upisuje se zbir za političku opštinu (ukoliko jedna politička opština ima više 

  7 katastarskih opština, u kojima organizacija koristi zemljište, podaci se upisuju na drugom obrazcu, odnosno na onoliko 
obrazaca koliko je potrebno dok se ne upišu sve K.O., a na zadnjem obrascu se upisuje zbir za političku opštinu.  
     Ukoliko organizacija koristi zemljišne površine na području dvije ili više političkih opština, za svaku se opštinu dostavlja 
poseban izvještaj. 
     S obzirom da ovi podaci predstavljaju ukupno korišćene površine, odnosno ukupne površine kojima organizacija upra- 
vlja u 2010. godini, prilikom popunjavanja obrazaca PO-22  „Izvještaj o površinama i zasadima na kraju proljećne sjetve” 
(stanje 31. maja 2010. godine) treba ih unijeti u tabelu  „PREGLED UKUPNIH POVRŠINA”. 



 POVRŠINE ORGANIZACIJE PO KATASTARSKIM OPŠTINAMA u ha  
  Naziv katastarske opštine Zbir za 

političku 
opštinu 

 
                              
                              
 (a) 1 2 3 4 5 6 7 8  
 1. Oranice i bašte (a+b-c)                                 
 a) vlastite površine                                 
 b) površine uzete u zakup                                 
 c) površine date u zakup                                 
 2.  Voćnjaci  (a+b-c)                                 
 a) vlastite površine                                 
 b) površine uzete u zakup                                 
 c) površine date u zakup                                 
 3.Vinogradi (a+b-c)                                 
 a) vlastite površine                                 
 b) površine uzete u zakup                                 
 c) površine date u zakup                                 
 4. LIvade (a+b-c)                                 
 a) vlastite površine                                 
 b) površine uzete u zakup                                 
 c) površine date u zakup                                 
 5. Pašnjaci (a+b-c)                                 
 a) vlastite površine                                 
 b) površine uzete u zakup                                 
 c) površine date u zakup                                 
 6. Ribnjaci (a+b-c)                                 
 a) vlastite površine                                 
 b) površine uzete u zakup                                 
 c) površine date u zakup                                 
 7. Trstici i bare (a+b-c)                                 
 a) vlastite površine                                 
 b) površine uzete u zakup                                 
 c) površine date u zakup                                 
 8. Šumsko zemljište (a+b-c)                                 
 a) vlastite površine                                 
 b) površine uzete u zakup                                 
 c) površine date u zakup                                 
 9. Neplodno zemljiš. (a+b-c)                                 
 a) vlastite površine                                 
 b) površine uzete u zakup                                 
 c) površine date u zakup                                 
 UKUPNA POVRŠINA (1 do 9)                                 
 a) vlastite površine                                 
 b) površine uzete u zakup                                 
 c) površine date u zakup                                 
                                        
 Izvještaj popunio,                    Direktor-upravnik,  
                                        
           U                                                  dana 

 
   2010.            

 
 
 

                                                PRIJE POPUNJAVANJA VIDI UPUTSTVO NA PRVOJ STRANI!            
 


