
                        

                        

                                

(единицата во состав, локалната единица, го впишува полниот назив на субјектот во чиј состав е, како и својот)

                 

             

                          

                       

           

                         

                             

                             

                      

Извештајот се пополнува во два примерока од кои еден се доставува до надлежното регионално одделение за
статистика, најдоцна до 20 август.

куќен број

И З В Е Ш Т А Ј

ЗА ОСТВАРЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ОД РАНИ ПОСЕВИ И ОВОШЈЕ 
ВО 2023 ГОДИНА

Податоците се однесуваат на сопственото производство од користените површини, според состојбата на посевите и
овошјето на 15 август.

Реден број на извештајот

ПОДАТОЦИ ЗА ЕДИНИЦАТА ЗА КОЈА СЕ ПОДНЕСУВА ИЗВЕШТАЈОТ

Деловен субјект-назив

Единствен матичен број на субјектот (ЕМБС)

Реден број на единицата во состав (локалната единица) 

Општина - седиште  

Населено место - седиште

Населено место на чија територија се одвива производството

Улица

Телефон

Е-пошта

  пополнува
  статистика

Извештајот го пополнуваат земјоделските претпријатија и земјоделските задруги што се занимаваат со растително
производство.

Дејност според НКД Рев. 2

Образец 3E. 32A

Податоците што се прибираат со овој образец претставуваат индивидуални податоци, заштитени со 
Законот за државната статистика и ќе се користат исклучиво за статистички цели

Република Северна Македонија
Државен завод за статистика

Член 26 и 30 од Законот за државната статистика („Службен весник 
на РМ" бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27/16, 83/18 
и 220/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.31/20) и Програмата за статистички истражувања за периодот 
2018-2022 година („Службен весник на Република Македонија" 

бр.22/18, 224/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.18/20 и 300/20).



a б 1

01  Пченица - вкупно

02 Од тоа тврда пченица

03  'Рж

04 Јачмен - вкупно

05 Овес

06  Маслодајна репка

07

08 Јагоди

09 Малини

Забелешка: Се искажува принос на зрното во нормално просушена состојба, на пример, пченица со 13% влага.
Во пченица - вкупно  е вклучена  и семенската пченица.

a б 1 2 3 4 5

01 Цреши

02 Вишни

03 Кајсии

ОД ТОА: ОСТВАРЕНО ПРОИЗВОДСТВО ОД ПЛАНТАЖНИ ОВОШТАРНИЦИ

a 1 2 3 4 5

04 Цреши

05 Вишни

06 Кајсии

Потребно време за пополнување на извештајот мин

Во _________________ датум ________________

б

3

Производство во килограми

Број на родни 
стебла

Производство во килограми

вкупно производство

Потпис на лицето кое го
пополнило извештајот

 Афион-семе, кг

Вид на овошје
Површина на родни 

овоштарници, хектари

1. ОСТВАРЕНО ПРОИЗВОДСТВО ОД РАНИ ПОСЕВИ

Посев
Ожнеана површина во 

хектари

2. ОСТВАРЕНО ПРОИЗВОДСТВО ОД ОВОШЈЕ1)

1) Се искажува вкупниот број на родните стебла, вклучувајќи ги стеблата и производството од плантажните овоштарници

Вид на овошје
Површина на родни 

овоштарници, хектари
Број на родни 

стебла

по 1 хектар вкупно
2

(М.П.)
ДИРЕКТОР

по 1 хектар од 1 стебло

Производство во килограми

вкупно производство по 1 хектар од 1 стебло
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