
Деловен субјект-назив

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

Единствен матичен број на субјектот (ЕМБС) 

Реден број на единицата во состав (локалната единица)

Општина 

Населено место  

Улица куќен број 

Телефон 

Е - пошта   

Дејност  според НКД Рев.2
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1. Работници на неопределено време во производството и администрацијата 31.12 2021 година

2. Работници според образованието 31.12 2021 година

Земјоделски стручњаци

Ветеринарни стручњаци

Економски стручњаци

Други

Вкупно (1-4)

мажи
Во полјоделството

Во овоштарството

мажи

Образец ЗЕ. 71 

Во лозарството

Во сточарството

Во примарната преработка на земјоделски производи

Во кооперација, во вршење на машински и други услуги

Во управата на земјоделска дејност

Во неземјоделска дејност

Број
жени

жени

I. РАБОТНИЦИ

Виша школа
Факултет / висока 

школа
мажи жени мажи

Средно 

жени

Г О Д И Ш Е Н   И З В Е Ш Т А Ј
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ 

за 2021 година

Вкупно (1-8)

Република Северна Македонија                    
Државен завод за статистика

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

Член 26 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).
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1)Работници кои засновале работен однос на определено време
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3. Сезонски и привремени работници во 2021 година1)

4. Погонски машини 31.12 2021 година 5. Приклучни машини и опрема 31.12 2021 година

89-110 kW (121-150 КS)

Растурачи на минерални ѓубрива

Едноосовински мотокултиватори и 
моторези

до 26 kW (35 КS)

27-37 kW (36-50 КS)

38-66 kW (51-90 КS)

67-88 kW (91-120 КS)

12
Култиватори за меѓуредови на 
обработка

Број

Машини за 
дополнителна 
обработка на 
земјиштето

Прскалки

Атомизери

Запрашувачи

вкупно (11+12)

Вкупно трактори (1+8)

Од вкупниот број трактори, купени 
во 2020 година

Берачи на пченка

Од вкупниот број комбајни, купени 
во 2020 година

Растурачи на арско ѓубре

Сеалки за стрни жита

вкупно (од 2 до 7)

над 110 kW (150 КS)

Приколки

Камиони

1)Ако изворниот податок за моќта на моторот на земјоделските машини 
е изразен во КS, треба да се помножи со 0,735 за да се добие податок 
изразен во kW

14

за жито

други

Плугови

Сеалки за сеидба во редови

Косилки
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Број

мажи жени
Вкупно работни часови

Во полјоделството

Во овоштарството

Во лозарството

Во сточарството

Вкупно (1-5)

Број

II ЗЕМЈОДЕЛСКИ МАШИНИ И ОПРЕМА

Во примарната преработка на 
земјоделски производи

2
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1)Потрошени заштитни средства во течна состојба (податокот може да се искаже со децимали)

Потребно време за пополнување на извештајот минути

(М.П.)

6. Потрошувачка на енергенти и видови енергии во 2021 година

7. Потрошувачка на средства за заштита на растенијата во 2021 година

5

Масло за ложење

Топлинска енергија

Дрво = дрвен јаглен (ќумур), огревно дрво, брикети од дрво, дрвни отпадоци, друг растителен отпад
Топлинска енергија = топлина од други производители (топлани, котлари)

Во _____________ ден ______ 2022 година

Дизел гориво за транспорт = Д1, Д2

тони

литар

литар

литар

Јаглен

ТНГ (пропан,бутан)

Моторен бензин

Млазни горива и авијациски бензин

литар

Дизел гориво за транспорт литар

тони

кг

Потрошувачка
- вкупно

Единица 
мерка

Мазут

Мазива (масла)

Огревно дрво м3

Електрична енергија

Потрошено во извештајната 
единица, литри 1)

Потрошено во извештајната 
единица, кг

Хербициди-средства за спречување на плевели

KWh

Други средства за заштита на растенијата

Фунгициди-средства за спре- чување на растителни болести

1 литар=0.562 кг

1 литар=0.741 кг

1 литар=0.800 кг

1литар Д1=0.822 кг

1литар Д2=0.839 кг

1 литар=0.875 кг

Геотермална енергија

Мазива = сите видови мазива

МЈ

MJ

Инсектициди-средства за спречување на штетни инсекти

Вкупно (1-4)

Извештајот го пополнил Раководител

Опфат на енергентите

Јаглен = камен јаглен (коксен јаглен, антрацит), кафеав јаглен, лигнит, тресет, кокс, брикети од сите видови јаглен
Моторен бензин = безоловен моторен бензин, оловен моторен бензин (обичен 86 и супер 98)

Масло за ложење = нафта, екстра лесно, тешко масло
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