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

Дејност според НКД Рев. 2      

година 2 0 2 3

месец

Продадено во месецот

количество

11000

11011 тони

11020 тони
11031 тони
11032 тони
11040 тони

11051 тони

11061 тони
11062 тони
11012 тони
11050 тони
11070 тони
11190 тони
12000
12040 тони
12050 кг
12060 кг
12070 тони
12091 кг
12092 кг
12120 кг
12190 кг
12200 кг

Лековити растенија

Семе од индустриски растенија

ИНДУСТРИСКИ РАСТЕНИЈА

Маслодајна репка
Соја (суво зрно)
Шеќерна репка
Тутун (сув лист, неферментиран)
Тутун (свеж лист)

Сончоглед

Други индустриски растенија

Други жита 

Пченица, меркантилна (со 13% влага и 2% 
нечистотија)

Пченка во зрно, меркантилна (со влага и 2% 
нечистотија)

 'Рж (со 13% влага)
Јачмен, без пиварски
Јачмен, пиварски
Овес

Арпа (ориз во лушпа)
Ориз (лупен)
Пченица за семе
Пченка за семе
Семе од други жита

 ЖИТА

Единствен матичен број на субјектот (ЕМБС) _________________________________________

за продажба на земјоделски производи од сопствено

     Реден број на единицата во состав  (локалната единица) ___________________________

производство на деловните субјекти и земјоделските задруги 

Ре
де

н 
бр

ој Производи

Ед
ин

иц
а 

м
ер

ка

вредност во 
денари

просечна вредност 
по единица мерка 

во денари

Продажба на земјоделски производи од сопствено производство на деловните субјекти и земјоделските задруги

Сопственост _____________________________________________________________________

Телефон_______________Улица и куќен број ________________________________________  
Облик на организирање __________________________________________________________

Образец ЗЕ.ТРГ.33

Општина  _______________________________________________________________________
Населено место __________________________________________________________________

за месец _______________ 2023 година

Деловен субјект-назив ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ

Податоците се искажуваат без данокот на додадена вредност

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).



Продадено во месецот

количество

13000 ЗЕЛЕНЧУК

13011 Компир, меркантилен кг
13012 Компир, семенски кг
13020 Грав кг
13030 Боранија кг
13040 Грашок кг
13050 Кромид (зрели главици) кг
13060 Лук (зрели главици) кг
13070 Зелка (главици) кг
13100 Морков кг
13110 Домати кг
13111 Домати за преработка кг
13120 Свеж пипер (без феферони) кг
13122 Свеж пипер за преработка кг
13160 Краставици кг
13161 Краставици - корнишони кг
13190 Лубеници и дињи кг

13390 кг

13450 Семе од зеленчук кг

14000 ДОБИТОЧНИ-КРМНИ РАСТЕНИЈА

14010 Сено од луцерка тони
14020 Сено од детелина тони
14030 Сено, ливадско тони

14090 тони

14100 Семе од детелина и луцерка кг
14190 Семе од други добиточни крмни растенија кг

20000 ОВОШЈЕ

20010 Свежи сливи кг
20021 Јаболка за јадење кг
20022 Јаболка за преработка кг
20030 Круши кг
20040 Дуњи кг
20050 Цреши кг
20060 Вишни кг
20070 Кајсии кг
20080 Праски кг
20090 Ореви во лушпа кг
20130 Јагоди кг
20140 Малини кг
20180 Маслинки кг
20190 Бадеми кг
20290 Друго овошје (свежи смокви, рибизли, костени и др.) кг
70021 Овошни садници парче

вредност во 
денари

просечна 
вредност по 

единица мерка во 
денари

Производи

Други добиточни крмни растенија (граорица, добиточен 
грашок, мешавина на треви и мешунки, пченка за силажа, 
добиточна репка и др.) 

Продажба на земјоделски производи од сопствено производство на деловните субјекти и земјоделските задруги
Ре

де
н 

бр
ој

Ед
ин

иц
а 

м
ер

ка

Друг свеж зеленчук (карфиол, шпаргла, тиквички, зелена 
салата, модар патлиџан, спанаќ, зелен кромид, феферони и 
др.)
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Продадено во месецот

количество

30000 ГРОЗЈЕ

30010 Трпезно грозје кг

30020 Грозје за преработка кг

70031 Лозови садници и лозови калеми парче

35000 АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛАЦИ

35010 Вино литри

35011 Флаширано вино литри

35050 Ракија литри

35090 Други алкохолни пијалаци-природни (без оцет) литри

41000 ДОБИТОК (ЖИВА МЕРА)  

а) Говеда

        За гоење

41033 Телиња за гоење кг

41023 Јуниња за гоење кг

        За приплод

41034 Телиња за приплод кг

41024 Јуници (женски грла), за приплод кг

41014
Останати говеда за приплод (крави и 
бикови за приплод)

кг

        За колење

41031 Телиња за колење кг

41021 Јуниња за колење кг

41029
Останати говеда за колење (крави и 
бикови за колење)

кг

б) Овци и кози

41061 Јагниња и шилежиња до 1 година кг

41062 Овци и женски грла за приплод кг

41063 Овни и други јалови овци кг

41064 Јариња до 1 година кг

41065 Кози женски грла за приплод кг

41066 Јарци и други кози кг

в) Свињи

41046 Прасиња до 20 кг кг

41047 Свињи за приплод, женски грла кг

41049 Останати свињи кг

41100 Друг добиток кг

Продажба на земјоделски производи од сопствено производство на деловните субјекти и земјоделските задруги
Ре

де
н 

бр
ој Производи

Ед
ин

иц
а 

м
ер

ка

вредност во 
денари

просечна 
вредност по 

единица мерка во 
денари

број грла
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Продадено во месецот

количество

42000  ЖИВИНА И ЈАЈЦА

42011 кг

42030 кг

42070 Јајца (консумни) парче

42080 Јајца за насад парче

43100 МЛЕКО

43110 Свежо млеко, кравјо литри

43120 Свежо млеко, овчо литри

43130 Свежо млеко, козјо литри

43200 МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ

43230 Урда кг

43231 кг

43232 кг

43250 кг

44000 КОЖА И ВОЛНА

44040 кг

44080 Волна кг

45000 МЕД И ВОСОК

45010 Мед кг

45020 Восок кг

50000 РИБА (СВЕЖА)

50011 Плашица кг

50012 Пастрмка кг

50021 Крап кг

50022 Друга слатководна риба (речна и езерска) кг

70000 ДРУГИ ПРОИЗВОДИ

70040 Печурки (суви) кг

70050 Печурки (свежи) кг

70070 Цвеќе денари

70080 Шумски плодови (боровинки, капини и др.) денари

70091 Друго (семе од цвеќе, трска, оцет и др.) денари

99000 ВКУПНО ПРОДАДЕНО денари

Потребно време за пополнување на извештајот мин.

Потпис на лицето кое го
 пополнило извештајот

______________________________ (М.П.) ______________________

Дата ____________  2023 година

Раководител

Тврди сирења (кашкавал, трапист и др.)

Меки сирења (бело сирење во парчиња и др.)

Други млечни производи

Продажба на земјоделски производи од сопствено производство на деловните субјекти и земјоделските задруги

Сурова кожа

Ре
де

н 
бр

ој

Ед
ин

иц
а 

м
ер

ка

вредност во 
денари

просечна 
вредност по 

единица мерка во 
денари

Производи

Друга живина (кокошки, патки, гуски, мисирки и др.)

Гоени пилиња (бројлери), жива мера
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