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ИЗВЈЕШТАЈ О ОСТВАРЕНИМ ПРИНОСИМА
ЈУЖНОГ ВОЋА И МАСЛИНА У 2020. ГОДИНИ
Подручно одјељење
_______________________________
Општина/град
_______________________________
Територија процјенитеља
0

Процјембено подручије

3

1

2

1

0

Шифра статистичког истраживања

5

1. ОСТВАРЕНИ ПРИНОС ЈУЖНОГ ВОЋА И МАСЛИНА
Врста воћа
1.
2.
3.
4.
5.

1)
2)

Број стабала
способних за род1)

Принос
по родном стаблу, kg2)

укупан, t

Смоква
Наранџа
Мандарина
Лимун
Маслина

Исказују се подаци о укупном броју стабала способних за род укључујући и она која ове године нису родила ( пренесите податке
из ПО-22а или промјене образложите).
Просјечан принос по стаблу исказати у kg са једном децималом.

2. ОД ТОГА ОСТВАРЕНИ ПРИНОСИ ПЛАНТАЖНИХ ВОЋЊАКА
Врста воћа
1.
2.
3.
4.
5.

1)
2)

Површина
родних воћњака, ha1)

Принос, t
pо 1 ha

2)

Смоква
Наранџа
Мандарина
Лимун
Маслина

Пренесите податке из ПО-22б или промјене образложите.
Просјечан принос плантажних воћњака по хектару исказати у тонама са једном децималом.

3. ПРЕРАДА МАСЛИНА
Утрошено маслина
за производњу уља, kg
Произведено
маслиновог уља, l

Утрошено
смокава за сушење, kg
Произведено
сувих смокава, kg

укупан

Методолошко објашњење
Овај извјештај се попуњава само у општинама/градовима гдје се узгаја јужно воће: смоква, наранџа,
мандарина, лимун и маслина.
Овом статистичком активношћу (ПО-34б) прикупљају се подаци о броју родних стабала, оствареним
просјечним и укупним приносима јужног воћа и маслина и преради маслина за 2020. годину.
Извјештај попуњава процјенитељ јединице локалне
општину/град, са стањем на дан 15. јануара 2021. године.

самоуправе

за

процјембено

подручије,

Као способна за род сматрају се родна стабла која, с обзиром на старост и развијеност, могу дати род,
без обзира да ли су у посматраној години родила или не. Подаци о броју родних стабала морају бити
идентични подацима из извјештаја ПО-22. У обрасцу ПО-34 подаци могу бити смањени само у случају ако
је у међувремену смањен број родних стабала, нпр. због сушења, крчења, елементарних непогода и сл.
Као остварени принос воћа исказује се принос зрелих плодова. Урачунавају се и отпали зрели плодови,
уколико су искориштени за људску и сточну храну или су употребљени за прераду. Зелени отпали плодови
не узимају се у обзир.
Принос по родном стаблу представља просјечан принос, који се за породично пољопривредно
газдинство процјењује за свако процјембено подручије, општину/град.
Под прерадом се подразумијева прерада маслине из властите производње на породичном
пољопривредном газдинству. Количина маслине које је породично пољопривредно газдинство прерадило
у уљарама пословних субјеката (као и организационим дјеловима) за свој рачун, без обзира да ли је за ту
услугу платило у новцу или натури, сматра се прерадом породичних пољопривредних газдинстава.
Снимање се врши 15. јануара, када је завршена берба и прерада маслине.

У.................................................... дана ............................ 2021.
Пољопривредни стручњак
......................................................

(М.П.)

Директор / Управник
....................................................

