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MESE^NI IZVE[TAJ 
o prometu poqoprivrednih proizvoda na pijacama 

za mesec ______________ 2009.  godine 
 
 

 

ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЕШТАЈ      
            

  
1. Назив (фирма) _________________________________________________________         
                                  ПОПУЊАВА СТАТИСТИКА 

  _______________________________________________________________________            
      (јединица у саставу уписује назив предузећа – установе у чијем је саставу и свој назив)      1 4 0 3 4  
   [ifra stat.istra`.     

2. Матични број __________________________________________________________          12  
    Mati~ni broj   
    Редни број јединице у саставу  ____________________________________________          15  
   Red.br. jed. u sastavu   
              

3. Општина  _______________________  Насеље (место)________________________   16       21  
 Odeqewe  Op{tina   
   Улица и кућни број ____________________________________Телефон __________          23  
    Redni broj   
          
4. Делатност (подгрупа) ___________________________________________________    X      29  
     Delatnost   
5. Извештајни месец и година    31       33  
 Mesec  Godina   
   
 
ПРОМЕТ  ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ПО ПРОИЗВОДИМА И ГРУПАМА ПРОИЗВОДА 
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цена у ди-
нарима за 
јединицу 
мере са 
две 

децимале 
(38)   (50) (65)  (38)   (50) (65) 

11010 Пшеница (меркантилна) кг    17040 Краставци кг   
11020 Раж кг    17050 Лубенице и диње кг   
11030 Јечам кг    17060 Тиквице кг   
11040 Овас кг    17070 Боранија кг   

11050 Кукуруз у зрну 
(меркантилни) кг    17080 Грашак (махуна) кг   

11060 Пиринач (ољуштени) кг    17090 Купус (свеж) кг   

11190 
Остала жита (хељда, 
просо, крупник, 
суражица и др.)  

кг 
   

17100 Кељ кг 
  

11210 Пшенично брашно кг    17110 Карфиол кг   
11220 Кукурузно брашно кг    17120 Мрква (шаргарепа) кг   
11290 Остале врсте брашна кг    17130 Цвекла кг   
13010 Кромпир кг    17140 Спанаћ кг   
14010 Пасуљ кг    17150 Зелена салата кг   

17010 Паприка свежа (без 
феферона) кг    17160 Црни лук (главице) кг   

17020 Парадајз кг    17170 Бели лук (главице) кг   

17030 Плави патлиџан кг 
   

17391 
Остало свеже поврће 
(келераба, феферони, ро-
тквице, зелени лук, ро-
ткве, шпаргла и др.) 

кг 
  

 

 

[tampano u Republi~kom zavodu za statistiku 



ПРОМЕТ  ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ПО ПРОИЗВОДИМА И ГРУПАМА ПРОИЗВОДА (наставак) 
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цена у ди-
нарима за 
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децимале
(38)   (50) (65)  (38)   (50) (65) 

20010 Свеже шљиве кг    42010 Жива кокош кг   
20021 Јабуке за јело кг    42020 Жива ћурка кг   
20030 Крушке кг    42031 Остала живина (жива) кг   

20040 Дуње кг    42040 Заклана и очишћена 
кокош кг   

20050 Трешње кг    42050 Заклана и очишћена 
ћурка кг   

20060 Вишње кг    42060 Остала живина (заклана и
очишћена) кг   

20070 Кајсије кг    42070 Јаја (конзумна) ком.   
20080 Брескве кг    43100 Свеже млеко лит.   
20090 Ораси у љусци кг    43210 Маслац (бутер) кг   
20091 Ораси без љуске кг    43220 Кајмак (скоруп) кг   

20100 Лешници и бадеми у 
љусци кг    43230 Сир (све врсте) кг   

20110 Лешници и бадеми без 
љуске кг    43240 Милерам кг   

20120 Кестени кг 
   

43251 
Остали млечни 
производи (масло, кисело 
млеко и др.)  

кг 
  

20130 Јагоде кг    44082 Вуна (опрана и предена) кг   
20140 Малине кг    44090 Перје кг   
20160 Поморанџе и мандарине кг    45010 Мед кг   
20170 Лимуни кг    50010 Огревно дрво м 3   
20210 Свеже смокве кг    50030 Техничко дрво м 3   

20291 Остало свеже воће 
(мушмуле, рибизле и др.) кг    60010 Суво месо (пршута,  

сланина и сл.) кг   

30000 Грожђе (свеже) кг    60050 Млевена (алeва) паприка кг   
35120 Суве шљиве кг    60060 Кисели купус кг   
35130 Суве смокве кг    60070 Цвеће дин.  XXXXXX 

35140 Маслиново уље лит. 
   

60090 
Остало (лековито биље, 
гљиве, семе поврћа и 
цвећа, бундеве, кисела 
репа и др.) 

дин. 
 

XXXXXX 

41050 Заклана и очишћена 
прасад кг    70010 Морска риба плава кг   

41060 Заклана и очишћена 
јагњад кг    70020 Речна и језерска риба кг   

41190 Остала стока (заклана и 
очишћена кг         

   
      Датум                                                                      Руководилац, 
                (М.П.)                                     

Извештај саставио  
  

У П У Т С Т В О  
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ТРГ-13 

 
Овим се извештајем обухвата  продаја коју врше индивидуални пољопривредни произвођачи (сељаци) на пијацама. Образац 

се попуњава на основу евиденције коју води пијачна управа.  Где не постоји пијачна управа образац попуњава лице које 
наплаћује пијачарину. Приликом наплате пијачне таксе на талону блока уписује се врста производа и количина. 

На крају месеца врши се сумирање података о продатим количинама у току протеклог месеца, а затим се тако сумирани 
подаци уносе у извештај. 

Просечна цена (у динарима са две децимале) за сваки производ рачуна се на тај начин што се сваког пијачног дана 
забележи најчешћа цена по којој се одговарајући производ продавао. Крајем месеца врши се сабирање забележених најчешћих 
цена и збир се дели са бројем пијачних дана у месецу. Добијени резултат представља просечну цену која се уноси у извештај (и 
то у динарима са две децимале) у одговарајућа поља. На пример: најчешћа цена неког артикла била је једног пијачног дана 9,00 
динара, другог 8,00 динара, трећег 5,00 динара, четвртог 6,00 динара. Просечна месечна цена биће: 9,00+8,00+5,00+6,00 = 28,00 : 
4 = 7,00 динара. У градовима где је пијаца сваког дана, узима се један дан у седмици када је највећи промет ( за Београд се 
сматра да је то петак), па се просечна месечна цена рачуна на исти начин као и у градовима где се пијаца одржава једном 
седмично. 

У овом извештају не треба приказати резану грађу и ћумур (дрвени угаљ). 
Овим извештајем се не обухвата продаја на пијацама од стране предузећа. 
IZVE[TAJ TREBA POPUWAVATI RUKOM TAKO, DA  SVAKA CIFRA BUDE UPISANA U ODGOVARAJU]E POQE, 

[TO NIJE MOGU]E POSTI]I PRILIKOM POPUWAVAWA PISA]OM MA[INOM. 
 


