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Уредба о утврђивању појединих  
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Обавеза давања података темељи се на члану 26. а казнене одредбе за одбијање давања података или давање непотпуних и нетачних података на члану 52. Закона о званичној статистици                            

(„Сл. гласник РС“, бр. 104/2009).  
Подаци ће бити коришћени искључиво у статистичке сврхе и неће бити објављивани као појединачни. Сви подаци имају карактер пословне тајне. 

 

 
 

ПЕТНАЕСТОДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ О ЦЕНАМА  НА МАЛО ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА 
на дан                        2010. године 

 
Цене снима статистичар двапут месечно на пијачни дан (1-7. и 15-21.), према Упутству за снимање цена на мало.  

Одмах по завршеном снимању образац се попуњава и доставља Републичком заводу за статистику. 
                  

цене у РСД (и парама) 

Цена на дан снимања 

најчешћа цена најнижа цена највиша цена Шифра А Р Т И К А Л 

у граду у продавници на пијаци у граду у граду 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 1100 Кромпир за људску исхрану, стари, kg       

 1101 Пасуљ, kg       

 1102 Стари црни лук, kg      

 1103 Мрква (шаргарепа) за људску исхрану, kg       

 1104 Цвекла, kg       

 1105 Спанаћ, kg       

 1106 Зелена салата, kg       

 1107 Сладак купус, kg       

 1108 Свеж краставац, kg      
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цене у РСД (и парама) 

Цена на дан снимања 

најчешћа цена најнижа цена највиша цена Шифра А Р Т И К А Л 

у граду у продавници на пијаци у граду у граду 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 1109 Бели лук, kg      

 1111 Грашак у махунама, kg       

 1112 Боранија, kg       

 1113 Свеж парадајз, kg       

 1114 Свежа паприка (бабура  или обична), kg       

 1115 Карфиол, kg       

 1116 Празилук, kg      

 1117 Печурке, шампињони, свеже, први квалитет, kg      

** 1118 Броколи, kg      

** 1119 Тиквице, kg      

** 1120 Плави патлиџан, kg      

 1200 Очишћени ораси, kg       

 1201 Јабуке за јело, домаће, kg       

 1210 Крушке за јело, kg       

 1211 Трешње, kg       

 1212 Јагоде баштенске, kg       

 1213 Малине, kg       

 1214 Кајсије, kg       

 1215 Брескве, kg       

 1216 Шљиве за јело, kg       

 1217 Грожђе за јело, kg       

 1218 Лубенице, kg       

** 1219 Диње, kg      

 1220 Лимун, kg       
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цене у РСД (и парама) 

Цена на дан снимања 

најчешћа цена најнижа цена највиша цена Шифра А Р Т И К А Л 

у граду у продавници на пијаци у граду у граду 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 1221 Поморанџе, kg       

 1222 Банане, kg       

 1223 Мандарине, kg      

 1224 Грејпфрут, kg      

 1225 Киви, kg      

 1230 Суве шљиве, kg      

 1231 Суве смокве, kg      

 1400 Свеж шаран, kg       

 1420 Свежа пастрмка, kg       

 1430 Смрзнут ослић (у комаду), kg      

** 1431 Смрзнута  скуша (у комаду), kg      

 1600 Кокошја јаја, средња класа, комад       

 1610 Кравље млеко, масноће 2,8%, l      

 1611 Млеко у тетрапаку, стерилисано, масноће 2,8%, трајност 60 дана, l      

 1621 Домаћи сир, бели, меки, kg       

 1630 Кајмак, преврео, kg       

 1700 Мед природни, kg      

* 1800 Пилеће месо свеже (цело пиле), kg       

** 1801 Пилећи филе, kg      

** 1802 Пилећи батак и карабатак, kg      

** 1803 Пилећа џигерица (јетра), kg      

 1851 Ружа црвена (цвет), стандардна, комад       

** 1853 Крин (љиљан, жути или наранџасти), комад      

* 2310 Јунеће месо са костима (розбратна), kg      
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цене у РСД (и парама) 

Цена на дан снимања 

најчешћа цена најнижа цена највиша цена Шифра А Р Т И К А Л 

у граду у продавници на пијаци у граду у граду 
 

1 2 3 4 5 6 7 

* 2311 Јунеће месо без костију (бут), kg      

 2320 Телеће месо са костима, kg      

 2321 Телеће месо без костију, kg      

* 2330 Свињско месо са костима (врат sa коском, крменадла), kg      

* 2331 Свињско месо без костију (бут), kg      

** 2332 Прасеће месо, свеже, kg      

 2341 Јагњеће месо, kg       

 2351 Јунећа џигерица (јетра), kg       

 
 

НАПОМЕНА:   * допуна спецификације    ** нов производ у 2010. години 
Снабдевеност тржишта и објашњења о променама цена:  
 
 
 
 
 
 
 

Датум   2010. године   
   

Цене снимио и образац припремио: Руководилац: 
    
  

(М.П.) 
  

(име и презиме)  (име и презиме) 
                              

Контакт телефон:    /                      
     (обавезно унети и позивни број)               

 
Штампано у Републичком заводу за статистику 

www.stat.gov.rs 


