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МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ЦЕНАМА НА МАЛО ИНДУСТРИЈСКИХ НЕПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА 
на дан                        2010. године 

 
 

Цене снима статистичар једанпут месечно од 3. до 10. у месецу, према Упутству за снимање цена на мало.  
Образац се попуњава и доставља Републичком заводу за статистику до 12. у месецу. 

 
цене у РСД (и парама) 

П Р О Д А В Н И Ц А 
Шифра А Р Т И К А Л 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 4001 Штоф за женске капуте од чешљаног предива (70% и више 
вуна), ширине око 140 cm, m    

 4010 Штоф за мушка одела и женске костиме од чешљаног 
предива (70% и више рунска вуна), ширине око 150cm, m   

 4012 Штоф за мушка одела и женске костиме од чешљаног 
предива (45% рунска вуна и 55% синтетика), ширине око     
150 cm, m 

  

 4100 Постељно платно (100% памук), ширине 140-150cm, m    

 4101 Дамаст за постељину (100% памук), ширине око 140cm, m   

 4111 Штампано платно (100% памук), ширине 140-150cm, m    
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цене у РСД (и парама) 

П Р О Д А В Н И Ц А 
Шифра А Р Т И К А Л 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 4201 Тканина за хаљине, тања (тревира), ширине око                   
140 cm, m   

* 4210 Постава од вештачке свиле, ширине око 140 cm, m    

 
4300 Мушки зимски капут од штофа (80-100% вуна), комад    

 4302 Јакна топло постављена, бр. 8-10, комад   

 4303 Мушка јакна, топло постављена, комад   

 4311 Мушки мантил (мешавина памука и синтетике), 
једноставан, са поставом од вештачке свиле, комад   

 4312 Женски мантил (мешавина памука и синтетике), 
једноставан, са поставом од вештачке свиле, комад   

 4313 Женски зимски капут од штофа (80-100% вуна), комад   

* 4320 Мушко одело од чешљаног предива (80% и више вуна), 
пар    

* 4321 Мушко одело од чешљаног предива (око 45% вуна и 55% 
синтетика), пар    

 4322 Мушка тренерка из два дела, 100% памук, горњи део без 
закопчавања, доњи део без патент затварача, комплет   

 4330 Дечја тренерка (памук 100%), бр. 8-10, комад   

 4331 Дечје панталоне од куваног тексас платна ("фармерке"), 
бр.12-14, комад   

 4333 Тексас јакна, дечја, ("Левис"  и сл), бр. 12-14, комад   

 4334 Дечја дуксерица, памук 100%, бр. 2, комад   

 4335 Одело из једног дела ("зеке"), за децу до годину дана, око 
80% памука, комад   

 4340 Мушки сако (мешавина вуне и синтетике), комад   

* 4341 Мушке панталоне од штофа (око 45% вуна и 55% вештачко 
влакно), комад   
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цене у РСД (и парама) 

П Р О Д А В Н И Ц А 
Шифра А Р Т И К А Л 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 4342 Панталоне од куваног тексас платна ("фармерке") за 
одрасле, комад   

* 4350 Женска сукња од штофа (око 45% вуна и 55% синтетика), 
једноставан модел, комад    

 4351 Женски костим, сако и сукња (сукња дужине до или мало 
испод колена, класичан крој, једнобојан, око 55% вуне и 
око 45% синтетике), комплет 

  

 4352 Женске панталоне, класичан крој, мешавина (око 55% вуне 
и око 45% синтетике), комад   

 4360 Женска блуза (мешавина памука и синтетике) са дугим 
рукавима, једнобојна, комад    

 4361 Женска блуза - кошуља, од полиестера, са дугим 
рукавима, комад   

 4400 Мушки џемпер (мешавина вуне и синтетике), на 
закопчавање, комад   

 4401 Мушки џемпер (мешавина вуне и синтетике), без 
закопчавања, комад   

 4409 Женски џемпер (мешавина вуне и синтетике), на 
закопчавање, комад   

* 4410 Женски џемпер (мешавина вуне и синтетике), без 
закопчавања, комад   

 4411 Женска ролка (мешавина вуне и синтетике), комад   

 4440 Плетиво за ручни рад (55% и више синтетике), kg   

 4441 Конац за штрикање (мешавина памука и синтетике), kg   

 4450 Патент затварач, пластични, дужине око 20 cm, комад   

 4500 Мушка кошуља (100% памук), са дугим рукавима, комад   

 4501 Мушка кошуља  (мешавина памука и синтетике), са дугим 
рукавима, комад   

 4502 Мајица кратких рукава (без крагне), 100% памук, средњи 
квалитет, комад   

 4503 Мушка кравата, полиестер, комад   

 4510 Мушка поткошуља (100% памук-мако), без рукава (атлет 
мајица), беле боје, комад   

 4520 Мушке кратке гаће са ногавицама (боксерице), 100% 
памук, комад   
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цене у РСД (и парама) 

П Р О Д А В Н И Ц А 
Шифра А Р Т И К А Л 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 4521 Мушке кратке гаће (слип), 100% памук-мако, комад   

 
4522 Мушка пиџама (100% памук-мако), комад   

 4532 Женска поткошуља (100% памук), без рукава, комад   

 4533 Женске гаћице, без ногавица, 100% памук, комад   

 4534 Женска спаваћица (100% памук-мако), комад   

 4535 Женски баде мантил, око 80% памука, једнобојан, на 
преклоп, без закопчавања, са каишем, комад   

 4540 Дечја пиџама (100% памук-мако), бр. 10-12, комад   

 4600 Мушке чарапе, 100% памук, кратке, пар   

 4601 Мушке чарапе (мешавина синтетике и памука), кратке, пар   

 4610 Дечје чарапе (мешавина синтетике и памука), доколенице,  
бр. 8, пар    

 4620 Дечје хула-хоп чарапе (мешавина синтетике и памука),        
бр. 8, пар   

 4631 Женске хула хоп чарапе од синтетичког влакна, танке,  
прва врста, 15 DEN, пар    

 4632 Женске хула хоп чарапе (зимске), мешавина, 80% 
полиамид, 20% ликра, пар   

 4661 Столњак, памук (око 120х160 cm), комад   

 4700 Постељина за једну особу од постељног платна 
(јастучница, душечни и јоргански чаршав), комплет    

 4710 Јорган, пуњен синтетичким влакном, тип LIO, за једну 
особу, комад   

 4720 Покривач (ћебе), мешавина, више вуне, за једну особу, 
комад   

 4721 Покривач (ћебе), од квалитетног синтетичког предива, за 
једну особу, тип Ambasador, комад   



 5

цене у РСД (и парама) 

П Р О Д А В Н И Ц А 
Шифра А Р Т И К А Л 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 4730 Завеса од синтетичке тканине (маркизет, шантунг), ширине 
око 250 cm, m   

 
4731 Душек типа јоги, без вуне, за једну особу, димензије 

190х80cm, стандардни, комад   

 4741 Тепих, 100% синтетика, вишебојан, величине  3 x 2 m, 
комад   

 4742 Тепих  (итисон), вишебојан, средњег квалитета, ширине       
4 m, m

2
 

  

 4743 Тепих, 100% вуна, вишебојан, машински, величине              
3 x 2 m, комад   

 4750 Фротир пешкир, величине око 50 x 100 cm, комад   

 4760 Конац за шивење, бр. 40 или 50, калем од 200 m, комад   

 5002 Мушке плитке ципеле, од бокса, постављене, са гуменим 
ђоном, пар  

  

 5004 Мушке плитке ципеле, од бокса, постављене,                    
са кожним ђоном, пар  

  

 5005  Мушке плитке ципеле, од бокса, постављене, са 
вештачким ђоном, пар  

  

 5006 Мушке зимске ципеле на шнирање, кожне, дубоке, до 
глежња, пар 

  

 5010 Женске плитке ципеле, од бокса, постављене, са гуменим 
ђоном, пар 

  

 5012 Женске сандале, без луба, са вештачким ђоном, пар   

 5013 Женске чизме, лепљене, од бокса, постављене, са 
гуменим или вештачким ђоном, саром до колена, пар  

  

 5014 Женске ципеле - салонке, од бокса, постављене, са 
кожним ђоном, потпетица од 5 cm, пар  

  

 5015 Женске ципеле - салонке, од бокса, постављене, са 
вештачким ђоном, потпетица од 5 cm, пар 

  

 5020 Дечачке плитке ципеле, од бокса, са вештачким ђоном,       
бр. 35 - 38, пар 

  

 5021 Дечачке дубоке ципеле, од бокса, топло постављене, са 
гуменим ђоном, бр. 35 - 38, пар  
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цене у РСД (и парама) 

П Р О Д А В Н И Ц А 
Шифра А Р Т И К А Л 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 5030 Дечје дубоке ципеле, од бокса, са вештачким ђоном,           
бр. 23 - 26, пар 

  

 
5031 Дечје дубоке ципеле, кожне, са вештачким ђоном,  

бр.19-21, пар   

 5040 Радничке гумене чизме, пар    

 5050 Спортске плитке патике ("Adidas", "Puma" и сл), бр. 35 - 38, 
пар    

 5051 Спортске патике број 43-45, Adidas, Nike, Puma, оригинал, 
у спортској радњи, пар    

 5101 Женска ташна од пресоване свињске или овчје коже, 
величине око 30 x 25 cm, дуги кожни каиш, комад   

 5102 Мушки новчаник од бокса, са преклопом, 2 - 4 преграде, 
комад   

 5110 Мушка ташна - актовка од коже, са бравицом, комад   

 5111 Ранац од импрегнираног платна, комад   

 5120 Гума, спољна, промера 26 x 1,90, комад   

 5121 Ауто-гума, спољна, са челичним појасом, радијална            
155 SR 13, комад   

 6000 Дрво за огрев, на стоваришту у граду, за потребе 
домаћинства (без резања), просторни метар   

 6001 Лигнит, око 11700 Ј, на стоваришту у граду, за потребе 
домаћинства, тона   

 6002 Мрки угаљ, око 16700 Ј, на стоваришту у граду, за потребе 
домаћинства, тона   

 6003 Уље за ложење, за домаћинство (лож-уље), l   

 6004 Бутан гас у челичним боцама, за домаћинство, на 
стоваришту, kg   

 6005 Гас за домаћинство, m
3
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цене у РСД (и парама) 

П Р О Д А В Н И Ц А 
Шифра А Р Т И К А Л 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 6020 Шибица, кутија са око 50 дрваца, комад   

 
6021 Пластични упаљач за једнократну употребу, стандардне 

величине, комад   

 6101 Кауч, на развлачење, тапациран, пресвучен штофом 
средњег квалитета, комад   

 6102 Тросед на извлачење у брачни кревет, меблиран бољим 
штофом, комад   

 6103 Двокрилни гардеробни ормар, део регала, висине око 200 
cm, комад   

 6105 Гарнитура за трпезарију - сто са племенитим фурниром и   
6 столица са тапацираним седиштем и наслоном    

 6106 Француски лежај, стандардни   

 6107 Кревет за једну особу од дрвета (без душека), комад   

 6108 Дечји креветац (без душека), обичан, комад   

 6109 Комода са фиокама, комад   

 6113 Двокрилни кухињски елемент, горњи, дужине око 80-100 
cm, комад   

 6114 Судопера за кухињу из два дела са горњом нерђајућом 
површином, комад   

 6201 Електрични штедњак, са 4 рингле, термостатом  и рерном 
са ватросталним стаклом, комад   

 6202 Комбиновани штедњак (електрика - плин), са електричном 
рерном, термостатом, 2 плинска   горионика и 2 
електричне плоче, комад 

  

 6210 Усисивач прашине, од 1000 до 1600 W, средњи квалитет, 
комад   

 6220 Бојлер вертикалан, 80 l, комад   

* 6230 Машина за прање рубља, супер аутоматска, око 14 
програма, капацитета 4,5 - 5 kg сувог рубља, 600-800 
обртаја, комад 
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цене у РСД (и парама) 

П Р О Д А В Н И Ц А 
Шифра А Р Т И К А Л 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 6231  Машина за прање суђа, за 12 комплета, око 6 програма, 
комад   

 6240 Фрижидер на компресор, око 180 l, комад   

 6241 Сандук за дубоко замрзавање, око 400 l, комад   

 6242 Комбиновани фрижидер и замрзивач, нето запремине око 
260 l, са једним мотором, комад   

 6251 Колор телевизор (екран 50 - 56 cm), комад   

 6252 Колор телевизор (екран 60 - 66 cm), комад   

 6254 DVD (аудио CD, CD-R/RW, дигитал и видео аутпут), без 
звучника, комад   

** 6255 LCD телевизор, 32'', резолуција 1920Х1080 pixela, 
осветљеност до 500 CD/m2,    

 6263 Стерео радио касетофон са уграђеним звучницима и CD 
плејером, комад   

 6264 Мини линија (радио, касетофон, CD плејер, појачало, МП3, 
HI-FI стерео, 2 звучника 2x40W), комад   

 6270 Електрична пегла, са регулатором и гајтаном, око 1000 W, 
комад    

** 6271 Пегла на пару, електрична, са регулатором и гајтаном,        
око 2000 W, комад   

 6280 Термоакумулациона пећ, јачине 2 - 3,5 kW, комад   

 6281 Клима уређај, сплит систем, 12 BTU, комад   

 6290 Електрични миксер, ручни, са три брзине, комплет    

 6292 Фен за косу, око 1000 W, комад   

 6295 Телефон, фиксни (стони), са тастатуром и меморијом, 
комад   
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цене у РСД (и парама) 

П Р О Д А В Н И Ц А 
Шифра А Р Т И К А Л 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

* 6296 Фото-апарат, дигитални (Canon, Nikon, Olympus и сл.), 
резолуција око 10 Мpix, оптички и дигитални зум, SD 
картица, комад 

  

 6300 Емајлирани штедњак, горње површине око 87x 60 cm, 
комад   

 6320 Лавор од пластичне масе, пречника око 50 cm, комад   

 6321 Кофа од пластичне масе са поклопцем, око 12 l, комад   

 6330 Машина за млевење ораха, комад   

 6341 Кварцни будилник, од пластике, напајање батеријом од  
1,5 V, комад   

 6350 Сијалица, са ужареном нити, 75 W, комад   

 6356 Батерија од 1,5 V, обична, комад   

 6371 Топли под, ширине око 2 m, m
2
   

 6402 Тефлонски тигањ, ∅ 22-24 cm, комад   

 6403 Емајлирана шерпа без дугачке дршке и поклопца, 3 l, 
комерцијал, комад   

 6405 Шерпа од нерђајућег челика (инокс 18/10), око 3 l    

 6410 Нерђајући прибор за јело, гарнитура за 6 особа (кашике, 
ножеви, виљушке и кашичице), гарнитура   

 6420 Дубоки тањир од порцелана, комад    

 6421 Шољица за црну кафу са тацном, од порцелана, комад   

 6422 Сервис за ручавање од порцелана, класичан, комплет за  
6 особа    

 6423 Шоља за белу кафу, комад   

 6431 Чаша за воду, од обичног стакла, 2 dcl, комад   
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цене у РСД (и парама) 

П Р О Д А В Н И Ц А 
Шифра А Р Т И К А Л 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 6434 Ватростална чинија, округла, ∅ 22-24 cm, са поклопцем, 
комад   

 7000 Сапун за прање, око 70% масних киселина, kg   

 7001 Омекшивач за веш, обичан, домаће производње, у 
пластичној амбалажи од 1 l, литар   

* 
7002 Детерджент за машинско прање рубља, у пластичној 

врећици од 3 kg, средњи квалитет, kg   

 7004 Течни детерджент за ручно прање посуђа, l   

* 7005 Детерджент за машинско прање посуђа (Calgonit, Somat и 
сл), kg   

 7010 Тоалетни сапун, у комаду, kg   

 7011 Шампон за косу у боцама од 1 l, l   

 7012 Лак за косу у спреју, око 200 g, комад   

 7013 Дезодоранс, у спреју, око 200 ml, комад    

 7014 Пелене за једнократну употребу (Boni suprims, Pampers и 
сл), 7-18 kg, стандардно паковање, паковање   

 7015 Улошци са крилцима (Boni и сл), паковање од 10 уложака, 
паковање   

 7016 Папирне марамице, паковање  од 10 марамица, паковање   

 7017 Трулекс крпе, паковање од 3 комада, паковање   

 7020 Паста за зубе, тежине 50 ml или 75 g, (Azulyn, Greendent, 
Dentafresh и сл.), туба    

 
7021 Четкица за зубе, комад   

 7030 Крем за лице ("Nivea" и сл), садржине око 150 g, кутија    

 7040 Маст за обућу, око 50 ml, кутија    
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** 7060 Храна за мачке, брикети, кеса, 400 g   

 7100 Аналгетик ( Oldon, Saridon и сл.), 10 таблета по 0,5 g   

 7101 Антипиретик (Acetisal, Midol, Anbol и сл), 10 таблета по        
0,5 g   

 7102 Антиреуматик  (Diklofenak 50 mg, Brufen 200 mg, Flugalin     
50 mg и сл), 20 таблета, кутија    

 7103  Beviplex дражеје, кутија   

 7104  Oligovit дражеје, 30 комада, кутија   

 7106  Антибиотик (Pentrexyl, Palytrex  и сл), капсуле, 250 mg, 
кутија   

 7107  Bactrim, 20 таблета, кутија   

 7108  Penicillin, 800000 IJ, комад   

 7110 Сируп за ублажавање кашља, 200 ccm, бочица    

 7111 Капи за нос (Нафазол, Ефедрин и сл), за одрасле, 10 ml   

 7112 Антихипертензиви (Еналаприл, Принелап), 20 таблета 
по 10 mg, кутија   

 7113 Антихистаминици (Pressing, Loratadin), 10 таблета 
по 10 mg, кутија   

 7114 Лекови са деловањем на кардиоваскуларни систем, 
кардиотоници (Дилакор), 20 таблета по 0.25 mg, кутија   

 7115 Анксиолитици (Бенсендин 5 mg, Bromazepam 3mg, 
Diazepam 5mg), 30 таблета, кутија   

 7120 Витамин Ц, 10 таблета по 0,5 g, табла    

 7130 Топломер, лични, комад   

 7140 Ханзапласт, две величине, пакет 10 комада   

 7150 Не љути се човече, кутија   
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 7200 Дневне новине: Политика, Вечерње новости, Блиц, Глас, 
комад 

  

 7201 Недељни лист: НИН, Илустрована политика, комад   

 7205 Џепна књига - савремена проза, последње издање, меки 
повез, око 250 страна, комад   

 7210 Читанка за IV разред основне школе, комад    

 7211 Уџбеници за VII разред основне школе (читанка за ма-
терњи језик, математика, збирка задатака из матема-тике, 
физика, хемија, биологија, историја и географија) 

  

** 7212 Читанка за I разред гимназије, комад   

 7220 Школска свеска, обична (формат А-5), око 60 листова, 
меке корице, комад   

 7230 Писаћи папир, бездрвни, нешпартан, формат А-4, 80g, 
пакет од 500 листова 

  

 7231 Тоалет папир, од небељеног папира, 100 листића, комад   

 7235 Алуминијумска фолија, 10 m дужине, картонско паковање, 
комад   

 7240 Графитна оловка HB, комад    

 7241 Мине за техничку оловку, 0,5 mm, (HB, Staedtler),                 
паковање 10-12 мина   

 7242 Мина за хемијску оловку (уложак), плава, комад   

 7245 Лењир пластични, 30 cm, комад    

 7251  Мастило за наливперо, патрони, комад   

 7260 Компакт диск, музички, снимљен, оригинал, комад   

 7262 Гитара класична са пластичним жицама, 4/4,                
средњи квалитет, комад   

 7264 Компакт диск, неснимљен, за једно снимање, појединачно 
паковање, комад   
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 7272  Фудбалска лопта од коже, број 5, комад   

** 7273 Sd картица (за фотоапарат) нормална, 4 Gb, комад   

 7280 Бурма обична, без гравуре, 14 карата злато, тежине 2,5 до 
3 g, комад   

 7320 Бицикл са више брзина (за одрасле), комад   

 7321 Дечји бицикл (тип BMX), комад    

 7350 Акумулатор за моторна возила, 12 V, 45 Ah, комад   

** 7361 Брисач за ауто, дужине 40 cm, комад   

 7371  Филтер за уље за путничка возила Застава, комад   

 7400 Моторни бензин, BMB-95, l   

 7401 Моторни бензин, MB-95, l   

 7410 Моторно уље за подмазивање 15 W 40 мултиградно, l    

 
7420 Плинско уље (дизел-гориво)  D-2, l   

* 7421 Еко 50, l   

** 7423 Евро дизел (мање од 10 ppm), l   

 8000 Цигла, пуна, нормалног формата, у граду на стоваришту, I 
класа, комад   

 8001 Фалцован цреп, нормалног формата, у граду на 
стоваришту, I класа, комад   

  8002 Цигла, шупља, нормалног формата, у граду на 
стоваришту, I класа, комад   

 8003 Блок, шупљи, нормалног формата, у граду на стоваришту, 
I класа, комад   

 8010 Цемент портланд, који се највише купује, у граду на 
стоваришту, kg    
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 8020 Хидратисани или негашени креч, kg   

 8031 Тер папир (кровна лепенка), ролна од 10 m
2
   

 8040 Чамове даске (цоларице), II класа, дужине 3-6 m, дебљине 
око 24 mm, m

3
 

  

 8050 Бетонско гвожђе, у котуровима, дебљине 6-8 mm, kg   

 8051 Ексери, са упуштеном нарецканом главом, дебљине 3,1 
mm, дужине око 70 mm, kg   

 8060 Синтетичка бела боја, основна за дрво, kg   

 8063 Полудисперзивна боја за зид ("Eko-pol" и сл), kg   

 8064 Зидни тапет, папирни, 5 m
2
, ролна   

 8071 Прозорско вучено равно стакло, дебљине 3 mm, m
2
    

 8080 Прекидач, једнополни за у зид, микро, за једно сијалично 
место, комад    

 8081 Инсталациони проводник са изолацијом и плаштом од         
PVC масе, PP, 3x2,5 mm

2
, m 

  

 8090 Мердевине, алуминијумске, са три степеника, платформа, 
комад   

 8102 Секира, делимично брушена, тежине која се највише купује 
у граду, kg   

 8103 Мотика, тежине која се највише купује у граду, kg   

 8111 Виноградарска прскалица, пластична, око 10 l   

 8120 Земља за цвеће, хумус, пластична кеса од 5 l, кеса   

 8200 Сулфат бакра (плави камен), kg   

 8201 Инсектицид - Етиол течни или други производ активне 
материје са 50% малатиона, kg   
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 8202 Фунгицид - Бакарни креч - 50 или други производ активне 
материје са 50% бакароксихлорида, kg   

* 8203 Хербицид - Агросан, Дехарбан-А, Дикоцид, Пољосан, kg   

 8300 Мотокултиватор (IMT - 509), око 7 ks, са дизел мотором и 
без прикључних  машина, комад    

 8301 Електрична вибрациона бушилица, до 800 W, комад   

 8302 Електрична косилица, око  1200 W, комад   

 8303  Чекић, тежине 200 - 300 g, 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 
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