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Обавеза давања података темељи се на члану 26. а казнене одредбе за одбијање давања података или давањe 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. 

 

 
ПОДАЦИ О ИЗВЕШТАЈНОЈ ЈЕДИНИЦИ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЕШТАЈ
                
 
а) Пословно име        
 
         
 (Пословно име предузећа или назив дела предузећа на који се односе подаци) 
 
 

б) Општина      Место     
 
    Улица и кућни број     Телефон     
 

 
  

Број попуњених редова 
 

Утрошено Шифра 
групе 

матери-
јала 

Редни 
број у 
под-
групи 

Врста материјала Јединица
мере количина вредност у 

хиљ. РСД 

Количина 
залиха 
на крају 

2009. год. 

Просечна 
цена у РСД

 
(6х1000)/5

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 00 УКУПНО 

збир свих попуњених редова 
     

   01 ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЗИДАЊЕ     
01 Пуна опека 

хиљ. 
ком. НФ 

    

02 Опека шупља 
хиљ. 

ком. НФ 
    

03 Фасадна опека пуна 
хиљ. 

ком. НФ 
    

04 Шупљи блокови (на бази глине) 
хиљ. 

ком. НФ1) 
    

05 Фасадни блокови хиљ. 
ком. НФ1) 

    

06 Опека и блокови на бази цемента, 
шљаке и згуре 

хиљ. 
ком. НФ1) 

    

01 

07 Опека и блокови од осталих матер. 
(керамзит, сипорекс и др.) 

хиљ. 
ком. НФ1) 

    

   02 ЕЛЕМЕНТИ ЗА ТАВАНИЦЕ И СВОДОВЕ     

01 Монта блокови и  
уложна опека 

хиљ. 
ком. НФ1) 

    

02 Полумонтажне и монтажне гредице 
за сводове (елементи од глине) хиљ. м     02 

03 Блокови за таванице и сводове  
(на бази цемента)  хиљ. ком.     

__________________  
1) Нормални формат има размере 25 х 12 х 6,5 cm. Један блок нестандардног формата прерачунава се на стандардни на основу  
    запремине. Ако блок по својој запремини замењује 3 опеке нормалног формата, онда се број таквих блокова множи са 3. 
 

Подручно одељење    
     (Попуњава статистика)
         
Матични број         
         
Ознака из адресара    
  (Попуњава статистика) 
         
Шифра општине         
       
Шифра делатности      
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  03 ПРЕФАБРИКОВАНИ ЕЛЕМЕНТИ И ГОТОВЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 

01 Лаке грађевинске плоче за израду 
спољних зидова m²     

02 Плоче за облагање зидова m²     
03 Лаке грађевинске плоче за израду 

преградних зидова m²     

04 Лаке грађевинске плоче за израду 
плафона и таваница m²     

05 Лаке грађевинске плоче за изолацију m²     
06 Гипсане плоче свих врста m²     
07 Челичне конструкције за мостове  тона     
08 Остале челичне констр. свих врста 

(кровови, стубови, оквири, скеле и сл.) тона     

09 Грађевинске констр. и префабрик. 
елементи за нискоградњу тона     

10 Грађевинске констр. и префабрик. 
елементи за високоградњу тона     

03 

11 Дрвене конструкције  
(готове конструкције кровова) m³     

  04 ВЕЗИВНИ МАТЕРИЈАЛ      
01 Негашени креч тона     
02 Хидратисани креч тона     
03 Печени гипс тона     
04 Портланд цемент тона     
05 Остале врсте цемента тона     
06 Пластифицирана везива  

(беомал, далмал и сл.) тона     

07 Цементни малтери свих врста m³     
08 Свеж бетон m³     

04 

09 Асвалт тона     
  05 АГРЕГАТИ И ПРОФИЛИСАНИ МАТЕРИЈАЛ ОД КАМЕНА 

01 Профилисани материјал од камена  
(ивичњаци, колобрани, камене коцке и др) m³     

02 Ломљени технички камен и мермер 
свих врста m³     

03 Туцаник и камена ситнеж m³     
04 Агрегати за бетон m³     
05 Шљунак m³     
06 Песак m³     

05 

07 Терацо - гранулати   тона     
  06 МАТЕРИЈАЛ ЗА АРМИРАЊЕ И ПРИЧВРШЋИВАЊЕ 

01 Бетонски челик тона     
02 Црна и поцинкована жица кg     
03 Остали тешки, средњи и лаки профили 

гвожђа тона     

04 
Разни елементи за армирани бетон 
(арматурне мреже, зидна платна, 
решеткасти носачи од жице и др.)  

тона 
    

06 

05 Ексери кg     
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групе 

матери-
јала 

Редни 
број у 
под-
групи 

Врста материјала Јединица
мере количина вредност у 

хиљ. РСД 

Количина 
залиха 
на крају 

2009. год. 

Просечна 
цена у РСД

 
(6х1000)/5

1 2 3 4 5 6 7 8 

  07 ДРВЕНА ГРАЂА   

01 Грађа четинара (резана,тесана) m³     
02 Грађа четинара (обла) m³     
03 Грађа лишћара (резана,тесана) m³     
04 Грађа лишћара (обла) m³     
05 Плоче за оплату m³     
06 Јамска грађа m³     

07 

07 Прагови свих врста ком     
  08 ИЗОЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ И ПРЕМАЗИ  

01 Кровне лепенке свих врста ролна     
02 Битумен, битулит, битуменска јута, 

траке, масе, емулзија и тд.   тона     

03 Стиропор кg     
04 Остали изолациони материјали 

(стаклена вуна, минер. вуна и тд.) тона     
08 

05 Боје (свих врста) лакови  кg     
  09 МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОКРИВАЊЕ КРОВОВА 

01 Валовити и равни материјал од 
салонита и азбеста m²     

02 Цреп равни (бибер), валовити и 
фалцовани  хиљ. ком.     09 

03 Остали матер. за кровове (бетонски 
цреп, пластичне плоче, тегола и др)  m²     

  10 МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОДОВЕ И ОБЛАГАЊЕ ЗИДОВА 

01 Винил и азбестне плоче и остале 
вештачке масе за подове тона     

02 Керамичке плочице  
(зидне, подне и фасадне) m²     

03 Камене и мермерне плоче за облагање m²     
04 Плочице од млевеног камена и 

мермера  m²     

05 Терацо плоче m²     
06 Шпер, панел, лесонит и остале плоче 

на бази дрвета  m²     

07 Паркет (буков, храстов и др) m²     
08 Ламелирани паркет m²     
09 Плафонске и зидне облоге,  

бродски под, ламперије m²     

10 Плоче од пластичних маса за зидове m²     

10 

11 Зидни тапети свих врста m²     
 11 МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДЕ, КАНАЛИЗАЦИЈЕ, ГРЕЈАЊЕ, ВЕНТИЛАЦИЈЕ ЗА САНИТАРНЕ УРЕЂАЈЕ 

01 Бешавне цеви кg     
02 Шавне цеви кg     
03 Ливене цеви и фазонски делови кg     
04 Пластичне цеви свих врста кg     
05 Фитинзи и прирубнице кg     
06 Оловне цеви тона     
07 Канализационе цеви од керамике тона     
08 Азбестно – цементне цеви тона     

11 

09 Бетонске цеви свих врста тона     
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Утрошено Шифра 
групе 

матери-
јала 

Редни 
број у 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 11 МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДЕ, КАНАЛИЗАЦИЈЕ, ГРЕЈАЊЕ, ВЕНТИЛАЦИЈЕ ЗА САНИТАРНЕ УРЕЂАЈЕ 

10 Санитарна керамика ком.     
11 Санитарна опрема од лима и ливеног гвожђа ком.     
12 Санитарна опрема од пластичних маса ком.     
13 Остала керамика за грађевинарство (каљеви 

за пећи и камине, техничка керамика и др.)  ком.     

14 Котлови за грејање ком.     

11 

15 Радијатори свих врста m²     
  12 МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ И СЛАБЕ СТРУЈЕ   

01 Бакарна ужад и жице кg     
02 Жица од алуминијума и легура алуминијума кg     
03 Ужад од алуминијума и алуминијум - ферума кg     
04 Изоловани проводници (ПВЦ масом, гумом и сл.) m     
05 Каблови свих врста m     
06 Инсталациони материјал (прекидачи, 

утикачи, кутије, сијалична грла) хиљ. РСД     

12 

07 Електроизолатори свих врста тона     
  13 ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА УГРАЂИВАЊЕ 

01 Железничке шине и прибор тона     
02 Црни лим кg     
03 Поцинковани и цинковани лим кg     
04 Алуминијумски лим кg     
05 Термоизолационо стакло m²     
06 Остале врсте равног стакла m²     
07 Конструкције обојених метала (прозори, 

врата, ролетне и тд.) тона     

08 
Грађевински метални елементи (лимене 
цеви и димњаци, челични прозори, врата, 
жалузине) 

тона 
    

09 Врата и прозори свих врста ком.     
10 Материјал за уграђивање  

(уграђени намештај, ролетне) хиљ. РСД     

13 

11 Остали непоменути материјал (за ремонт и одржава-
ње машина и возила, канцеларијски материјал и др) хиљ. РСД     

  14 УТРОШЕНИ ПОГОНСКИ МАТЕРИЈАЛ 
01 Електроенергија МWh     
02 Угаљ свих врста тона     
03 Бензин свих врста (1лит.= 0,741 кg) тона     14 

04 Дизел гориво (1лит. Д-1= 0,822 кg) 
(1лит. Д-2= 0,839 кg) тона     

 
 

Напомена: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Датум  ________________ 2010. године 
 

Образац попунио:  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 


