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Пословно име           
 
Матични број            
 
Општина  Место           
 
Улица и број  Телефон           
 
Основна делатност (група по новој КД 2010)           
 
Облик својине – уписати одговарајућу шифру:           
  0 – без ознаке;  1 – друштвена;  2 – приватна;  3 – задружна;  4 – мешовита;  5 – државна.          
 
Порекло капитала – уписати одговарајућу шифру: 0 – без ознаке;  1 – домаћи;  2 – страни;  3 – мешовити.          

Табела 1. ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНА СРЕДСТВА У 2011.1) 2) 

Редни 
број  У хиљадама РСД 

1.1 Извршене исплате за инвестиције у основна средства у 2011. (1.1 = 1.11 до 1.14) = (2.1)          

1.11 Из сопствених средстава (динарских и девизних)          

1.12 Из удружених средстава  (домаћих и страних суинвеститора)          

1.13 Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора3)          

1.14 Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе          

Табела 2. ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА, СТАЊЕ 31. 12. 2011.  
Редни 
број 

 У хиљадама РСД 

2.1 Исплаћено за инвестиције у основна средства у току 2011. (2.1 = 2.11 + 2.12) = (1.1)          

2.11 За извршење радова и набавке у току 2011.          

2.12 

Остало (за измирење обавеза из 2010. и раније; за отплату искоришћених комерцијалних 
кредита у 2010. и раније; за плаћање закупнина за основна средства набављена путем 
финансијског лизинга у 2010. и раније; за авансе дате у 2011. по одбитку обрачунатог 
дела под 2.11) 

         

2.2 Извршени а неплаћени радови у току 2011. (2.2 = 2.21 + 2.22)          

2.21 
Неизмирене обавезе у 2011, према извођачима радова, испоручиоцима опреме и 
другима; искоришћени комерцијални кредити у 2011; аванси плаћени у ранијим годинама 
а обрачунати у току 2011. за извршене радове и испоручену опрему у 2011. 

         

2.22 Набављена основна средства путем финансијског лизинга у 2011. за која није плаћена 
закупнина у 2011.           

2.3 Вредност основних средстава произведених и задржаних за сопствену употребу 
у 2011.           

2.4 Вредност основних средстава стечених трампом (компензација) у 2011.           

2.5 Вредност основних средстава примљених као капитални трансфер у натури 
(хуманитарна помоћ, донације и др.) у 2011.           

2.51 Од тога: из иностранства          

2.6 Вредност остварених инвестиција у основна средства у току 2011. 
(2.6 = 2.11 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5) = (3, колона 1)          

 
1) Обухватити само извршене исплате у току године (без пренетог салда, сторна и прекњижавања и без остварених али неплаћених 

инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извештајној години и раније. Исплате за  
инвестиције не обухватају закуп опреме, објеката и сл. (оперативни лизинг), као ни ревалоризацију инвестиција. 

2) У исплате за инвестиције укључити и отплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга. 
3) Без отплате ануитета по финансијским кредитима. 



Табела 3. ТЕХНИЧКА СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈА У НОВА И ПОЛОВНА ОСНОВНА СРЕДСТВА (УКЉУЧУЈУЋИ И ОСНОВНА СРЕДСТВА НАБАВЉЕНА ПУТЕМ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА) И ПРОДАЈА ПОЛОВНИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА У 2011.  у хиљадама РСД 

Набавка основних средстава 
Редни 
број  

укупно (1 = 2 + 3) нових4) половних5) 

Продаја основних 
средстава  –

дезинвестирање6) 
  1 2 3 4 

3. Вредност остварених инвестиција у основна средства у 2011.  (3 = 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4) = (2.6)7)                                     

3.1 Остварене инвестиције у материјална основна средства (3.1 = 3.11 + 3.12 + 3.13 + 3.14)                                     

3.11 Грађевински радови (3.11 = 3.111 до 3.114)8)                                     
3.111 Стамбене зграде (стамбене зграде и пратећи објекти, куће на води, приколице, домови за старе и други објекти који се искључиво или примарно 

користе за становање) 
                                    

3.112 Остала високоградња (индустријске, пољопривредне и остале привредне зграде и хале; силоси, хладњаче, резервоари, цистерне, магацини, 
гараже, школске зграде, болнице, културно-просветне зграде, административне зграде и сл.) 

                                    

3.113 Нискоградња (железничке пруге, путеви, мостови, вијадукти, надвожњаци и сл., електрични и ТТ водови и каблови, нафтоводи и сл.)                                     
3.114 Хидроградња (бране, насипи, канали и базени, тунели и цевоводи за довод воде, осигурање обала, водовод и канализација, хидротехничке 

мере, регулације водних токова и сл.) 
                                    

3.12 Домаћа опрема с монтажом (3.12 = 3.121 до 3.129, без 3.1211)                                     

3.121 Саобраћајна средства (сва железничка, друмска, ваздушна и друга превозна средства и пловила)                                     

3.1211 Од тога: путнички аутомобили                                     

3.122 Стандардни метални производи (металне конструкције, цистерне, резервоари, котлови за централно грејање и сл.)9)                                     

3.123 Mашине и уређаји опште и специјалне намене                                     

3.124 Пољопривредне машине и трактори                                     

3.125 Канцеларијске и рачунске машине                                     

3.126 Електричне машине и апарати (мотори, генератори, трансформатори, опрема за дистрибуцију електричне енергије и др.)                                     

3.127 Радио, телевизијска и комуникациона опрема                                     

3.128 Медицинска опрема, прецизни и оптички инструменти                                     

3.129 Намештај, библиотеке, учила и друга опрема                                     

3.13 Увозна опрема с монтажом (сва опрема купљена у иностранству, директно или преко посредника) (3.13 = 3.131 до 3.139, без 3.1311)                   

3.131 Саобраћајна средства (сва железничка, друмска, ваздушна и друга превозна средства и пловила)                   

3.1311 Од тога: путнички аутомобили                   

3.132 Стандардни метални производи (металне конструкције, цистерне, резервоари, котлови за централно грејање и сл.)9)                   

3.133 Mашине и уређаји опште и специјалне намене                   

3.134 Пољопривредне машине и трактори                   

3.135 Канцеларијске и рачунске машине                   

3.136 Електричне машине и апарати (мотори, генератори, трансформатори, опрема за дистрибуцију електричне енергије и др.)                   

3.137 Радио, телевизијска и комуникациона опрема                   

3.138 Медицинска опрема, прецизни и оптички инструменти                   

3.139 Намештај, библиотеке, учила и друга опрема                   

  

3.14 Остала материјална основна средства (3.14 = 3.141 + 3.142)                                     

3.141 Основно стадо (приплодна и радна стока, осим стоке за клање)                                     

3.142 Пошумљавање и дугогодишњи засади (подизање нових засада, пошумљавање сечина, голети и плантажно пошумљавање)                                     

3.2 Остварене инвестиције у нематеријална основна средства (3.2 = 3.21 до 3.24)                                     

3.21 Рударска (минерална) истраживања                                     

3.22 Софтвер (купљени и произведени за сопствене потребе)                                     

3.23 Забава, књижевни и уметнички оригинали (филмови, телевизијски и радио програми, музичка дела и др.)                                     

3.24 Остала нематеријална основна средства (патенти, лиценце и др.)                                     

3.3 Значајнија побољшања земљишта                     

3.4 Земљиште (3.4 = 3.41 + 3.42)                                     

3.41 Вредност земљишта                             

3.42 Трошкови преноса власништва (трошкови посредовања, проценитеља, адвоката, инжењера, аукцијски трошкови, порези и др.)                     

3.5 Од продаје основних средстава (под 3, колона 4) приказати основна средства дата као капитални трансфер у натури иностранству             
 

3.6 Драгоцености (дијаманти, немонетарно злато, платина, сребро, итд. слике, скулптуре, итд. накит од драгог камења и метала, збирке и др.)                                     
 
4) Укључити и значајнија побољшања земљишта, увозну половну опрему и набавку путничких аутомобила од физичких лица (сектор 
       домаћинства). 
5) Вредност половних основних средстава по набавној цени, укључујући и трошкове преноса власништва. 
6) Вредност према купопродајном уговору умањена за трошкове преноса власништва. Обухватити и основна средства дата у трампи, 
      као и дате капиталне трансфере. 

7) Инвестиције у пројекте обухватити заједно с објектом на који се односе. 
8) Укључити и опрему уграђену у грађевинске објекте, као нпр. котлове и уређаје за централно грејање, лифтове, водоводну и електричну 
       мрежу и др. 
9) Приказати овде, уколико нису већ обухваћени уз грађевинске објекте. 

 



Штампано у Републичком заводу за статистику   *   www.stat.gov.rs 

Табела 4. ИНВЕСТИЦИЈЕ У НОВА ОСНОВНА СРЕДСТВА У 2011, ПО НАМЕНИ УЛАГАЊА И ТЕРИТОРИЈИ  у хиљадама РСД 

По делатностима којима су инвестиције намењене и по општинама где се објекат налази 

Делатност _______________ Делатност _______________ Делатност _______________ ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ, 
УКУПНО 

Општина ________________ Општина ________________ Општина ________________ 

Укупан број погона    Редни број погона    Редни број погона    Редни број погона    

Делатност10)  0 0 0 0 Делатност10)      Делатност10)      Делатност10)      

 
 
 

 
Редни 
број 

 

Општина 0 0 0 0 0 Општина      Општина      Општина      

4.11 изградња нових капацитета                                     

4.12 реконструкција, модернизација, 
доградња и проширење                                     

4.13 

Инвестиције у 
нова основна 
средства у 
2011, по 
карактеру 
изградње одржавање нивоа постојећих капацитета                                     

4.1 Инвестиције у нова основна средства у 2011.  
(4.1 = 4.11 до 4.13) = (4.14 до 4.21) = (3, колона 2) 

                                    

4.14 стамбене зграде (3.111, колона 2)                                     

4.15 остале зграде и грађевине  
(3.112 до 3.114, колона 2) 

                                    

4.16 домаћа опрема с монтажом  
(3.12, колона 2) 

                                    

4.17 увозна опрема с монтажом  
(3.13, колона 2) 

                                    

4.18 остала материјална основна средства  
(3.14, колона 2) 

                                    

4.19 нематеријална основна средства  
(3.2, колона 2) 

                                    

4.20 значајнија побољшања земљишта  
(3.3, колона 2) 

                                    

4.21 

 
 
 
Инвестиције у 
нова основна 
средства у 
2011, по 
техничкој 
структури 

трошкови преноса власништва 
земљишта (3.42, колона 2) 

                                    

10)Шифра делатности по новој, важећој КД 2010 
Табела 5. ИНВЕСТИЦИЈЕ И ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У 2011.  у хиљадама РСД 
Ред. 
број  Укупно Уклањање отпада Заштита површинских 

вода Заштита ваздуха Заштита подземних 
вода и земљишта Заштита природе Заштита од буке 

5.0 Инвестиције11)                                                  

5.1 Текући издаци                                                  
11) Инвестиције за заштиту животне средине представљају део укупних инвестиција у основна средства (део податка под ред. бр. 3, колона 1, табела 3). 

 

 Напомена: 
 

 

  Образац попунио:  Руководилац: 
    

Датум_________________________2011. године   (М.П.)  
  (име и презиме)  (име и презиме) 
     

  Контакт телефон:     /         
       (обавезно унети позивни број)  

 



Табела 4. ИНВЕСТИЦИЈЕ У НОВА ОСНОВНА СРЕДСТВА У 2011, ПО НАМЕНИ УЛАГАЊА И ТЕРИТОРИЈИ (наставак)  у хиљадама РСД 

По делатностима којима су инвестиције намењене и по општинама где се објекат налази 

Делатност _______________ Делатност _______________ Делатност _______________ Делатност _______________ 

Општина ________________ Општина ________________ Општина ________________ Општина ________________ 

Редни број погона    Редни број погона    Редни број погона    Редни број погона    

Делатност10)      Делатност10)      Делатност10)      Делатност10)      

Редни 
број 

 

Општина      Општина      Општина      Општина      

4.11 изградња нових капацитета                                     

4.12 реконструкција, модернизација, доградња и 
проширење                                     

4.13 

Инвестиције 
у нова 
основна 
средства у 
2011, по 
карактеру 
изградње одржавање нивоа постојећих капацитета                                     

4.1 Инвестиције у нова основна средства у 2011. 
(4.1 = 4.11 до 4.13) = (4.14 до 4.21) = (3, колона 2)                                     

4.14 стамбене зграде (3.111, колона 2)                                     

4.15 остале зграде и грађевине  
(3.112 до 3.114, колона 2)                                     

4.16 домаћа опрема с монтажом  
(3.12, колона 2)                                     

4.17 увозна опрема с монтажом  
(3.13, колона 2)                                     

4.18 остала материјална основна средства  
(3.14, колона 2)                                     

4.19 нематеријална основна средства  
(3.2, колона 2)                                     

4.20 значајнија побољшања земљишта  
(3.3, колона 2)                                     

4.21 

Инвестиције 
у нова 
основна 
средства у 
2011, по 
техничкој 
структури 

трошкови преноса власништва земљишта 
(3.42, колона 2)                                     

 

10)Шифра делатности по новој, важећој КД 2010 
 




