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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 ЗА ЈЕДИНИЦУ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЕШТАЈ           
             
а) Назив (фирма)            
      

             
 (Пословна, обрачунска, радна и друга јединица уписује фирму-назив у чијем је саставу и свој назив)           
             
б) Матични број јединственог регистра            
             
 Редни број јединице у саставу            
             
в) Општина  Место            
             
 Улица и број  Телефон            
             
г) Делатност (група)            
             
    Година     
         
    Регион     
 
 

Tab. 1. INVENTARSKO STAWE PREVOZNIH SREDSTAVA KRAJEM GODINE 
  

Ukupno
Od toga: 

nova 
vozila

          a b v 
1  broj   
2  sedi{ta   
3  stajawa   
4 

  Autobusi 

 snaga,  kW   
5  broj  (8+20)   
6  tone nosivosti   
7 

UKUPNO 
 snaga,  kW   

8  broj (11+14+17)   
9 Svega tone nosivosti   
10  snaga,  kW   
11  broj   
12 Otvorena tone nosivosti   
13  snaga,  kW   
14  broj   
15 Kiperi tone nosivosti   
16  snaga,  kW   
17  broj   
18 Ostala tone nosivosti   
19 

T
er

et
na

 v
oz

il
a 

 snaga,  kW   
20  broj  (23+26+29+32)   
21 Svega tone nosivosti   
22  snaga,  kW   
23  broj   
24 Cisterne tone nosivosti   
25  snaga,  kW   
26  broj   
27 Hladwa~e tone nosivosti   
28  snaga,  kW   
29  broj   
30 Tegqa~i tone nosivosti hhhhhhh hhhhhhh
31  snaga,  kW   
32  broj   
33 Ostala tone nosivosti   
34 

T
E

R
E

T
N

I
 A

U
T

O
M

O
B

I
L

I
 

S
pe

ci
ja

l
na

 t
er

et
na

 v
oz

il
a 

 snaga,  kW   
 

  
Ukupno

Od toga: 
nova 

vozila 
          a b v 

35 broj (37+39+41+43+45)   

36
UKUPNO 

tone nosivosti   

37 broj   

38
Otvorena 

tone nosivosti   

39 broj   

40
Kiperi 

tone nosivosti   

41 broj   

42
Cisterne 

tone nosivosti   

43 broj   

44
Hladwa~e 

tone nosivosti   

45 broj   

46

P
ri

kq
u~

na
 v

oz
il

a 

Ostala 
tone nosivosti   

47 broj   

48
  Traktori 

snaga, kW   
 

1 kW = 1,36 KS, odnosno 1 KS = 0,736 kW. 

 

Tab. 2. INVENTARSKO STAWE AUTOBUSA  
KRAJEM GODINE, PO BROJU SEDI[TA 

 Broj Sedi{ta 
a b v 

1   UKUPNO    (2+3)   

2   Do 32 sedi{ta   

3   Preko 32 sedi{ta   



 

 

 
Tab. 3. INVENTARSKO STAWE TERETNIH PREVOZNIH SREDSTAVA KRAJEM GODINE, PO NOSIVOSTI 

Teretni automobili 

ukupno teretna vozila specijalna teretna 
vozila 

Prikqu~na vozila 
 

broj tone 
nosivosti

broj tone 
nosivosti

broj tone 
nosivosti 

broj tone 
nosivosti

a b v g d | e ` z 

1       UKUPNO   (2+3+4+5+6+7+8+9)         

2 Do 1499 kg         

3 1500 - 2999         

4 3000 - 4999         

5 5000 - 6999         

6 7000 - 9999         

7 10000 - 12999         

8 13000 - 15999         

9 Preko 16000 kg         

 
 
Tab. 4. RAD PREVOZNIH SREDSTAVA 

Teretna prevozna sredstva 

teretni automobili 

 

Autobusi ukupno 
(g+e+`) svega 

(d+|) 
teretna 
vozila 

specijalna 
teretna 
vozila 

prikqu- 
~na  

vozila 
traktori

a b v g d | e ` 

1 Autodani vozila - ukupno        

2 Autodani ispravnih vozila        

3 Autodani vozila na radu        

4 ^asovi vo`we vozila        

5 Pre|eni kilometri vozila - ukupno, u hiq.        

6 Pre|eni kilometri vozila  
sa putnicima - teretom, u hiq. 

      xxxxxxxxxx

 
 
Tab. 5. PREVOZ PUTNIKA, PO RASTOJAWIMA,  hiq. 

 

Prevezeni 
putnici 

Putni~ki 
kilometri 

a b v 

1     UKUPNO  (2+3+4+5+6)   

2 Do 20 km   

3 21 - 50   

4 51 - 100   

5 101 - 300   

6 Preko 300 km   

 
 
 
 
 

Tab. 6. PREVOZ ROBE, PO RASTOJAWIMA 
 

Prevezena 
roba,  
tona 

Tonski 
kilometri,    

hiq. 

a b v 

1   UKUPNO (2+3+4+5+6+7+8+9)   

2 Do 24 km   

3 25 - 49   

4 50 - 149   

5 150 - 299   

6 300 - 499   

7 500 - 699   

8 700 - 999   

9 Preko 1000 km   
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Tab. 7. PREVOZ, PO VRSTI ROBE 

Група Превезена роба Превезена роба, 
тона 

Тонски килиметри, 
хиљ. 

а б в 

     УКУПНО (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)   

1. Производи пољопривреде, лова и шумарства; риба и остали производи риболова   
01.1 Житарице   
01.2 Кромпир   
01.3 Шећерна репа   
01.4 Остало свеже воће и поврће   
01.5 Производи шумарства и експлоатација шума   
01.6 Живе биљке и цвеће   
01.7 Остали производи биљног порекла   
01.8 Живе животиње   
01.9 Сирово кравље, овчије и козје млеко   
01.А Остале сировине животињског порекла   
01.Б Риба и остали производи рибарства   

2. Угаљ и лигнит; сирова нафта и природни гас   
02.1 Угаљ и лигнит   
02.2 Сирова нафта   
02.3 Природни гас   

3. Руде метала и остали производи вађења руда и камена; тресет; руде уранијума и торијума   
03.1 Руда гвожђа   
03.2 Руде обојених метала, осим уранијума и торијума   
03.3 Минерали (сирови) за хемијску индустрију и индустрију природних ђубрива   
03.4 Со   
03.5 Камен, песак, шљунак, глина, тресет и остали производи вађења руда и камена   
03.6 Руде уранијума и торијума   

4. Прехрамбени производи, пића и дуван   
04.1 Месо, кожа и производи од меса   
04.2 Риба и производи риболова, прерађени и конзервирани   
04.3 Воће и поврће, прерађено и конзервирано   
04.4 Уља и масти животињског и биљног порекла   
04.5 Млечни производи и сладолед   
04.6 Брашно, прерађене житарице, скробни производи и храна за животиње   
04.7 Пиће   
04.8 Остали прехрамбени производи, на другом месту непоменути (без услуге паковања и груписања)   
04.9 Разни прехрамбени производи и дувански производи (са услугом паковања и груписања)   

5. Текстил и производи од текстила, кожа и производи од коже   
05.1 Текстил, производи текстилне индустрије   
05.2 Одећа и крзно   
05.3 Кожа и производи од коже   

6. Дрво и производи од дрвета и плуте (осим намештаја); плетени производи од сламе и прућа;  
    дрвењача; папир и производи од папира, штампани производи и снимљени медији   

06.1 Производи од дрвета и плуте (осим намештаја)   
06.2 Дрвењача и производи од папира   
06.3 Производи издавачке делатности, штампани и репродуковани производи   

7. Кокс и рафинисани нафтни производи   
07.1 Кокс и катран   
07.2 Течни рафинисани нафтни производи   
07.3 Гасни, течни или компримовани нафтни производи   
07.4 Чврсти или густи нафтни производи   

8. Хемикалије, хемијски производи и синтетичка влакна; производи од гуме и пластике;  
    производи нуклеарне индустрије   

08.1 Базни минерални хемијски производи   
08.2 Базни органски хемијски производи   
08.3 Азотни производи и ђубрива (осим природних ђубрива)   
08.4 Базне пластичне масе и синтетички производи у примарном стању   
08.5 Фармацеутски и парахемијски производи   
08.6 Производи од гуме или пластике   
08.7. Производи нуклеарне индустрије   
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Tab. 7. PREVOZ, PO VRSTI ROBE (nastavak) 

Група Превезена роба Превезена роба, 
тона 

Тонски килиметри, 
хиљ. 

а б в 

9. Остали производи од неметалних минерала   
09.1 Стакло, производи од стакла, керамика и производи од порцелана   
09.2 Цемент, креч и гипс   
09.3 Остали грађевински материјали, прерађени   

10. Базни метали; производи од метала, осим машина и опреме   
10.1 Производи црне металургије и феролегура и производи основне обраде гвожђа и челика (осим цеви)   
10.2 Обојени метали и њихови производи   
10.3 Цеви, шупљи профили и сродна опрема   
10.4 Метални производи за грађевинарство   
10.5 Котлови, гвожђарски производи, оружје и муниција и остали производи од метала   

11. Машине и опрема на другом месту непоменуте; канцеларијске машине и информатичка опрема;  
      електричне машине и електрични апарати на другом месту непоменути; радио, ТВ и  комуникациона 
      опрема; медицински, прецизни и оптички инструменти, ручни сатови и часовници 

  

11.1 Пољопривредне машине   
11.2 Апарати за домаћинство (бела техника)   
11.3 Канцеларијске машине и информатичка опрема   
11.4 Електричне машине и апарати, на другом месту непоменути   

11.5 Електронске компоненте и апарати  
за емитовање и трансмисију   

11.6 Радио и ТВ пријемници; апарати за снимање звука и слике или репродукцију и слични апарати   
11.7 Прецизни и оптички медицински инструменти, ручни сатови и часовници   
11.8 Остале машине, машине-алатљике и делови   

12. Транспортна опрема   
12.1 Производи аутомобилске индустрије   
12.2 Остала транспортна опрема   

13. Намештај; остали индустријски производи, на другом месту непоменути   
13.1 Намештај   
13.2 Остали индустријски производи   

14. Секундарне сировине; комунални отпаци и остали отпаци   
14.1 Отпаци из домаћинстава и комунални отпаци   
14.2 Остали отпаци и секундарне сировине   

15. Пошта, пакети   
15.1 Пошта   
15.2 Пакети, мали пакети   

16. Опрема и материјал који се користе у превозу робе   
16.1 Контејнери и замењиви товарни сандуци у употреби, празни   
16.2 Палете и остала опрема за паковање у употреби, празни   

17. Роба превезена у оквиру пресељења покућства и канцеларијске опреме; пртљаг превезен одвојено 
од 
      путника; аутомобили превезени ради поправке; остала нетржишна добра, на другом месту 
непоменута 

  

17.1 Пресељење покућства   
17.2 Пртљаг и предмети који иду уз путника   
17.3 Возила на поправци   
17.4 Скеле   
17.5 Остала нетржишна добра, осим робе, на другом месту непоменута   

18. Груписана роба: разне врсте робе која се заједно превози   
18.0 Разна груписана роба   

19. Роба која се не може идентификовати; роба која из неког разлога не може бити идентификована и,  
      према томе, не може бити разврстана у једну од група 01 -16   

19.1 Роба неодређене врсте у контејнерима и измењивим товарним сандуцима   
19.2 Остала неидентификована роба   

20. Остала роба, на другом месту непоменута   
20.0 Остала роба која се не може класификовати   
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Tab. 8. OPASNA ROBA 
 Prevezena roba, 

tona 
Tonski  

kilometri, hiq.
a b v 

    UKUPNO   

10  Eksplozivi   

20  Gasovi   

30  Zapaqive te~nosti   

41  Zapaqivi ~vrsti materijali   

42  Samozapaqivi materijali   

43 
 Materije koje u dodiru sa 
 vodom proizvode otrovne 
 gasove 

  

61  Oksidiraju}i materijali   

52  Organski peroksidi   

61  Otrovni materijali   

62  Infektivne stvari   

70  Radioaktivni materijali   

80  Korozivne stvari   

90  Razne opasne stvari   

 
Tab. 9. NABAVKA I UTRO[AK POGONSKOG 
            GORIVA I MAZIVA                        u tonama* 

 

Euro 
dizel 

D2 Mazivo 

a b  v 

1  Nabavqeno - ukupno (2+3)    

2       U zemqi    

3       U inostranstvu    

4  Utro{eno - ukupno (5+6)    

5       Putni~ki saobra}aj    

6       Teretni saobra}aj    

* litar Euro dizela i D2 = 0,85 kg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab.  10. UKUPNI PRIHODI*                       u hiq. RSD 
 

Ukupno 

a b 

1 Ukupni fakturisani prihodi**  

2    Poslovni prihodi (3+9)  

3      Prihodi od saobra}aja (4+6+8)  

4         Od putni~kog saobra}aja  

5             Od toga: prevoz putnika  

6         Od teretnog saobra}aja  

7              Od toga: prevoz robe  

8         Od ostalih grana saobra}aja  

9      Prihodi izvan saobra}aja  

* Obuhvataju se i devizni prihodi obra~unati po teku}em kursu na dan 
realizacije deviznog prihoda (kursna lista NBS). 

** U ukupne fakturisane prihode ura~unati sve vrste prihoda iz  
zavr{nog ra~una-bilansa uspeha: poslovni, finansijski i ostali 
prihodi - oznaka za AOP (201, 215, 217). 

 
 
Tab. 11. DEVIZNI PRIHODI1/                                     u hiq. USD 

  

 Ukupno 
a b 

1 Napla}ene usluge - ukupno (2+3+8)  

2      Od putnika  

3      Od robe   (4+5+6+7)  

4          Izvoz  

5           Uvoz  

6          Tranzit  

7          Prevoz u inostranstvu  

8      Ostali prihodi  

 
 
Tab. 12. DEVIZNI RASHODI1/                                     u hiq. USD 

  

 Ukupno 
a b 

1 Ispla}eni rashodi - ukupno (2+3+4+5+6+7)  

2    Pogonski materijal  

3    Dnevnice voza~kog osobqa  

4    Tro{kovi predstavni{tva u inostran.  

5    Putarine i takse  

6    Teku}e (nu`ne) opravke u inostranstvu  

7    Ostalo  

1/ Devizni prihodi, odnosno rashodi ostvareni u drugim valutama 
obra~unati u USD dolare po teku}em me|uvalutnom kursu na dan 
realizacije deviznog prihoda, odnosno rashoda (kursna lista NBS). 

TAB. 13. PREVOZ KONTEJNERA I IZMEWIVIH TOVARNIH SANDUKA 

Kontejneri 

kontejneri s robom, broj prazni kontejneri, broj 

Izmewivi tovarni 
sanduci  

(Swap bodies), broj 

 

40 stopa 30 stopa 20 stopa 40 stopa 30 stopa 20 stopa puni prazni 

1  Ukupno (2+3)=(4+5)          

2        Doma}ih          

3        Stranih          

4   U unutra{wem prevozu          

5   U prevozu s inostranstvom  (6+7+8)          

6         Izvoz          

7         Uvoz           

8         Prevoz u stranim  zemqama                     
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Tab. 14. PREVOZ ROBE KONTEJNERIMA I IZMEWIVIM TOVARNIM SANDUCIMA 

Kontejneri Izmewivi tovarni 
sanduci  

ukupno 40 stopa 30 stopa 20 stopa (Swap bodies), broj 

 

tkm tkm tkm tkm tkm tone tone tone tone tone 

 Ukupno  (2+3)=(4+5) 1            

2        Doma}ih            

3        Stranih            

4   U unutra{wem prevozu            

5   U prevozu s inostranstvom  (6+7+8)            

6       Izvoz            

7       Uvoz             

8       Prevoz me|u stranim zemqama            

 
 
Tab. 15. ZAPOSLENI * 

 Broj 

 UKUPNO  (2+3)=(4+5+9+10)  1  

2           Mu{ko  

3           @ensko  

4    Op{ta administracija  

5     Drumski saobra}aj   (6+7+8)  

6        Voza~i ({oferi) osobqe  

7        Kondukteri  

8        Ostali radnici u drumskom saobra}aju  

9      Radnici u drugim granama saobra}aja  

10      Radnici izvan delatnosti saobra}aja  

*  Број запослених на дан 31.12.

 
 
 
 
 
 

 
 
 Напомена: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Датум  ________________ 2013. 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 
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