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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     
 
 

Таб. 1. ИНВЕНТАРСКО СТАЊЕ ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА КРАЈЕМ ГОДИНЕ 

  
Укупно

Од тога: 
нова 
возила 

          a б в 

1  број   
2  седишта   
3  стајања   
4 

  Аутобуси 

 снага,  kW   
5  број  (8+20)   
6  тоне носивости   
7 

УКУПНО 
 снага,  kW   

8  број (11+14+17)   
9 Свега тоне носивости   
10  снага,  kW   
11  број   
12 Отворена тоне носивости   
13  снага,  kW   
14  број   
15 Кипери тоне носивости   
16  снага,  kW   
17  број   
18 Остала тоне носивости   
19 

Т
ер
ет
на

 в
оз
ил
а 

 снага,  kW   
20  број  (23+26+29+32)   
21 Свега тоне носивости   
22  снага,  kW   
23  број   
24 Цистерне тоне носивости   
25  снага,  kW   
26  број   
27 Хладњаче тоне носивости   
28  снага,  kW   
29  број   
30 Тегљачи тоне носивости ххххххх ххххххх 
31  снага,  kW   
32  број   
33 Остала тоне носивости   
34 

Т
Е
Р
Е
Т
Н
И

 А
У
Т
О
М
О
Б
И
Л
И

 

С
пе
ц
и
ја
л
на

 т
ер
ет
на

 в
оз
ил
а 

 снага,  kW   
 

  
Укупно 

Од тога: 
нова 
возила 

          а б в 
35 број (37+39+41+43+45)   

36 
УКУПНО 

тоне носивости   

37 број   

38 
Отворена 

тоне носивости   

39 број   

40 
Кипери 

тоне носивости   

41 број   

42 
Цистерне 

тоне носивости   

43 број   

44 
Хладњаче 

тоне носивости   

45 број   

46 

П
ри
кљ

уч
на

 в
оз
ил
а 

Остала 
тоне носивости   

47 број   

48 
  Трактори 

снага, kW   
 

1 kW = 1,36 КS, односно 1 КS = 0,736 kW. 
 

Таб. 2. ИНВЕНТAРСКО СТAЊЕ AУТОБУСA  
КРAЈЕМ ГОДИНЕ, ПО БРОЈУ СЕДИШТA 

 Број Седишта 
а б в 

1   УКУПНО    (2+3)   

2   До 32 седишта   

3   Преко 32 седишта   

 



 

 

Таб. 3. ИНВЕНТAРСКО СТAЊЕ ТЕРЕТНИХ ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТAВA КРAЈЕМ ГОДИНЕ, ПО НОСИВОСТИ 

Теретни аутомобили 

укупно теретна возила 
специјална теретна 

возила 

Прикључна возила 
 

број 
тоне 

носивости 
број 

тоне 
носивости 

број 
тоне 

носивости 
број 

тоне 
носивости 

а б в г д ђ е ж з 

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

2 До 1499 кg         

3 1500 - 2999         

4 3000 - 4999         

5 5000 - 6999         

6 7000 - 9999         

7 10000 - 12999         

8 13000 - 15999         

9 Преко 16000 кg         

 
 
Таб. 4. РAД ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТAВA 

Теретна превозна средства 

теретни аутомобили 

 

Aутобуси укупно 
(г+е+ж) свега 

(д+ђ) 
теретна 
возила 

специјална 
теретна 
возила 

прикљу- 
чна  

возила 
трактори 

а б в г д ђ е ж 

1 Aутодани возила - укупно        

2 Aутодани исправних возила        

3 Aутодани возила на раду        

4 Часови вожње возила        

5 Пређени километри возила - укупно, у хиљ.        

6 
Пређени километри возила  
са путницима - теретом, у хиљ. 

      xxxxxxxxxx

 
 
Таб. 5. ПРЕВОЗ ПУТНИКA, ПО РAСТОЈAЊИМA,  хиљ. 

 

Превезени 
путници 

Путнички 
километри 

а б в 

1     УКУПНО  (2+3+4+5+6)   

2 До 20 кm   

3 21 - 50   

4 51 - 100   

5 101 - 300   

6 Преко 300 кm   

 
 
 
 
 

Таб. 6. ПРЕВОЗ РОБЕ, ПО РAСТОЈAЊИМA 
 

Превезена 
роба,  
тона 

Тонски 
километри,    

хиљ. 

а б в 

1   УКУПНО (2+3+4+5+6+7+8+9)   

2 До 24 кm   

3 25 - 49   

4 50 - 149   

5 150 - 299   

6 300 - 499   

7 500 - 699   

8 700 - 999   

9 Преко 1000 кm   
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Таб. 7. ПРЕВОЗ, ПО ВРСТИ РОБЕ 

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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Таб. 7. ПРЕВОЗ, ПО ВРСТИ РОБЕ (наставак) 

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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Таб. 8. ОПAСНA РОБA 
 Превезена роба, 

тона 
Тонски  

километри, хиљ.
а б в 

    УКУПНО   

10  Експлозиви   

20  Гасови   

30  Запаљиве течности   

41  Запаљиви чврсти материјали   

42  Самозапаљиви материјали   

43 
 Материје које у додиру са 
 водом производе отровне 
 гасове 

  

61  Оксидирајући материјали   

52  Органски пероксиди   

61  Отровни материјали   

62  Инфективне ствари   

70  Радиоактивни материјали   

80  Корозивне ствари   

90  Разне опасне ствари   

 
Таб. 9. НAБAВКA И УТРОШAК ПОГОНСКОГ 
            ГОРИВA И МAЗИВA                        у тонама1) 

 

Еуро 
дизел 

Д2 Мазиво Премијум ТНГ 

а б в г д ђ 

1 
Набављено -укупно 

(2+3) 
  

 

  

2 У земљи   
 

  

3 У иностранству   
 

  

4 
Утрошено - укупно 

(5+6) 
  

 

  

5 
Путнички 
саобраћај 

  
 

  

6 
Теретни саобраћај 

  
 

  

1) 1 ℓ Еуро дизела = 0,85 kg, 1 ℓ Д2 = 0,85 l, 1 ℓ премијума = 0,75 kg,   

    1 ℓ ТНГ = 0,55 kg, 1 ℓ мазива =0,91 kg 

 
 

 

 
 
 

Таб.  10. УКУПНИ ПРИХОДИ2)                       у хиљ. РСД 
 

Укупно 

а б 

1 Укупни фактурисани приходи
3)

  

2    Пословни приходи (3+9)  

3      Приходи од саобра}аја (4+6+8)  

4         Од путничког саобраћаја  

5             Од тога: превоз путника  

6         Од теретног саобраћаја  

7              Од тога: превоз робе  

8         Од осталих грана саобраћаја  

9      Приходи изван саобраћаја  

2) Обухватају се и девизни приходи обрачунати по текућем курсу на дан 
реализације девизног прихода (курсна листа НБС). 

3) У укупне фактурисане приходе урачунати све врсте прихода из  
завршног рачуна-биланса успеха: пословни, финансијски и остали 
приходи - ознака за AОП (201, 215, 217). 

 
Таб. 11. ДЕВИЗНИ ПРИХОДИ4)                                    

у хиљ. USD 
  

 Укупно 
а б 

1 Наплаћене услуге - укупно (2+3+7)  

2      Од путника  

3      Од робе   (4+5+6)  

4          Извоз  

5           Увоз  

6          Превоз у иностранству  

7      Остали приходи  

 
 
Таб. 12. ДЕВИЗНИ РAСХОДИ4)                                    

у хиљ. USD 
  

 Укупно 
а б 

1 Исплаћени расходи - укупно 
(2+3+4+5+6+7) 

 

2    Погонски материјал  

3    Дневнице возачког особља  

4    Трошкови представништва у иностран.  

5    Путарине и таксе  

6    Текуће (нужне) оправке у иностранству  

7    Остало  

4) Девизни приходи, односно расходи остварени у другим валутама 
обрачунати у USD доларе по текућем међувалутном курсу на дан 
реализације девизног прихода, односно расхода (курсна листа НБС). 

Таб. 13. ПРЕВОЗ КОНТЕЈНЕРА И ИЗМЕЊИВИХ ТОВАРНИХ САНДУКА5) 

Контејнери 

контејнери с робом, број празни контејнери, број 

Измењиви товарни 
сандуци  

(Swap bodies), број 

 

2 TEU 1,5 TEU 1 TEU 2 TEU 1,5 TEU 1 TEU пуни празни 

1  Укупно (2+3)=(4+5)          

2        Домаћих          

3        Страних          

4   У унутрашњем превозу          

5   У превозу с иностранством  (6+7+8)          

6         Извоз          

7         Увоз           

8         Превоз у страним  земљама                    

5) 1 TEU = 20 стопа; 1,5 TEU = 30 стопа; 2 TEU = 40 стопа 
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Таб. 14. ПРЕВОЗ РОБЕ КОНТЕЈНЕРИМA И ИЗМЕЊИВИМ ТОВАРНИМ САНДУЦИМA1) 

Контејнери 
укупно 2 TEU 1,5 TEU 1 TEU 

Измењиви товарни сандуци 
(Swap bodies), број 

 

тоне tkm тоне tkm тоне tkm тоне tkm тоне tkm 

1  Укупно  (2+3)=(4+5)            

2        Домаћих            

3        Страних            

4   У унутрашњем превозу            

5   У превозу с иностранством  (6+7+8)            

6       Извоз            

7       Увоз             

8       Превоз међу страним земљама            
1) 1 TEU = 20 стопа; 1,5 TEU = 30 стопа; 2 TEU = 40 стопа 

 
Таб. 15. ЗAПОСЛЕНИ 2)

 

 Број 

1  УКУПНО  (2+3)=(4+5+9+10)   

2           Мушко  

3           Женско  

4    Општа администрација  

5     Друмски саобраћај   (6+7+8)  

6        Возачи (шофери) особље  

7        Кондуктери  

8        Остали радници у друмском саобраћају  

9      Радници у другим гранама саобраћаја  

10      Радници изван делатности саобраћаја  

2)
 Број запослених на дан 31.12.

 
 
 
 
 
 

 
 
 Напомена: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Датум  ________________ 2016. године 
 

Образац попунио: Руководилац: 
    
    

(име и презиме) 

(М.П.) 

(име и презиме) 
 
Контакт телефон:     /         e-mail:         
 (обавезно унети и позивни број)            
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