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 Обавеза давања података темељи се на члану 26. а казнене одредбе за одбијање давања података или давање 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 ЈЕДИНИЦИ 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  Насеље            
             
 Улица и број  Телефон            
             
г) Делатност (група)            
             
    Година     
         
    Регион     

 
 
 

Таб. 1.  Промет путника и робе на железничким станицама  
Утовар у тонама Истовар у тонама 

Назив станице 

Редни 
број 
стани-
це 

Шифра 
општи- 
не 

Број  
отпутова-
лих путн. 

укупно
(6+7) 

колске 
пошиљке 

експрес
поши- 
љке и 
превоз 

укупно 
(9+10) 

колске 
пошиљке 

експрес 
поши- 
љке и 
превоз 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
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Таб. 1.  Промет путника и робе на железничким станицама (наставак)  
Утовар у тонама Истовар у тонама 

Назив станице 

Редни 
број 
стани-
це 

Шифра 
општи- 
не 

Број  
отпутова-
лих путн. 

укупно
(6+7) 

колске 
пошиљке 

експрес
поши- 
љке и 
превоз 

укупно 
(9+10) 

колске 
пошиљке 

експрес 
поши- 
љке и 
превоз 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
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Таб. 1.  Промет путника и робе на железничким станицама (наставак)  
Утовар у тонама Истовар у тонама 

Назив станице 

Редни 
број 
стани-
це 

Шифра 
општи- 
не 

Број  
отпутова-
лих путн. 

укупно
(6+7) 

колске 
пошиљке 

експрес
поши- 
љке и 
превоз 

укупно 
(9+10) 

колске 
пошиљке 

експрес 
поши- 
љке и 
превоз 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
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Таб. 1.  Промет путника и робе на железничким станицама (наставак)  
Утовар у тонама Истовар у тонама 

Назив станице 

Редни 
број 
стани-
це 

Шифра 
општи- 
не 

Број  
отпутова-
лих путн. 

укупно
(6+7) 

колске 
пошиљке 

експрес
поши- 
љке и 
превоз 

укупно 
(9+10) 

колске 
пошиљке 

експрес 
поши- 
љке и 
превоз 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
 

 
 Напомена: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Датум  ________________ 2013. године 
 

Образац попунио: Руководилац: 
    
    

(име и презиме) 

(М.П.) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


