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ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ЦЕНАМА МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА
У ПОЉОПРИВРЕДИ
за I квартал 2013. године
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 („Службени 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.

ПОПУЊАВА СТАТИСТИКА
ПОДАЦИ О ИЗВЕШТАЈНОЈ ЈЕДИНИЦИ
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Упутство за попуњавање
Образац попуњавају привредна друштва и друге организације које су у извештајном периоду
продавале минерална ђубрива правним лицима која имају властиту пољопривредну производњу
(пољопривредни комбинати, фарме, газдинства, земљорадничке задруге и др.), као и физичким
лицима (индивидуални пољопривредни произвођачи).
Под ценама производа подразумевају се цене по којима трговина на велико и мало и произвођачи
минералних ђубрива продају производе правним лицима која имају властиту пољопривредну
производњу, као и индивидуалним пољопривредним произвођачима у месту продавца. Трговачки
рабат и регрес који одобрава трговина на велико не укључују се у продајну цену. У продајну цену се
не укључује ПДВ. Под количином продатих производа подразумева се укупна количина продата у
датом кварталу.
При попуњавању обрасца треба се придржавати датог описа производа. Уколико се у образац
уносе подаци са другим карактеристикама производа, обавезно треба назначити у напомени (нпр.
ако нема датог описа NPK ђубрива, потребно је уписати другу, најприближнију формулацију
ђубрива).
Образац се попуњава на основу књиговодствене евиденције за одговарајући период, у два
примерка. Један примерак извештајна јединица задржава за себе, а други доставља Републичком
заводу за статистику (Милана Ракића 5, 11 000 Београд). Рок за достављање извештаја је 25 дана
од истека референтног квартала.

Цене и продате количине минералних ђубрива у I кварталу 2013.
Шифра
производа

Назив производа

20153130 01
20153300 02
20153530 03

Уреа, 46% N
Амонијум-нитрат - АN
Кречни амонијум-нитрат
- KAN, 27% N (у врећи)
Кречни амонијум-нитрат
- KAN, 27% N (ринфузa)
Калијум-хлорид
NPK 15:15:15 (у врећи)
NPK 15:15:15 (ринфузa)
NPK 16:16:16 (у врећи)
NPK 16:16:16 (ринфузa)
NPK 8:16:24
NPK 8:24:16
NPK 10:30:20
NPK 13:13:21
NP 11:52
(моноамонијум-фосфат - МАP)
NP 18:46
(диамонијум-фосфат - DАP)
NP 20:20

20153530 04
20155100 05
20157130 06
20157130 07
20157130 08
20157130 09
20157180 10
20157180 11
20157180 12
20157130 13
20157300 14
20157200 15
20157400 16
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март

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
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