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МЕСЕЧНО ИСТРАЖИВАЊЕ ИНДУСТРИЈЕ
За 2013. годину
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.

Поштовани,
Републички завод за статистику спроводи месечна и годишња истраживања индустрије којима је обухваћено око 2000
највећих индустријских привредних друштава. Међутим, велики број средњих и малих индустријских привредних друштава
није био обухваћен овим истраживањима и зато се од јануара 2004. године уводи месечно истраживање на случајном узорку
средњих и малих индустријских привредних друштава, са циљем да се обезбеде оцене њихове активности и допуне подаци
прикупљени редовним истраживањима.
Ваша фирма је методом случајног узорка изабрана у узорак од 360 привредних друштава. Молимо Вас да својим
учествовањем допринесете успеху овог истраживања. Ваши подаци ће се третирати као индивидуални подаци и у складу са
Законом у потпуној тајности користити искључиво у статистичке сврхе. Резултати анкете објављују се у месечном
саопштењу ИН-10 (Индекс индустријске производње).
Уколико имате било какве проблеме са попуњавањем упитника или су Вам потребне додатне информације, молимо
Вас да се обратите: Снежани Столић (Одељење индустрије, телефон 011/2411-852; e-mail: snezana.stolic@stat.gov.rs) или
Зорану Арнауту (Одељење индустрије, телефон 011/2411-852; e-mail: zoran.arnaut@stat.gov.rs). Ако не располажете
тачним подацима, молимо Вас да их процените. Хвала на сарадњи.
Упитник треба послати до 21 .06. 2013. на адресу: Републички завод за статистику
(Одељење индустрије)
Милана Ракића 5
11000 Београд
Заокружите тачан одговор:
1. Претежне приходе фирма остварује у:
Индустрији .................................................................
Некој другој делатности
(навести којој) _________________________ ........
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Попуните податке у табели 2.
Таб. 2. Приход од продаје сопствених производа
и услуга конто 61 (Правилник о контном
оквиру «Службени гласник РС», бр. 114/2006)
Приход
у хиљ. дин.
У 2012. год. (одговорити
само при првом анкетирању
у 2013. години)
За мај 2013.
Напомена: Уколико Вам одговара да упитнике добијате и шаљете електронском
поштом, упишите читко своју e-mail адресу: ______________________

Датум ________________ 2013. године
Образац попунио:

Руководилац:
(М.П.)

(име и презиме)

Контакт телефон:

(име и презиме)

/
(обавезно унети и позивни број)
Штампано у Републичком заводу за статистику
www.stat.gov.rs

