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ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ЦЕНАМА ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ (СМЕША)
У ПОЉОПРИВРЕДИ
за III 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
Пословно име
Матични број

Матични број
Општина
Улица и кућни број

Насеље (место)
Телефон

Општина

Одељење

Редни бр. у узорку

e-mail
Делатност

Делатност
(назив и шифра)

Квартал

Година

Упутство за попуњавање
Образац попуњавају привредна друштва и друге организације које су у извештајном периоду
продавале храну за животиње (смеше) правним лицима која имају властиту пољопривредну
производњу (пољопривредни комбинати, фарме, газдинства, земљорадничке задруге и др.), као и
физичким лицима (индивидуални пољопривредни произвођачи).
Под просечним ценама у директној продаји подразумевају се цене по којима произвођачи хране за
животиње (смеша) продају производе директно (без учешћа дистрибутера) правним лицима која
имају властиту пољопривредну производњу, као и индивидуалним пољопривредним
произвођачима у месту продавца. Под препорученим велепродајним и малопродајним ценама
подразумевају се цене које произвођачи хране за животиње (смеша) препоручују дистрибутерима и
малопродаји. 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.
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 хране за животиње (смеша) у III кварталу 2013.
Шифра
производа

Назив производа

Јед.
мере

10911001 00

Замена за млеко за телад (у врећи)

kg

10911001 01

Потпуна смеша за телад (у врећи)

kg

10911001 02

Потпуна смеша за телад (ринфуза)

kg

10911001 03

Потпуна смеша за јунад (у врећи)

kg

10911001 04

Потпуна смеша за јунад (ринфуза)

kg

10911001 05

Потпуна смеша за краве музаре (у врећи)

kg

10911001 06

Потпуна смеша за краве музаре (ринфуза)

kg

10911002 01

Потпуна смеша за прасад (у врећи)

kg

10911002 02

Потпуна смеша за прасад (ринфуза)

kg

10911002 03

Потпуна смеша за свиње у тову (у врећи)

kg

10911002 04

Потпуна смеша за свиње у тову (ринфуза)

kg

10911002 05

Потпуна смеша за крмаче (у врећи)

kg

10911002 06

Потпуна смеша за крмаче (ринфуза)

kg

10911003 01

Потпуна смеша за товне пилиће (у врећи)

kg

10911003 02

Потпуна смеша за товне пилиће (ринфуза)

kg

10911003 03

Потпуна смеша за пилиће за приплод (у врећи)

kg

10911003 04

Потпуна смеша за пилиће за приплод (ринфуза)

kg

10911003 05

Потпуна смеша за коке носиље (у врећи)

kg

10911003 06

Потпуна смеша за коке носиље (ринфуза)

kg

10911005 01

Допунска смеша за телад (у врећи)

kg

10911005 02

Допунска смеша за телад (ринфуза)

kg

10911005 03

Допунска смеша за јунад (у врећи)

kg

10911005 04

Допунска смеша за јунад (ринфуза)

kg

10911005 05

Допунска смеша за краве музаре (у врећи)

kg

10911005 06

Допунска смеша за краве музаре (ринфуза)

kg

10911006 01

Допунска смеша за прасад (у врећи)

kg

10911006 02

Допунска смеша за прасад (ринфуза)

kg

10911006 03

Допунска смеша за товне свиње (у врећи)

kg

10911006 04

Допунска смеша за товне свиње (ринфуза)

kg

10911006 05

Допунска смеша за приплодне свиње (у врећи)

kg

10911006 06

Допунска смеша за приплодне свиње (ринфуза)

kg

10911007 01

Допунска смеша за товне пилиће (у врећи)

kg

10911007 02

Допунска смеша за товне пилиће (ринфуза)

kg

10911007 03

Допунска смеша за коке носиље (у врећи)

kg

10911007 04

Допунска смеша за коке носиље (ринфуза)

kg

Просечне цене у директној продаји
у РСД
јул

август

септембар

Препоручене цене у РСД
Укупна количина
продата директно

јул
вп. цене

август
мп. цене

вп. цене

септембар
мп. цене

вп. цене

мп. цене

Укупна количина
продата преко
дистрибутера
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