
УПУTСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 

ПРОИЗВОЂАЧА ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА 

ГИ-ПДП II 

за период од 1. јануара до 31. децембра 20__. године  

 

 

 

 
Подаци о произвођачу дуванских производа, уносе се у табелу Zaglavlje и то: 

   Назив унети назив привредног субјекта 

   Седиште унети седиште привредног субјекта 

   Адреса  унети адресу привредног субјекта 

   ПИБ   унети ПИБ привредног субјекта 

   Матични број  унети матични број привредног субјекта 

 

 

1. Подаци о количини набављеног обрађеног дувана, односно прерађеног дувана по врсти и типу, уносе се у табелу 

Duvan и то: 

   ПИБ произвођача/обрађивача/прерађивача/ 

   увозника 

   Шифра врсте и типа дувана 

унети ПИБ произвођача/обрађивача/прерађивача/увозника 

 

унети шифру из Шифарника врста и типова дувана  

   Количина 01.01-30.06.20__. 

   Количина 01.07-31.12.20__. 

   Укупно 01.01-31.12.20__. 

унети количину у периоду 01.01-30.06.20__.год. 

унети количину у периоду 01.07-31.12.20__.год. 

унети укупну количину у периоду 01.01-31.12.20__.год. 

 

 

2. Подаци о броју произведених паклица цигарета по називу робне марке цигарета, уносе се у табелу  

Proizvodnja cigareta и то:  

   Шифра робне марке  унети шифру из Шифарника робних марака дуванских производа 

   Количина 01.01-30.06.20__. 

   Количина 01.07-31.12.20__. 

   Укупно 01.01-31.12.20__. 

унети произведену количину у периоду 01.01-30.06.20__.год. 

унети произведену количину у периоду 01.07-31.12.20__.год. 

унети укупно произведену количину у периоду 01.01-

31.12.20__.год. 

 

 

3. Подаци о количини, односно броју произведених цигара, цигарилоса, дувана за пушење и осталих дуванских 

производа за сваку робну марку дуванског производа, уносе се у табелу Proizvodnja ostalih duvanskih proizvoda и 

то:  

  Шифра врсте дуванског производа унети шифру из Шифарника врста дуванских производа 

  Шифра робне марке унети шифру из Шифарника робних марака дуванских производа 

  Шифра јединицe мере унети шифру из Шифарника јединица мере 

  Количина 01.01-30.06.20__. унети произведену количину у периоду 01.01-30.06.20__.год. 

  Количина 01.07-31.12.20__. унети произведену количину у периоду 01.07-31.12.20__.год. 

  Укупно 01.01-31.12.20__. унети укупно произведену количину у периоду 01.01-

31.12.20__.год. 

 

 

4. Подаци о броју продатих паклица цигарета за сваку робну марку цигарета, као и о малопродајним ценама по 

којима су те цигарете продате, уносе се у табелу Prodaja cigareta и то:  

  Шифра робне марке  унети шифру из Шифарника робних марака дуванских производа 

  Количина 01.01-30.06.20__. 

  Количина 01.07-31.12.20__. 

  Укупно 01.01-31.12.20__. 

  Малопродајна цена 01.01-30.06.20__.       

   

  Малопродајна цена 01.07-31.12.20__. 

   

унети продату количину у периоду 01.01-30.06.20__.год. 

унети продату количину у периоду 01.07-31.12.20__.год. 

унети укупно продату количину у периоду 01.01-31.12.20__.год. 

унети малопродајне цене по којима су цигарете продаване у 

периоду 01.01- 30.06.20__.год.  

унети малопродајне цене по којима су цигарете продаване у 

периоду 01.07- 31.12.20__.год. 

 



5. Подаци о количини, односно броју продатих цигара, цигарилоса, дувана за пушење и осталих дуванских производа 

за сваку робну марку дуванског производа, као и о малопродајним ценама по којима су ти дувански производи 

продати, уносе се у табелу Prodaja ostalih duvanskih proizvoda и то:  

  Шифра врсте дуванског производа унети шифру из Шифарника врста дуванских производа 

  Шифра робне марке унети шифру из Шифарника робних марака дуванских производа 

  Шифра јединицe мере унети шифру из Шифарника јединица мере 

  Количина 01.01-30.06.20__. унети продату количину у периоду 01.01-30.06.20__.год. 

  Количина 01.07-31.12.20__. унети продату количину у периоду 01.07-31.12.20__.год. 

  Укупно 01.01-31.12.20__. унети укупно продату количину у периоду 01.01-31.12.20__.год. 

  Малопродајна цена 01.01-30.06.20__.       

   

  Малопродајна цена 01.07-31.12.20__. 

   

унети малопродајне цене по којима су дувански производи 

продавани у периоду 01.01-30.06.20__.год.  

унети малопродајне цене по којима су дувански производи 

продавани у периоду 01.07-31.12.20__.год. 

 

 

6. Подаци о закљученим уговорима о продаји дуванских производа са трговцем на велико дуванским производима, 

уносе се у табелу Ugovori и то: 

  ПИБ трговца на велико   унети ПИБ уговорне стране - трговца на велико  

  Датум закључења уговора  унети датум закључења уговора 

 

 

7. Подаци о залихама дуванских производа по врсти и називу  робних марки, уносе се у табелу Zalihe и то:  

  Шифра врсте дуванског производа унети шифру из Шифарника врста дуванских производа 

  Шифра робне марке унети шифру из Шифарника робних марака дуванских производа 

  Шифра јединицe мере унети шифру из Шифарника јединица мере 

  Стање залиха на дан 01.01.20__. унети стање почетних залиха на дан 01.01.20__.год. 

  Стање залиха на дан 30.06.20__.                                                       унети стање крајњих залиха на дан 30.06.20__.год. 
  Стање залиха на дан 01.07.20__. унети стање почетних залиха на дан 01.07.20__.год. 
  Стање залиха на дан 31.12.20__. унети стање крајњих залиха на дан 31.12.20__.год. 
 

 

 


