
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ         

ТРГОВЦА НА ВЕЛИКО ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА  

ГИ-ТВДП II 

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

 

 

 
Подаци о трговцу на велико дуванским производима, 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 закљученим уговорима о куповини дуванских производа са произвођачима, односно увозницима, 

односно трговцима на велико дуванским производима, уносе се у табелу Ugovori - kupovina duvanskih 

proizvoda и то: 

ПИБ произвођача дуванских производа унети ПИБ уговорне стране - произвођача дуванских производа 

Датум закључења уговора унети датум закључења уговора 

ПИБ увозника дуванских производа унети ПИБ уговорне стране - увозника дуванских производа 

Датум закључења уговора 

ПИБ трговца на велико дуванским 

производима 

Датум закључења уговора 

унети датум закључења уговора 

унети ПИБ уговорне стране - трговца на велико  дуванским 

производима 

унети датум закључења уговора 

  

 

2. Подаци о количини купљених цигарета (у паклицама) и других дуванских производа, по врсти и називу 

робне марке дуванског производа, од сваког произвођача, односно увозника, односно трговца на велико 

дуванским производима,  уносе се у табелу Kupovina duvanskih proizvoda и то: 

ПИБ произвођача дуванских производа                           унети ПИБ произвођача дуванских производа 

  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 јединицa мере 

  Количина 01.01-30.06.20__. 

  Количина 01.07-31.12.20__. 

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

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

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

ПИБ увозника дуванских производа                             унети ПИБ увозника дуванских производа 

  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 јединицa мере 

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

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

  Укупно 01.01-31.12.20__. 
 

    ПИБ трговца на велико дуванским          

производима 

Шифра врсте дуванског производа 

Шифра робне марке 

Шифра јединицe мере 

Количина 01.01-30.06.20__. 

Количина 01.07-31.12.20__. 

Укупно 01.01-31.12.20__. 

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

унети ПИБ  трговца на велико дуванским производима 

 

унети шифру из Шифарника врста дуванских производа 

унети шифру из Шифарника робних марака дуванских производа 

унети шифру из Шифарника јединицa мере 

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

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

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

 

 

 

 

 



3. Подаци о закљученим уговорима о продаји дуванских производа са трговцима на мало, односно трговцима 

на велико дуванским производима, уносе се у табелу Ugovori - prodaja duvanskih proizvoda и то: 

    ПИБ трговца на мало  

 

       унети ПИБ уговорне стране - трговца на мало дуванским 

       производима 

   Датум закључења уговора 
     

   ПИБ трговца на велико 

 

   Датум закључења уговора 

       унети датум закључења уговора 
 

       унети ПИБ уговорне стране - трговца на велико дуванским 

       производима 

       унети датум закључења уговора 

 

 

4. Подаци о количини продатих цигарета (у паклицама) и других дуванских производа трговцима на мало 

дуванским производима, по врсти и називу робне марке дуванског производа, уносе се у табелу Prodaja 

duvanskih proizvoda trgovcima na malo duvanskim proizvodima (TMDP) 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 јединицa 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 у 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. 

 

 

5. Подаци о количини продатих цигарета (у паклицама) и других дуванских производа по врсти и називу 

робне марке, по сваком трговцу на велико дуванским производима, уносе се у табелу Prodaja duvanskih 

proizvoda trgovcima na veliko duvanskim proizvodima (TVDP) и то:  

   ПИБ трговца на велико 

   Шифра врсте дуванског производа 

Унети ПИБ трговца на велико дуванским производима 

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 јединицa 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 у 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. 

 

 

6. Подаци о залихама дуванских производа по врсти и називу робне марке дуванског производа, 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 јединицa 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. 
 

 

7. Подаци о локацији сопствених објеката велепродаје и складишта, као и о превозним средствима за 

обављање делатности трговине на велико дуванским производима, уносе се у табелу Skladista и то:  

Адреса објекта велепродаје и складишта 

Врста и регистарски број превозног 

средстава 

унети адресу објекта велепродаје и складишта 

унети врсту и регистарски број превозног средстава 

 

 


