
 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТРГОВАЦА НА МАЛО 

ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА (ГИ-ТМДП II) 

за период од 1. јануара до 31. децембра 2021. године 
 

 

 

  У табелу Подаци о трговцу на мало дуванским производима, потребно је унети податке о привредном     

 субјекту који  обавља делатност трговине на мало дуванским производима, и то: 

 

Број дозволе - унети број решења о давању дозволе за обављање трговине на мало дуванским      

производима;  

Назив - унети назив привредног субјекта из решења АПР-а;  

Седиште - унети адресу седишта привредног субјекта;  

Адреса - унети адресу  малопродајног објекта;   

ПИБ - унети ПИБ привредног субјекта; 

Матични број - унети матични број. 

 

 

1. У табелу Подаци о закљученим предуговорима/уговорима о куповини дуванских производа са 

трговцима на велико  дуванским производима, потребно је унети податке, и то : 

 

Датум закључења предуговора/уговора - унeти датум када је предуговор/уговор закључен;  

ПИБ трговца на велико - унeти ПИБ сваког трговаца на велико са којим је предуговор/уговор 

закључен.  

 

 

2. У табелу Подаци о количини купљених дуванских производа по врсти и називу робне марке по     

 сваком трговцу на велико,  потребно је  унети податке,  и то:  

 

ПИБ трговца на велико - унeти  ПИБ сваког трговца на велико;  

Шифра врсте дуванског производа - унети шифру из Шифарника врста дуванских производа 

(нпр. за цигарете шифра је 302010);  

Шифра робне марке - унети шифру из Шифарника робних марака (нпр. 55), а не назив робне марке 

(нпр. Classic blue);  

Шифра јединице мере - унети шифру из Шифарника јединице мере (за паклицу је шифра  1, за 

килограм је шифра  2, за  комад  је шифра  3, а за килограм дуванске смесе шифра је 4); 

Количина 01.01-30.06.2021. године - унети купљену количину у периоду 01.01-30.06.2021. године;  

Количина 01.07-31.12.2021. године - унети купљену количину у периоду 01.07-31.12.2021. године;  

Укупно 01.01-31.12.2021. године - унети укупну купљену количину у периоду 01.01-31.12.2021. 

године.  

 

 

 

3. У табелу Подаци о количини продатих дуванских производа по врсти и називу робне марке потребно  

је  унети податке, и то:  

 

Шифра врсте дуванског производа - унети шифру из Шифарника врста дуванских производа 

(нпр. за цигарете шифра је 302010);  

Шифра робне марке - унети шифру из Шифарника робних марака (нпр. 55), а не назив робне марке 

(нпр. Classic blue); 

Шифра јединице мере - унети шифру из Шифарника јединице мере (за паклицу је шифра 1, за 

килограм је шифра 2,  за  комад је шифра  3, а за килограм дуванске смесе шифра је 4); 

Количина 01.01-30.06.2021. године - унети продату количину за период 01.01-30.06.2021. године;  

Количина 01.07-31.12.2021. године - унети продату количину за период 01.07-31.12.2021. године;  

Укупно 01.01-31.12.2021. године - унети укупну продату количину за период 01.01-31.12.2021. 

године. 

 

 

 

 

 



 

 

4. У табелу Подаци о стању залиха дуванских производа по врсти и називу робне марке, потребно је 

унети податке о стању залиха дуванских производа, по врсти и називу робне марке, и то:  

 

Шифра врсте дуванског производа - унети шифру из Шифарника врста дуванских производа 

(нпр. за цигарете шифра је 302010);  

Шифра робне марке - унети шифру из Шифарника робних марака (нпр. 55), а не назив робне марке 

(нпр. Classic blue); 

Шифра јединице мере - унети шифру из Шифарника јединице мере (за паклицу је шифра 1, за 

килограм је шифра 2,  за  комад је шифра  3, а за килограм дуванске смесе шифра је 4); 

Стање залиха на дан 01.01.2021. године - унети стање почетних залиха на дан 01.01.2021. године*;  

Стање залиха на дан 30.06.2021. године - унети стање крајњих залиха на дан 30.06.2021. године;  

Стање залиха на дан 01.07.2021. године - унети стање почетних залиха на дан 01.07.2021. године*;  

Стање залиха на дан 31.12.2021. године - унети стање крајњих залиха на дан 31.12.2021. године.  

 

 

* Стање почетних залиха мора да буде исто стању крајњих залиха из претходног периода. 

 

 

НАПОМЕНА: 

 

Сходно члану 4. став 2. Правилника о садржини и начину вођења евиденције од стране произвођача дуванских 

производа, трговаца на велико и мало дуванским производима, увозника и извозника дувана, обрађеног дувана, 

прерађеног дувана, односно дуванских производа ("Службени гласник РС", број 104/18), привредни субјекти 

који имају више малопродајних објеката, достављају податке збирно за све малопродајне објекте. 

 

Шифарник врста дуванских производа, Шифарник робних марака дуванских производа и Шифарник јединице 

мере, можете добити у Управи за дуван, Београдска 70/1, Београд, код вашег трговца на велико дуванским 

производима или на сајту www.duvan.gov.rs  (Услуге-Извештаји). 

 

Подаци о количинама купљених/продатих/стању залиха дуванских производа се приказују у прописаним 

јединицама мере, и то:   

 цигарете (шифра врсте дуванског производа: 302010) у паклицама (шифра јединице мере: 1),  

 дуван за лулу (шифра врсте дуванског производа: 303010), резани дуван (шифра врсте дуванског  

производа: 303020) и дуван за жвакање (шифра врсте дуванског  производа: 304010) у килограмима  

(шифра  јединице мере: 2), 

 цигаре (шифра врсте дуванског производа: 301010) и цигарилоси (шифра врсте дуванског производа: 

301020) у комадима (шифра јединице мере: 3), 

    несагоревајући дуван (шифра врсте дуванског производа: 304030)  у килограмима дуванске смесе    

 (шифра јединице мере: 4), 

 

без обзира на врсту паковања по којима се наведени дувански производи продају у малопродајним објектима. 

 

У случају да привредни субјекат има више података у односу на број редова у табели, потребно је 

самостално направити табелу са потребним бројем редова. 

 

 

http://www.mfin.gov.rs/

