
 

                                                Образац ТРГ-13 
 Закон о статистици Републике Српске ("Службени 

гласник Републике Српске" бр. 85/03) Одлука Народне 
скупштине Републике Српске о усвајању Статистичког 
програма Републике Српске за период 
2022-2025, 04/1-012-2-3176/21 ("Службени гласник 
Републике Српске" бр. 102/21). 

                                                                 МЈЕСЕЧНИ  ИЗВЈЕШТАЈ 
                                       о промету пољопривредних производа на пијацама 

                                            за мјесец                     ___  20__. године 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ПРОМЕТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ПО ПРОИЗВОДИМА И ГРУПАМА ПРОИЗВОДА            

Р. број 
производа Производи Јед. 

мјере Количина 
 

Просјечна 
цијена у КМ 

 

 
Р. број 

производа Производи Јед. 
мјере Количина Просјечна 

цијена у КМ   

1. Пшеница  kg 
  

19. Диње kg 
  

2. Раж kg 
  

20. Тиквице kg 
  

3. Јечам  kg 
  

21. Боранија kg 
  

4. Овас kg 
  

22. Грашак  kg 
  

5. 
 
Кукуруз у зрну 
 

kg 
  

23. Купус  kg 
  

6. Остала жита (хељда, 
просо и др.) kg 

  
24. Кељ kg 

  

7. Пшенично брашно kg 
  

25. Карфиол kg 
  

8. Кукурузно брашно kg 
  

26. Мрква kg 
  

9. Остале врсте брашна kg 
  

27. Цвекла kg 
  

10. Кромпир kg 
  

28. Спанаћ и блитва kg 
  

11. Црни лук  kg 
  

29. Зелена салата kg 
  

12. Бијели лук  kg 
  

30. Остало свјеже поврће  kg 
  

13. Пасуљ kg 
  

31. Шљиве kg 
  

14. Паприка kg 
  

32. Јабуке  kg 
  

15. Парадајз kg 
  

33. Крушке kg 
  

16. Плави патлиџан kg 
  

34. Дуње kg 
  

17. Краставци kg 
  

35. Трешње kg 
  

18. Лубенице  kg 
  

36. Вишње kg 
  

3 1 2 5 0 3  
 

 ПОДАЦИ ЗА ЈЕДИНИЦУ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЈЕШТАЈ 
 

 
ПОПУЊАВА СТАТИСТИКА 

a) Назив____________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

   
Редни број из aдресара 

б) Матични број  _____________________________________________________________________________ 
 
Редни број пословне јединице у саставу _______________________________________________________ 

        
 

    
 

   
в) Општина _______________________ Мјесто ____________________________________________________ 

 
Улица и број _____________________________________ Телефон _________________________________ 
 
e-mail ____________________________________________________________________________________ 

     
 

   
г) Дјелатност _______________________________________________________________________________ 

 
 

    
 

д) Вријеме потребно за попуњавање упитника _________________________________________________ 
 

 



 
  ПРОМЕТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ПО ПРОИЗВОДИМА И ГРУПАМА ПРОИЗВОДА (наставак)        

Р. број 
производа Производи Јед. 

мјере Количина 
 

Просјечна 
цијена у КМ 

  

 
Р. број 

производа Производи Јед. 
мјере Количина Просјечна 

цијена у КМ   

37. Кајсије kg   61. Жива ћурка kg   

38. Брескве kg 
  

62. Остала живина         
(жива) kg 

  

39. Ораси у љусци kg 
  

63. Заклана и очишћена 
кокош kg 

  

40. Ораси без љуске kg 
  

64. Заклана и очишћена 
ћурка kg 

  

41. Љешњаци и  
бадеми у љусци kg 

  
65. Остала живина 

(заклана и очишћена) kg 
  

42. Љешњаци и  
бадеми без љуске kg 

  
66. Јаја (конзумна) ком 

  

43. Кестени kg 
  

67. Свјеже млијеко l 
  

44. Јагоде kg 
  

68. Маслац (бутер) kg 
  

45. Малине kg 
  

69. Кајмак (скоруп) kg 
  

46. Купине kg 
  

70. Сир (све врсте) kg 
  

47. Боровнице kg 
  

71. Милерам kg 
  

48. Наранџе  kg 
  

72. 
Остали млијечни 
производи (масло, 
кисело млијеко и др.) 

kg 
  

49. Мандарине kg 
  

73. Вуна (опрана) kg 
  

50. Лимуни kg 
  

74. Перје kg 
  

51. Свјеже смокве kg 
  

75. Мед kg 
  

52. Маслине kg 
  

76. Восак kg 
  

53. 
Остало свјеже воће 
(мушмуле, рибизле и 
др.)  

kg 
  

77. Суво месо (пршута, 
сланина и сл.) kg 

  

54. Грожђе  kg 
  

78. Мљевена 
паприка kg 

  

55. Суве шљиве kg 
  

79. Кисели купус kg 
 

 

56. Суве смокве l 
  

80. Цвијеће КМ 
 

****** 

57. Маслиново уље kg 
  

81. 
Остало (љековито 
биље, гљиве, сјеме 
поврћа и цвијећа, 
бундеве и др.) 

КМ 
 

****** 

58. Заклана  
и очишћена прасад kg 

  
82. Шаран kg 

 
 

59. Заклана  
и очишћена јагњад kg 

  
83. Пастрмка kg 

 
 

60. Жива кокош kg 
  

84. Остала риба  kg 
  

 
 

Датум попуњавања извјештаја                                                         
 

Извјештај попунио                                      
 

Извјештај одобрио 
   

__________________ 20__.  ______________________ ____________________ 
   
 (М.П.)  

 
       Овим извјештајем обухвата се продаја коју врше породична пољопривредна газдинства на пијаци. Образац се попуњава на основу 
евиденције коју врши пијачна управа. Гдје не постоји пијачна управа извјештај попуњава лице које наплаћује пијачну таксу. Приликом наплате пијачне таксе 
на талону блока уписује се врста и количина продатих производа. На крају мјесеца сабирају се подаци о количинама појединих производа продатих у току 
претходоног мјесеца, а затим се тако сумирани подаци уносе у мјесечни извјештај. 
       Просјечна цијена за сваки производ рачуна се на тај начин што се сваког пијачног дана забиљежи цијена по којој се одговарајући производ најчешће 
продавао. Крајем мјесеца врши се сабирање забиљежених, најчешћих, цијена и збир се дијели са бројем пијачних дана у мјесецу. Добијени резултат 
представља просјечну цијену која се уноси у мјесечни извјештај, у одговарајућа поља.  



       У градовима гдје се продаја пољопривредних производа на пијацама обавља сваког дана, узима се један дан у седмици када је највећи промет, па се 
просјечна мјесечна цијена изводи од најчешће забиљежених цијена из сваке седмице, на исти начин као у општинама гдје се продаја на пијацама обавља 
једанпут седмично. Овим извјештајем се не обухвата продаја на пијаци од стране пословних субјеката. 


