
 

 

Образац КРАП-2 Q3 2022 KРАП-2 Квартални извештај за трећи квартал (Q3) 2022. године за операторе експрес услуга
(Ревизија 2022)
РАТЕЛ, ЈБРО:

НАЗИВ ОПЕРАТОРА:

СЕДИШТЕ:

ПИБ:

МАТИЧНИ БРОЈ:

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:

Е-МАИЛ:

Табела 1: Унутрашњи саобраћај - Обим и приход експрес пошиљака и пакета у трећем кварталу (Q3 - јул, август, септембар) 2022. године

Квартал

Експрес пошиљке

Пaкети**
преко
10kg

Укупан обимПошиљке до 500 g Пошиљке
до 500g
укупно

Пошиљке
501g-1kg

Пошиљке
1kg-2kg

Пошиљке
2kg-5kg

Пошиљке
5kg-10kg

Пошиљке
преко
10kg

Укупно експрес пошиљака

документа роба документа роба

1 2 2a 3=2+2a 4 5 6 7 8 9=2 9a=2a+4+5+6+7+8 10 11=9+9a+10

Укупно пошиљака
Q3

Укупно пошиљака
од даљинске продаје

Q3

Укупан приход
Q3

(динара)

Укупан приход
од даљинске продаје

Q3
(динара)

НАПОМЕНА: Пошиљке које су последица даљинске продаје су садржане у укупном броју пошиљака у трећем (Q3) кварталу

** колону 10 попуњавати искључиво ако се обављају услуге преноса пакета, који се од експрес пошиљака између осталог разликују по ценовном ставу и/или роковима
преноса
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Међународни саобраћај - Обим и приход експрес пошиљака и пакета преко 10 kg у полазу и преко 20 kg у долазу

Табела 2: Обим експрес пошиљака (Q3 трећи квартал ) - I део

Квартал

Експрес пошиљке
Пошиљке до 500g Пошиљке од 501g

до 1kg
Пошиљке од 1kg

до 2kg
Пошиљке од 2kg

до 5kg
Пошиљке од 5kg

до 10kg
Пошиљке од 10kg

до 20kg
Пошиљке преко

20kgПолаз Долаз

документа роба документа роба Полаз Долаз Полаз Долаз Полаз Долаз Полаз Долаз Полаз Долаз Полаз Долаз

1 2 2a 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Укупно
пошиљака

Q3

Укупно
пошиљака

од даљинске
продаје

Q3

Укупан приход
Q3

(динара)

Укупан приход
од даљинске

продаје
Q3

(динара)

Табела 2: Обим експрес пошиљака (Q3 трећи квартал) - II део

Квартал
Укупан обим експрес пошиљака

Укупан обим
Полаз Долаз

документа роба документа роба Полаз Долаз Полаз+Долаз
16=2 16a=2a+4+6+8+10+12+14 17=3 17a=3а+5+7+9+11+13+15 18=16+16а 19=17+17а 20=18+19

Укупно
пошиљака

Q3

Укупно пошиљака од
даљинске продаје

Q3

Укупан приход
Q3

(динара)

Укупан приход од
даљинске продаје

Q3 (динара)

НАПОМЕНА: Пошиљке које су последица даљинске продаје су садржане у укупном броју пошиљака у трећем (Q3) кварталу
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Табела 3: Обим пакета преко 10 kg у полазу и преко 20 kg у долазу

Квартал
Пакети**

Укупан обим
Пакети преко 10 kg Пакети преко 20 kg

Полаз Долаз Полаз + Долаз
1 2 3=1+2

Укупно пакета у Q3

Укупно пакета од даљинске
продаје у Q3

Укупан приход од пакета у
Q3

(динара)
Укупан приход од пакета од

даљинске продаје у Q3
(динара)

НАПОМЕНА:  Пошиљке које су последица даљинске продаје су садржане у укупном броју пошиљака у трећем (Q3) кварталу
** табелу попуњавати искључиво ако се обављају услуге преноса пакета, који се од експрес пошиљака између осталог разликују по ценовном ставу и/или роковима
преноса

Напомена

Датум: Потпис овлашћеног лицa

У
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