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Пре састављања извештаја молимо Вас да обавезно прочитате Упутство за попуњавање обрасца. 
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слога 

Територија 
на којој је промет 
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1) Обухватају се подгрупе делатности из области 50 КД: 50100, 50300, 50401 и 50500 (Трговина на мало моторним 
возилима, мотоциклима, њиховим деловима и прибором, као и Трговина на мало моторним горивима) и из 
области 52 КД (изузев гране 527 – Оправка предмета за личну употребу и домаћинство). 
 

2) Уписују се вредности укупно оствареног промета робе на мало са порезом на додату вредност. 



УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ТРГ – 10 

Ово истраживање се базира на узорку јединица које обављају делатност трговине на мало. Ваше предузеће је 
изабрано као део тог узорка. Предузеће које је обвезник пореза на додату вредност (ПДВ) приказаће у 
назначеним колонама износ укупног промета робе на мало са ПДВ-ом, a које није у систему ПДВ-а уписаће 
износ укупног промета робе на мало свог предузећа. Молимо вас да нам помогнете тако што ћете коректно 
попунити овај образац, а ми ћемо вам, уколико имате било каквих дилема или потешкоћа, са задовољством 
помоћи. За сва обавештења можете се обратити на телефоне Републичког завода за статистику Србије: 
011/2412-922, локали 315, 216; факс 011/2411-922 или 021/487-4293 – Сектор за статистику АП Војводине. 
 

Ко попуњава 
извештај? 

Овај извештај попуњавају изабрана предузећа чија је претежна делатност трговина на мало, као 
и изабрана предузећа чија претежна делатност није трговина на мало, али која у свом саставу 
имају трговинске пословне јединице које обављају делатност трговине на мало.  

  

Начин  
попуњавања 
извештаја.  

Предузеће чија се дирекција (седиште) налази на једној територији а које има пословне
јединице (продавнице) и на другим територијама приказаће свој укупни промет робе на мало, 
као и промет свих пословних јединица по територијама. На пример, ако је предузеће 
регистровано у Београду, али има и продавнице у Новом Саду, уписаће свој укупан промет, као
и податак о томе колико су од тог промета оствариле продавнице у централној Србији, а
колико у Војводини. 

  

Шта очекујемо 
од вас? 

Очекујемо да на постављена питања у вези са пословањем вашег предузећа дате тачне
одговоре. У случају да у датом тренутку не располажете истим, молимо вас за поуздане 
процене. Уколико коректно попуњен извештај преузмемо у предвиђеном року (до 12. у месецу 
за претходни месец), наше обавезе према корисницима биће испуњене благовремено, а ви ћете 
себе поштедети наших писаних и телефонских ургенција. 

  

Због чега су 
нам потребни 
ваши подаци? 

Подаци које нам будете доставили биће строго поверљиви и употребљени само у статистичке 
сврхе. Ваши подаци су неопходни за праћење кретања промета робе у трговини на мало и за
праћење укупних економских кретања. Резултате овог истраживања објавићемо у виду
агрегираних индекса, на нивоу републике и покрајине, у месечној периодици. 

 

Промет робе у трговини на мало је продаја робе крајњим потрошачима (првенствено становништву за личну 
потрошњу, за употребу у домаћинству, као и другим потрошачима који се снабдевају по малопродајним 
ценама). У промет робе на мало укључује се и продаја робе становништву са консигнација, било да се обавља 
из складишта или из продавнице.  
 

Трговинска подгрупа делатности. Предузеће чија је претежна делатност трговина на мало, према 
Класификацији делатности – КД („Службени лист СРЈ”, бр. 31/96), исту шифру ће уписати и код трговинске 
подгрупе делатности. Предузеће чија претежна делатност није трговина на мало (већ нека друга) треба да 
упише шифру трговинске подгрупе делатности према претежности оствареног промета у трговини на мало. 
Предмет посматрања овог истраживања су остварени промети у области 50 КД, подгрупе: 50100, 50300, 50401 и 
50500 (Трговина на мало моторним возилима, мотоциклима, њиховим деловима и прибором, као и Трговина на 
мало моторним горивима) и области 52 КД (изузев гране 527 – Оправка предмета за личну употребу и 
домаћинство). 
 

Промет робе са ПДВ-ом, хиљ. РСД (колоне 3 и 4). Уписују се вредности укупно оствареног промета робе на 
мало у предизвештајном и извештајном месецу, које се исказују у хиљадама динара (РСД). Ови подаци се дају 
на основу књиговодствене евиденције. У вредност продате робе укључује се вредност пореза на додату 
вредност који је купцима урачунат у продајну цену, а искључује се сваки промет опреме и објеката који су 
својина предузећа (Закон о порезу на додату вредност). 
 

Индекс промета са две децимале (колона 5). Израчунава се дељењем вредности промета из колоне 4 са 
вредношћу из колоне 3 и резултат се помножи са 100. Тако добијени индекс представља номинално кретање 
промета робе у текућем месецу у односу на претходни. 
 
 
 

  

Попуњава предузеће чији се податак о промету робе, дат у претходном извештају (кол. 4), разликује за мање 
или више од 10% од податка датог у овом извештају (кол. 3).  Молимо Вас да на означеном месту наведете 

разлог неслагања и коментар у вези са прослеђеним подацима, уколико га имате: 
 

⇓ 

 

 

   
   
  

 
Датум  Извештај саставио  Руководилац 
     
E-mail     
     
Телефон  

(М.П.) 

   
 

Штампано у Републичком заводу за статистику 


