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РЕПУБЛИКА СРБИЈА Образац   ТРГ – 15Р

 
Републички завод за статистику Уредба о утврђивању појединих статистичких истраживања  

„Службени гласник РС”, бр. 117/2008. 

 
Према наведеној Уредби, достављање података је обавезно. 

Подаци ће бити коришћени искључиво у статистичке сврхе и неће се објављивати као појединачни. 
Молимо Вас да пре састављања извештаја прочитате Упутство за попуњавање обрасца. 

 
 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТРГОВИНЕ НА МАЛО ЗА ПРEДУЗЕТНИКЕ 
за 2008. годину 

 
 
ПОДАЦИ О РАДЊИ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЕШТАЈ 
                    ПОПУЊАВА СТАТИСТИКА 
                              
1. Назив предузетничке радње                 1 4 0 6 4 
                     Шифра статист. истраж.  
                              
2. Матични број                         12 
                     Матични број  
                              
3. Општина        Насеље-место       13       18 
                    Одељење   Општина  
                              

 Улица и кућни број        Телефон              
                              
4. Облик својине                    21    2 22 
                     Редни број  Облик својине  
                              
5. Делатност                          27 
                      Делатност  
                            
                           31 
                       Година  
                            

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ТРГ-15Р 

Образац ТРГ-15Р попуњава анкетар на лицу места (у изабраној радњи), методом интервјуа. Одговоре даје предузетник 
или овлашћено лице, при чему се користи расположива документација утврђена Законом о трговини („Службени лист 
СРЈ”, бр. 32/93) и Правилником о трговачкој књизи („Службени лист СРЈ”, бр. 12/94). Сви подаци се односе на 2008. 
годину, а подаци о вредностима дају се у хиљадама динара (РСД), без децимала. На питања од 1 до 5 одговоре
уписује анкетар преузимањем података из списка изабраних јединица (уз обавезну проверу код анкетиране радње). 
Предузетник који је обвезник пореза на додату вредност (ПДВ) приказаће у назначеним колонама износ укупног 
промета робе са ПДВ-ом, и од тога, посебно ПДВ у табели 3. У тој табели уписује се износ пореза који је обрачунат
крајњем купцу/потрошачу (износ који је назначен на издатом рачуну/фискалном исечку приликом продаје робе). 
Предузетник  који није у систему ПДВ-а уписаће податак о укупном промету по обележјима која се траже у табелама,
а табелу 3. неће попунити (остаје празна). 
Ваши подаци, са подацима осталих изабраних предузетника, основа су за оцену агрегата трговине на мало на нивоу 
Републике и покрајине, у годишњој периодици. 
Табела 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСЛОВАЊУ РАДЊЕ  У ову табелу анкетар уписује податке о продавницама 
и запосленим радницима, као и о промету робе на мало (по начину плаћања) и вредност залиха на крају године, са 
порезом на додату вредност. 
У колону 2, „Трговинска подгрупа делатности”, уписује се подгрупа делатности за коју је изабрана радња 
регистрована према Класификацији делатности – КД („Службени лист СРЈ”, бр. 31/96). Обухватају се подгрупе 
делатности разврстане у област 52 КД (изузев гране 527 – Оправка предмета за личну употребу и домаћинство) 
и 50 КД, и то подгрупе: трговина на мало моторним возилима, мотоциклима, њиховим деловима и прибором,
као и трговина на мало моторним горивима  (50100, 50300, 50401 и 50500). 
У колону 3, „Број продавница на крају године”, уписује се број продавница преко којих се обавља промет робе на
мало, са стањем 31.12.2008. године. Продавница је локал (просторија) или посебан објекат у коме се прима, излаже и
продаје роба на мало. Продавницом се не сматрају: аутомати, тезге на пијацама или уличним тротоарима, покретне
продавнице, складишта и стоваришта из којих се врши продаја робе на мало, као ни отворени продајни простор.
Међутим, промет који се остварује преко ових облика продаје и број запослених који раде на тим пословима треба
приказати у овом обрасцу. 



Табела  1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ O ПОСЛОВАЊУ РАДЊЕ 

Промет у току године, са ПДВ-ом, ���. ��� 
Врста 
слога 

Трговинска 
подгрупа 

делатности1) 
 Број продавница 

на крају године 
Број запослених 

(годишњи просек) Укупно 
 (6+7+8) 

 

за готов 
новац 

на 
потрошачки  

кредит 

вирманом и на  
бариране чекове 

установа и предузећа

Залихе на крају 
године, по 

продајним ценама, 
�� ���-��,  
хиљ. РСД 

          1 (32)                       2 (37)                                  3 (40)                               4 (44)                                5 (54)                               6 (64)                              7 (74)                             8 (84)                               9 (94) 

1  Укупно за радњу        

1)  Не обухватају се: из области 52 КД, грана 527 (оправка предмета за личну употребу и домаћинство), као и трговина на мало из области 50 КД, подгрупе 50200 и 50402 (оправка моторних возила и  
   мотоцикала).  
 
 
Табела  2. ПРОМЕТ, ПО МЕСЕЦИМА, СА ПДВ-ом 

Остварени промет, по месецима, хиљ. РСД Врста 
слога  

Укупно I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
   1  (32)                        2                (42)            3        (52)             4      (62)           5        (72)           6        (82)          7         (92)             8     (102)            9      (112)        10       (122)           11     (132)         12      (142)        13       (152)         14      (162) 

2 Укупно за радњу              

 
 

Табела  3. ОБРАЧУНАТИ ПДВ, ПО КВАРТАЛИМА 

Обрачунати ПДВ, по кварталима1), хиљ. РСД 
Врста 
слога  Укупно 

(3+4+5+6) I  II III IV 

  1  (32)                    2        (42) 3 (52)               4 (62)                 5 (72)                  6 (82) 

3 Укупно за радњу      

1)  Уписују се износи пореза који су обрачунати крајњим купцима (назначени на издатим рачунима/фискалним исечцима приликом продаје робе), а приказани су у оквиру укупног промета код  
    претходних табела. 

 



Табела 4.  ПРОМЕТ РОБЕ, СА ПДВ-ом ПО РОБНИМ ГРУПАМА 

Врста 
слога   Хиљаде РСД 

4 00 УКУПНО  

32 01 Хлеб, житарице, тестенине и пецива (пиринач, кекс, сендвичи, пице, колачи и др.)  
 02 Месо, риба и прерађевине  
 03 Млеко, млечни производи и јаја   
 04 Уља и масти   
 05 Воће и поврће (свеже и смрзнуто)  
 06 Шећер, чоколада и производи на бази шећера (џем, мед, сладолед, компот, бомбоне, гума за жвакање и др.)  
 07 Безалкохолна пића (кафа, чај, какао, сокови свих врста, минерална и изворска вода и др.)  
 08 Остали непоменути производи за људску исхрану  
 09 Алкохолна пића  
 10 Дуван и цигарете  
 11 Одевне тканине свих врста  
 12 Мушка, женска и дечја одећа и остала  одевна галантерија  
 13 Обућа (мушка, женска, дечја и спортска)  
 
 

14 Прозводи за одржавање и поправку у домаћинству (шрафовска роба, фарбе, лакови, паркет, керамичке 
плочице, тапети, цемент, стакла за прозоре и остали грађевински и инсталациони материјал)  

 15 Лож уље, бутан-гас, угаљ и дрво за домаћинство  

 16 Намештај и производи за опремање, декорацију и расвету у домаћинству  

 17 Теписи и подне облоге  

 18 Текстилни производи и текстил за домаћинство (постељина, завесе, столњаци)  

 
 

19 Основни кућни апарати (фрижидери, машине за прање веша и  
судова, штедњаци, усисивачи, ТА пећи, клима уређаји, грејалице)  

 20 Остали електрични кућни апарати (пегле, миксери, тостери, соковници и др.)  

 21 Стакло, посуђе, прибор за јело, механички прибор и др.  

 
 

22 Алат и опрема за домаћинство, електрични и ручни (бушилице, косилице, тестере, чекићи, ашови,  
лопате и др.); електро материјал и резервни делови за кућне апарате  

 23 Средства за чишћење и одржавање домаћинства (детерџенти, омекшивачи, инсектициди, пестициди и др.)  

 24 Фармацеутски производи (лекови, витамини, вакцине, дијететски и други медицински препарати)   

 
 

25 Медицински производи, апарати за терапију и опрема (санитетски материјал, термометри, механичка 
контрацептивна средства, корективне наочаре, ортопедска помагала, слушни апарати и др.)  

 26 Моторна возила (нова и половна)  

 27 Мотоцикли, бицикли, трицикли и остала возила за транспорт  

 28 Делови и прибор за опрему и одржавање (фарбање) моторних возила, мотоцикала и осталих возила за 
транспорт  

 29 Горива, уља и мазива за моторна возила, мотоцикле и остала возила за транспорт  

 30 Телефонски и телефакс апарати, електронске допуне и картице  

 31 Радио и ТВ уређаји, видеорикордери, касетофони, CD плејери, стерео системи, опрема за њих и др.  

 32 Фотографска и оптичка опрема (камере, фото-апарати, двогледи и др.)  

 33 Компјутери, посебни софтвери, штампачи, тастатуре, калкулатори и др.  

 34 Медији за снимање и снимљени (плоче, CD, траке, касете, филмови и др.)  

 35 Трајна добра за рекреацију и културу (камп куће, приколице, чамци, музички инструменти свих врста и др.)  

 36 Играчке; опрема за спорт, камповање, рекреацију и лов; оружје и муниција  

 37 Цвеће, саднице, семе и све врсте ђубрива  

 38 Кућни љубимци, храна, лекови и помоћна средства за њихову негу  

 39 Књиге, новине и писаћи материјал  

 40 Апарати и препарати за личну негу (фенови, креме, сапуни, шампони, парфеми и др.)  

 41 Остали предмети за личну употребу (накит, сатови, ташне, новчаници, опрема за бебе, погребна опрема и др.)  

 42 Друго (наведите):  

 34  44



У колону 4, „Број запослених (годишњи просек)”, уписује се број запослених који су са послодавцем закључили 
уговор о раду на одређено или неодређено време. У овај број укључују се и предузетници, као и партнери и ортаци
који се баве пословима трговине на мало, као и плаћени чланови породице. Не обухватају се запослени који раде на
пословима вантрговинских делатности, као и неплаћени чланови породице. Годишњи просек броја запослених добија
се тако што се саберу стања крајем сваког квартала (31. марта, 30. јуна, 30. септембра и 31. децембра), збир подели са
4 и заокружи на цео број. Подаци о броју запослених радника дају се на основу кадровске или друге евиденције у
радњи. 
Промет у току године са ПДВ-ом  Под продајом робе на мало сматра се продаја робе крајњим потрошачима 
(првенствено становништву за личну потрошњу, за употребу у домаћинству, за обављање делатности самосталним 
личним радом средствима у својини грађана). У остварени промет укључује се и порез на додату вредност који је
урачунат у продајну цену. 
У колону 5, „Укупно”, уписује се укупан промет у 2008. години за све продавнице преко којих је и остварен. Промет 
обухвата и порез на додату вредност (ПДВ)  који је урачунат у продајну цену.  
У колону 6. уписује се вредност продате робе „за готов новац”, која је плаћена: домаћом и страном валутом
(прерачунатом у динаре), чековима по текућим рачунима грађана и новчаним боновима свих врста, преко картица за
неготовинско плаћање које издају клубови (Diners, American Expres и сл.). Овде се не уписују примљене отплате у
готовом новцу за робу продату на потрошачки кредит. 
У колону 7. уписује се вредност продате робе „на потрошачки кредит”, који су купцима одобриле банке, трговинска
и друга предузећа, у моменту испоруке робе купцима. 
У колону 8. уписује се вредност продате робе „вирманом и на бариране чекове установа и предузећа”, за коју је 
наплата извршена путем вирмана или барираних чекова установа и предузећа. 
У колону 9, „Залихе на крају године, по продајним ценама”, уписује се вредност залиха које се налазе у
продавницама и магацинима радње, са стањем 31.12.2008. године, и то по продајним ценама, са порезом на додату 
вредност (ПДВ). 
Табела 2. ПРОМЕТ, ПО МЕСЕЦИМА, СА ПДВ-ом  Уписује се вредност промета робе - укупно и по месецима, са 
порезом на додату вредност за 2008. годину. Збир вредности оствареног промета по месецима (колона 2) треба да буде
једнак укупно оствареном промету у табели 1, колона 5. 
Табела 3. ОБРАЧУНАТИ ПДВ, ПО КВАРТАЛИМА  Уписује се износ пореза на додату вредност продате робе
који је обрачунат крајњим купцима за 2008. годину, укупно и по кварталима. Предузетници, најчешће, „Пореску 
пријаву” подносе квартално, где је већ израчуната вредност ПДВ за тај период. Зато, на обрасцу уместо месечних
података (12), упишите вредности по кварталима (4). Предузетници које месечно подносе „Пореску пријаву”, збир 
месечних врености ПДВ треба да саберу како би добили укупан износ за назначени квартал. Податак у колони 2 треба
да представља збир података по кварталима. 
Табела 4. ПРОМЕТ РОБЕ, СА ПДВ-ом ПО РОБНИМ ГРУПАМА  Уписују се вредности продате робе по 
структури продајног асортимана, са порезом на додату вредност. Вредност укупног промета робе оствареног у току 
2008. године, мора бити исти као у табели 1, колона 5. Затим, за сваку робну групу (у оквиру које сте остварили 
промет), треба на основу књиговодствене евиденције уписати вредност промета. Уколико је изабрана радња продавала 
производе који нису наведени на листи, вредност продаје тих производа уписати у реду „Друго” (бр. 42) и на линији 
означити о којим производима је реч. Збир вредности продате робе треба да буде једнак укупном промету у првом
реду табеле (00). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Датум _________________ Извештај саставио  Предузетник (одговорно лице) 
    
Место _________________ (М.П.)    

  (име и презиме)  (име и презиме) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Штампано у Републичком заводу за статистику 


