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Сви подаци имају карактер пословне тајне.

ПОДАЦИ О ИЗВЕШТАЈНОЈ ЈЕДИНИЦИ

ПОПУЊАВА СТАТИСТИКА

1. Пословно име

8

Матични број

2. Матични број
13

Насеље (место)

3. Општина

Општина
17

Улица и кућни број

Редни број из адресара

4. Претежна делатност (група)

21

Претежна делатност

2 0

23

(одговор написати текстом и шифром)

Месец

25

Година

ПРОМЕТ ИЗВЕШТАЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Трговинска група делатности1
Промет са ПДВ-ом,
хиљ. РСД

Врста
слога
1

2

4

29

7

Обрачунати ПДВ2, хиљ. РСД

у предизвештајном
месецу

у извештајном
месецу

у предизвештајном
месецу

у извештајном
месецу

3

4

5

6

Укупан промет пословног субјекта
у Републици Србији3
Од тога: промет од трговине на мало

1
2

(ред 3 + ред 6)

Србија – север (ред 4 + ред 5)
од тога:

3
4
5

Београдски регион
Регион Војводине
Србија – југ

6
30

40

50

60

70

1

Уписује се шифра групе делатности из области 47 КД за коју је пословни субјект регистрован према Класификацији делатности.
Пословни субјект чија претежна делатност није трговина на мало треба да упише шифру трговинске групе делатности у којој
остварује највећи промет у трговини на мало.
2

Уписују се износи ПДВ-а који су обрачунати на фактурисани промет.
Подаци се односе на вредност целокупног промета свих делатности пословног субјекта (трговина на мало, трговина на велико,
спољна трговина, угоститељство, саобраћај, индустрија, грађевинарство и др.). Не обухватају се финансијски, ванредни и остали
пословни приходи (закуп, камате, курсне разлике, субвенције и др.).

3

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА
Овај образац попуњавају правна лица која су, према претежној делатности, разврстана у трговину на мало
(област 47 Класификације делатности), и то сва велика и средња (према висини оствареног прихода), док су
мала изабрана методом случајног узорка. Истраживањем је обухваћен и мањи број пословних субјеката
који су, према претежној делатности, разврстани у друге делатности, али обављају и трговину на мало.
Трговинска група делатности Пословни субјект чија је претежна делатност трговина на мало, према
Класификацији делатности („Службени гласник РС“, број 54/10), уписаће исту шифру и код трговинске
групе делатности. Извештајна јединица чија претежна делатност није трговина на мало (већ нека друга)
треба да упише шифру трговинске групе делатности у којој остварује највећи промет од трговине на мало.
Укупан промет пословног субјекта обухвата фактурисану вредност прихода од продаје производа, робе и
услуга од свих делатности које обавља (трговина на мало, трговина на велико, спољна трговина,
угоститељство, саобраћај, индустрија, грађевинарство и др.), а не обухвата приходе остварене продајом
основних средстава, као ни финансијске, ванредне и остале пословне приходе (закуп, камате, курсне
разлике, субвенције и др.).
Промет од трговине на мало обухвата вредност робе продате крајњим потрошачима. У промет трговине
на мало укључује се продаја робе: становништву за личну потрошњу, за употребу у домаћинству, другим
потрошачима који се снабдевају по малопродајним ценама, становништву путем консигнација (било да се
обавља из складишта или из продавнице). Промет се приказује са порезом на додату вредност (без обзира
на начин обрачуна и плаћања ПДВ-а) који је купцима урачунат у продајну цену. Искључује се сваки промет
опреме и објеката који су својина предузећа (Закон о порезу на додату вредност).
Пословни субјекти који су обвезници пореза на додату вредност приказаће у назначеним колонама износ
промета са ПДВ-ом (који је обрачунат на фактурисани промет), а они који то нису уписаће само износ
оствареног промета (у напомени, бар првог месеца, наведите да нисте обвезници ПДВ-а).
Вредност ПДВ-а (колоне 5 и 6) јесте износ пореза који је обрачунат на фактурисани промет (у
предизвештајном и извештајном месецу), а који је већ приказан у оквиру промета са ПДВ-ом (колоне 3 и 4).
Основ за прикупљање и објављивање података о статистичким територијалним јединицама је Уредба о
номенклатури статистичких територијалних јединица („Службени гласник РС“, бр. 109/09 и 46/10), која се
примењује од 2011. године. Пословни субјект чије се седиште налази на једној територији а има пословне
јединице (продајне објекте) и на другим територијама приказаће свој укупан промет, а затим само промет
робе од трговине на мало и тај промет распоредити по статистичким територијалним јединицама на којима
је и остварен. На пример, ако је пословни субјект регистрован у Београду, где има и продајне објекте, али
их има и у Новом Саду и Нишу, уписаће податке на следећи начин: 1. укупан промет остварен у Републици
Србији (који може бити једнак промету од трговине на мало или већи од њега); 2. само промет од трговине
на мало на територији Републике Србије; 3. од тога, промет од трговине на мало на територији Србија –
север (представља збир промета оствареног у Београду и Новом Саду); 4. посебно приказати промет за
Београдски регион, односно Регион Војводине; и 5. у реду Србија – југ уписати промет остварен у
продајним објектима тог предузећа на територији Ниша.
Подаци у табели исказују се у хиљадама динара (РСД), без децимала и дају се на основу књиговодствене
документације.

Молимо Вас да коректно попуњен извештај доставите до 12. у месецу за претходни месец.
У случају да до тог тренутка не располажете подацима, молимо Вас за поуздане процене.

За све додатне информације можете се обратити на телефоне Републичког завода за статистику:
011/24-12-922, локали 315, 331 и 216; факс: 011/24-11-922 или 021/48-74-293 – Сектор за статистику
АП Војводине.
Напомена:

Молимо Вас да наведете разлог већих одступања ( 10%) датих података у овом месецу у односу на претходни
месец или да дате коментар који ближе објашњава настале разлике:
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