
 
 
 
 
 

 
 

МЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ ТРГОВИНЕ НА МАЛО 
 

за мјесец _______________ 2023. 
 
 

ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ ЗА КОЈЕ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЈЕШТАЈ 
 

1. Назив предузећа    __________________________________________________   
    
2. Maтични број предузећа    ____________________________________________          

           
3. Општина    _________________________________________________________          

           
4. Адреса    __________________________________________________________          

  __________________________________________________________          

5. Teлефон    _________________________________________________________          
           
6. Дјелатност по КД БиХ 2010    __________________________________________          

            
Молимо да прије попуњавања Упитника прочитате Упутство 

 
Табела 1. Подаци о промету и ПДВ-у 
 

  

Претходни мјесец Извјештајни мјесец 

Промет без 
ПДВ-а 

Износ ПДВ-а 
Промет без 

ПДВ-а 
Износ ПДВ-а 

1. Укупан промет од трговине на мало     

2. 
Од тога: 

У Федерацији Бих     

3. У Брчко Дистрикту     

4. Промет од осталих дјелатности     

 
Рок за достављање извјештаја: 10-ти у мјесецу 

 
УКОЛИКО НЕ РАСПОЛАЖЕТЕ ТАЧНИМ КЊИГОВОДСТВЕНИМ ПОДАЦИМА, МОЛИМО ДА ДАТЕ НАЈБОЉУ ПРОЦЈЕНУ 

 

НАПОМЕНА (молимо наведите објашњење за велика неочекивана одступања у извјештајном мјесецу у 
односу на претходни): 

 

 

 

 

 
  

M KПС ТРГ-1 0 6 1 3 1 3 0 1 

 Шифра стат. истраживања 

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

Обавеза давања података Републичком заводу за статистику Републике Српске заснива се на члану 8. Закона о 
статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 85/03). 
Обавеза Републичког заводу за статистику Републике Српске за заштиту достављених повјерљивих података заснива 
се на члану 27. и члану 28. истог Закона. С тим у вези, податке прикупљене у статистичке сврхе, Завод не смије 
користити за друге намјене и објављивати као појединачне. 



 
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ УПИТНИКА 

 
  

 

Овај образац попуњавају пословни субјекти који су, према претежној дјелатности, разврстани у трговину на 

мало (област 47 Класификације делатности) као и мањи број пословних субјеката који су, према претежној 

делатности, разврстани у друге дјелатности, али обављају и дјелатност трговине на мало. 

Укупан промет од трговине на мало (пословног субjекта) обухвата вриједност продате робе крајњим 

потрошачима (првенствено становништву за личну потрошњу, за употребу у домаћинству, као и другим 

потрошачима који се снабдијевају по малопродајним цијенама). Из промета се ИСКЉУЧУЈЕ порез на додану 

вриједност који је купцима урачунат у продајну  цијену, за предходни и извјештајни мјесец. Вриједност 

промета уписати без децималних мјеста. 

У износ ПДВ-а уписати укупан износ пореза на додану вриједност који је обрачунат крајњим купцима у 

претходном и извјештајном мјесецу. 

Уколико имате пословне јединице на територији Федерације БиХ и/или Брчко Дистрикта потребно је да од 

укупног промета у трговини на мало у Табели 1. издвојите податке који се односе само на те јединице (редни 

број 2 и/или 3). Промет од осталих  дјелатности обухвата фактурисану вриједност прихода од продаје роба, 

производа и услуга (трговине на велико, угоститељство, саобраћај, индустрија, грађевинарство и других 

дјелатности изузев трговине на мало). 

Како су ваши подаци неопходни за праћење промета у трговини на мало и укупних економских 

кретања у Републици Српској, молимо вас да испоштујете наведене рокове за достављање 

извјештаја. 

 
 
 
 

___________________________________ 
                    Име и презиме  
 
Датум: _____________________________ 

 
Тел/факс: __________________________ 
 
 
___________________________________                               М.П. 
                  Извјештај одобрио 


