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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. 04/1-012-2-3176/21
("Службени гласник Републике Српске" бр. 102/21).

ТРОМЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ ДИСТРИБУТИВНЕ ТРГОВИНЕ
2022. ГОДИНА

ТРОМЈЕСЕЧЈЕ

Назив предузећа ________________________________________________________________________
1. Матични број __________________________________________________________________________

2. Општина___________________________ Мјесто ____________________________________________
Адреса и број телефона _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
3. Детаљан опис дјелатности

____________________________________________________

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 завода 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.
Подаци се приказују за посматрано тромјесечје и на нивоу пословног субјекта (укључујући и податке за све
локалне јединице).

Табела 1. Подаци о промету и ПДВ-у
С1
1
2
3
4
5
6

Назив ставке

Промет од трговинске дјелатноси (2+3+4)
Трговина на велико и мало моторним возилима и
мотоциклима,
дијеловима и прибором за моторна возила;
поправка моторних возила и мотоцикала
Трговина на велико, осим трговине моторним
возилима и мотоциклима
Трговина на мало, осим трговине моторним
возилима и мотоциклима
Промет од осталих дјелатности
Укупан промет (1+5)

Укупна
Статистивриједност
чка шифра
без ПДВ-а, у КМ
11100
11110
11120
11130
11200
11000

Износ ПДВ-а,
у КМ

1

Табела 2. Број запослених особа, квартални просјек
С 2 Назив ставке
1
2

Укупан број запослених
Од тога у трговини

Табела 3. Одрађени радни сати, бруто плате и накнаде

Статисти- Број запослених
чка шифра
21000
21100

С 3 Назив ставке

Статисти- Број сати
чка шифра

С 3 Назив ставке

Статисти- Вриједност
чка шифра у KM

1

2

Укупан број одрађених сати у кварталу

30000

Бруто плате и накнаде запослених (без доприноса на терет послодавца) 23000

Табела 4. Залихе на крају квартала (31.3, 30.6, 30.9, 31.12)

С4

Назив ставке

Статистичка шифра

2

Од тога залихе трговачке робе

41202

1

Укупне залихе

Табела 5. Мјерење оптерећености код попуњавања извјештаја
РБ
1

Назив ставке

Вријеме потребно за попуњавање извјештаја, у минутама

41002

Вриједност
у KM

СтатистиБрој
чка шифра
60000

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА К КПС ТРГ-2

Истраживањем су обухваћени пословни субјекти који су, према претежној дјелатности, разврстани у
трговину (област 45, 46 и 47 Класификације дjелатности) као и пословни субјекти који су, према претежној
делатности, разврстани у друге дјелатности, али обављају и дјелатност трговине.

Табела 1. Попунити податке о промету и ПДВ-у. Уписати укупну вриједност промета (од трговинских
дјелатности без ПДВ-а) који је, извјештајна јединица, остварила од продаје робе и услуга, без обзира да
ли је наплаћен или не. Код продаје робе на кредит цијели износ исказује се у тромјесечју када је продаја
фактурирсана. Ако је промет остварен посредовањем (агенцијске и сл. дјелатности) исказује се само
провизија. У вриједност прометa (од осталих дјелатности без ПДВ-а) уписати остварен промет од
нетрговинских дјелатности (индустрија, угоститељство, саобраћаји сл.). Износ обрачунатог ПДВ-а
уписати одвојено у предвиђеној колони.

Табела 2. Број запослених представља просјечан број особа које раде током тромјесечја у јединици за коју
се подноси извјештај. Просјечан број запослених у тромјесечју се израчунава тако што се сабира број
запослених на крају сваког мјесеца у тромјесечју и подијели са три.
Број запослених особа укључује и особе које раде у предузећу, али нису на платном списку (власници и
неплаћени чланови породице власника), који редовно раде али не примају фиксни износ плате за рад који
обављају, партнере и волонтере. Нису укључени радници који су ангажовани путем агенција за
запошљавање.
Табела 3. Одрађени часови рада укључују укупан број стварно одрађених часова запослених током
тромјесечја (редовно радно вријеме, прековремени рад, рад недељом и празницима, рад ноћу, и сл.). Не
укључују се сати који су плаћени, али нису одрађени због празника, годишњег одмора, боловања и сл. Бруто
плате и накнаде запослених представљају укупне плате које укључују: нето плате, доприносе на терет
запосленика (доприноси из плата), аконтацију пореза на доходак и накнаде које се третирају као лична
примања (топли оброк, трошкови превоза на посао, регрес, јубиларне награде, отпремнине и сл.).

Табела 4. Вриједност залиха исказује се у набавним цијенама без повратног ПДВ-а. Залихе трговачке
робе укључују залихе роба које су набављене искључиво за даљу продају на велико или мало у истом стању
у ком су набављене. Не укључује се роба која се на складишту предузећа чува за трећа лица уз наплату
(комисиона роба).
Простор за коментар (молимо наведите објашњење за сва већа одступања у подацима у односу на
предходно извјештавање):

Образац попунио:

____________________________________________________________
(уписати име и презиме)
Тел/Факс: _______________________________________________

Е-mail: ___________________________________________________
Датум: ___________________________________

М.П.

Извјештај одобрило одговорно лице:
__________________________________________

