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ПРАВНИ ОСНОВ 
 

 
Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 85/03) и Статистичким програмом Републике 
Српске за период од 2022-2025. годинe (Одлука Владе Републике Српске о усвајању бр. 
04/1-012-2-3176/21. године, објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 
102/21). 
 
МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ 
 

 
ЦИЉ И САДРЖАЈ 
 
Циљ ове статистичке активности јесте прикупљање годишњих података о произведеним и 
продатим количинама и вриједности продаје за сваки поједини производ према важећој 
Номенклатури индустријских производа (НИП). 
 
ЈЕДИНИЦЕ ПОСМАТРАЊА / ИЗВЈЕШТАЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
 
Годишњи извјештај индустрије подносе предузећа која послују средствима у државној, 
задружној, мјешовитој и приватној својини, а која су према Класификацији дјелатности, 
заснованој на NACE Rev.2, разврстана у подручја: B – Вађење руда и камена, C –
Прерађивачка индустрија, D – Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, 
паром и климатизација, и из подручја E – Снабдијевање водом; Канализација, управљање 
отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине (област 36 – Прикупљање, 
пречишћавање и снабдијевање водом и грана 38.3 – Рециклажа (прерада) материјала). 
Подаци обухватају и резултат активности јединица које се баве индустријском 
производњом, а налазе се у саставу неиндустријских предузећа. 
 
ОБУХВАТ 
 
 
Годишњим извјештајем индустрије обухваћена су сва активна предузећа из Пословног 
регистра која имају индустрију као главну или као споредну дјелатност а имају 10 и више 
запослених. Приликом одређивања обухвата мора бити задовољен основни услов:  
обухватање 90% укупне производње на нивоу разреда дјелатности. 
 
МЕТОД И ВРИЈЕМЕ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА 
 
Прикупљање података у оквиру ове статистичке активности обавља се извјештајном 
методом. Периодика истраживања је годишња. За попуњавање Годишњег извјештаја 
индустрије потребно је користити Номенклатуру индустријских производа – НИП 
БиХ/PRODCOM 2022, која је у својој основи НИП БиХ 2010 ажурирана у складу са насталим 
промјенама у ЕУ PRODCOM листи.  
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ОБАВЕЗА ЗАШТИТЕ ПОВЈЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 
 
Подаци се објављују на нивоу производа дефинисаних „Номенклатуром индустријских 
производа“, раздвојено према шифри производње, за ниво Републике Српске. Повјерљиви 
подаци су заштићени у складу са члановима 25. и 27. Закона о статистици Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 85/03) и у складу са Правилником о 
заштити повјерљивих података. 
 
 
ДЕФИНИЦИЈЕ ОСНОВНИХ ОБИЉЕЖЈА - ИНДИКАТОРА 
 
Индустријска производња обухвата готову производњу у натуралном облику, без обзира 
да ли се добијени производ у цјелини или дјелимично даље прерађује у предузећу или се 
као финални производ испоручује изван предузећа. У готову производњу не укључује се 
недовршена производња, све док у процесу производње не достигне фазу која је у НИП 
исказана као посебан производ са одређеном шифром и називом. 
 
Годишњи подаци индустријске производње обухватају агрегирану остварену годишњу 
производњу, продају и вриједност продаје сваког појединог производа према шифри из 
важеће НИП. Вриједност продаје добијена је на основу продајних цијена из фактура, с тим 
што цијене обухватају трошкове паковања, а искључују трошкове превоза, попусте 
потрошачима и ПДВ. 
 
УСАГЛАШЕНОСТ СА МЕЂУНАРОДНИМ ПРЕПОРУКАМА И СТАНДАРДИМА 
 
Годишњи извјештај индустрије је усаглашен са међународним стандардима и прописима 
Европске уније (Council Regulation (EEC) No. 3924/91, од 19.12.1991. године). Номенклатура 
индустријских производа - НИП БиХ/PRODCOM 2022, потпуно је усаглашена са ЕУ 
PRODCOM листом за потребе спровођења ИНД-21/PRODCOM истраживања. 
 
НОМЕНКЛАТУРА ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА 
 
Номенклатура индустријских производа је стандард који се користи за груписање и 
разврставање индустријских производа у подручју пословних статистика, првенствено у 
статистици индустријске производње, при компилирању краткорочних и годишњих 
статистичких података и индикатора а који су у функцији квалитетног праћења промјена 
у домену индустријске производње. 
 
Номенклатура индустријских производа периодично се ажурира у складу са 
стандардима које прописије Статистичка канцеларија ЕУ (Еуростат). Процес ажурирања, у 
одређеним случајевима, може да захтијева груписање или раздвајање појединих 
шифара индустријских производа што за посљедицу има појаву нових или нестанак 
постојећих шифара. 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЈА СПРОВОЂЕЊА 
 

 
ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТАТИСТИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
 
Одговорни произвођач годишњих података о индустријској производњи јесте Републички 
завод за статистику Републике Српске. 
 

 
Прикупљање података се обавља у Подручним јединицама Републичког завода за 
статистику Републике Српске, док се унос и обрада података обавља у Одјељењу 
производних статистика Завода. 
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ОБАВЕЗНОСТ ДАВАЊА ПОДАТАКА 
 
Извјештајне јединице су дужне да достављају податке Републичком заводу за статистику 
Републике Српске у складу са Законом о статистици Републике Српске.  
 
 
ПЕРИДОИКА СПРОВОЂЕЊА 
 
Извјештајна  јединица  је  дужна  да  достави  податке  Подручној  јединици  Републичког 
завода за статистику до 19.  марта за претходну годину. 
 
 
 
ИНСТРУМЕНТАРИЈУМ 
 
УПИТНИК 

За  спровођење  ове  статистичке  активности  користи  се  упитник  „Годишњи  извјештај 
индустрије – ИНД-21“ који се налази на званичном веб сајту Завода, на страници: 
 
https://www.rzs.rs.ba/static/uploads/obrasci/industrija/OBRAZAC_IND-21_2022.pdf 
 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ УПИТНИКА 

Упутство за попуњавање упитника налази се на страници: 
 
https://www.rzs.rs.ba/static/uploads/obrasci/industrija/Uputstvo_za_IND-21_2022.pdf 
 
 
ПУБЛИКОВАЊЕ 
 
Подаци се објављују годишње за ниво Републике Српске. Претходни резултати 
објављују се 1. јула у годишњем саопштењу „Индустријска производња – 
PRODCOM“, а коначни резултати 1. октобра у бази података која се налази на 
званичној веб-страници Завода. 
  
 
 
 
Припремила: 

Андреа Ерак-Латиновић 

Посљедње ажурирање: 

10. 03. 2023. 

 


