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Шифра активности 

МЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ ИНДУСТРИЈЕ 

за мјесец  __________________2023. године 

ПОДАЦИ ЗА ЈЕДИНИЦУ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЈЕШТАЈ 
(пословни субјект, пословна јединица у саставу) 

ПОПУЊАВА СТАТИСТИКА 

а) Назив _______________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

(пословна јединица уписује пословни субјект у чијем је саставу и свој назив) Редни број из aдресара

б) Матични број ________________________________________________________  

 Редни број пословне јединице у саставу _________________________________  

в) Општина ____________________  Мјесто ________________________________  

Улица и кућни број ________________________ Телефон ____________________  

 e-mail ______________________________________________________________  

г) Дјелатност __________________________________________________________  

Мјесечни извјештај индустрије М КПС ИНД-1 подносе пословни субјекти разврстани у подручја В - Вађење руда и камена, С – 
Прерађивачка индустрија и D – Производња и снабдијевање ел. енергијом, гасом, паром и климатизација (осим гране 35.3), као и 
индустријске пословне јединице у саставу неиндустријских пословних субјеката. 

Мјесечним извјештајем индустрије прикупљају се подаци о броју запослених, произведеним количинама и приходима од 
продаје производа и услуга на домаћем и страном тржишту. 

Попуњавање  Мјесечног  извјештаја  индустрије   М  КПС   ИНД-1  за  2023.  годину  захтијева  примјену  Мјесечне 
номенклатуре индустријских производа (Мјесечни НИП), која је заснована на стандардима Европске Уније који регулишу ову 
област и оригиналној листи индустријских производа - PRODCOM листи. Мјесечни НИП БиХ који је тренутно у употреби можете 
пронаћи на званичној интернет страници Републичког завода за статистику www.rzs.rs.ba - Статистичке области/Индустрија/
Методологија. 

Захваљујемо на сарадњи. 

Табела 1. ЗАПОСЛЕНИ - стање посљедњег дана у мјесецу 

Назив дјелатности
Шифра инд. 
дјелатности

Број 
запослених

Коментари, примједбе и напомене 

1. Индустријске дјелатности1) 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

2. Неиндустријске дјелатности2) 

3. Укупно запослени (1+2)

1) Запослени у подручјима B, C и D, укључујући раднике управе, као и помоћних радионица и других неиндустријских дјелатности који врше услуге 
само за пословни субјект за који се подноси извјештај 
2) Обухвата раднике пословног субјекта запослене у трговини, пољопривреди, грађевинарству, саобраћају и другим неиндустријским 
дјелатностима у саставу индустријског пословног субјекта који врше услуге у оквиру и изван пословног субјекта за који се подноси извјештај (овај 
ред не попуњавају индустријске пословне јединице неиндустријског пословног субјекта)

Закон о статистици Републике Српске ("Службени гласник 
Републике Српске" бр. 85/03) 
Одлука Владе Републике Српске о усвајању Статистичког 
програма 2022-2025, 04/1-012-2-3176/21 ("Службени 
гласник Републике Српске" бр. 102/21) 

М КПС ИНД-1 



Табела 2. ГОТОВА ПРОИЗВОДЊА 
 Индустријске производе и услуге разврстати према Мјесечној номенклатури индустријских производа (Мјесечни НИП), која је објављена на 

www.rzs.rs.ba - Статистичке области/Индустрија/Методологија. 

 

Готова производња2) 

 
Шифра производа Назив производа/услуге (дати кратки опис) 

Шифра 
производње1) 

Јединица 
мјере 

у 
извјештајном мјесецу 

од почетка године до краја 
извјештајног мјесеца 
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1) Уписати шифру 0 за властиту производњу; шифру 1 за услужну производњу 
2) Приказати укупно произведене количине без обзира да ли су намијењене за продају или даљу прераду у пословном субјекту или пословној јединици 

 
Табела 3. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА У ИЗВЈЕШТАЈНОМ МЈЕСЕЦУ У КМ3) 
 Укупни приходи од 

продаје 
На подручју  

Републике Српске 
На подручју Федерације 
БиХ и Дистрикта Брчко 

На страном тржишту 

1 2 3 4 

Приходи од продаје индустријских производа и услуга     

 
3) Приказује се укупна вриједност фактурисаних прихода од продаје индустријских производа и услуга у извјештајном мјесецу, на нивоу пословног субјекта или пословне јединице у саставу за коју се подноси извјештај. Подудара се 
са тржишном вриједности проданих индустријских производа и услуга испоручених трећим лицима на домаћем и страном тржишту. У вриједност се укључују сви трошкови транспорта и паковања, те порези на фактурисана добра и 
услуге, осим пореза на додату вриједност (ПДВ-а). Искључују се сви попусти и снижења цијена те вриједност враћених пакованих производа, осим готовинских попуста. 

 

Табела 4.  Вријеме утрошено за попуњавање извјештаја, у минутама  

 
 
  Потпис лица које је попунило образац    Потпис руководиоца 
    

М. П. 
  

Датум       
 


