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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЈЕШТАЈА ИНДУСТРИЈЕ ИНД-21 
 
 

Табела 1. Остварена производња, утрошенa количина, стање залиха и продаја  
 

Сваки пословни субјект који се бави индустријском производњом треба приказати 
цјелокупну индустријску производњу остварену у референтној години. За сваки производ или 
услугу треба уписати шифру и назив производа или услуге и јединицу мјере из Номенклатуре 
индустријских производа НИП БиХ/PRODCOM. НИП БиХ/PRODCOM у својој основи је НИП 
БиХ 2010 („Службени гласник Републике Српске“, број 23/11 од 9. марта 2011. године), 
ажуриран у складу са насталим промјенама у ЕУ PRODCOM листи. НИП БиХ/PRODCOM која је 
тренутно у употреби можете пронаћи на званичној интернет страници Завода www.rzs.rs.ba – 
Статистичке области/Индустрија/Методологија. 
 
 У колону "3" за властиту производњу, тј. производњу из купљених или властитих 
сировина извјештајна јединица уписује шифру "0", а за услужну производњу шифру "1". 
 
 У колону "4" уписати званичну ознаку јединице мјере из НИП БиХ/PRODCOM. 
 
 У колони "5" приказује се остварена производња производа и услуга у референтној 
години без разлике да ли је производ намијењен продаји или даљој преради у извјештајној 
јединици или комбиновано. Производ се исказује у јединици мјере (из колоне "4") прописаној у 
НИП БиХ/PRODCOM. 
  
 У колони "6" приказују се количине производа који су се даље прерађивали или 
обрађивали у истом предузећу и тиме постали производ са новом шифром из НИП 
БиХ/PRODCOM. 
  
 У колони "7" приказују се количине залиха готових производа стање 01. јануара 
референтне године, а у колони "8" количине залиха готових производа стање 31. децембра 
референтне године према извршеној инвентури. 
 
 Продаја индустријских производа и услуга приказује се у колонама од "9" до "14". У 
колони "10" уписује се вриједност производа и услуга на основу продајних цијена из фактура 
за приказане количине у колони "9", с тим што цијене обавезно морају садржавати трошкове 
паковања, чак и ако се они наплаћују одвојено и све индиректне порезе осим ПДВ-а. У цијене 
(вриједност) производа не смију бити укључене сљедеће ставке: трошкови превоза (осим до 
прве жељезничке станице односно отпремног терминала, ако трошкови отпреме нису одвојено 
наплаћени) и попусти потрошачима. 
 Под продатим количинама производа треба приказати и изнајмљене производе (нпр. 
рачунарску опрему, телефонске инсталације, машине и сл.) и машине, опрему или хале 
произведене за властите потребе, односно производе за властиту инвестициону изградњу. 

У колони "12" треба приказати дио укупне вриједности продаје производа и услуга који 
је остварен у земљама Еуро-зоне иностраног тржишта, тј. вриједност продаје производа и 
услуга у иностранству - извоз у земљe Еуро-зоне. Земље Еуро-зоне су: Аустрија, Белгија, 
Естонија, Финска, Француска, Грчка, Холандија, Ирска, Италија, Кипар, Летонија, Литванија, 
Луксембург, Mалта, Њемачка, Португал, Словачка, Словенија, Шпанија. 

У колони "13" треба приказати дио вриједности продаје производа и услуга остварен у 
свим осталим земљама свијета, тј. извоз у земље које нису у Еуро-зони. 

У колони "14" треба уписати "1" или "2", у зависности да ли је извоз директан - "1"  или 
преко попсредника - "2". 
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          Као извоз треба приказати вриједност извезених добара и услуга у КМ прерачунату на 
основу текућег девизног курса. Вриједност извезених добара и услуга у КМ представља дио 
укупне фактурисане продаје што га је извозом остварила јединица за коју се подноси извјештај.
  

 Збир залиха на почетку године и произведених количина у референтној години треба 
бити једнак збиру количина утрошених за даљу индустријску производњу извјештајне јединице, 
продатих количина и залиха на крају референтне године. Несклад може наступити због квара 
на производу, пожара, поплаве, крађе или сличних разлога. За свако значајније одступање 
треба дати текстуално објашњење у извјештају или у посебном допису који треба приложити уз 
извјештај. 
 
 Услужна производња индустријских производа представља производњу на основу 
уговора, којим пословни субјект од сировина којима је власник наручилац, производи одређени 
производ дефинисан НИП БиХ/PRODCOM. Услужну производњу индустријских производа треба 
приказати произвођач као и редовну (властиту) само што у колону "3" треба уписати шифру 
"1", а за продају у вриједносном износу у колони "10" треба исказати само вриједност учињене 
услуге.  
  Индустријске услуге обухватају услуге дораде индустријских производа (бојење, 
финиширање, штампање текстила, позлаћивање, радирање, лакирање и сл.), поправке, 
одржавање и инсталисање машина и опреме.  

Индустријска услуга, као и индустријски производ, може бити дорада купљених 
производа (шифра производње "0") и дорада на основу уговора коју треба приказати као 
услужну производњу ("1"). Исказују се у ефективним часовима (осим у текстилној индустрији за 
бојење текстила). 
 

Табела 2. Запослени (годишњи просјек на основу стања на крају мјесеца)   
 

Уколико се ради о предузећу чија је претежна дјелатност индустријска, приказују се 
радници у свим дјелатностима извјештајне јединице за коју се подноси извјештај, укључујући и 
раднике у помоћним и неиндустријским дјелатностима. Међутим, ако извјештајна јединица 
представља индустријску јединицу у саставу неиндустријског предузећа тада се дају подаци 
само о броју запослених те јединице, а не цијелог предузећа.  

 
Индустријске дјелатности - обухватају раднике пословног субјекта запослене у 

подручјима Вађење руда и камена, Прерађивачка индустрија, Производња и снабдијевање 
електричном енергијом, гасом, паром и климатизација и из подручја – Снабдијевање водом; 
Канализација, управљање отпадоми дјелатности санације (ремедијације) животне средине 
(област 36 –Прикупљање, пречишћавање и снабдијевање водом и грана 38.3 – Рециклажа 
(прерада) материјала, укључујући раднике управе, као и помоћних радионица и других 
неиндустријских дјелатности који врше услуге само за пословни субјект за који се подноси 
извјештај. 

Неиндустријске дјелатности - обухватају 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 податак не попуњавају индустријске пословне 
јединице неиндустријског пословног субјекта). 

 
Табела 3. Вријеме утрошено за попуњавање извјештаја (у минутама) 
 
Потребно је приказати вријеме - колико је минута утрошено за припрему података и 

попуњавање извјештаја. 


