
ТРГ СПС/22 2 3 1 1 0 2 0 2 3 1
Редни број

Датум промјене
1) Назив предузећа

2) Матични број

3) Идентификациони број предузећа (ЈИБ)

Датум промјене
4) Адреса и општина

(шифра општине)

5) Детаљан опис главне дјелатности 1)

6) 6a) Наведите земље поријекла страног капитала         Учешће у %Власништво предузећа на дан 31.12.2022.
(заокружити један од модалитета) (за модалитете 4 и 5)

државно предузеће 1
приватно предузеће (100% домаћи капитал) 2
мјешовито предузеће са више од 50% домаћег капитала 3
мјешовито предузеће са 50% и више страног капитала 4
страно предузеће (100% страни капитал) 5

7) Број локалних јединица на дан 31.12.2022.2)

8) Ако је дошло до реструктуирања предузећа у 2022. години заокружити одговарајући статус за последњу промјену:
(заокружити један од модалитета)

спајање 1 издвајање 4
припајање 2 стечај 5 од када 2 0 2 2
раздвајање 3 ликвидација 6 мјесец година

није било промјене 7

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. 

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ СТРУКТУРНИХ ПОСЛОВНИХ СТАТИСТИКА 
 ЗА ПОДРУЧЈЕ ТРГОВИНЕ  

ЗА 2022. ГОДИНУ

Закон о статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 85/03)
Одлука Владе Републике Српске број 04/1-012-2-3176/21 од 28.10.2021. године о усвајању 
Статистичког програма Републике Српске за период 2022-2025. година ("Службени гласник 
Републике Српске", број 102/21)

Приликом попуњавања упитника користити приложено Упутство за попуњавања и придржавати се описа ставки и 
рачуноводствених конта која су наведена као помоћни индикатор

Молимо да провјерите уписане идентификационе податке. 
Уколико су подаци некоректно уписани  унесите исправке у празан ред испод и упишите  шифру 1. 
Уколико је дошло до стварне промјене одређених података  упишите промијењене податке у празан ред, упишите  шифру 2 и датуме промјена.

ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ ЗА КОЈЕ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЈЕШТАЈ

Шифра 1 или 2

мјесец година

Шифра 1 или 2

мјесец година

1)  Главна дјелатност је дјелатност по основу које се остварује највећи приход или у којој ради највећи број радника.
2) Локална јединица је дио предузећа (радионица, фабрика, складиште, продавница, канцеларија) смјештен на географски одређеној локацији различитој    од
сједишта предузећа. На свакој од тих локација обавља се нека економска дјелатност у којој је запослено једно или више лица тог предузећа. 

(шифрира статистика)



2        -приходи од продаје на велико и мало моторних возила и мотоцикала 01.03.01

6        -од тога приходи од услуга посредовања у трговини на велико 01.02.01

3        -приходи од продаје на велико, осим моторних возила и мотоцикала 01.03.02

4       -приходи од продаје на мало, осим моторних возила и мотоцикала 01.03.03

4)  Подаци се преузимају из биланса успјеха и аналитичке евиденције; финансијски расходи се не укључују. 

02.05.01

524+дио 52921   - Остали трошкови запослених који се третирају као лична примања   (топли оброк, превоз на 
посао, отпремнине, регрес)

 - Доприноси за социјално осигурање који терете послодавца (на зараду)

02.05.02

520+521

02.05.03 xxx xxxxxx

02.09.00

02.10.00

32 Трошкови пореза на производе (таксене марке и др.); искључујући ПДВ и акцизе дио 555

02.00.00

33

34 УКУПНО (1+2+3+4+19+23+24+25+32+33)

Трошкови пореза на производњу (на земљиште, фиксну активу, кориштени рад и сл.) дио 555

30    - Админисративне таксе дио 559

31    - Други оперативни трошкови  (искључујући финансијске трошкове) дио 559

02.08.05

02.08.06

28    - Трошкови репрезентације 551

29    - Чланарине пословним и другим облицима удруживања 554

02.08.03

02.08.04

26    - Трошкови за службено путовање, теренски додатак, одвојени живот и сл. као и 
трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора, одбора за ревизију и др.

522+523+525
+ дио 529

27    - Трошкови стручног усавршавања  (образовање запослених, котизације, стипендије и 
кредити)  

дио 550+дио 
559

02.08.01

02.08.02

24 Трошкови резервисања 541

25 Остали трошкови пословања (збир од 26 до 31)

02.07.00

02.08.00

19 Трошкови запослених  (бруто зараде и накнаде зарада за запослене према платној листи) 
(20+21+22)

23 Трошкови амортизације 540

20  - Бруто зараде и бруто накнаде  зарада запослених  (нето зараде, аконтација пореза на доходак 
и доприноси који терете запослене)

22

02.05.00

02.06.00

17   - Трошкови ренте и оперативног лизинга  (пословни објекти, машине и опрема) 533

18   -  Трошкови осталих непоменутих услуга   (заштита, чишћење, помоћне дјелат. и др.) дио 539+дио 
550

02.04.13

02.04.14

15   -  Трошкови платног промета, банкарске услуге (искључујући плаћање камата) 553

16    - Трошкови спољних сарадника  (привремено и повремено) и осталих запослених путем  агенција 
- бруто износ

дио 539 или 
дио 559

02.04.11

02.04.12

13    - Ројалитети, трошкови накнада за кориштење лиценци, ауторских права, патената и сл. дио 539

14    - Трошкови одстрањивања отпада и трошкови воде дио 539

02.04.09

02.04.10

11    -  Рачунарске и сродне, консултантске, савјетодавне, правне, рачунов., ревизорске и сл. дио 550

12    - Трошкови премија осигурања за штете у вези са пословним средствима 552

02.04.07

02.04.08

9    - Услуге рекламе, пропаганде и приређивања сајмова 534+535

10    - Услуге истраживања и развоја и израда студија  (искључујући капитализоване) 536+537

02.04.05

02.04.06

7    - Транспортне услуге дио 531

8    - Услуге поште и телекомуникација дио 531

02.04.03

02.04.04

5   -  Услуге трећих лица на изради властитих учинака 530

6    - Услуге редовног одржавања од стране трећих лица  (искључујући инвестиционо) дио 532

02.04.01

02.04.02

3 Набавна вриједност продате робе и сталних средстава прибављених ради продаје 501+502

4 Трошкови услуга (збир од 5 до 18)

02.03.00

02.04.00

1 Трошкови сировина и материјала, помоћног и осталог материјала   (искључујући ПДВ) 511+512

2 Трошкови горива и енергије 513

02.01.00

02.02.00

Табела 2.  ТРОШКОВИ ЗА РЕДОВНУ ДЈЕЛАТНОСТ4)

С2 Назив ставке

11 Субвенције на производњу (нпр. за запошљавање, плате, камате, смањење 
загађења и др.)

дио 650

01.06.00

01.07.00

Конто(а) или 
дио конта Вриједност у КМСтатистичка 

шифра

12 УКУПНО  (1+5+7+8+9+10+11) 
3) Подаци се преузимају из биланса успјеха и аналитичке евиденције; финансијски приходи се не укључују.

01.00.00

9 Други пословни приходи (искључујући финансијске приходе) 651 до 659
осим 656 и 657

01.04.00

01.05.00

10 Субвенције на производе (субвенције које се могу приказати по јединици 
производа, нпр.возна карта, брашно, хљеб, млијеко и др.) дио 650

Табела 1.  ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ3)

С1 Назив ставке Конто(а) или 
дио конта 

5 Приходи од пружених услуга  (искључујући ПДВ) 62

8

Вриједност у КМ

7 Приходи од продаје властитих производа  (искључујући ПДВ) 61

Статистичка 
шифра 

01.01.00

01.02.00

Приходи од активирања или потрошње робе и учинака (капитализована производња) 657

1 Приходи од продаје робе за препродају, искључујући услуге одржавања и 
поправка  моторних возила (искључујући ПДВ) (збир 2 до 4) 

01.03.00 60

дио 60

дио 60
дио 60



1 2

1 2

1 2

1 2

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

Табела 6  ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРЕМА ДЈЕЛАТНОСТИ

04.05

04.00

Остали спољни сарадници (нпр. уговори са физичким лицима о 
привременим и повременим пословима)

05.02

3

Табела 3.  СТАЊЕ ЗАЛИХА5)  - вриједност у КМ

С3
Конто(а) 
или дио 

конта 
01.01.2022.

04.02

2

Табела 4.  ЗАПОСЛЕНОСТ

С4

Статистичка 
шифра

Број спољних 
сарадника 
(годишњи 
просјек)

1

2

04.01

 - руководећи и административни радници

 - остали радници (све врсте оперативних радника)

 - радници који раде код куће (на платном списку)

Статистичка 
шифра

Број запослених 
(годишњи просјек )Статистичка 

шифра

Залихе робе за препродају

5

1 10

5) Подаци се преузимају из биланса стања 

2

03.01

03.03

03.04

Залихе сировина и материјала

13

Залихе недовршене производње и полупроизвода

4

3 11

03.05 12Залихе готових производа

од тога: женеУкупно

31.12.2022.Назив ставке

04.04

04.03

Запослени према статусу у запослености

Неплаћена лица (власници и сувласници, чланови породице који раде у 
предузећу)

Плаћени запослени (3+4+5)

Укупан број одрађених 
часова 6)

7) Податак је једнак збиру података са редних бројева 1+5+7 из Табеле 1

6 УКУПНО (1+2 )

4

6) Број одрађених часова обухвата укупан број стварно одрађених часова током читаве године (редовно радно вријеме, прековремени рад, рад недјељом и
празницима и рад ноћу) за сваку категорију према статусу запослености. Не укључују се плаћени а неизвршени часови (годишњи одмор, празници, боловање и сл.)   

Трошкови спољних 
сарадника у КМ

 Укупан број 
одрађених 

часова

05.01

05.00УКУПНО (1+2)

1 Радници запослени путем агенција за пружање пословних услуга и 
посредовање при запошљавању

3

Табела 5.  СПОЉНИ САРАДНИЦИ И ЊИХОВИ ТРОШКОВИ

С5 Врста професионалне услуге

С6 Статистичка 
шифра Вриједност у КМ

1 06.01.00

2 06.02.00

Врста прихода

Приходи од индустријских дјелатности

Приходи од трговине

3 06.03.00

4 06.03.01

5 06.03.02

Приходи од грађевинске дјелатности

       од тога: приходи од високоградње

       од тога: приходи од нискоградње

6 06.04.00

7 06.05.00

8 06.00.00

Приходи од услужних дјелатности

Приходи од пољопривреде, шумарства и рибарства

УКУПНО (1+2+3+4+5+6+7) 7



ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОПУЊАВАЊУ УПИТНИКА И КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ 

1) Молимо да наведете колико вам је било потребно времена за попуњавање упитника и
часова минута

2) Да ли предузеће има E-mail адресу Да Не
молимо да упишете адресу

3) Да ли предузеће има веб страницу Да Не
молимо да упишите адресу

4) Да ли сте заинтересовани  да упитник попуњавате on-line, путем интернета Да Не

5) Име и презиме лица које је попунило упитник 6) Телефон:
(уписати штампаним словима)

7) Потпис одговорног лица, које потврђује дате податке 8) Телефон:

9) Датум:

M.П

ПРОСТОР ЗА ВАШЕ КОМЕНТАРЕ, ПРИМЈЕДБЕ И СУГЕСТИЈЕ
Молимо да упишите било коју сугестију или коментар у сврху унапређења Упитника:

17 Приходи од продаје материјалних сталних средстава (вриједност реализације)

16 Грантови у капиталним добрима додијељени од стране владе и јавне администрације

2

18 451, 457, 481, дио 
482 и дио 489

21 561

19

Број запослених  (годишњи просјек) 09.01.00

09.02.00Приходи од продаје властитих производа, пружених услуга и продаја робе у КМ

1

С8 Статистичка 
шифра

Табела 8.  ПОДАЦИ ЗА ПРЕTХОДНУ ГОДИНУ - 2021.
Назив ставке Податак

дио 532

20

11

Остварени увоз робе и производa  из иностранства

Добављачи из другог ентитета или Дистрикта Брчко

12 Примљене накнаде за штете од осигуравајућих друштава

Приходи од ренте и оперативног лизинга  (објекти и опрема)

15

Приходи од дивиденди и учешћа у добити

Приходи од ројалитета, лиценци, софтвера и других ауторских права

14

13

65408.13.00

08.14.00

08.15.00

Одбитни ПДВ за куповину сировина, материјала и добара (кумулативан промет конта) 

ПДВ плаћен при увозу (кумулативан промет конта)

Обавезе за ПДВ плаћен при увозу (кумулативан промет конта)

650+652

656

дио 679

433+434

651

484

27108.03.00

08.22.00

Обрачунати посебан порез-акцизе

Приход од продаје робе и производa на иностраном тржишту

Приход од продаје (пружања) услуга на иностраном тржишту

480

604 и 614

Табела 7.  ОСТАЛИ ПОДАЦИ  

дио 435

624

08.21.00

08.04.00

08.05.00

602+603+612+
613+622+623

дио 435

08.08.00

Остварени увоз услуга из иностранства

Купци у другом ентитету или Дистрикту Брчко

2

3

С7

1

10

6

7

4

5

9

8

08.01.00

08.02.00

Фактурисани ПДВ на испоруке добара и услуга (кумулативан промет конта)

27, осим 279

47, осим 479

Конто(а) или дио 
конта

Статистичка 
шифра Вриједност у КМНазив ставке

22 08.20.00 010

08.18.00

08.19.00

08.16.00

08.17.00

08.11.00

08.12.00

08.09.00

08.10.00

08.06.00

08.07.00

дио 670

Директни порези (порез на добит, доходак и имовину)

Трошкови инвестиционог одржавања од стране трећих лица на пословним објектима и
опреми 

Приходи од камата на депозите 

Камате плаћене током референтног периода

Улагања у истраживање и развој, независно од извора средстава  (искључујући текуће) 

661




