
Шифра групе услуга                                                                                                   

ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ ЗА КОЈЕ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЈЕШТАЈ

1) Назив предузећа

2) Матични број предузећа

3) Адреса
(шифра општине)

4)
(шифра дјелатности)

1)   Ако се ваша претежна дјелатност разликује од оне у којој сте регистровани, молимо да је што 
детаљније опишете.

Закон о статистици Републике Српске ("Службени гласник
Републике Српске", брoj 85/03). Одлука Владе Републике Српске о
усвајању Статистичког програма Републике Српске за период 2022-
2025  ("Службени гласник Републике Српске", брoj 102/21).

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. 
Тромјесечни извјештај о цијенама у дјелатности чишћења испуњавају пословни субјекти који обављају дјелатност
чишћења (дјелатности разреда 81.2 КД БиХ 2010).                                  
            

ТРОМЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЦИЈЕНАМА У ДЈЕЛАТНОСТИ ЧИШЋЕЊА        

за ____ тромјесечје 2023. 

Дјелатност по КД БиХ 2010 1)



Табела 1. Подаци о оствареном промету предузећа у 2022. години

7
Остале услуге чишћења 

(наведите које)

5 Услуге редовног чишћења возила
 - укључује редовно чишћење аутобуса, возова и осталих 
превозних средстава (искључује се чишћење аутомобила)

6 Димњачарске услуге
 - укључује чишћење димњака, камина и разних врста 
пећи

3
Услуге специјализираног чишћења 

зграда

 - укључује специјално чишћење унутрашњости 
просторија које захтијевају посебно третирање типа 
рачунарских просторија, операционих сала и слично те 
услуге чишћења индустријских машина, резервоара и 
спремника који су дио индустријског комплекса или 
превозне опреме (искључује услуге чишћења за 
пољопривредна здања)

4
Услуге дезинфекције и заштите од 

штеточина

 - укључује дезинфекцију стамбених и других зграда, 
дезинфекцију возила, уништавање инсеката, глодара и 
других штеточина (услуге које имају везе са 
пољопривредом не припадају у овај тип услуге)

1 Услуге основног чишћења зграда

 - укључује опште (неспецијализовано) чишћење свих 
врста објеката као сто су: пословни простори,стамбене 
зграде, куће или станови, творнице, продавнице, 
установе

2 Услуге прања прозора
 - укључује чишћење прозора у зградама и вањско 
чишћење прозора употребом високих скела

Дио I:  ОСТВАРЕНИ ПРОМЕТ 2022. години

У табелу унијети податке о вриједности оствареног промета вашег предузећа у 2022. години, без ПДВ-а. Потребно је
приказати укупан промет предузећа, збирно за дјелатност чишћења те појединачно за сваку скупину услуга чишћења.
Сви подаци уписују се као цијели бројеви, без децимала. Уколико не располажете егзактним књиговодственим подацима
молимо да дате најбољу могућу процјену.

Шифра 
групе 
услуга

Назив ставке Опис
Вриједност промета без 
ПДВ-а, у хиљадама КМ

Укупан промет предузећа
Унесите укупан промет од свих дјелатности вашег 

предузећа

Укупан промет остварен од 
дјелатности чишћења

Треба да одговара збиру ставки од 1 до 7



Молимо погледајте Упутство за попуњавање табеле 2. на наредној страници!

 - 

5 ТЦ Чишћење аутобуса, унутрашње и вањско прање
извршена 

услуга
125,00   137,00   6

4 ТЦ Истребљивање глодара у складиштима, 1750 m2 m2 0,50 0,50 

 - 

41 ТЦ
Чишћење ходника, ручно брисање мраморног 
пода влажном крпом m2 1,00 0,70 

1 УГ
УГ307, уговор на 1 годину, здравствена установа, 
ходници, санитарни простори, ручно и машинско 
прање, свакодневно од 15.00 h  до 21.00 h

уговор 98 900,00 98 900,00

Шифра 
групе 
услуга 

Начин 
формирања 

цијена
Опис услуге

Мјерна 
јединица

Цијена у КМ                                
без ПДВ-а

Разлог 
промјене 

или 
недостатка 

цијене

претходно 
тромјесечје

референтно 
тромјесечје

Примјер правилног попуњавање табеле 2.

I II III IV V VI

Нове основне услуге (Молимо не мијењајте опис услуге у колони 3. Само у случају да за референтно тромјесечје одабрана услуга није 
расположива или више није типична или је битно промијењена, молимо одаберите нову односно замјенску типичну услугу за коју ћете 
навести податке у доњем дијелу ове табеле)

V VI

Дио II: ИЗБОР ОСНОВНИХ УСЛУГА И ПОДАЦИ О ЦИЈЕНАМА 

У табелу унијети по једну основну услугу за сваку групу услуга коју ваше предузеће обавља. Приликом одабира основних
услуга користите се шифрама група услуга из Табеле 1. на претходној страници.
Основна услуга треба да остварује значајно учешће у промету припадајуће групе услуга, односно да је типична за пословање
предузећа. Такође, основна услуга треба да је понављајућа (обављали сте је претходне године и очекујете да ћете је
обављати до краја текуће године) и стабилна (извршена услуга треба бити што сличнија у свом опису током године). Након
што сте одабрали типичне услуге за извјештавање цијена, послужите се наведеним примјером испод табеле, те Упутством на
наредној страници. Ако се појаве знатне промјене услуга или ако се знатно промијенила понуда ваших услуга, молимо да
постојећу услугу замијените другом типичном услугом и прикажете податке за нову услугу за претходни и референтни
квартал (доњи дио табеле 2.)

Разлог 
промјене 

или 
недостатка 

цијене
претходнo 

тромјесечје
референтно 
тромјесечје

Табела 2. Основне услуге чишћења и цијене по тромјесечјима 2023. године

I II III IV

Шифра 
групе 
услуга 

Начин 
формирања 

цијена
Опис услуге

Мјерна 
јединица

Цијена у КМ                                
без ПДВ-а



I IV

II

V

III

VI

Извјештај саставио:

(M.P.)
E-mail

Захваљујемо на сарадњи!

Назив позиције
Телефон / факс Извјештај одобрио:

Простор за напомене:

Уколико имате приједлоге за побољшање изгледа и садржаја извјештаја молимо да исте унесете:

Подаци о особи из вашег предузећа коју можемо контактирати у вези са овим извјештајем :

Име и презиме

Упутство за попуњавање табеле 2.

Шифра групе услуга                                                                                       
Унесите одговарајућу шифру користећи се шифрама групе 
услуга из Табеле 1 на стр.2.

Мјерна јединица
 - m2 

 - час 
 - уговор                                                                                                                                                       
- друге мјерне јединице кориштене за формирање 
цијене изабране услуге

Начин формирања цијене: 
УГ - Уговорна цијена је цијена на бази склопљеног уговора 
исте или врло сличних услуга које се пружају за истог 
клијента. Уговор треба да траје најмање годину дана, а 
услуга на основу њега се клијенту пружа најмање једном у 
тромјесечју.      
ТЦ - Трансакциона цијена је цијена поновљене исте или 
врло сличних услуга које се пружају различитим клијентима 
барем једном у тромјесечју. 
ВЦ - Цијена базирана на времену је цијена одређена 
временом утрошеним за пружање услуге. Обично су цијене 
одређене временом изражене као цијена часа рада - 
сатница.

Цијена                                                                                                           
Молимо унесите цијену услуге фактурисану  клијенту, 
а не цијену из важећег цјеновника предузећа. 
Назначена цијена треба представљати фактурисану 
вриједност за јединицу услуге у претходном и текућем 
тромјесечју.
Из цијене требају бити искључени ПДВ и накнадно 
обрачунати попусти и рабати, а укључене субвенције. 
Уколико је дошло до промјене цијене током истог 
тромјесечја потребно је унијети просјечну цијену.                       

Опис услуге                                                                                                          
Молимо опишите услугу што је могуће детаљније 
користећи све важне факторе који утичу на формирање 
цијене услуге, као нпр.: 
 - тип објекта
 - површина (m2) 
 - трајање уговора
 - учесталост и вријеме чишћења
 - тип третирања
 - висина
 - други фактори важни за формирање цијене услуге.                                                                                                       
Важно! Молимо не мијењајте опис услуге наведен у овој 
колони! 
У случају да за текуће тромјесечје изабрана услуга није 
више расположива, односно битно промијењена, молимо 
изаберите нову, другу основну услугу за коју ћете навести 
податке у доњем дијелу табеле "Нове основне услуге". У 
том случају је такође потребно унијети  цијену и за 
претходно тромјесечје.                                                                                                                                                                                                                              

Разлог промјене/недостатка цијене                                                                         
Уколико је дошло до промјене цијене изабране услуге 
у текућем кварталу у односу на претходни, унесите 
шифру најважнијег разлога промјене цијене (од 1 до 
7). Ако не располажете цијеном за референтни квартал 
унесите шифру 8 или 9 (уколико сте унијели шифру 9 
(1) Нови цјеновник; (2) Потражња је већа од понуде; 
(3) Понуда је већа од потражње; (4) Попуст, акција; (5) 
Прекид попуста; (6) Промјена у трошковима утицала је 
на промјену цијене; (7) Други разлози; (8) Услуга се 
привремено не обавља; (9) Услуга се више не нуди; 
(10) Нова/Замјенска услуга;                         
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