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Методолошка објашњења Methodological explanations 
  

ОСНОВНИ СТРУКТУРНИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА 
ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКА 

BASIC STRUCTURAL INDICATORS OF BUSINESS 
ACTIVITIES OF ENTERPRISES AND ENTREPRENEURS 

  
Методологија за провођење истраживања је усклађена 

са европским статистичким стандардима и њен садржај је 
прописан основном ЕУ Регулативом 295/2008 и регулативама 
за имплементацију 250/2009 и 251/2009 и 275/2010. 

Methodology used for the survey implementation is 
harmonised with the European statistical standards and its content 
is stipulated in the basic EU Regulation 295/2008 and in the 
implementation regulations 250/2009, 251/2009 and 275/2010. 

  Извори и методe прикупљања података Sources and methods of data collection 
  
Подаци структурних пословних статистика добијају се 

редовним Годишњим извјештајем структурних пословних 
статистика активних прeдузећа и процјеном података 
активних предузетника, који послују тржишно и чије је 
сједиште на територији Републике Српске. 

Data on Structural Business Statistics are obtained through 
the regular Annual report on Structural Business Statistics of 
active enterprises and estimates of data for active entrеpreneurs, 
operating commercially, with headquarters on the territory of 
Republika Srpska. 

  У провођењу ове статистичке активности  користи се метод 
пуног обухвата за предузећа са 20 и више запослених, а метод 
узорка за предузећа са мање од 20 запослених. Узорак се 
креира на основу података Статистичког пословног регистра и 
дизајнира као случајни стратификовани узорак. Подаци за 
предузетнике се процјењују на основу података предузећа. 

The method of full coverage is used to conduct this survey for 
enterprises with 20 or more persons employed, and the sample 
method is used for enterprises with less than 20 persons employed. 
The sample is based on the Statistical Business Register data and it 
is designed as a stratified random sample. Data on entrеpreneurs 
are estimated on the basis of data for enterprises. 

  Резултати структурних пословних статистика су 
процијењени подаци основних структурних показатеља о 
пословању предузећа и предузетника, који су дати према 
подручјима дјелатности и величини субјекта. 

Results of Structural Business Statistics are estimated data  
on basic structural indicators of business activities of enterprises 
and entrеpreneurs, which are presented by section of activities 
and by size of entities.  

  За процјену резултата предузећа коришћен је Хорвиц-
Томпсонов  (Horvitz-Thompson) метод процјене, којим се, преко 
одређеног скупа података (узорак) и пондера (тежинских факто-
ра за сваку посматрану јединицу скупа), врши оцјена непознатих 
параметара за цијелу популацију. За процјену резултата 
предузетника коришћен је метод регресије и корелације. 

The “Horvitz-Thompson” estimation method is used to 
estimate results of enterprises. This method estimates unknown 
parametres for the entire population using a specific set of data 
(sample) and weights (weight factors for each observed unit in the 
set). For estimation of results of entrеpreneurs the method of 
regression and correlation was used. 

  Обухватност и упоредивост података Coverage and comparability of data 
  Оквир за провођење активности представља Статистички 

пословни регистар, који се води и ажурира у Републичком 
заводу за статистику Републике Српске. Извјештајне јединице 
су економски активна предузећа и предузетници из 
Статистичког пословног регистра.  

The framework for survey implementation is the Statistical 
Business Register, maintained and updated at the Republika 
Srpska Institute of Statistics. Reporting units are all economically 
active enterprises and entrеpreneurs from the Statistical Business 
Register.  

  Структурним пословним статистикама у 2015. години 
обухваћена су предузећа и предузетници из подручја 
индустрије (B, C, D и E), Грађевинарства (F), Трговине на 
велико и мало; поправка моторних возила и мотоцикала (G) и 
нефинансијских услуга (H, I, J, L, M, N, P, Q и S), према 
Класификацији дјелатности КД БиХ 2010.  

Structural Business statistics in 2015 covered enterprises 
and entrеpreneurs from the sections Industry (B, C, D and E), 
Construction (F), Wholesale and retail trade; repair of motor 
vehicles and motorcycles (G) and of Non-financial Services (H, I, 
J, L, M, N, P, Q and S), in accordance with the Clasification of 
Economic Activities KD BiH 2010.  

У подручјима P и Q oбухваћени су само субјекти из 
приватног (профитног) сектора. У складу са ЕУ регулативом 
295/2008, у подручју S не обухвата се област 94. 

In the sections P and Q, only entities from the private (profit) 
sector are covered. According to the EU Regulation 295/2008, 
division 94 is not covered in the section S. 

  Дефиниције Definitions 
  Величина предузећа и предузетника одређена је 

бројем запослених, према којем се разликују мала, средња и 
велика предузећа и предузетници. Просјечан годишњи број 
запослених у малим предузећима и предузетницима је од 0 до 
49 радника, у средњим од 50 до 249, а у великим 250 и више 
радника.  

Size of enterprise and entrеpreneurs is determined by the 
number of employees and based on this classification enterprises 
and entrepreneurs can be small, medium and large. The average 
annual number of employees in small enterprises and entrеpreneurs 
is between 0 and 49 persons employed, in medium ones between 50 
and 249 persons employed and in large ones 250 or more people. 

  Број предузећа и предузетника обухвата субјекте  из 
Статитистичког пословног регистра у популацији која је предмет 
посматрања, а који тржишно послују и били су активни барем 
дио посматране године (остварили промет или имали 
запослене). Искључују се сва привремено неактивна (мирујућа) 
или стварно неактивна предузећа и предузетници. 

Number of enterprises and entrеpreneurs covers 
entities from the Statistical Business Register in the population 
which is subject to observation, which operate commercially and 
were active for at least a part of the observation year (with either 
realised turnover or employees). Temporarily inactive (quiescent) 
and actually inactive enterprises and entrepreneurs are excluded. 
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Број запослених обухвата лица која имају заснован радни 
однос на неодређено или одређено вријеме са пуним или 
непуним радним временом. Бројем запослених обухваћени су 
сезонски радници, приправници и радници који раде код куће, 
лица у штрајку или краткорочном одсуству. Нису обухваћена 
лица на дугорочном одсуству. Запослени су плаћени од стране 
послодавца за извршени рад, а плаћање може бити у форми 
плате, накнаде, хонорара, награда, плаћања по комаду или 
плаћања у натури. 

Number of employees covers persons who are employed 
on a temporary or permanent basis, working full or part time. 
Number of employees includes seasonal workers, apprentices, 
people working from home, and persons on strike or on short-
term leave. This number does not cover persons on long-term 
leave. Employees are paid by the employer for performed work, 
and payments can be in the form of a wage, salary, fee, 
gratuity, piecework pay or remuneration in kind. 

  
Број запослених лица обухвата број запослених и 

неплаћена запослена лица као што су власници, партнери, 
чланови породице, волонтери  и др. 

Number of persons employed includes the number of 
employees and unpaid employed persons such as proprietors, 
partners, family members, volunteers, etc. 

  
Промет обухвата обрачунате приходе од продаје 

властитих производа, приходе од пружених услуга те приходе 
од продаје робе за препродају током посматраног периода. У 
обрачун промета укључују се сви фактурисани порези, осим 
ПДВ-а и акциза.  

Turnover covers calculated revenues from sale of own 
products, revenues from provided services and revenues from 
sale of goods for resale, during the observation period. 
Calculation of turnover includes all accrual taxes, except VAT and 
excise. 

  
Додата вриједност по факторским трошковима 

исказана је у бруто износу (без одузимања амортизације), а 
израчунава се тако да се на вриједност производње у основним 
цијенама додају субвенције, а одузму трошкови пореза на 
производе и производњу и вриједност међуфазне потрошње. 

Value added at factor costs is given as a gross amount 
(without depreciation deduction), calculated  by adding subsidies 
to production value at basic  prices, and subtracting product and 
production tax costs and value of intermediate consumption from 
it. 

  
Трошкови запослених су укупне накнаде запосленима 

током посматраног периода, у новцу или у натури. Чине их 
бруто плате и накнаде плата, те остали трошкови запослених 
који имају карактер личних примања. 

Personnel costs are defined as total compensation of 
employees during the observation period, in money or in kind.  
These consist of gross wages and salaries, and other personnel 
costs having the character of personal income. 

  
Промет по запосленом лицу добија се дијељењем 

укупно оствареног промета са укупним бројем запослених 
лица. Овај индикатор изражава продајну способност 
предузећа и предузетника из одређене дјелатности. 

Turnover per person employed is obtained by dividing total 
turnover by total number of persons employed. This indicator 
expresses the enterprise and entrеpreneurs’s selling capacity 
from a specific activity. 

  
Додата вриједност по запосленом лицу представља 

основни индикатор за мјерење продуктивности рада. Овај 
индикатор показује колико је створено додате вриједности 
по запосленом лицу. 

Value added per person employed is a basic indicator for 
labour productivity measuring. This indicator shows the amount 
of value added produced per person employed. 

  
Учешће додате вриједности у вриједности 

производње добија се дијељењем укупне додате 
вриједности са укупно оствареним вриједношћу производње. 

Share of value added in production value is obtained 
by dividing total value added by total achieved production value. 

  
Трошкови рада по запосленом показују просјечне 

трошкове запослених у некој дјелатности, а добијају се 
дијељењем укупних трошкова запослених са бројем 
запослених, односно бројем лица која су плаћена за 
обављени рад. 

Labour costs per employee show the average personnel 
costs in certain activity and these are obtained by dividing total 
labour costs by number of employees, that is, by number of 
persons who were paid for performed work. 

  
Стопа профитабилности (бруто оперативна стопа) 

показује колико је процентуално  учешће бруто пословног 
вишка у промету. Овај индикатор показује зарађивачку 
способност предузећа и предузетника или одређене 
дјелатности. 

Profitability ratе (gross operating ratе) represents a 
percentage share of gross operating surplus in turnover. This 
indicator shows earning capacity of enterprises and 
entrеpreneurs or of certain activity. 

  
СТАТИСТИКА СТРАНИХ ПОДРУЖНИЦА FOREIGN AFFILIATЕS STATISTICS  

  
Методологија за провођење истраживања усклађена је 

са европским статистичким стандардима и њен садржај  
прописан је основном ЕУ регулативом 716/2007 и 
регулативама за имплементацију 747/2008 и 364/2008. 

Methodology used for the survey implementation is in line 
with the European statistical standards and its content is 
stipulated in the EU Regulation 716/2007 and in the 
implementation regulations 747/2008 and 364/2008. 
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Извори и методe прикупљања података Sources and methods of data collection 
  
Подаци о страним подружницама у Републици Српској 

(Inwards FATS) прикупљају се извјештајем „Годишњи извјештај 
структурних пословних статистика“ прeдузећа са 20 и више 
запослених,  која послују тржишно, чије је сједиште на територији 
Републике Српске, а под контролом су страних предузећа. 

Data on foreign affiliatеs in Republika Srpska (Inwards FATS) 
are collected through the report “Annual Report of Structural 
Business Statistics” of enterprises with 20 or more persons 
employed, operating commercially, with headquarters on the 
territory of Republika Srpska, but controlled by foreign enterprises. 

У провођењу ове статистичке активности, осим података 
Структурних пословних статистика (СПС), користи се и листа 
предузећа из Истраживања о директним страним инвести-
цијама које проводи Централна банка Босне и Херцеговине.  

Data obtained through Structural Business Statisticsis (SBS) 
survey and the list of enterprises from the Survey on direct foreign 
investments conducted by the Central Bank of Bosnia and 
Herzegovina are used to conduct this survey. 

  
Обухватност и упоредивост података Coverage and comparability of data 

  
Статистиком страних подружница обухваћена су предузећа 

из подручја индустрије (B, C, D и E), Грађевинарства (F), 
Трговинe на велико и мало; поправка моторних возила и 
мотоцикала (G) и нефинансијских услуга (H, I, J, L, M, N, P, Q и 
S) према Класификацији дјелатности КД БиХ 2010.  

Foreign affiliates statistics covers enterprises from the sections 
Industry (B, C, D and E), Construction (F), Wholesale and retail 
trade; repair of motor vehicles and motorcycles (G) and Non-
financial Services (H, I, J, L, M, N, P, Q and S) in accordance with 
the Classification of Economic Activities KD BiH 2010. 

Јединице посматрања су све стране подружнице са 20 и 
више запослених, које су садржане у подацима структурних 
пословних статистика (СПС). 

Observation units are all foreign affiliates with 20 or more 
employed persons, covered by the structural business statistics 
data (SBS). 

  
Дефиниције Definitions 

  
  Страна подружница (Inward FATS)  је предузеће које је 

резидент у Републици Српској, али је под контролом стране 
институционалне јединице. То су предузећа у којима је учешће 
страног капитала  (једна или више држава) у укупном капиталу 
50% и више. Подаци Inwards FATS показују колико је учешће и 
колики је утицај страних подружница у домаћој економији. 

Foreign affiliate (Inward FATS) is an enterprise resident in 
Republika Srpska, but controlled by a foreign institutional unit. 
These are enterprises in which the share of foreign capital (one or 
more countries) in the total capital is 50% or more. Inward FATS 
data present the share and influence of foreign affiliates on the 
domestic economy 

  Број страних подружница обухвата активна предузећа, 
која се баве тржишном производњом, а у већинском су 
страном власништву и имају 20 и више запослених.  

Number of foreign affiliates covers active enterprises 
operating commercially, which are majority foreign-owned and 
have 20 or more employed persons.  

  Број запослених лица обухвата број запослених и 
неплаћена запослена лица као што су власници, партнери, 
чланови породице који раде у предузећу, волонтери и др. Број 
запослених обухвата лица  која имају заснован радни однос на 
неодређено или одређено вријеме са пуним или непуним радним 
временом. Бројем запослених обухваћени су сезонски радници, 
приправници и радници који раде код куће, лица у штрајку или 
краткорочном одсуству. Нису обухваћена лица на дугорочном 
одсуству. Запослени су плаћени од стране послодавца за 
извршени рад, а плаћање може бити у форми плате, накнаде, 
хонорара, награда, плаћања по комаду или плаћања у натури. 

Number of employed persons includes number of 
employees and unpaid employed persons such as proprietors, 
partners, family members working regularly in the enterprise, 
volunteers, etc. Number of employees covers persons who are 
employed on a temporary or permanent basis, working in full or 
part time. Number of employees includes seasonal workers, 
apprentices, people working from home, and persons on strike or 
on short-term leave. This number does not cover persons on 
long-term leave. Employees are paid by the employer for 
performed work and payments can be in the form of wage, salary, 
fee, gratuity, piecework pay or remuneration in kind.. 

  Промет обухвата обрачунате приходе од продаје 
властитих производа, приходе од пружених услуга те приходе 
од продаје робе за препродају током посматраног периода. У 
обрачун промета укључују се сви фактурисани порези, осим 
ПДВ-а и акциза.  

Turnover covers calculated revenues from sale of own 
products, revenues from provided services and revenues from 
sale of goods for resale, during the observation period. 
Calculation of turnover includes all accrual taxes, except VAT and 
excise. 

  Вриједност производње је вриједност свих добара и 
услуга које су произвеле стране подружнице у току 
посматраног периода. 

Production value is the value of all goods and services 
produced by foreign affiliates during the observation period. 

  Додата вриједност по факторским трошковима 
исказана је у бруто износу (без одузимања амортизације), а 
израчунава се тако да се на вриједност производње у основним 
цијенама додају субвенције, а одузму трошкови пореза на 
производе и производњу и вриједност међуфазне потрошње. 

Value added at factor costs is given as a gross amount 
(without depreciation deduction), calculated  by adding subsidies 
to production value at basic prices, and subtracting product and 
production tax costs and value of intermediate consumption from 
it. 

  Трошкови запослених су укупне накнаде запосленима 
током посматраног периода, у новцу или у натури. Чине их 
бруто плате и накнаде плата, те остали трошкови запослених 
који имају карактер личних примања. 

Personnel costs are defined as total compensation of 
employees during the observation period, in money or in kind.  
These consist of gross wages and salaries, and other personnel 
costs having the character of personal income. 
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12.1. Број предузећа и предузетника према величини и дјелатностима, 2015. 

Number of enterprises аnd entrepreneurs by size and activity, 2015 
 

Подручје дјелатности 
Section of activity 

Укупно 
Total 

Мала 
Small 

Средња 
Medium 

Велика  
Large 

УКУПНО / TOTAL 26 285 25 857 365 63 
B Вађење руда и камена / Mining and quarrying 77 71 - 6 
C Прерађивачка индустрија / Manufacturing 3 350 3 169 151 30 
D Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром  и 

климатизација / Electricity, gas, steam and air-conditioning supply 
60 44 7 9 

E Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности 
санације (ремедијације) животне средине / Water supply; sewerage, waste 
management and remediation activities 

153 122 30 1 

F Грађевинарство / Construction 1 291 1 249 37 5 
G Трговина на велико и на мало; поправка моторних возила и мотоцикала / 

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 
9 700 9 619 76 5 

H Саобраћај и складиштење / Transportation and storage 2 203 2 183 18 2 
I Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране; 

хотелијерство и угоститељство / Accommodation and food service activities 
4 059 4 052 7 - 

J Информације и комуникације / Information and communication 332 317 13 2 
L Пословање некретнинама / Real estate activities 143 142 1 - 
М Стручне, научне  и техничке дјелатности / Professional, scientific and technical 

activities 
1 837 1 828 9 - 

N Административне и помоћне услужне дјелатности / Administrative and support 
service activities 

280 274 4 2 

P Образовање1) / Education1) 278 272 6 - 
Q Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада1) / Human health and 

social work activities1) 
427 423 3 1 

S Остале услужне дјелатности1) / Other service activities1) 2 095 2 092 3 - 
 

1) Видјети методолошка објашњења / See methodological explanations 
 
 

12.2. Број запослених према величини и дјелатностима предузећа и предузетника, 2015. 
Number of employees by size and activity of enterprises and entrеpreneurs, 2015 
 

Подручје дјелатности 
Section of activity 

Укупно 
Total 

Мала 
Small 

Средња 
Medium 

Велика  
Large 

УКУПНО / TOTAL 168 733 89 374 37 659 41 700 
B Вађење руда и камена / Mining and quarrying 5 196 615 - 4 581 
C Прерађивачка индустрија / Manufacturing 50 003 19 199 15 748 15 056 
D Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром  и 

климатизација / Electricity, gas, steam and air-conditioning supply 
8 178 351 886 6 941 

E Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности 
санације (ремедијације) животне средине / Water supply; sewerage, waste 
management and remediation activities 

4 853 1 631 2 888 334 

F Грађевинарство / Construction 12 102 6 237 4 179 1 686 
G Трговина на велико и на мало; поправка моторних возила и мотоцикала / 

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 
41 233 29 889 8 182 3 162 

H Саобраћај и складиштење / Transportation and storage 13 021 5 806 1 693 5 522 
I Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране; 

хотелијерство и угоститељство / Accommodation and food service activities 
11 240 10 579 661 - 

J Информације и комуникације / Information and communication 5 572 1 513 1 353 2 706 
L Пословање некретнинама / Real estate activities 511 462 49 - 
М Стручне, научне  и техничке дјелатности / Professional, scientific and technical 

activities 
6 544 5 863 681 - 

N Административне и помоћне услужне дјелатности / Administrative and support 
service activities 

2 773 1 018 341 1 414 

P Образовање1) / Education1) 1 580 1 212 368 - 
Q Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада1) / Human health and 

social work activities1) 
2 403 1 743 362 298 

S Остале услужне дјелатности1) / Other service activities1) 3 524 3 256 268 - 
 

1) Видјети методолошка објашњења / See methodological explanations 
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12.3. Промет према величини и дјелатностима предузећа и предузетника, 2015. 

Turnover by size and activity of enterprises and entrеpreneurs, 2015 
хиљ. КМ / thous.KM 

Подручје дјелатности 
Section of activity 

Укупно 
Total 

Мала 
Small 

Средња 
Medium 

Велика  
Large 

УКУПНО / TOTAL 18 659 573 10 088 261 5 102 289 3 469 023 
B Вађење руда и камена / Mining and quarrying 384 445 63 093 - 321 352 
C Прерађивачка индустрија / Manufacturing 4 644 869 1 688 267 1 898 146 1 058 456 
D Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром  и 

климатизација / Electricity, gas, steam and air-conditioning supply 
946 308 151 385 129 693 665 230 

E Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности 
санације (ремедијације) животне средине / Water supply; sewerage, waste 
management and remediation activities 

179 457 71 633 93 204 14 620 

F Грађевинарство / Construction 1 273 486 691 412 331 468 250 606 
G Трговина на велико и на мало; поправка моторних возила и мотоцикала / 

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 
8 586 275 5 748 041 2 288 122 550 112 

H Саобраћај и складиштење / Transportation and storage 766 536 585 086 84 890 96 560 
I Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране; 

хотелијерство и угоститељство / Accommodation and food service activities 
330 342 303 455 26 887 - 

J Информације и комуникације / Information and communication 746 301 150 045 125 870 470 386 
L Пословање некретнинама / Real estate activities 54 040 52 458 1 582 - 
М Стручне, научне  и техничке дјелатности / Professional, scientific and technical 

activities 
359 112 310 589 48 523 - 

N Административне и помоћне услужне дјелатности / Administrative and support 
service activities 

100 071 67 122 5 768 27 181 

P Образовање1) / Education1) 46 994 29 482 17 512 - 
Q Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада1) / Human health and 

social work activities1) 
114 229 63 880 35 829 14 520 

S Остале услужне дјелатности1) / Other service activities1) 127 108 112 313 14 795 - 
 

1) Видјети методолошка објашњења / See methodological explanations 
 
 

12.4. Додата вриједност по факторским трошковима према величини и дјелатностима предузећа и предузетника, 2015. 
Value added at factor costs by size and activity of enterprises and entrеpreneurs, 2015 

хиљ. КМ / thous.KM 

Подручје дјелатности 
Section of activity 

Укупно 
Total 

Мала 
Small 

Средња 
Medium 

Велика  
Large 

УКУПНО / TOTAL 4 439 675 2 106 010 886 141 1 447 524 
B Вађење руда и камена / Mining and quarrying 226 660 32 282 - 194 378 
C Прерађивачка индустрија / Manufacturing 1 068 332 440 300 243 165 384 867 
D Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром  и 

климатизација / Electricity, gas, steam and air-conditioning supply 
368 552 -5 114 43 709 329 957 

E Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности 
санације (ремедијације) животне средине / Water supply; sewerage, waste 
management and remediation activities 

108 815 32 699 63 617 12 499 

F Грађевинарство / Construction 391 025 198 430 125 945 66 650 
G Трговина на велико и на мало; поправка моторних возила и мотоцикала / 

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 
1 050 021 766 744 221 626 61 651 

H Саобраћај и складиштење / Transportation and storage 284 935 146 112 40 021 98 802 
I Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране; 

хотелијерство и угоститељство / Accommodation and food service activities 
137 492 124 063 13 429 - 

J Информације и комуникације / Information and communication 402 204 64 695 65 775 271 734 
L Пословање некретнинама / Real estate activities 34 507 33 784 723 - 
М Стручне, научне  и техничке дјелатности / Professional, scientific and technical 

activities 
164 689 140 015 24 674 - 

N Административне и помоћне услужне дјелатности / Administrative and support 
service activities 

53 583 30 875 3 965 18 743 

P Образовање1) / Education1) 30 790 17 123 13 667 - 
Q Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада1) / Human health and 

social work activities1) 
70 352 44 564 17 545 8 243 

S Остале услужне дјелатности1) / Other service activities1) 47 718 39 438 8 280 - 
 

1) Видјети методолошка објашњења / See methodological explanations 
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12.5. Трошкови запослених према величини и дјелатностима предузећа и предузетника, 2015. 

Personnel costs of by size and activity of enterprises and entrеpreneurs, 2015 
хиљ. КМ / thous.KM 

Подручје дјелатности 
Section of activity 

Укупно 
Total 

Мала 
Small 

Средња 
Medium 

Велика  
Large 

УКУПНО / TOTAL 2 029 506 767 367 489 233 772 906 
B Вађење руда и камена / Mining and quarrying 125 479 8 324 - 117 155 
C Прерађивачка индустрија / Manufacturing 566 453 169 533 186 582 210 338 
D Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром  и 

климатизација / Electricity, gas, steam and air-conditioning supply 
220 734 7 167 24 940 188 627 

E Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности 
санације (ремедијације) животне средине / Water supply; sewerage, waste 
management and remediation activities 

73 981 21 805 44 179 7 997 

F Грађевинарство / Construction 131 079 63 868 45 564 21 647 
G Трговина на велико и на мало; поправка моторних возила и мотоцикала / 

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 
374 186 242 027 95 885 36 274 

H Саобраћај и складиштење / Transportation and storage 156 450 48 551 20 715 87 184 
I Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране; 

хотелијерство и угоститељство / Accommodation and food service activities 
64 119 57 255 6 864 - 

J Информације и комуникације / Information and communication 136 555 24 340 24 604 87 611 
L Пословање некретнинама / Real estate activities 7 574 6 733 841 - 
М Стручне, научне  и техничке дјелатности / Professional, scientific and technical 

activities 
78 233 64 387 13 846 - 

N Административне и помоћне услужне дјелатности / Administrative and support 
service activities 

25 473 10 864 2 820 11 789 

P Образовање1) / Education1) 19 617 9 974 9 643 - 
Q Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада1) / Human health and 

social work activities1) 
35 274 21 834 9 156 4 284 

S Остале услужне дјелатности1) / Other service activities1) 14 299 10 705 3 594 - 
 

1) Видјети методолошка објашњења / See methodological explanations 
 
 
12.6. Основни показатељи пословања предузећа и предузетника према величини и дјелатностима, 2015. 

Basic indicators of business activities of enterprises and entrеpreneurs by size and activity, 2015 
 

Подручје дјелатности 
Section of activity 

Укупно 
Total 

Мала 
Small 

Средња 
Medium 

Велика  
Large 

ППррооммеетт  ппоо  ззааппооссллеенноомм  ллииццуу  ((ККММ))  //  TTuurrnnoovveerr  ppeerr  ppeerrssoonn  eemmppllooyyeedd  ((KKMM))  

УКУПНО / TOTAL 110 586 112 876 135 487 83 191 
B Вађење руда и камена / Mining and quarrying 73 982 102 513 - 70 149 
C Прерађивачка индустрија / Manufacturing 92 892 87 939 120 531 70 300 
D Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром  и 

климатизација / Electricity, gas, steam and air-conditioning supply 
115 718 431 619 146 380 95 841 

E Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности 
санације (ремедијације) животне средине / Water supply; sewerage, waste 
management and remediation activities 

36 981 43 922 32 275 43 772 

F Грађевинарство / Construction 105 233 110 850 79 321 148 685 
G Трговина на велико и на мало; поправка моторних возила и мотоцикала / 

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 
208 237 192 310 279 665 173 976 

H Саобраћај и складиштење / Transportation and storage 58 870 100 775 50 142 17 486 
I Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране; 

хотелијерство и угоститељство / Accommodation and food service activities 
29 390 28 684 40 675 - 

J Информације и комуникације / Information and communication 133 932 99 154 93 030 173 831 
L Пословање некретнинама / Real estate activities 105 709 113 492 32 293 - 
М Стручне, научне  и техничке дјелатности / Professional, scientific and technical 

activities 
54 875 52 976 71 209 - 

N Административне и помоћне услужне дјелатности / Administrative and support 
service activities 

36 087 65 932 16 916 19 223 

P Образовање1) / Education1) 29 737 24 320 47 584 - 
Q Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада1) / Human health and 

social work activities1) 
47 533 36 646 98 976 48 724 

S Остале услужне дјелатности1) / Other service activities1) 36 072 34 497 55 203 - 
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12.6. Основни показатељи пословања предузећа и предузетника према величини и дјелатностима, 2015. 

Basic indicators of business activities of enterprises and entrеpreneurs by size and activity, 2015 
 (наставак/continued) 

Подручје дјелатности 
Section of activity 

Укупно 
Total 

Мала 
Small 

Средња 
Medium 

Велика  
Large 

ДДооддааттаа  вврриијјеедднноосстт  ппоо  ззааппооссллеенноомм  ллииццуу  ((ККММ))  //  VVaalluuee  aaddddeedd  ppeerr  ppeerrssoonn  eemmppllooyyeedd  ((ККММ))  

УКУПНО / TOTAL 26 312 23 564 23 531 34 713 
B Вађење руда и камена / Mining and quarrying 43 618 52 451 - 42 431 
C Прерађивачка индустрија / Manufacturing 21 366 22 934 15 441 25 562 
D Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром  и 

климатизација / Electricity, gas, steam and air-conditioning supply 
45 068 -14 580 49 333 47 537 

E Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности 
санације (ремедијације) животне средине / Water supply; sewerage, waste 
management and remediation activities 

22 423 20 050 22 029 37 422 

F Грађевинарство / Construction 32 312 31 813 30 139 39 544 
G Трговина на велико и на мало; поправка моторних возила и мотоцикала / 

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 
25 465 25 653 27 088 19 498 

H Саобраћај и складиштење / Transportation and storage 21 883 25 166 23 639 17 892 
I Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране; 

хотелијерство и угоститељство / Accommodation and food service activities 
12 232 11 727 20 316 - 

J Информације и комуникације / Information and communication 72 180 42 752 48 614 100 419 
L Пословање некретнинама / Real estate activities 67 502 73 094 14 748 - 
М Стручне, научне  и техничке дјелатности / Professional, scientific and technical 

activities 
25 166 23 882 36 210 - 

N Административне и помоћне услужне дјелатности / Administrative and support 
service activities 

19 323 30 327 11 628 13 256 

P Образовање1) / Education1) 19 484 14 124 37 139 - 
Q Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада1) / Human health and 

social work activities1) 
29 275 25 565 48 468 27 660 

S Остале услужне дјелатности1) / Other service activities1) 13 542 12 113 30 897 - 
 (наставак/continued) 

Подручје дјелатности 
Section of activity 

Укупно 
Total 

Мала 
Small 

Средња 
Medium 

Велика  
Large 

УУччеешшћћее  ддооддааттее  вврриијјееддннооссттии  уу  вврриијјееддннооссттии  ппррооииззввооддњњее  ((%%))  //  SShhaarree  ooff  vvaalluuee  aaddddeedd  iinnpprroodduuccttiioonn  vvaalluuee  ((%%))  

УКУПНО / TOTAL 40,1 40,5 28,4 52,7 
B Вађење руда и камена / Mining and quarrying 58,3 49,3 - 60,2 
C Прерађивачка индустрија / Manufacturing 24,9 29,5 13,5 38,4 
D Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром  и 

климатизација / Electricity, gas, steam and air-conditioning supply 
64,1 -58,3 33,2 76,0 

E Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности 
санације (ремедијације) животне средине / Water supply; sewerage, waste 
management and remediation activities 

60,7 49,4 65,9 75,3 

F Грађевинарство / Construction 33,8 33,5 37,4 29,2 
G Трговина на велико и на мало; поправка моторних возила и мотоцикала / 

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 
53,1 51,8 55,8 62,5 

H Саобраћај и складиштење / Transportation and storage 38,0 27,3 45,8 78,5 
I Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране; 

хотелијерство и угоститељство / Accommodation and food service activities 
49,1 48,2 60,3 - 

J Информације и комуникације / Information and communication 54,4 47,5 51,6 57,1 
L Пословање некретнинама / Real estate activities 61,5 62,0 45,7 - 
М Стручне, научне  и техничке дјелатности / Professional, scientific and technical 

activities 
52,2 51,0 59,6 - 

N Административне и помоћне услужне дјелатности / Administrative and support 
service activities 

54,6 46,9 72,1 70,0 

P Образовање1) / Education1) 64,4 57,3 76,2 - 
Q Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада1) / Human health and 

social work activities1) 
61,9 69,5 49,0 60,0 

S Остале услужне дјелатности1) / Other service activities1) 53,4 50,6 71,6 - 
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12.6. Основни показатељи пословања предузећа и предузетника према величини и дјелатностима, 2015. 
Basic indicators of business activities of enterprises and entrеpreneurs by size and activity, 2015 
 (наставак/continued) 

Подручје дјелатности 
Section of activity 

Укупно 
Total 

Мала 
Small 

Средња 
Medium 

Велика  
Large 

ТТрроошшккооввии  ррааддаа  ппоо  ззааппооссллеенноомм  ((ККММ))  //  LLaabboouurr  ccoossttss  ppeerr  eemmppllooyyeeee  ((ККММ))  

УКУПНО / TOTAL 13 593 10 967 12 998 18 537 
B Вађење руда и камена / Mining and quarrying 24 171 13 638 - 25 574 
C Прерађивачка индустрија / Manufacturing 11 820 9 899 11 855 13 970 
D Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром  и 

климатизација / Electricity, gas, steam and air-conditioning supply 
26 992 20 432 28 149 27 176 

E Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности 
санације (ремедијације) животне средине / Water supply; sewerage, waste 
management and remediation activities 

15 338 13 615 15 298 23 945 

F Грађевинарство / Construction 11 530 11 603 10 904 12 843 
G Трговина на велико и на мало; поправка моторних возила и мотоцикала / 

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 
11 019 10 698 11 732 11 472 

H Саобраћај и складиштење / Transportation and storage 13 729 11 614 12 235 15 788 
I Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране; 

хотелијерство и угоститељство / Accommodation and food service activities 
8 777 8 617 10 385 - 

J Информације и комуникације / Information and communication 24 903 17 052 18 225 32 377 
L Пословање некретнинама / Real estate activities 15 723 15 559 17 165 - 
М Стручне, научне  и техничке дјелатности / Professional, scientific and technical 

activities 
14 622 13 790 20 320 - 

N Административне и помоћне услужне дјелатности / Administrative and support 
service activities 

9 775 12 709 8 269 8 361 

P Образовање1) / Education1) 14 133 9 778 26 204 - 
Q Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада1) / Human health and 

social work activities1) 
14 891 12 777 25 293 14 375 

S Остале услужне дјелатности1) / Other service activities1) 9 648 8 818 13 410 - 
(наставак/continued) 

Подручје дјелатности 
Section of activity 

Укупно 
Total 

Мала 
Small 

Средња 
Medium 

Велика  
Large 

ССттооппаа  ппррооффииттааббииллннооссттии  ((%%))  //  PPrrooffiittaabbiilliittyy  rraattee  ((%%))  

УКУПНО / TOTAL 12,9 13,3 7,8 19,4 
B Вађење руда и камена / Mining and quarrying 26,3 38,0 - 24,0 
C Прерађивачка индустрија / Manufacturing 10,8 16,0 3,0 16,5 
D Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром  и 

климатизација / Electricity, gas, steam and air-conditioning supply 
15,6 -8,1 14,5 21,2 

E Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности 
санације (ремедијације) животне средине / Water supply; sewerage, waste 
management and remediation activities 

19,4 15,2 20,9 30,8 

F Грађевинарство / Construction 20,4 19,5 24,2 18,0 
G Трговина на велико и на мало; поправка моторних возила и мотоцикала / 

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 
7,9 9,1 5,5 4,6 

H Саобраћај и складиштење / Transportation and storage 16,8 16,7 22,7 12,0 
I Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране; 

хотелијерство и угоститељство / Accommodation and food service activities 
22,2 22,0 24,4 - 

J Информације и комуникације / Information and communication 35,6 26,9 32,7 39,1 
L Пословање некретнинама / Real estate activities 49,8 51,6 -7,5 - 
М Стручне, научне  и техничке дјелатности / Professional, scientific and technical 

activities 
24,1 24,3 22,3 - 

N Административне и помоћне услужне дјелатности / Administrative and support 
service activities 

28,1 29,8 19,9 25,6 

P Образовање1) / Education1) 23,8 24,2 23,0 - 
Q Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада1) / Human health and 

social work activities1) 
30,7 35,6 23,4 27,3 

S Остале услужне дјелатности1) / Other service activities1) 26,3 25,6 31,7 - 
 

1) Видјети методолошка објашњења / See methodological explanations 
 



  Структурне пословне статистике 
Structural business statistics   

   1 

237 

 
Статистички годишњак Републике Српске 2017 
Statistical Yearbook of Republika Srpska 2017 

12 
 
12.7. Основни показатељи о пословању страних подружница, 2015. 

Basic indicators of business activities of foreign affiliates, 2015 
 

  

Број  
страних 

подружница 
Number of 
enterprises  

Број 
запослених 

лица  
Number of 
persons 

employed                                                                                       

Промет 
Turnover                     

Вриједност 
производње 
Production 

value  

Додата вриједност 
по факторским 

трошковима 
Value added at  

factor cost  

Трошкови 
запослених 
Personnel 

costs                    

хиљ. КМ / thous. KM 

УКУПНО СТРАНЕ ПОДРУЖНИЦЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 
TOTAL FOREIGN AFFILIATES IN REPUBLIKA SRPSKA  

135 23 407 3 717 088 2 793 673 854 590 424 369 

ППррееммаа  ппооддррууччјјииммаа  ддјјееллааттннооссттии  //  BByy  sseeccttiioonn  ooff  aaccttiivvii ttiieess        

Подручја индустрије (B,C) / Industrial sections (B,C) 84 16 312 1 972 145 1 899 751 389 224 260 324 
Грађевинарство (F) / Construction (F) 5 597 131 086 131 282 39 751 15 141 

Трговина на велико и мало; поправка моторних возила и 
мотоцикала (G) / Wholesale and retail trade; repair of motor 
vehicles and motorcycles (G) 

27 3 410 995 606 154 389 96 792 49 454 

Подручја нефинансијских услуга (H, I, J, L, М, Q) / Non 
financial services (H, I, J, L, М, Q) 

19 3 088 618 251 608 251 328 823 99 450 

ППррееммаа  ддрржжааввааммаа  уу  ккоојјииммаа  јјее  ссјјееддиишшттее  ссттрраанноогг  ввллаассннииккаа  
ссаа  ннаајјввеећћиимм  ууччеешшћћеемм  //  BByy  ccoouunnttrryy  ooff  hheeaaddqquuaarrtteerrss  ooff  tthhee  
ffoorreeiiggnn  oowwnneerr  wwii tthh  tthhee  hhiigghheesstt  sshhaarree  iinn  ccaappii ttaall 

      

Државе чланице ЕУ, укупно /  EU member states, total  88 14 221 1 494 823 975 323 397 477 198 551 

Аустрија / Austria 11 947 259 016 84 384 35 619 15 318 
Италија / Italy 21 3 360 169 930 168 960 67 034 37 844 
Кипар / Cyprus 8 600 215 535 36 919 16 982 7 858 
Њемачка / Germany 6 378 30 507 30 158 17 290 5 983 

Словенија / Slovenia 14 3 360 183 429 174 146 58 553 38 892 
Уједињено Краљевство / United Kingdom 5 1 481 160 551 164 173 93 403 32 553 
Холандија / Netherlands 8 1 879 235 871 118 446 60 133 27 587 
Хрватска / Croatia 7 1 206 86 028 75 871 28 489 15 016 

Oстале државе чланице ЕУ1) / Other EU member states1) 8 1 010 153 956 122 266 19 974 17 500 

Државе које нису чланице ЕУ, укупно / Non-EU member states, total 47 9 186 2 222 265 1 818 350 457 113 225 818 

Русија / Russian Federation 5 2 392 1 090 010 859 219 17 141 57 320 
Србија / Serbia 29 4 352 807 938 691 044 333 198 116 210 
Швајцарска / Switzerland 5 1 685 160 440 133 390 63 274 36 083 

Oстале државе ван ЕУ2) / Оther non-EU member states2) 8 757 163 877 134 697 43 500 16 205 
 

1) Остале државе чланице ЕУ су: Бугарска, Грчка, Литванија, Луксембург, Словачка, Чешка Република и Шведска 
 Other EU member states are Bulgaria,Greece, Lithuania, Luxembourg, Slovakia, Czech Republic and Sweden 
  2) Државе које нису чланице ЕУ су: БЈР Македонија, Кина, Монако, Сирија, Уједињени Арапски Емирати и Панама (пореска оаза) 
 Non-EU member countries are FYR Macedonia, China, Monaco, Syria, United Arab Emirates and Panama (which is an off-shore financial center) 
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Г-12.1. Структурни показатељи малих предузећа и предузетника према подручјима дјелатности, 2015. 

Structural indicators of small enterprises аnd entrepreneurs, by section of activity, 2015 
 

 
 
 
 
Г-12.2. Структурни показатељи средњих предузећа и предузетника према подручјима дјелатности, 2015. 

Structural indicators of medium enterprises аnd entrepreneurs, by section of activity, 2015 
 

 
 
 
 
Г-12.3. Структурни показатељи великих предузећа и предузетника према подручјима дјелатности, 2015. 

Structural indicators of large enterprises аnd entrepreneurs, by section of activity, 2015 
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