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~ Методологија ~ 
 

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (ИНВ-01) 
 
 

ПРАВНИ ОСНОВ  
 
Статистичка активност „Годишњи извјештај о инвестицијама (ИНВ-01)“ спроводи се у складу 
са Законом о статистици Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 
85/03) и вишегодишњим Статистичким програмом Републике Српске. 
 
МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ  
 
ЈЕДИНИЦЕ ПОСМАТРАЊА / ИЗВЈЕШТАЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
 
Извјештајне јединице су сви пословни субјекти са сједиштем на територији Републике Српске, 
уколико су се појављивали као непосредни инвеститори. Нису обухваћени предузетници и 
физичка лица.  
 
Основне карактеристике методологије 
 
Дефиниције и методолошка објашњења заснована су на Европском систему рачуна (European 
System of Accounts - ESA 2010).  
 
Подаци се обрађују према Класификацији дјелатности КД БиХ 2010, која садржајно и 
структурно у потпуности одговара ЕУ Статистичкој класификацији дјелатности NACE Rev. 2. 
Подаци о инвестиционим улагањима у стална средства и о нето набавкама драгоцјености 
пословних субјеката се прикупљају путем Годишњег извјештаја о инвестицијама (ИНВ-01), на 
основу адресара за инвестиције, заснованог на Статистичком пословном регистру који 
обухвата све активнe пословне субјекте регистроване на територији Републике Српске. 
Предмет посматрања извјештаја о инвестицијама је активност предузећа и других пословних 
субјеката у вези са набавком нових сталних средстава, повећањем вриједности или замјеном 
постојећих сталних средстава. Вриједност инвестиције обухвата:  
 
 Куповину (физички створених плаћених или неплаћених) нових или половних властитих 
сталних средстава у извјештајној години,  
 
 Модернизацију, реконструкцију и адаптацију већ постојећих сталних средстава (сматра се 
као инвестиција у нова стална средства) без обзира на то да ли су радови били плаћени или 
не у извјештајној години,  
 
 Властиту изградњу и добијање сталних средстава без накнаде, компензацијом и сл. 
 
 Набавну вриједност сталних средстава набављених путем финансијског лизинга - најма,
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 Трошкове преноса власништва земљишта (трошкови процјене, посредника, нотара, 
адвоката, порез на промет некретнинама и сл.).  
 
Стална средства вреднују се по набавним цијенама укључујући и трошкове монтаже и друге 
трошкове преноса власништва као и неодбитни порез на додату вриједност. Стална средства 
произведена за сопствени рачун се вреднују према трошковима производње. Продаја сталних 
средстава се вреднује по цијени која се добије када се од продајне цијене одбију сви трошкови 
преноса власништва које сноси продавац.  
 
Класификација података  
 
Класификација прикупљених података врши се на два начина:  
 
 Према претежној дјелатности и сједишту инвеститора - организациони принцип, 
 
 Према намјени инвестиције и локацији инвестиционих објеката (само за нова стална 
средства) - принцип чистих дјелатности и територија 
 
Прикупљени и обрађени подаци се, између осталог, користе за обрачун Бруто домаћег 
прозвода примјеном потрошног приступа. 
 
ЗАШТИТА ПОДАТАКА  
 
Објављују се збирни подаци за ниво Републике Српске. Подаци су заштићени у складу са 
члановима 25. и 27. Закона о статистици Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 85/03) и у складу са Правилником о заштити повјерљивих података.  
 
ОРГAНИЗАЦИЈА СПРОВОЂЕЊА  
 
Прикупљање података обавља се у подручним одјељењима Републичког завода за статистику, 
док се унос и обрада података врши у Одјељењу националних рачуна Завода.  
 
ПЕРИОДИКА СПРОВОЂЕЊА  
 
Извјештајна јединица је дужна да достави податке Републичком заводу за статистику до 15. 
априла текуће године, за претходну годину.  
 
ПУБЛИКОВАЊЕ  
 
Резултати о инвестицијама објављују се у форми саопштења, као претходни (15. јула) и као 
коначни резултати путем саопштења статистике Националних рачуна (15. октобра) и путем 
тематског билтена (15. децембра).  
 
Припремила: 
Дијана Малеш 
Посљедње ажурирање: 
3. 04. 2017. 
 
 


