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Редни број из адресара     
Шифра активности 

МЈЕСЕЧНО СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖИВАЊЕ  

САОБРАЋАЈ И СКЛАДИШТЕЊЕ 

ГОДИНА МЈЕСЕЦ  

Обавеза достављања потпуних и тачних података темељи се на члану 8., а казнене одредбе за недостављање података у року или 

достављање непотпуних, односно нетачних података или онемогућавање провјере достављених података на члану 30. Закона о статистици 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 85/03). 

Упитник попуњавају предузећа која се баве дјелатношћу саобраћаја и складиштења. Приказују се подаци за извјештајни мјесец. Треба 

уписати збирне податке за предузеће укључујући и податке за све локалне јединице које су у саставу предузећа. Уколико не располажете 

евиденцијама на основу којих можете попунити податке у извјештај, потребно је да извршите додатне обрачуне или да урадите најбоље 

могуће процјене. 

¹)Уредба о класификацији дјелатности Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 9/13) 

Табела 1. ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ И СУБВЕНЦИЈЕ 

С 1 Назив ставке 
Статистичка 

шифра 
Вриједност без 
ПДВ-a ( у  KM ) 

01 Приходи од услуга превоза (2 + 3) 11100  

02 Превоз робе 11150  

03 Превоз путника 11170  

04 Приходи од услуга складиштења 11200  

05 Приходи од помоћних дјелатности у саобраћају (укључујући и послове шпедиције ) 11300  

06 Приходи из осталих оперативних дјелатности (искључујући финансијске и ванредне) 11400  

07 Укупни приходи од продаје  (1 + 4 + 5 + 6) 11000  

08 Приходи од субвенција (изузев капиталних) од свих нивоа власти 12000  

 
 
Табела 2. Мјерење оптерећености код попуњавања упитника 

 

НАПОМЕНА: Молимо да наведете објашњење за сва већа одступања у подацима у односу на предходтно извјештавање. 

3 0 2 0 1 0 6 0 1 

2 0 2 3 

С 2 Назив ставке 
Статистичка 

шифра 
Број  

01 Вријеме потребно за попуњавање упитника, у минутама 20000  

Матични број 

Адреса  

Детаљан опис главне дјелатности 1) 

3) 

4) 

ПОДАЦИ О ПОСЛОВНОМ СУБЈЕКТУ 

1) Назив 

2) 



 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ УПИТНИКА ТРОМЈЕСЕЧНОГ СТАТИСТИЧКОГ ИСТРАЖИВАЊА 

ЗА САОБРАЋАЈ И СКЛАДИШТЕЊЕ (ПОДРУЧЈЕ H – КД БИХ 2010) 

   

   

ОПШТА УПУТСТВА   

Упутством су посебно објашњене ставке из Упитника (по броју ставке из одговарајуће табеле) код којих се из назива ставке не 

види потпун садржај и које би се могле тумачити на више начина.    

У Упитнику се приказују подаци за извјештајни мјесец. Вриједносни подаци се исказују у КМ, без децимала. Уколико не 

располажете евиденцијама на основу којих можете попунити податке у Упитнику, потребно је да извршите додатне обрачуне 

или да урадите најбоље могуће процјене.   

   

ТАБЕЛА 1  ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ И СУБВЕНЦИЈЕ   

У овој табели се приказују укупни приходи остварени у извјештајном мјесецу. Подаци о приходу се приказују посебно по врстама 

прихода, односно, по врстама продатих услуга. Приход обухвата фактурисане износе за извршене услуге из дјелатности 

саобраћаја и складиштења у извјештајном мјесецу, без обзира да ли су фактуре наплаћене или не. Подаци о оствареним 

приходима исказују се у КМ, без ПДВ-а.    

Ставка 1 Приходи од услуга превоза укључује укупне мјесечне приходе остварене од продаје услуга у саобраћају. Остварени 

приходи укључују фактурисане износе током извјештајног мјесеца од стране извјештајне јединице и то одговара тржишној 

продаји услуга испоручених трећим лицима. Укључени су сви трошкови који се зарачунавају клијентима (паковање, осигурање, и 

сл.). Приходи од продаје услуга превоза су разврстани на приходе остварене од превоза робе и превоза путника у домаћем и 

међународном саобраћају.    

Ставка 4 Приходи од услуга складиштења укључује приходе остварене као резултат рада складишта и складишних објеката за све 

врсте робе (нпр. силоси за житарице, складишта за мјешовиту робу, расхладна складишта, складишта цистерни, складишта роба 

у слободним зонама, коморе за брзо замрзавање и сл.).   

Ставка 5 Приходи од помоћних дјелатности у саобраћају укључује приходе остварене од услуга вршења дјелатности превозне 

инфраструктуре (услуге аутобуских и жељезничких станица, услуге аеродрома, терминала, тунела, мостова, ријечних и морских 

лука и сл.), агенција за превоз и руковање теретима као и од одржавања цјелокупне превозне опреме, те приходе остварене од 

послова шпедиције и царинског посредовања.   

Ставка 6 Приходи из осталих оперативних дјелатности укључује приходе остварене обављањем дјелатности које према 

класификацији дјелатности КД БиХ 2010 нису саобраћај и складиштење. Ова ставка не укључује финансијске и ванредне приходе.  

Ставка 8 Приходи од субвенција укључује субвенције примљене од државе или других јавних органа са циљем утицаја на ниво 

производње или цијена услуга. Субвенције за капитални рачун, те износи који се односе на ослобађања од трошкова социјалног 

осигурања се не укључују.   

 

ТАБЕЛА 2  МЈЕРЕЊЕ ОПТЕРЕЋЕНОСТИ  

У овој табели се приказује укупно вријеме, изражено у минутама, које је утрошено на попуњавање упитника. Сате утрошене за 

попуњавање упитника треба претворити у минуте.    

 

 

 

 

 
 


