ГРАЂ СПС-ДО - Допунски упитник за предузећа грађевинарства која обављају више дјелатности или послују на више локација

ГРАЂ СПС-ДО/18 0612210201 43

Редни број
8 - цифрени Матични број предузећа

Табела 8. Подаци за предузеће која обављају више од једне дјелатности или једну дјелатност на више локација

13 - цифрени Идентификациони број предузећа

Идентификациони подаци
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Код попуњавања табеле треба пратити везу садржаја података који се траже по колонама 1-10 зa допунски упитник (ГРАЂ
СПС-ДО) са шифрама података из ГРАЂ СПС обрасца. Подаци за ГРАЂ СПС-ДО су дио података из ГРАЂ СПС обрасца за
предузеће.

1

2

Ставке
(1+2+3)
Табела 1.

Ставке
(4+5)
Табела 1.

3

4

5

Ставка 6
Табела 1.

Ставке
(4+5 из кол.2) (4+5 из кол.1)
Табела 3.

Ставке
(1+2+4+25+33)
Табела 2.

6
Ставка 32
Табела 2.

Набавна
вриједност
продате робе и
сталних
средстава
прибављених
ради продаје
(КМ)

Трошкови
запослених (на
платном списку)
(KM)

7

8

9

10

Ставка 19
Табела 2.

Ставка 2
кол.1
Табела 4.

Ставка 2
кол.3
Табела 4.

Ставка 3
Табела 2.

Укупан број
запослених
(годишњи
просјек)

Укупан број
одрађених
часова

1
2
3
4
5
6
10.00 УКУПНО (збир јединица = укупно предузеће)

*Копирати табелу у случају да је потребно више од 6 редова.
Обавеза попуњавања: Упитник попуњавају предузећа која послују на више од једне локације и / или обављају више од једне дјелатности. Уколико је то случај, потребно је да се сједиште предузећа прикаже као посебна јединица, у првом
реду обрасца, са подацима за главну дјелатност (укључујући и помоћне дјелатности уколико се обављају у сједишту предузећа).

Упутства, дефиниције и примјери за препознавање локалних јединица по врсти дјелатности: Локална јединица по врсти дјелатности (ЛЈВД) смјештена је на једној локацији у којој обавља само једну производну
дјелатност (која није помоћна) уз стално запослене. Дјелатност ЛЈВД може бити главна, споредна или помоћна. Помоћне дјелатности требају да буду приказане одвојено само ако су и смјештене одвојено (имају различите
адресе).
Главна (претежна) дјелатност је дјелатност по основу које се остварује највећи приход или у којој ради највећи број радника. Споредна (секундарна) дјелатност је дјелатност која је различита од главне, која као
резултат даје одређене производе или услуге на тржишту. Аутпут споредне дјелатности је секундарни производ (да би га узели у обзир треба да представља више од 10% од укупне дјелатности јединице). Помоћна
дјелатност је подржавајућа дјелатност предузета у оквиру предузећа а у циљу стварања услова унутар којих се могу обављати главна или секундарне дјелатности. Аутпут помоћне дјелатности није намијењен за кориштење
изван предузећа. Помоћне дјелатности обично производе аутпуте који су заједнички инпути за готово све врсте производних дјелатности, како малих тако и великих предузећа. Главна и секундарне дјелатности се, углавном,
проводе уз подршку великог броја "помоћних дјелатности", као што су рачуноводство, превоз, складиштење, набавка, унапређење продаје, поправка и одржавање, итд.
Конкретан примјер:
Предузеће има двије дјелатности - грађевинарство и продају грађевинског материјала
Општу управа, администрација и одјељење набавке налазе се на истој адреси са трговином грађевинског материјала.
Управљање грађевинским радовима, грађевинским машинама и опремом и складиште се налазе на другој адреси.
Основна дјелатност предузећа је грађевинарство и оно има 3 локалне јединице по врсти дјелатности:
- општа управа, администрација и одјељење набавке (помоћна дјелатност, која је одвојена од главне дјелатности)
- продаја грађевинског материјала
- грађевинарство

Општи примјери:
1. Једна дјелатност на једној адреси = 1 локална јединица по врсти дјелатности
2. Једна дјелатност на двије адресе = 2 локалне јединице по врсти дјелатности
3. Двије дјелатности на једној адреси = 2 локалне јединице по врсти дјелатности

Извод из Класификације дјелатности КД БиХ 2010, ниво подручја и
области

Шифра

Назив подручја и области дјелатности

Упутство: Молимо да за сваку лок алну јединицу по врсти дјелатности (ЛЈВД) уписану у Табелу 8 . из понуђеног извода КД изаберете
одговарајућу област дјелатности којом се та јединица бави, те припадајућу двоцифрену шифру упишете у колону "д" поред сваке ЛЈВД.

Шифра

Назив подручја и области дјелатности

Шифра

Назив подручја и области дјелатности

A Пољопривреда, шумарство и риболов

20

Производња хемикалија и хемијских производа

F Грађевинарство

01

Биљна и сточарска производња, лов и припадајуће услужне дјелатности

21

Производња основних фармацеутских производа и фармацеутских
препарата

41

Изградња објеката високоградње

02

Шумарство и сјеча дрвета

22

Производња производа од гуме и пластичних маса

42

Изградња објеката нискоградње

03

Риболов и аквакултура

23

Производња осталих производа од неметалних минерала

43

Специјализоване грађевинске дјелатности

B Вађење руда и камена

24

Производња базних метала

05

Вађење угљена и лигнита (мрког угља)

25

Производња готових металних производа, осим машина и опреме

45

Трговина на велико и на мало моторним возилима и мотоциклима;
поправка моторних возила и мотоцикала

06

Вађење сирове нафте и природног гаса

26

Производња рачунара, електронских и оптичких производа

46

Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима

07

Вађење руда метала

27

Производња електричне опреме

47

Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима

08

Вађење осталих руда и камена

28

Производња машина и опреме, д. н.

09

Помоћне услужне дјелатности у вађењу руда и камена

29

Производња моторних возила, приколица и полуприколица

49

Копнени саобраћај и цјевоводни транспорт

C Прерађивачка индустрија

30

Производња осталих саобраћајних средстава

50

Водени саобраћај

10

Производња прехрамбених производа

31

Производња намјештаја

51

Ваздухопловни саобраћај

11

Производња пића

32

Остала прерађивачка индустрија

52

Складиштење и помоћне дјелатности у саобраћају

12

Производња дуванских производа

33

Поправка и инсталација машина и опреме

53

Поштанске и курирске дјелатности

13

Производња текстила

14

Производња одјеће

15

Производња коже и производа од коже

16

Прерада дрвета и производа од дрвета и плута, осим намјештаја;
производња предмета од сламе и плетарских материјала

36

Прикупљање, пречишћавање и снабдијевање водом

17

Производња папира и производа од папира

37

Канализација

18

Штампање и умножавање снимљених записа

38

Прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагање отпада; рециклажа
материјала

19

Производња кокса и рафинисаних нафтних производа

39

Дјелатности санације (ремедијације) животне средине и остале услуге
управљања отпадом

G Трговина на велико и на мало; поправка моторних возила и
мотоцикала

H Саобраћај и складиштење

D Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом,
паром и климатизација
35

I Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања
хране; хотелијерство и угоститељство

Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и
климатизација

55

Смјештај

E Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и
дјелатности санације (ремедијације) животне средине

56

Дјелатности припреме и послуживања хране и пића
L Пословање некретнинама

68

Пословање некретнинама
Остале дјелатности из подручјa Ј, М, N, R, S

00

Остале дјелатности

