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ДОПУНСКИ УПИТНИК ЗА ИНДУСТРИЈСКА ПРЕДУЗЕЋА
КОЈА ОБАВЉАЈУ ВИШЕ ДЈЕЛАТНОСТИ И ПОСЛУЈУ НА ВИШЕ ЛОКАЦИЈА
ЗА 2018. ГОДИНУ
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ УПИТНИКА
Обавеза попуњавања: Упитник попуњавају предузећа која обављају више од једне дјелатности или послују на
више од једне локације. 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 дјалатности).
Јединицом по врсти дјелатности сматра се свака производна цјелина (погон) која се бави различитом дјелатношћу од
главне (претежне) дјелатности у коју је разврстано предузеће у чијем саставу јединица послује, независно од тога да ли
је и званично регистрована као таква. Уколико се иста дјелатност обавља на више од једне општине потребно је
податке приказати по општинама.
Подаци за појединачне јединице по врсти дјелатности предузећа (укључујући главну дјелатност и појединачно све
секундарне дјелатности) изводе се груписањем података релевантних за пословни резултат сваке појединачне
дјелатности.
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 основне, која као резултат даје одређене
производе или услуге за тржиште. Помоћна дјелатност је подржавајућа дјелатност предузета у оквиру предузећа, а у
циљу стварања услова унутар којих се могу обављати главна или секундарне дјелатности. Производ помоћне
дјелатности није намијењен за коришћење изван предузећа. Помоћне дјелатности обично производе производе или
пружају услуге који су заједнички инпути за готово све врсте производних дјелатности, како малих тако и великих
предузећа. Главна и секундарне дјелатности се, углавном, проводе уз помоћ великог броја "помоћних дјелатности", као
што су рачуноводство, превоз, складиштење, набавка, унапређење продаје, поправак и одржавање итд., те се стога
увијек приказују у саставу главне дјелатности предузећа.
У Упитнику ИНД СПС-ДО/17, јединице се по врсти дјелатности дијеле на: а) јединице које се баве индустријским
дјелатностима и б) јединице које се баве осталим (неиндустријским дјелатностима).
За јединице које се баве индустријским дјелатностима податке приказати на нивоу разреда дјелатности (4 цифре)
Класификације дјелатности (КД БиХ 2010). Разликовање ових јединица (индустријских јединица по врсти дјелатности)
врши се по основу расположивих података из статистичког истраживања ИНД-21 PRODCOM за 2017. Као да су
произведени у посебној јединици сматрају се они производи који имају идентичне прве четири бројчане ознаке у шифри
производа. То значи да једно предузеће има онолико јединица (по врсти дјелатности) колико је идентификовано
група производа чије се шифре разликују на прве четири цифре из шифре производа.
За јединице које обављају неиндустријске дјелатности податке приказати по областима (2 цифре) према приложеној
скраћеној КД БиХ 2010.
Збир података приказаних у јединицама индустријских и осталих (неиндустријских дјелатности) даје податке за укупно
предузеће, који су приказани у основном ИНД СПС/17 упитнику.
Примјери за распознавање јединица
Општи примјер:
1 Једна дјелатност на једној општини
=
1 локална јединица по врсти дјелатности
2 локалне јединице по врсти дјелатности
2 Једна дјелатност на двије општине
=
3 Двије дјелатности на једној општини
=
2 локалне јединице по врсти дјелатности
Конкретан примјер:
Предузеће има двије дјелатности - производњу пива и пивницу .
Општа управа, администрација и одјељење набавке налазе се на истој адреси/општини са пивницом.
Погон за производњу пива и складиште се налазе на другој општини.
Основна дјелатност предузећа је производња пива и оно има 3 локалне јединице по врсти дјелатности:
- општа управа, администрација и одјељење набавке (помоћна дјелатност, која је одвојена од главне
дјелатности) - дјелатност производња пива ( шифра 11.05)
- пивница - 56.30
- производња пива -шифра 11.05

За одређивање шифре дјелатности за ниво разреда (4 цифре) користити раније попуњен
Годишњи извјештај индустрије (ИНД-21) за 2018. годину
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Табела 8. Подаци за предузеће распоређени по јединицама према врсти дјелатности коју обављају
С8

Р.Б.
jединице

а

Идентификациони подаци за јединице по врсти дјелатности

Кратак назив јединице

Општина и адреса
сједишта јединице

Шифра
општине
(шифрира
статистика)

б

в

г

Економски подаци

Шифра
дјелатности ниво разреда
или области 1)

д

Треба пратити назначену везу податка у колонама 1 - 10 са ИНД СПС обрасцем, подаци за
јединице дио су ИНД СПС обрасца за предузеће.

Јединице које се баве индустријским дјелатностима

(4 цифре КД)

Јединице које се баве неиндустријским дјелатностима

(2 цифре КД)

Трошкови
Промјене на
Приходи од
(сировина и
Приходи од
залихама
продаје
материјал+
активирања или
(+/-)
властитих
гориво и енергија+
потрошње робе
(недовршена
производа,
услуга+
Субвенције на
и учинака и
производња и
пружених услуга
остала
производе (КМ)
полупроизводи +
други пословни
и продаје робе
пословања+
готови
приходи
за препродају
порез на
производи)
(KM)
(КМ)
производњу)
(KM)
(KM)
1
Ставке
(1+2+3)
Табела 1.

2
Ставке
(4+5)
Табела 1.
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10 00

УКУПНО (збир јединица = укупно предузеће)
Копирати табелу у случају да је потребно више редова

1) Разред дјелатности (4 цифре) за јединице индустријске дјелатности може се одредити (јединица идентификовати) из
статистичког истраживања ИНД 21 PRODCOM за 2018. (које је предузеће већ попунило за 2018.), груписањем производа
који у шифри производа имају идентичне прве 4 бројчане ознаке, а за јединице неиндустријске дјелатности ниво области
(2 цифре) према приложеној скраћеној класификацији дјелатности КД БиХ 2010.
КД БиХ 2010 заснована је на NACE Rev.2.
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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.
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Табела 2.
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Табела 4.

