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ПРЕДМЕТ: Мјесечни извјештај индустрије М КПС ИНД-1 

Достављамо Вам обрасце за провођење Мјесечног извјештаја индустрије М КПС ИНД-1 за 
2023. годину. 

Мјесечни извјештај индустрије М КПС ИНД-1 достављају предузећа чија је претежна 

дјелатност по Класификацији дјелатности БиХ 2010 разврстана у подручја: Вађење руда и камена, 

Прерађивачка индустрија и Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и 
климатизација, те индустријске јединице у саставу неиндустријских предузећа. 

Обавеза достављања извјештаја утврђена је чланом 8. Законa о статистици Републике Српске 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 85/03). Чланом 25. истог Закона регулисано је да су 

подаци који се прикупе повјерљиви подаци и да ће се користити искључиво у статистичке сврхе.  

Попуњавање Мјесечног извјештаја индустрије М КПС ИНД-1 за 2023. годину захтијева 

примјену Мјесечне номенклатуре индустријских производа (Mјесечни НИП). Мјесечни НИП 
који је тренутно у употреби можете пронаћи на званичној интернет страници Републичког завода за 

статистику www.rzs.rs.ba - Статистичке области/Индустрија/Методологија. 

Молимо да извјештаје M КПС ИНД-1 достављате најкасније до 5. у мјесецу за претходни 

мјесец. Уколико у мјесецу за који се подноси извјештај није било индустријске производње (Табела 
2.), већ само остварени приход од продаје индустријских производа (Табела 3.), тада уписујете те 

податке. Ако не располажете ни једним од горе наведених података, неопходно је попунити Табелу 1. 
- Запослени, стање посљедњег дана у мјесецу и у Табели 2. остварену производњу од почетка године. 

У Табели 4. потребно је уписати вријеме утрошено за припрему података и попуњавање извјештаја, у 
минутама. 

Извјештај се попуњава у три примјерка, од којих два достављате Републичком заводу за 
статистику, Подручна јединица Добој, Хиландарска 1, а један остаје у вашој архиви. Податке можете, 

осим поштом, послати на наш факс број 053/208-991 или путем електронске поште 
industrija@rzs.rs.ba. Oбразац М КПС ИНД-1 је доступан на званичној интернет страници Републичког 

завода за статистику. За детаљније информације обратите се на телефон 053/208-990. 

Молимо да извјештаје доставите у предвиђеном року, како би Завод могао благовремено 

извршити обраду података и презентовати информације корисницима. 
У случају непоштовања датог рока или недостављања извјештаја поступамо у складу са члановима 

30. и 31.  Закона о статистици Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 85/03).

Захваљујемо на сарадњи. 

   Д и р е к т о р 

 Дарко Милуновић с.р. 
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