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ИЗВЈЕШТАЈНИМ ЈЕДИНИЦАМА

Предмет: Достава Годишњих извјештаја ИНД-21, ВОД-1 и ЕН-УГЕ-Г за 2020. годину
Достављамо вам обрасце и упутствo за провођење Годишњег извјештаја индустрије ИНД-21,
Годишњег извјештаја о коришћењу и заштити вода од загађивања ВОД-1 и обрасце са упутством за
провођење Годишњег извјештаја о утрошку енергије и горива ЕН-УГЕ-Г за 2020. годину.
Обавеза подношења извјештаја утврђена је Законом 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.
Извјештајне јединице су предузећа чија је претежна дјелатност према важећој Класификацији
дјелатности разврстана у подручја: Вађење руда и камена (B), Прерађивачка индустрија (C),
Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација (D) и из подручја
(E) – Снабдијевање водом; Канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације)
животне средине грана 38.3 – Рециклажа (прерада) материјала, те индустријске јединице у саставу
неиндустријских предузећа.
Молимо да се при састављању извјештаја придржавате упутстaва која вам достављамо у
прилогу.
Попуњавање Годишњег извјештаја индустрије (ИНД-21) за 2020. годину захтијева примјену
Номенклатуре индустријских производа НИП БиХ/PRODCOM 2019, која је објављена на
званичној интернет страници Завода www.rzs.rs.ba.
Извјештајна јединица је дужна да идентификује и пронађе свој производ у НИП БиХ/PRODCOM
2019, те да шифру производа упише у за то предвиђено мјесто у обрасцу. Производ треба приказати у
прописаној јединици мјере.
Два примјерка извјештаја ИНД-21, ВОД-1 и ЕН-УГЕ-Г достављате Републичком заводу за
статистику - одјељење Источно Сарајево, Војводе Радомира Путника бб.
Попуњен извјештај ИНД-21 требате доставити најкасније до 19.03.2021. године, извјештај ЕНУГЕ-Г најкасније до 24.03.2021. године, док је рок за достављање извјештаја ВОД-1 најкасније до
05.04.2021. године.
За додатне информације можете се обратити на телефон/факс 057/343-381 и 057/343-359.
Молимо да извјештаје доставите у предвиђеном року, како би Завод могао благовремено
извршити обраду података и презентовати информације корисницима.
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