
СПС/ДО УСЛУГЕ 2 3 1 1 0 5 1 4

Допунски образац (ДО) уз СПС 2021 за пословне услуге

13-цифрени идентификациони број предузећа

Назив предузећа:

КМ

1.1 у Босни и Херцеговини

1.1.1       (од тога) у Републици Српској

1.2 у државама чланицама Европске уније

1.3 у другим државама
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Упутство за попуњавање:

За потребе овог обрасца податак о Укупном приходу од продаје услуга, производа и роба преузети из Годишњег структурно пословног

статистичког истраживања за предузећа из услужних дјелатности (УСЛУГЕ СПС-Д / 2021). Све остале ставке потребно је испунити користећи

Упутство за попуњавање. Подаци изражени у новачаним јединицама исказују се у конвертибилним маркама (КМ). Сви подаци исказују се

заокружено без децималних мјеста. Уколико немате доступне прецизне евиденције за тражене податке, процијените их и упишите процјене.

1.  Укупан приход од продаје услуга, производа и роба у КМ без ПДВ-а

Податак је једнак збиру података са редних бројева 1+2+3 из Табеле 1. основног упитника

1.2 Укупан приход од продаје подијелити према резидентности купаца.„Приход од продаје у државама чланицама ЕУ-а“ обухвата продаје

купцима резидентима сљедећих држава: Аустрија, Белгија, Бугарска, Кипар, Чешка, Данска, Естонија, Финска, Француска, Грчка, Хрватска,

Ирска, Италија, Литванија, Летонија, Луксембург, Мађарска, Малта, Холандија, Њемачка, Пољска, Португалија, Румунија, Словачка, Словенија,

Шпанија и Шведска.

Упитник попуњавају предузећа која се баве рекламом и пропагандом и оглашавањем преко медија. Укупан приход разврстати по резидентности 

купаца и   по врстама услуга у складу са Класификацијом производа по дјелатностима Босне и Херцеговине 2016 која је објављена у 

"Службеном гласнику БиХ" број 30/2011. те на  интернет адреси http://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Bilteni/2020/SBR_00_2016_TB_0_BS.pdf

од тога:

1. Укупан приход од продаје услуга, производа и роба у КМ без ПДВ-а

Податак је једнак збиру података са редних бројева 1+2+3 из Табеле 1. основног упитника.

%

%

73.12.13      - Продаја огласног простора и времена уз наплату или на основу уговора, на  

        интернету

73.12.14

73.12.19

Приход по врстама рекламних услуга и услуга оглашавање преко медија према КППД БиХ 2016

     -  Продаја огласног простора или времена у вези с појединим догађајима

Приход без ПДВ-аКППД шифраНазив ставке

73.11.1

73.11.11

73.11.12

Услуге које пружају агенције за рекламу (реклама и пропаганда) (1=2+3+4+5)

     - Услуге укупне промоције

     - Услуге директног маркетинга и директног обраћања поштом

%

100%

%

%

%

ОсталоПриходи од продаје производа, роба и осталих горе неспоменутих услуга

73.12.11     -  Продаја огласног простора и времена уз наплату или на основу уговора у 

        штампаном медију

73.12.12     -  Продаја огласног простора и времена уз наплату или на основу уговора, на  

        телевизији/радију

%

%

%

%

     -  Остала продаја огласног простора и времена уз наплату или на 

        основу уговора

%

%

73.11.19

     - Услуге осмишљавања и концептуалног развоја пропагандних кампања

     - Остале услуге пропаганде

100%

%

73.12.1Продаја огласног простора и времена уз наплату или на основу уговора 

(6=7+8+9+10+11)

73.11.13


