Закон о статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", брoj 85/03). Одлука Владе
Републике Српске о усвајању Статистичког програма Републике Српске за период 2022-2025, 04/1-012-23176/21 ("Службени гласник Републике Српске", брoj 102/21).

ТРОМЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЦИЈЕНАМА КУРИРСКИХ УСЛУГА
за ________________ тромјесечје 2022. године

ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЈЕШТАЈ
(пословни субјект, пословна јединица у саставу)
а)

ПОПУЊАВА СТАТИСТИКА

Назив
Редни број из адресара

(пословна јединица уписује пословни субјект у чијем је саставу и свој назив)
б)

Матични број
Редни број пословне јединице у саставу

в)

Град/општина
Улица и број

Мјесто
Телефон

e-mail
г)

Детаљан опис дјелатности1)

Простор за коментаре, примједбе и сугестије

1)

Уколико се ваша претежна дјелатност разликује од оне у којој сте регистровани, молимо да је што детаљније опишете.

Дио I: ОСТВАРЕНИ ПРОМЕТ У 2021. години
У табелу унијети податке о вриједности оствареног промета вашег предузећа у 2021. години, без ПДВ-а. Потребно је приказати укупан промет
предузећа, збирно за дјелатност пружања курирских услуга те појединачно за сваку групу домаћих и међународних курирских услуга. Сви подаци
уписују се као цијели бројеви, без децимала. Уколико не располажете егзактним књиговодственим подацима молимо да дате најбољу могућу
процјену. Табела 1. попуњава се само за прво тромјесечје.
Табела 1. Подаци о оствареном промету предузећа у 2021. години, у хиљ. КМ, без ПДВ-а
Шифра
групе услуга

Услуга

1.

Домаће курирске услуге

1.1

Достава пошиљке до 10 kg

1.2

Достава пошиљке до 15 kg

1.3

Достава пошиљке до 20 kg

1.4

Достава пошиљке до 30 kg

2.

Међународне курирске услуге

2.1

Достава коверте до 100 g у зону I-Европа

2.2

Достава коверте до 500 g у зону I-Европа

2.3

Достава коверте до 100 g у зону II-САД и Канада

2.4

Достава коверте до 100 g у зону III-Остале земље

2.5

Достава пакета до 10 kg у зону I-Европа

2.6

Достава пакета до 10 kg у зону II-САД и Канада

2.7

Достава пакета до 20 kg у зону III-Остале земље

Укупан промет од курирских дјелатности (одговара збиру ставки 1. и 2.)

Укупан промет предузећа

Остварени промет

Дио II: ИЗБОР ОСНОВНИХ УСЛУГА И ПОДАЦИ О ЦИЈЕНАМА
У табелу унијети по једну основну услугу за сваку групу услуга коју ваше предузеће обавља. Приликом одабира основних услуга користите се
шифрама група услуга из Табеле 1. на претходној страници. Основна услуга треба да остварује знатан удио у промету припадајуће групе
услуга, односно да је типична за пословање предузећа. Такођер, основна услуга треба да је понављајућа (обављали сте је претходне године и
очекујете да ћете је обављати до краја текуће године) и стабилна (извршена услуга треба бити што сличнија у свом опису током године).
Након што сте одабрали типичне услуге за извјештавање цијена, послужите се наведеним примјером испод табеле, те Упутством.
Табела 2. Основне групе курирских услуга и цијене по тромјесечјима 2022. године

2)

I

II

III

IV

Шифра
групе
услуга

Начин
формирања
цијена

Опис услуге

Мјерна
јединица

V
Цијена у КМ
(без ПДВ-а)

VI

Разлог
промјене
претходно референтно цијене
тромјесечје тромјесечје

Нове основне услуге

Упутство за попуњавање Tабеле 2.
I

II

III

2)

Шифра групе услуга
Унесите одговарајућу шифру користећи се шифрама скупине услуга из
Табеле 1.
Начин формирања цијене:
УГ - Уговорна цијена је цијена на бази склопљеног уговора исте или
врло сличних услуга које се пружају за истог клијента. Уговор треба да
траје најмање годину дана а услуга на основу њега се клијенту пружа
најмање једном у тромјесечју.
ТЦ - Трансакциона цијена је цијена поновљене исте или врло сличних
услуга које се пружају различитим клијентима барем једном у
тромјесечју.

Опис услуге
Молимо опишите услугу што је могуће детаљније користећи се свим
важним чиниоцима који утичу на формирање цијене услуге, као нпр:
- Назив клијента с којим је уговорена цијена
- Удаљеност
- Мјесто преузимања пошиљке
- Мјесто уручења пошиљке- Рок доставе (број сати/дана)
- Врста транпорта (нпр. возило, бицикл)
- Остале информације о извршеној услузи
Важно! Молимо не мијењајте опис услуге наведен у овој колони! У
случају да за текуће тромјесечје изабрана услуга није више
расположива, односно битно је промијењена, молимо изаберите нову,
другу основну услугу за коју ћете навести податке у доњем дијелу
табеле "Нове основне услуге". У случају одабира нове/замјенске услуге
потребно је да унесете и цијену те услуге у претходном тромјесечју.

Примјер за правино попуњавање табеле се налази на слиједећој страници.

IV

V

VI

Мјерна јединица
Мјерна јединица је јединица за коју се договара цијена услуге.
Мјерна јединица може бити:
- пошиљка
- km (километар)
- друге мјерне јединице кориштене за формирање изабране услуге

Цијена
Молимо унесите цијену услуге фактурисану клијенту, а не цијену из
важећег цјеновника предузећа. Назначена цијена треба представљати
фактурисану вриједност за јединицу услуге у претходном и текућем
тромјесечју.
Из цијене требају бити искључени ПДВ и накнадно обрачунати попусти
и рабати, а укључене субвенције. Уколико је дошло до промјене цијене
током истог тромјесечја потребно је унијети просјечну цијену.

Разлог промјене цијене
Уколико је дошло до промјене цијене изабране услуге у текућем
тромјесечју у односу на претходни, унесите шифру најважнијег разлога
промјене цијене:
(1) Нови цјеновник; (2) Повећање обима посла по јединици услуге; (3)
Смањење обима посла по јединици услуге; (4) Потражња је већа од
понуде; (5) Понуда је већа од потражње; (6)Попуст,акција; (7) Прекид
попуста; (8) Промјена у трошковима утицала је на промјену цијене (нпр.
промјена цијене горива); (9) Други разлози.

Примјер правилног попуњавања Tабеле 2.
Табела 2. Основне групе курирских услуга и цијене по тромјесечјима 2022. године
I

II

III

IV

Шифра
групе
услуга

Начин
формирања
цијена

Опис услуге

Мјерна
јединица

1.1

ТЦ

Услуга "Експрес 24", домаћа достава пошиљке до 10 kg "од
врата до врата", Бањалука - Сарајево, реализација у оквиру 24
часа

1.3

УГ

2.1

2.6

V
Цијена у КМ
(без ПДВ-а)
референтно
тромјесечје

пошиљка

12,00

12,30

8

Услуга "Business 5h" уговорена за клијента "АН", домаћа
достава пакета, 30 kg, Сарајево - Мостар, реализација у оквиру
5 часова

пошиљка

27,00

27,00

-

ТЦ

Услуга слања пошиљке у земље ЕУ, коверта 100 g, реализација
у оквиру 24 часа

пошиљка

73,00

73,40

1

УГ

Услуга слања пакета до 20 kg, уговорена за сталног клијента
једногодишњим уговором, земља пријема САД, реализација у
оквиру 72 часа

пошиљка

374,00

374,00

-

Попуњени извјештај доставите на адресу:
Републички завод за статистику Републике Српске, Вељка Млађеновића 12 д, 78 000 Бања Лука
У случају нејасноћа и додатних питања можете нас контактирати:
телефон: 051 332 715

факс: 051 332 750

e-mail: aleksandra.djonlaga@rzs.rs.ba

Подаци о особи из Вашег предузећа коју можемо контактирати у вези са овим извјештајем

Извјештај саставио:

Назив позиције:
Телефон/факс:

Разлог
промјене
цијене

претходно
тромјесечје

Рок за доставу извјештаја је 20 дана по завршетку референтног тромјесечја

Име и презиме:

VI

Извјештај одобрио:

Е-mail:
(М.P.)

Зах ваљујем о Вам на сарадњи!

