
 

   

   ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ ЗА КОЈЕ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЈЕШТАЈ

1) Назив предузећа

2) Матични број

3) Адреса
(шифра општине)

4) Дјелатност по КД БиХ 2010 1)

(шифра дјелатности)

1)   

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
("Службени гласник Републике Српске", брoj 102/21).

ТРОМЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЦИЈЕНАМА У ЗАШТИТНИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА        

за ____ тромјесечје 2023. 

Обавеза давања података Републичком заводу за статистику Републике Српске заснива се на члану 8. Закона о статистици Републике 
Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 85/03). Обавеза Републичког заводу за статистику Републике Српске за заштиту 
достављених повјерљивих података заснива се на члану 27. и члану 28. истог Закона. С тим у вези, податке прикупљене у статистичке сврхе, 
Завод не смије користити за друге намјене и објављивати као појединачне. Тромјесечни извјештај о цијенама у заштитним дјелатностима 
испуњавају пословни субјекти који обављају дјелатности приватне заштите и заштите уз помоћ сигурносних система (дјелатности разреда 
80. КД БиХ 2010).                                  
            

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



 

Табела 1. Подаци о оствареном промету предузећа у 2022. години

3
Услуге заштите сигурносним 

системима                                                                         

Укључују надзор и даљински надзор путем електронских 
сигурносних алармних система као што су противпровални 
и противпожарни аларми те надзор и даљински надзор 
механичких или електронских уређаја за закључавање, 
сефова и сигурносних претинаца и слања полицајаца, 
ватрогасаца или осталих адекватних страна.                                                                         
Искључује услуге продаје, постављања и одржавања 
противпровалних и противпожарних система без даљег 
надзора, савјетовање у подручју заштите и сигурности

1
Услуге заштите блиндираним 

возилима

 - укључују услуге подизања и доставе новца, запримања 
новца или других вриједности с особљем и опремом 
за заштиту такве врсте

Дио I:  ОСТВАРЕНИ ПРОМЕТ 2022. години

Услуге чувања

 - укључују услуге заштите сигурности људи или приватне, 
индустријске или комерцијалне имовине од ватре, крађе, 
вандализма или незаконитог улаза као што су услуге 
сигурносног чувања, тјелохранитеља, пса чувара, контроле 
приступа
Искључују дјелатности јавног реда и мира

У табелу унијети податке о вриједности оствареног промета вашег предузећа у 2022. години, без ПДВ-а. Потребно је приказати укупан
промет предузећа, збирно за дјелатност заштите те појединачно за сваку групу услуга заштите. Сви подаци уписују се као цијели бројеви, без
децимала. Уколико не располажете егзактним књиговодственим подацима молимо да дате најбољу могућу процјену.
Табела 1. се попуњава  за прво тромјесечје, односи се на претходну годину, за остала тромјесечја попуњавати само табелу 2.

Шифра 
групе 
услуга

Вриједност промета 
без ПДВ-а

Укупан промет предузећа Унесите укупан промет од свих дјелатности вашег предузећа

Назив ставке

2

Опис

Укупан промет остварен од 
заштитних дјелатности 

Треба да одговара збиру ставки од 1 до 3



 

Молимо погледајте Упутство за попуњавање табеле 2. на наредној страници!

 - 

3 ТЦ

Услуга ЦДС-а (ватродојава, аларм, видео надзор), 
24-часовни надзор 1 објекта клијента, слање 1 
интервентног заштитара у случају запримања 
дојавног сигнала са штићеног објекта.

мјесец 115,00 120,00 11

2 УГ

Чување 2 пословна објекта, радним даном од 7 h 

до 20 h, један заштитар по објекту, укупног фонда 
сати за сваки објект 3 250 h за уговорени период од 
1 године

уговор 50390,00 50390,00

3

 - 2 TЦ Услуге тјелесне заштите особе (bodyguard) час 15,00 15,00 

1 ТЦ
Превоз драгоцјености блиндираним возилом уз 
пратњу 2 заштитара на подручју Града Бањалуке

превоз 50,00 45,00

Шифра групе 
услуга 

Начин 
формирања 

цијена
Опис услуге

Мјерна 
јединица

Цијена у КМ                                
без ПДВ-а

Разлог 
промјене 

или 
недостатка 

цијене

претходни 
квартал

референтни 
квартал

Примјер правилног попуњавање табеле 2.
I II III IV V VI

Нове основне услуге (Молимо не мијењајте опис услуге у колони 3. Само у случају да за референтни квартал одабрана услуга није 
расположива или више није типична или је битно промијењена, молимо одаберите нову односно замјенску типичну услугу за коју ћете навести 
податке у доњем дијелу ове табеле)

V VI

Дио II: ИЗБОР ОСНОВНИХ УСУГА 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. Такође, 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 на  наредној страници. Ако се 
појаве знатне промјене услуга или ако се знатно промијенила понуда ваших услуга, молимо да постојећу услугу замијените другом типичном 
услугом и прикажете податке за нову услугу за претходни и референтни квартал (доњи дио табеле 2.)

Разлог 
промјене 

или 
недостатка 

цијене

претходни 
квартал

референтни 
квартал

Табела 2. Основне услуге заштите и цијене за ___  тромјесечје 2023. године
I II III IV

Шифра групе 
услуга 

Начин 
формирања 

цијена
Опис услуге

Мјерна 
јединица

Цијена у КМ                                
без ПДВ-а



 

I IV

II

за    
V

III

VI

Извјештај саставио:

(M.P.)
E-mail

Захваљујемо вам на сарадњи!

Назив позиције
Телефон / факс Извјештај одобрио:

Простор за напомене:
Уколико имате приједлоге за побољшање изгледа и садржаја извјештаја молимо да исте унесете:

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

Име и презиме

Упутство за попуњавање табеле 2.

Шифра групе услуга 
Унесите одговарајућу шифру користећи се шифрама скупине услуга 
из Табеле 1 на стр.2.

Мјерна јединица 
Мјерна јединица је јединица  за коју се договара цијена услуге. 
Мјерна јединица може бити:
• пратња
• један превоз
• надзорни систем
• час
• друге мјерне јединице кориштене за формирање цијене 
изабране услуге

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 кварталу.      
ТЦ - Трансакциона цијена је цијена поновљене исте или врло 
сличних услуга које се пружају различитим клијентима барем 
једном у кварталу. 
ВЦ - Цијена базирана на времену  је цијена одређена временом 
утрошеним за пружање услуге. Обично су цијене одређене 
временом изражене као цијена часа рада - сатница.

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 кварталу.
Из цијене требају бити искључени ПДВ и накнадно обрачунати 
попусти и рабати, а укључене субвенције. 
Уколико је дошло до промјене цијене током истог квартала 
потребно је унијети просјечну цијену.                       

Опис услуге 
 Молимо опишите услугу што је могуће детаљније користећи се 
свим важним факторима који утичу на формирање цијене услуге, 
као нпр:
• врста услуге
• локација
• релација
• квалификованост особља
• вријеме извршавања услуге
• количина
• трајање уговора. 
 Важно! Молимо не мијењајте опис услуге наведен у овој колони! 
У случају да за текући квартал 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 том случају је такође 
потребно унијети и цијену за претходни квартал.                                                                                                                                                                                                                               

Разлог промјене/недостатка цијене
 Уколико је дошло до промјене цијене изабране услуге у текућем 
кварталу у односу на претходни, унесите шифру најважнијег 
разлога промјене цијене (од 1 до 7). Ако не располажете цијеном 
за референтни квартал унесите шифру 8 или 9 (уколико сте 
унијели шифру 9 обавезно у доњем дијелу таблице унијети 
податке о новој/замјенској услузи - шифра 10):
(1) Нови цјеновник; (2) Потражња је већа од понуде; (3) Понуда је 
већа од потражње; (4) Попуст, акција; (5) Прекид попуста; (6) 
Промјена у трошковима утицала је на промјену цијене; (7) Други 
разлози; (8) Услуга се привремено не обавља; (9) Услуга се више 
не нуди; (10) Нова/Замјенска услуга; (11) курсне разлике.                                                                           
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