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ИНДЕКСИ ПРОИЗВОЂАЧКИХ ЦИЈЕНА УСЛУГА 
SERVICES PRODUCER PRICE INDEX 

 
 

Произвођачке цијене друмског превоза робе у Републици Српској 
повећане су у четвртом тромјесечју 2022. године у односу на базну (2015. годину) 
за 26,0%, док су произвођачке цијене у дјелатности складиштења робе остале 
непромијењене. 

In the fourth quarter of 2022, compared to the base year (2015), producer 
prices in freight transport by road in Republika Srpska increased by 26.0%, while 
producer prices in the activity warehousing and storage remained unchanged. 

  
Повећање цијена архитектонских и инжењерских дјелатности и с њима 

повезаног техничког савјетовања, у  четвртом тромјесечју 2022. године, у односу 
на базну (2018. годину), износило је 19,4%. 

Compared to the base year (2018), prices in architectural and engineering 
activities and related technical consulting increased by 19.4% in the fourth quarter of 
2022. 

  
У четвртом тромјесечју 2022. године произвођачке цијене у заштитним 

и истражним дјелатностима оствариле су повећање у односу на базну (2017. 
годину) за 26,8%, а у дјелатности чишћења за 7,8%. 

In the fourth quarter of 2022, compared to the base year (2017), an increase 
by 26.8% was recorded in producer prices in security and investigation activities, while 
in cleaning activities an increase by 7.8% was recorded. 

  
Произвођачке цијене услуга у складиштењу робе, заштитним и 

истражним дјелатностима и архитектонским и инжењерским дјелатностима и са 
њима повезаним техничким савјетовањем остале су непромијењене у четвртом 
тромјесечју 2022. године у односу на треће тромјесечје 2022. године. Просјечан 
раст произвођачких цијена у четвртом тромјесечју 2022. године у односу на треће 
тромјесечје 2022. године, остварен је у друмском превозу робе за 0,4% и  
дјелатности чишћења за 0,1%. 

Compared to the previous quarter, services producer prices in warehousing 
and storage, in security and investigation activities and in architectural and engineering 
activities and related technical consulting remained on average at the same level in the 
fourth quarter of 2022. During the same period, an average increase in producer prices 
was recorded in freight transport by road (0.4%), and in cleaning activities (0.1%). 

 
 У овом саопштењу приказан је индекс произвођачких цијена услуга 

(SPPI) за изабране услужне дјелатности израчунат на основу репрезентативних 
цијена прикупљених редовним статистичким истраживањима. Објављују се 
тромјесечни индекси на тромјесечној ланчаној основи у складу са захтјевима EU 
STS Регулативе 1165/98 (Анекс Д - Остале услуге).  

                 
Истраживањем су обухваћени пословни субјекти  који су према главној 

дјелатности разврстани у изабране дјелатности. Нису обухваћени предузетници. 
 
Оквир за узорак је Статистички пословни регистар Републичког завода 

за статистику Републике Српске. Код избора статистичких јединица у узорак 
коришћена је top-down метода према величини оствареног промета за наведене 
услужне дјелатности. 

 
Индекс произвођачких цијена услуга је индекс излазних цијена услуга 

резидентних предузећа којим се мјерe промјене произвођачких цијена за услуге које 
врше предузећа регистрована у Републици Српској. При одређивању цијене треба 
узети у обзир све попусте, рабате, доплате итд. који се могу односити на корисника 
услуге. Порез на услуге треба искључити из цијена, док субвенције на пружене 
услуге, које је примио давалац услуге, ако их има, треба додати. 

             
 
 Произвођачке цијене услуга представљају фактурисану цијену за 

извршене услуге од стране даваоца услуга, према корисницима наведених услуга 
тј. предузећима или физичким лицима.  

 
Детаљнија методолошка објашњења и дефиниције могу да се пронађу 

на www.rzs.rs.ba. 

 
This release presents services producer price index (SPPI) for selected 

service activities calculated on the basis of representative prices collected through 
regular statistical surveys. Quarterly price indices are published on a quarterly chain 
basis in accordance with the requirements of the EU STS Regulation 1165/98 (Annex 
D - Other services). 

     
The survey covers business entities that are classified into the selected 

service industries according to their main activity. Entrepreneurs are not covered.  
 
The sample frame is the Statistical Business Register of the Republika 

Srpska Institute of Statistics. Statistical units were selected into the sample using the 
top-down method by achieved turnover within each service activity. 

 
 
Services Producer Price Index is defined as a services output price index of 

resident enterprises, which measures the changes in producer prices for services 
performed by resident enterprises in Republika Srpska. When the price is determined, 
any applicable discounts, rebates, surcharges, etc. that may apply to the customers are 
to be taken into account. Taxes on services should be excluded from prices, whereas 
subsidies on provided services that were received by the producer, if there are any, 
should be added. 

 
Services producer prices represent the invoiced price for services provided 

by the service providers to the users of these services, i.e. enterprises or physical 
persons. 

 
Detailed methodological explanations and definitions are available at 

www.rzs.rs.ba. 

 

http://www.rzs.rs.ba/
http://www.rzs.rs.ba/
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  1. БАЗНИ ИНДЕКС ПРОИЗВОЂАЧКИХ ЦИЈЕНА УСЛУГА ПО ДЈЕЛАТНОСТИМА  
      BASE SERVICES PRODUCER PRICE INDEX BY ACTIVITY  

Дјелатност према КД БИХ 2010 
2021 2022 

Activity by KD BiH 2010 
III IV I II III IV 

  Ø2015=100   
H 49.41 Друмски превоз робе 108,8 107,1 119,0 123,8 125,6 126,0 H 49.41 Freight transport by road 
H 52.10 Складиштење робе 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 H 52.10 Warehousing and storage  

Ø2018=100   

M 71.1 Архитектонске и 
инжењерске дјелатности и с њима 
повезано техничко савјетовање 

118,0 118,0 118,5 118,5 119,4 119,4 M 71.1 Architectural and engineering 
activities and related technical 
consultancy  

Ø2017=100   

N 80 Заштитне и истражне 
дјелатности 

117,0 117,0 123,5 126,8 126,8 126,8  N 80 Security and investigation 
activities 

N 81.20 Дјелатности чишћења   109,3 109,3 105,9 107,7 107,7 107,8 N 81.20 Cleaning activities 
 
 
 
   2. ЛАНЧАНИ ИНДЕКС ПРОИЗВОЂАЧКИХ ЦИЈЕНА УСЛУГА ПО ДЈЕЛАТНОСТИМА          
       CHAIN SERVICES PRODUCER PRICE INDEX BY ACTIVITY 

Дјелатност према КД БиХ 2010 III 2021 
II2021 

IV 2021 
III 2021 

I 2022 
II 2021 

II 2022 
I 2022 

III 2022 
II 2022 

IV 2022 
III 2022 Activity by KD BiH 2010 

        H 49.41 Друмски превоз робе 101,0 98,4 111,1 104,0 101,4 100,4 H 49.41 Freight transport by road 
H 52.10 Складиштење робе 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 H 52.10 Warehousing and storage 
M 71.1 Архитектонске и инжењерске 
дјелатности и с њима повезано 
техничко савјетовање 

103,6 100,0 100,4 100,0 100,8 100,0 M 71.1 Architectural and engineering 
activities and related technical consulting 

N 80 Заштитне и истражне дјелатности 100,8 100,0 105,6 102,6 100,0 100,0 N 80 Security and investigation activities 
N 81.20 Дјелатности чишћења   101,3 100,0 96,9 101,7 100,0 100,1 N 81.20 Cleaning activities 
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Графикон 1. Базни индекси произвођачких цијена услуга по дјелатностима 
Graph 1. Base services producer price index by activity 

                                                                                                                                                                                       
 

                                                                  

 
 
 

Графикон 2. Ланчани индекси произвођачких цијена услуга 
Graph 2. Chain services producer price index  
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