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ПРЕДГОВОР 
 
 

  
Обрасцем «Годишњи извјештај о инвестицијама ИНВ-01» прикупљају се подаци о 

средствима уложеним у стална средства правних лица регистрованих на територији 
Босне и Херцеговине. 

Образац је настао као резултат заједничког рада представника свих статистичких 
институција Босне и Херцеговине, у оквиру реализације Phare пројекта II фаза - 2004. 
године. 

Образац је прилагођен међународним статистичким стандардима (SNA `93 и ЕSА 
`95), па ће прикупљени и обрађени подаци бити међународно упоредиви и моћи ће се 
користити за обрачун Бруто домаћег производа примјеном расходног приступа. 

Овим обрасцем ће се у 2004. години по први пута спровести истраживање на 
територији цијеле Босне и Херцеговине.  

Методолошким упутством су обухваћени и организација спровођења 
истраживања, начин обраде прикупљених података и публиковање података. 

Методолошко упутство је намијењено учесницима у спровођењу истраживања и 
корисницима података, а примјењиваће се на податке прикупљене за 2004. годину и 
даље.  
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СКРАЋЕНИЦЕ: 
 
 
 
ИНВ- 01   - Годишњи извјештај о инвестицијама 
 
СНА    - System of National Accounts 
 
ЕСА    - European system of accounts 
 
БиХ     - Босна и Херцеговина 
 
РС    - Република Српска 
  
ФБиХ    - Федерација Босне и Херцеговине 
 
ЕУ НАЦЕ Рев 1.1  - Classification of Economic Activities in the European Community 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6



 
 
ПРАВНА ОСНОВА ИСТРАЖИВАЊА 
 
Статистичко истраживање «Годишњи извјештај о инвестицијама (ИНВ-01)» спроводи се на 
основу Закона о статистици Босне и Херцеговине (�Службени гласник БиХ� бр. 26/04 и 42/04), 
Закона о статистици у Федерацији Босне и Херцеговине (�Службене новине Федерације БиХ� 
број 63/03), Закона о статистици Републике Српске (�Службени гласник Републике Српске� број 
85/03), те сходно Статистичком програму Босне и Херцеговине, Плану рада Агенције за 
статистику Босне и Херцеговине,  Федералног завода за статистику Федерације Босне и 
Херцеговине, Програму рада Републичког завода за статистику Републике Српске и 
Статистичког програма од интереса за Брчко Дистрикт, Филијале Брчко. 
 
 
МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ ИСТРАЖИВАЊА 
 
Циљ и предмет истраживања 
 
 
Основни циљ истраживања «Годишњег извјештаја о инвестицијама (ИНВ-01)» је да се прикупе 
подаци чијом ће се обрадом, у складу са захтјевима националних рачуна, омогућити обрачун 
бруто домаћег производа расходним приступом, утврђивање удјела инвестиција у Бруто 
домаћем производу, компилација капиталног рачуна и сл.   
 
С обзиром да бруто инвестиције обухватају бруто инвестиције у стална средства, промјену 
залиха и нето набавку драгоцјености, напомињемо да се овим истраживањем прикупљају само 
подаци о бруто инвестицијама у стална средства и нето набавкама драгоцјености правних лица. 
 
Вриједност промјена на залихама као ни инвестиције физичких лица нису предмет посматрања 
овог истраживања.  
 
Основни предмет посматрања овог истраживања је улагање средстава предузећа и других 
правних лица у набавку нових сталних средстава, повећање вриједности или замјену постојећих 
сталних средстава.  
 
Набављена стална средства могу да буду купљена у земљи и иностранству; набављена путем 
финансијског лизинга; могу да буду стечена трампом; примљена као капитални трансфер у 
натури или произведена  и задржана за сопствену употребу. 
 
Под финансијским лизингом се подразумијева уговор између најмодавца и најмопримца, сходно 
ком најмодавац набавља добро, а најмопримац плаћа најамнину којом за вријеме трајања 
уговора најмодавцу покрива све трошкове укључујући и камате. Сви ризици и својина над 
добром се преносе на најмопримца, а добра набављена финансијским лизингом третирају се 
као да их је купио сам корисник. Најмодавац кредитира најмопримца, а најамнина се третира 
као враћање кредита и плаћање камата.  
 
Под трампом се подразумијева немонетарна трансакција између двије стране, гдје једна страна 
даје добро, услугу или активу другој страни за добро, услугу или активу (сем новца). 
 
Под капиталним трансфером у натури подразумијевају се трансфери својине над активом (сем 
залиха и новца), или отпис обавеза вјеровника без икакве надокнаде примљене заузврат. 
Трансфер се биљежи када се преноси својина над активом или кад вјеровник укида обавезу. 
 
Бруто инвестиције у стална средства обухватају позитивне и негативне вриједности. Позитивне 
вриједности су  куповина нових и постојећих сталних средстава, стална средства произведена и 
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задржана за сопствену употребу, нова и постојећа стална средства набављена путем траме; 
финансијског лизинга; или као капитални трансфер у натури; природни раст оне природне 
активе која има вишекратну употребу и значајна побољшања сталних средстава. 
 
Негативне вриједности представљају смањење вриједности постојећих цталних средстава, а 
обухватају продају постојећих сталних средстава, постојећа стална средства дата у размјену 
(трампу) и постојећа стална средства дата у виду капиталног трансфера у натури.  
 
У смањење вриједности сталних средстава не укључује се потрошња фиксног капитала и 
губици који настају као посљедица природних катастрофа.  
 
С обзиром да се извршена улагања у стална средства не умањују за потрошњу фиксног 
капитала говоримо о бруто инвестицијама у стална средства, односно вриједности нето 
инвестиција у стална средства би се добила одузимањем потрошње фиксног капитала од бруто 
инвестиција у стална средства. 
 
Бруто инвестиције у стална средства не обухватају трансакције које се укључују у 
интермедијарну потрошњу, као што су набавке ситних алата; редовно одржавање и поправци; 
набавка оружја; набавка сталних средстава оперативним лизингом; трансакције које се сматрају 
промјенама залиха (прираст стоке узгајане за клање, дрво чија је намјена дрвна грађа); машине 
и опрема набављени за финалну потрошњу у домаћинству; власнички добици и губици над 
сталним средствима и губици на сталним средствима настали као посљедица непогода. 
 
Постоје и тзв. гранични случајеви који се укључују у бруто инвестиције у стална средства као 
што су набавка сталних средстава за војне потребе чија је намјена иста као и цивилна 
(аеродроми, болнице, луке); лако оружје и оклопна возила која користе невојне јединице; 
побољшања постојећих сталних средстава које надилази редовно одржавање и поправке; 
промјене у сточном фонду који се користи у производњи континуирано из године у годину; 
промјене у броју стабала која се користе за производњу из године у годину (воћњаци, 
виногради). 
 
Бруто инвестиције у стална средства биљеже се у тренутку преноса својине над сталним 
средствима на институционалну јединицу која намјерава да стално средство користи у 
производњи. Код набавке сталног средства путем финансијског лизинга бруто инвестиција се 
биљежи у моменту када власник добија средство у посјед, а код инвестиције у стална средства 
произведена и задржана за сопствене потребе у моменту када је производња настала. 
 
Бруто инвестиције у стална средства се вреднују по куповним цијенама, укључујући и трошкове 
монтаже и друге трошкове преноса својине. 
 
Трошкови преноса својине које сноси нови власник обухватају плаћања настала приликом 
испоруке сталног средства на одређено мјесто и у одређено вријеме, као што је транспорт,  
инсталација, подизање и сл.;  плаћања надокнада стручњацима, процјенителјима, 
истраживачима; провизије посредничким агенцијама и плаћање пореза које плаћа нови власник 
на пренос својине над сталним средством. Трошкови преноса својине су саставни дио куповне 
цијене и за произведену и непроизведену активу, с том разликом да се код набавке земљишта 
ови трошкови посматрају одвојено од саме набавке или продаје.             
   
Продаја сталног средства вреднује се по базној цијени, односно по цијени која се добије након 
одбитка свих трошкова преноса својине које сноси продавац.  
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Извјештајне јединице 
 
Обвезници подношења овог извјештаја су правна лица регистрована на територији Босне и 
Херцеговине. Регистар правних лица води се у Федералном заводу за статистику БиХ, 
Републичком заводу за статистику РС и  Агенцији за статистику БиХ - Филијала Брчко.  
 
 
Начин дистрибуције обрасца ИНВ-01 није идентичан на цијелој територији БиХ. На територији 
Федерације БиХ образац је дистрибуиран свим регистрованим правним лицима преко продајне 
мреже, као саставни дио комплета образаца неопходних за израду завршног рачуна. На 
територији Републике Српске образац је дистрибуиран на основу адресара за инвестиције, који 
у себи обухвата сва активна правна лица регистрована на територији Републике Српске. 
Подружница Брчко Дистрикт дистрибуира образац преко сопствене доставне мреже свим 
правним лицима регистрованим на територији Брчко Дистрикта. 
 
 
Узимајући у обзир начин дистрибуције обрасца може се рећи да се истраживање проводи на 
потпуном обухвату правних лица.   
 
Основна обиљежја 
 
Сем утврђивања укупне вриједности остварених инвестиција правних лица у току извјештајне 
године извршена улагања се прате и сходно сљедећим обиљежјима: 
 
Финансирање инвестиција сходно: 

- извршеним исплатама за инвестиције, 
- временским разграничењима између исплата за инвестиције и остварених инвестиција у 

извјештајној години. 
 

Остварене инвестиције сходно: 
- дјелатности и сједишту инвеститора, 
- намјени инвестиција према дјелатностима и локацији, 
- карактеру изградње (изградња нових капацитета; реконструкција, модернизација, 

доградња и проширење постојећих капацитета; одржавање нивоа постојећих 
капацитета), 

- техничкој структури остварених инвестиција (за укупна, нова, половна и продана стална 
средства). 

 
 
Класификација података 
 
 
Класификација података прикупљених овим истраживањем врши се на два начина, и то: сходно 
претежној дјелатности и сједишту инвеститора, односно по тзв. «организационом принципу», и 
сходно намјени инвестиције односно сходно принципу тзв. «чистих дјелатности» и локацији 
инвестиционих објеката. 
 
Подаци разврстани према тзв. «организационом принципу» показују која правна лица (из које 
дјелатности) инвестирају, а подаци груписани сходно принципу тзв. «чисте дјелатности» 
показују у шта се и гдје улаже (у коју дјелатност и на којој територији). 
 
Дјелатност инвеститора утврђена је уписом у Регистар правних лица који се води у ентитетским 
заводима и Филијали Брчко. 
Намјена инвестиције се одређује сходно дјелатности организационе јединице којој је 
инвестиција намијењена.  
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Треба да се истакне да код улагања државних органа и институција у инвестиције треба да се 
посматрају одвојено инвестиције намијењене за сопствене потребе од улагања у различите 
инфраструктурне објекте (путеве, комуналне објекте, школе, болнице, вјерске објекте).   
Улагања у инвестиционе објекте који не могу да се разврстају сходно сједишту инвеститора јер 
су намијењене за шире друштвене потребе (жељезничке пруге, ауто-путеви, електроводи, 
гасоводи) приказују се у припадајућој дјелатности, али збирно на нивоу Федерације Босне и 
Херцеговине, Републике Српске или Брчко Дистрикта, уколико је то могуће, а ако није онда се 
приказују збирно на нивоу Босне и Херцеговине. 
  
С обзиром да се на територији Босне и Херцеговине, а  у саставу ентитета, налазе и општине 
које имају исту шифру територије и исти назив, или исту шифру а различит назив, због потребе 
обраде инвестиција на територијалном принципу извршено је додатно шифровање територије у 
Табели 4  ИНВ-01 обрасца на сљедећи начин: 
 

10 Босна и Херцеговина, 
11 Федерација Босне и Херцеговине, 
12 Република Српска, 
13 Брчко Дистрикт. 

 
Инвестиције од ширег друштвеног значаја које не могу да се разврстају по припадајућој 
територији (жељезничке пруге, путеви, електрични водови, улагања у телекомуникације, 
нафтоводи и гасоводи) и које представљају тзв. нераспоређене инвестиције шифроваће се на 
сљедећи начин: 
 
      10 88888 Нераспоређено на нивоу Босне и Херцеговине, 
      11 88888 Нераспоређено на нивоу Федерација Босне и Херцеговине, 
      12 88888 Нераспоређено на нивоу Републике Српске, 

13 88888 Нераспоређено на нивоу Брчко Дистрикта. 
 

Иако се овим обрасцем не обухватају инвестициона улагања правних лица у иностранству, 
изнимно се приказују инвестиције на подручја у иностранству која се користе по уговору 
(амбасаде, војне базе и сл.) као и инвестиције наших правних лица у пословне јединице у 
иностранству. Ове инвестиције ће се шифровати на сљедећи начин: 
 
      10 99999 Улагања БиХ у иностранству, 
      11 99999 Улагања Федерације БиХ у иностранству, 
      12 99999 Улагања Републике Српске у иностранству, 
      13 99999 Улагања Брчко Дистрикта у иностранству. 
 
 
 
Организација и спровођење истраживања 
 
 
У припреми и спровођењу истраживања, обради и публиковању прикупљених података 
учествују: Агенција за статистику Босне и Херцеговине, Федерални завод за статистику ФБиХ, 
Републички завод за статистику РС, Филијала Брчко Дистрикта. 
 
Агенција за статистику Босне и Херцеговине у сарадњи са ентитетским статистичким заводима 
утврђује методологију спровођења истраживања, израђује јединствен софтвер за обраду 
прикупљених података, предлаже облик и садржај обрасца за спровођење истраживања, 
рокове за доставу података Агенцији, те врши обраду и публиковање података за ниво Босне и 
Херцеговине.  
 
Федерални завод за статистику ФБиХ, Републички завод за статистику РС и Филијала Брчко 
припремају адресаре извјештајних јединица, штампају обрасце и упутства за попуњавање, 
шаљу обрасце на терен, прикупљају попуњене обрасце, контролишу обухват извјештајних 
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јединица, контролишу тачност и попуњеност образаца, уносе договорене шифре за специфичне 
облике улагања као што су улагања на више различитих територија и у више различитих 
дјелатности, врше унос податке уз провјеру рачунске и логичне контроле; исправљају погрешке, 
а након тога обрађују и публикују података за ниво ентитета и ниже територијалне нивое. 
Након уноса и извршене контроле ентитетски заводи, у складу са утврђеним роковима, 
достављају базу података Агенцији за статистику БиХ на даљњу обраду. 
 
С обзиром да ентитетски заводи и Филијала Брчко организују и спроводе истраживање на 
терену, на првој страни обрасца у горњем лијевом углу се налази пуни назив институције која 
спроводи истраживање на терену, а у десном горњем углу правна основа спровођења 
истраживања.   
 
Одговорна лица у извјештајним јединицама попуњавају извјештај сходно упутствима и у року 
који одреде ентитетски заводи, односно Филијала Брчко. 
 
 
 
Обрада и објављивање података 
 
 
Подаци за потребе ентитетских завода и Филијале Брчко обрађују се у њиховим бироима, а за 
потребе Агенције за статистику Босне и Херцеговине у Агенцији за статистику БиХ.  
 
Обрада података ће се вршити у складу са класификацијом дјелатности ЕУ NACE Rev.1.1; до 
нивоа двије бројчане ознаке. 
 
Подаци ће се публиковати сходно дјелатности инвеститора («организациони принцип») и према 
намјени  инвестиције («принцип чисте дјелатности») за ниво једне словне ознаке, а за 
дјелатност C � Рударство и D � Прерађивачка индустрија до нивоа двије словне ознаке. 
 
Обрада прикупљених података на територијалном принципу извршиће се за ниво ентитета и 
Брчко Дистрикта. 
 
Обрада података о оствареним инвестицијама у нова стална средства према дјелатности 
инвеститора и намјени инвестиција ће се извршити само за ниво Босне и Херцеговине. 
 
Резултати спроведеног истраживања на нивоу Босне и Херцеговине ће се објављивати у: 

- Саопштењу 
- Статистичком билтену. 

 
Сем објављених резултата Агенција за статистику ће располагати и детаљнијим подацима који 
се неће објављивати, али ће бити на располагању за друге потребе. 
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА 
 
Општа упутства за попуњавање обрасца 
 
Приликом попуњавања овог обрасца треба да се води рачуна да се обухватају само 
инвестиције правних лица које су непосредни инвеститори и/или воде набављена стална 
средства у пословним књигама. Сви преноси новчаних средстава за кредитирање и 
финансирање инвестиција других правних лица се не обухватају.  
 
Образац ИНВ-01 попуњавају сва правна лица без обзира да ли се налазе у редовном или 
пробном раду, у оснивању, стечају или ликвидацији. 
 
Правна лица код којих су у току извјештајне године настале статусне промјене треба да попуне 
извјештај ИНВ-01 за периоде од почетка године до статусне промјене и од тренутка статусне 
промјене до краја године. 
 
Правна лица која у току извјештајног периода нису имала инвестиције испуниће само заглавље 
обрасца подацима о називу правног лица, идентификационом или матичном броју, сједишту и 
шифри дјелатности.  
Овако попуњен и потписан образац доставиће у предвиђеном року надлежној институцији. 
 
Приликом попуњавања нумеричких података потребно је да се води рачуна да се сваки 
нумерички податак упише у засебну кућицу, с десна на лијево. 
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА  ИНВ-01 

 
Извјештајем ИНВ-01 прикупљају се подаци о инвестицијама свих правних лица која су непосредни 

инвеститори и/или воде набављена стална средства у пословним књигама, без обзира да ли се правна 
лица налазе у редовном или пробном раду, у оснивању, стечају или ликвидацији, а регистровани су на 
територији Босне и Херцеговине (Република Српска, Федерација БиХ и Дистрикт Брчко).   

 
Правна лица код којих су у току извјештајне године настале статусне промјене, треба да попуне извјештај 
ИНВ-01 за сљедеће периоде: 
 

a) од почетка године до тренутка статусне промјене и 
b) од тренутка статусне промјене до краја године. 

 
Правна лица која у току извјештајне године нису имала инвестиције, испуниће само заглавље 

обрасца подацима о називу правног лица, идентификационом или матичном броју, сједишту и шифри 
дјелатности. 
 
Образац ИНВ-01 је усаглашен са међународним статистичким стандардима и методологијама, те Вас 
молимо да прије попуњавања обрасца пажљиво прочитате упутство. 
 
ТАБЕЛА 1. ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У СТАЛНА СРЕДСТВА СХОДНО ИЗВОРИМА 
ФИНАНСИРАЊА 
 
 У ову табелу се уносе подаци о извршеним исплатама за инвестиције у стална средства у току 
извјештајне године, без обзира на вријеме када је извршена њихова изградња, израда или набавка. 
Поред исплате средстава за набавку нових и половних сталних средстава, треба да се обухвате и стална 
средства набављана финансијским лизингом, стална средства израђена у сопственој режији, стална 
средства настала по основу прираста основног стада, дугогодишњих засада, вриједност сталних 
средстава добијених без надокнаде, компензације, донације и сл. Обухватити исплате  на име отплата 
комерцијалних кредита у току извјештајне године, али без отплата финансијских кредита. У исплате за 
инвестиције укључују се и курсне разлике које су плаћене у извјештајној години за инвестиције остварене 
у тој години и раније. Исплате је потребно приказати сходно изворима средстава. 
 
Редни број 1.1 � приказати све исплате из сопствених средстава непосредног инвеститора које су 
извршене са сопственог рачуна, као и исплате на терет осталих новчаних средстава. То су, прије свега, 
средства сопственог капитала и амортизације.   
Редни број  1.2 � приказати удружена средства домаћих и страних саинвеститора. 
Редни број 1.3 � приказати укупну вриједност искоришћених финансијских кредита за набавку сталних 
средстава у току извјештајне године, добијених од домаћих и страних банака или других домаћих 
кредитора сем банака.  
Редни број  1.4 � приказати укупну набавну вриједност сталног средства купљеног преко финансијског 
лизинга - најма.  
Редни број 1.5 � приказати искоришћена новчана средства добијена намјенски из буџета, ванбуџетских 
или других фондова за набавку сталних средстава са или без обавезе враћања.  
Редни број 1.6 � приказати све трошкове који су настали код израде сталног средства у сопственој 
режији, стална средства настала по основу прираста основног стада, дугогодишњих засада, стална 
средства добијена без надокнаде, преко компензационих уговора, као донација или хуманитарна помоћ. 
Уколико није позната вриједност сталног средства, потребо је да се изврши његова процјена. 
 
У овој табели се не приказују издаци за дотације и пренос новчаних средстава датих другим 
правним лицима за финансирање инвестиција, исплате за набавку земљишта, али треба да се 
прикажу трошкови преноса земљишта који обухватају трошкове процјене земљишта, адвоката, 
посредника, порез на промет некретнинама и сл.  
Такође, не треба да се укључе исплате за набавку драгоцјености, исплате за коришћење патената, 
лиценци и трговачких марки.  
 
ТАБЕЛА 2. ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ                      
                     ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ГОДИНЕ 
 
 Подаци у овој табели треба да омогуће да се сагледају односи између извршених исплата за 
инвестиције у стална средства у извјештајној години и физички остварених инвестиција у истом периоду, 
уз временско разграничење на које се те исплате, односно набавке, односе. 
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На редни број 2.1 Табеле 2, преноси се износ укупно исплаћених средстава за инвестиције приказан у 
Табели 1, редни број 1. Овај износ се рашчлањује на 2.11 и 2.12. 
 
Редни број 2.11 �  приказати дио средстава који се односи на извршене радове и набавке у току 
извјештајне године. У овај износ треба да се укључи и укупна набавна вриједност сталних средстава 
набављених финансијским лизингом.   
Редни број 2.12 �  приказати  исплате за извршене, а неплаћене радове из ранијих година и унапријед 
плаћене инвестиције. 
 
Редни број 2.2. � приказати податке о инвестицијама у стална средства које су остварене, али нису 
плаћене у току извјештајне године. 
Редни број 2.3. � је збир података под редним бројем 2.11 и 2.2 и представља вриједност укупно 
остварених инвестиција  у току извјештајне године, без обзира да ли је и када извршена исплата. Тај 
податак се преноси у  Табелу 3, на редни број 3. 
 
ТАБЕЛА 3. ТЕХНИЧКА СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У СТАЛНА СРЕДСТВА  
 

Подаци из ове табеле дају детаљне информације о томе у које врсте сталних средстава су 
извршена инвестициона улагања.  

 
Вриједност инвестиције обухвата: 

• куповину (физички створених - плаћених или неплаћених) нових или половних сталних средстава 
у извјештајној години, 

• модернизацију, реконструкцију и адаптацију већ постојећих сталних средстава (сматра се као 
инвестиција у нова стална средства) без обзира на то да ли су радови били плаћени или не у 
извјештајној години, 

• сопствену изградњу и добијање сталних средстава без надокнаде, компензацијом и сл., 
• набавну вриједност сталних средстава набављених финансијским лизингом - најмом, 
• трошкове преноса својине земљишта (трошкови процјене, посредника, адвоката, порез на промет 

некретнинама и сл.). 
 

Биљежење инвестиција 
Инвестиције у стална средства се биљеже у тренутку преноса својине над сталним средством на 
јединицу која ће је користити у производњи производа или услуга. 
Инвестиције у стална средства која су набављена финансијским лизингом � најмом се биљеже у моменту 
када власник добија средство у посјед. 
Инвестиције за сопствени рачун се биљеже у тренутку када је производња настала.  
 
Вредновање инвестиција   
Стална средства се вреднују по куповним цијенама укључујући и трошкове монтаже и друге  трошкове 
преноса својине. 
Трошкови преноса својине су трошкови које сноси нови власник, а односе се на трошкове настале 
приликом испоруке сталног средства, као што је плаћање транспорта, инсталације и сл., трошкове 
адвоката, процјенитеља, провизије посредника и порез на пренос својине над сталним средством. 
Стална средства произведена за сопствени рачун се вреднују према трошковима производње. 
Продаја сталних средстава се вреднује по цијени која се добије када се од продајне цијене одбију сви 
трошкови преноса својине које сноси продавац. 
 
Груписање сталних средстава у Табели 3 извршено је у складу са међународно усвојеним 
класификацијама. 
 
Редни број 3 � представља вриједност остварених инвестиција у стална средства у извјештајној години и 
једнак је редном броју 2.3 Табеле 2.   
 
Редни број 3.111 �  приказати стамбене зграде, оне код којих  се бар половина користи за стамбене 
намјене (станови, старачки домови, студентски и ђачки домови, раднички домови, домови за напуштену 
дјецу, домови за смјештај социјалних случајева и хендикепираних лица, објекти за смјештај бескућника). 
    
Редни број 3.1123 �  приказати сва улагања која су предузета да би се добиле веће површине или 
квалитетније земљиште. Ту спадају сва улагања у преузимање земље од мора изградњом канала, зидова 
или брана; крчење шума, стијења и сл., како би се омогућила употреба земљишта у производњи по први 
пут; исушивање мочвара или наводњавање изградњом канала, јарака; превенција од поплаве или 
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ерозије настале дјеловањем мора или ријека, а што се постиже изградњом водопада или других 
препрека које спречавају поплаву. 
 
Редни број 3.12 � приказати укупну вриједност набављене домаће и увозне опреме, машина и 
транспортних средстава. 
 
Редни број 3.13 � од укупне вриједности набављене опреме приказане на 3.12 приказати само дио који 
се односи на увозну опрему. Под увозном опремом се подразумијева сва нова опрема иностраног 
поријекла, половна опрема први пут увезена или ако је ова опрема набављена да би се користила по 
први пут. У свакој даљој препродаји ова опрема се сматра  домаћом половном опремом.  
 
Редни број 3.141 �  приказати вриједност набављеног сточног фонда (расплодна и радна стока) као и 
вриједност младог сточног фонда произведеног за сопствени рачун. Не обухвата се вриједност стоке 
набављене за  товљење и клање. 
 
Редни број 3.142 �  приказати вриједност подигнутих плантажа, воћњака, као и младог дрвећа 
произведеног за сопствени рачун. 
Редни број 3.21 �  приказати трошкове пробних бушења и ископавања, као и све трошкове који су 
настали при стварању услова за извођење таквих радова, нпр. транспортни трошкови. За обављање ових 
радова се могу да се ангажују специјализована предузећа, а могу да се обаве и за сопствени рачун. 
Редни број 3.22 �  треба приказати вриједност рачунарских програма, стварање рачунарских база 
података и сл., које правно лице намјерава да користи дуже од једне године, без обзира да ли су купљени 
на тржишту или су произведени за сопствену употребу.  
Редни број 3.23 �  приказати средства која су утрошена за набавку оригиналних филмова, звучних 
записа, рукописа, врпци и сл., на којима су забиљежене драмске представе, радио и телевизијски 
програми, музичке представе, спортски догађаји, итд. 
Редни број 3.24 �  приказати трошкове израде различитих студија, пројеката, елабората и сл. 
Редни број 3.3 � треба приказати трошкове које је нови власник имао код куповине земљишта, као што 
су услуге адвокатима, процјенитељима, посредницима, порез на промет некретнина и сл. без вриједности 
самог земљишта.    
Редни број 3.4 � приказати набавку племенитих метала и драгог камења, старина и умјетничких 
предмета као што су слике, скулптуре. накит израђен од племенитих метала и драгог камења, вриједне 
колекције и сл.  
Редни број 3.5 �  приказати трошкове плаћене за коришћење патената, лиценци и трговачких марки. 
Редни број 3.6 �  приказати само стварну вриједност земљишта, без било којих трошкова који су настали 
трансакцијом земљишта. Финансијски најам земљишта се не приказује. 
 
Редни бројеви  3.4, 3.5 и 3.6 се не укључују у вриједност остварених инвестиција на ред. броју 3. 
 
Колона 3 � Укупно �  приказати збир колоне 4 (Нова стална средства) и колоне 5 (Половна стална 
средства). 
Колона 4 � Нова стална средства �  приказати инвестиције у нова стална средства, реконструкцију и 
замјену постојећих сталних средстава, стална средства набављена финансијским лизингом � најмом и 
половна стална средства увезена из иностранства први пут, или ако сте њен први корисник. 
Колона 5 � Половна стална средства � приказати сва половна стална средства набављена у земљи 
без обзира на њихово поријекло. (Видјети објашњење уз редни број 3.13.) 
Колона 6 � Дезинвестиције/Продаја �  приказати вриједност сталних средстава која су продана, дата у 
размјену (трампу), или као капитални трансфер у натури.  
Продаја сталног средства се вреднује по цијени из купопродајног уговора по одбитку свих трошкова 
преноса својине које сноси продавац. 
 
ТАБЕЛА 4. ИНВЕСТИЦИЈЕ У НОВА СТАЛНА СРЕДСТВА ПО НАМЈЕНИ УЛАГАЊА И ТЕРИТОРИЈИ 
 
Инвестиције у  нова стална средства  из Табеле 3, редни број 3, колона 4 преносе се у  Табелу 4, редни 
број 4.1. колона Укупно. Сходно карактеру изградње инвестиције треба да се разврстају на: 
 

• Инвестиције у изградњу нових капацитета (редни број 4.11) су улагања у изградњу нових 
самосталних јединица, погона, путева којих раније није било или су имали другачију намјену. Као 
нови капацитет се сматра сљедеће: цјелокупан објекат као економска цјелина (као грађевински 
дио, опрема, инсталације, монтажа и друго), а предвиђена је инвестиционим програмом; дио 
објекта као економско-техничка цјелина (градња се изводи према инвестиционом програму по 
фазама), који након доградње дјелује као производна цјелина; наставак градње или опремање 
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раније обустављених инвестиција; улагања у дугогодишње засаде; основно стадо; градњу или 
куповину бродова, летјелица; улагања у нове саобраћајнице и сл. 

• Инвестиције у реконструкцију, модернизацију, доградњу и проширење (редни број 4.12) су 
улагања у постојеће капацитете ради повећања обима производње или услуга или ради промјене 
технологије и технике у производњи; проширење или преуређење већ постојећег објекта, опреме, 
уређаја и грађевина или набавка нових сталних средстава у оквиру постојеће радне јединице. 

• Инвестиције у одржавање нивоа постојећих капацитета на истом нивоу (редни број 4.13)  су 
улагања ради замјене застарјелих или истрошених сталних средстава, интензивирања или 
рационализације производње, али не да би ширили расположиве капацитете или битно мијењали 
садашњу технологију производње. 

 
Редни број 4.0 � од укупних инвестиција у нова стална средства приказати дио који се односи на 
инвестиције за заштиту животне средине. Овдје спадају: уређаји, филтери, мјерни системи који служе за 
неутрализацију, пречишћавање и контролу гасова, ваздуха и воде; уређаји за пречишћавање, уклањање 
и рециклажу чврстих отпадака; уређаји за заштиту од буке, вибрација, изградња депонија, рекултивисање 
земљишта, пошумљавање голети, објекти за заштиту од ерозије и поплава и сл. 
 
Техничку структуру остварених инвестиција у нова стална средства треба приказати на редним 
бројевима: 

- стамбене зграде и простори 4.14 (пренијети износ са 3.111) 
- остали грађевински радови 4.15  (пренијети износ са 3.112) 
- стројеви, опрема и транспортна средства 4.16 (пренијети износ са 3.12) 
- остала опипљива стална средства 4.17  (пренијети износ са 3.14) 
- неопипљива стална средства 4.18    (пренијети износ са 3.2) 
- трошкови пријеноса својине земљишта 4.19  (пренијети износ са 3.3). 

Редни број 4.2 �  приказати износ активираних инвестиција (стављених у употребу) у  извјештајној 
години. 
Редни број 4.3 �  приказати стање инвестиција у току (у припреми) крајем извјештајне године. 
 
Зависно од организационе структуре извјештајне јединице и локације инвестиционих објеката, при 
разврставању података у овој табели по дјелатностима и општинама поступа се на један од сљедећих 
начина: 
 

• Уколико је инвестирано само у једну дјелатност, која је истовремено и основна дјелатност 
правног лица, на подручју једне општине која је и сједиште правног лица, треба да се унесу 
подаци само у  колону 3 (укупно)   Табеле 4. 

  
• Уколико је инвестирано у више различитих дјелатности на подручју једне општине која је и 

сједиште правног лица, поред колоне 3 (укупно) треба да се попуне и колоне 4, 5, 6, односно 
онолико колона у колико дјелатности је инвестирано. У колону 3 (укупно) уписује се збир свих 
података, а заглавље колоне треба да остане празно. У заглавља осталих колона треба да се 
унесу називи дјелатности у које је инвестиција  намијењена и име општине.  

 
• Уколико је инвестирано у једну дјелатност, која је истовремено и основна дјелатност правног 

лица, али на територији више различитих општина, управо тако треба да се попуни и више 
колона. Колона 3 (укупно) садржи збир података по општинама. Заглавље ове колоне треба да 
остане празно. У заглавља наредних колона треба да се унесу дјелатности у које је инвестиција 
намијењена и имена одговарајућих општина гдје се инвестиције налазе. 

 
• Уколико је инвестирано у више различитих дјелатности на подручју двије или више општина, 

треба да се попуни посебна колона за сваку дјелатност на подручју прве општине, а затим за 
сваку дјелатност на подручју друге општине итд. У колону 3 (укупно) уписује се збир података по 
дјелатностима и општинама из колона 4, 5, 6, итд. Заглавље колоне 3 (укупно) остаје празно. 

 
• Уколико се преко различитих органа управе (државних, републичких, федералних, кантоналних 

или општинских) врши инвестирање у инфраструктуру или друге сличне намјене (школе, болнице, 
амбуланте, путеве, мостове, станове) потребно је да се у заглављима колона описно наведе 
намјена инвестиције и општина гдје се објекат налази. Инвестиције за сопствене намјене 
приказати у посебној колони Табеле 4. 

 
• Уколико домаћа правна лица врше улагања у иностранству такве инвестиције треба приказати у 

засебној колони уз навођење дјелатности и напомену да је улагање извршено у иностранству (у 
заглављу колоне гдје се уноси назив општине). 
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ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА ЗА 2004.ГОДИНУ

Фирма - Назив

Матични број јединственог регистра / Идентификациони број
Врста предузећа - облик организовања  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       
Општина Мјесто

Облик власништва 
Поријекло капитала

ТАБЕЛА1. ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У СТАЛНА СРЕДСТВА ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА У 2004.ГОДИНИ1) 2)

( без куповине земљишта, вриједности патената, лиценци, робних марки и драгоцјености)
Редни
број

Исплаћено за инвестиције по изворима у 2004.години
1. (1.=1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)
1. из властитих средстава 3)

1. 2 из удружених средстава: (1.21+1.22)
1.    домаћих инвеститора
1.    иностраних инвеститора
1. искориштени финансијски кредит (1.31+1.32+1.33)
1. домаћих банака
1. страних кредита
1. других домаћих кредитора, осим банака
1. финансијски најам - лизинг 5)

1. из средстава буђета, ванбуђетских фондова и других фондова
1. из других извора ( интерна реализација, стална имовина добивена  

без накнаде, путем компензације, донације, хуманитарне помоћи)
1. од тога: страна и хуманитарна помоћ и донације
1)  Обухватити само извршене исплате у току године (без пренијетог салда, сторна и прекњижавања и не укључујући остварене  
а неплаћене инвестиције). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плачене у извјештајној години

     за инвестиције остварене у тој години и раније.
2)  У исплате за инвестиције уклјучити и отплате комерцијалних кредита.
3)  Без кредита датих радницима за изградњу или куповину станова у личној својини.
4)  Без отплате ануитета по финансијским кредитима.
5) Ако сте купили стално средство у извјештајној години путем финансијског лизинга, у табели 1. прикажите цјелокупну набавну  
вриједност под 1.4

ТАБЕЛА 2. ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА 
   СА СТАЊЕМ 31.12. 2004. ГОДИНЕ 

Редни
број

Исплаћено за инвестиције у току 2004.године
2. 1    (2.11+2.12) = Ред.бр.1,Табела 1
2. 11 за извршене радове и набавке у току 2004.године   6)

за измирење обавеза из 2003.г.и раније, према извођчима радова
и испоручиоцима опреме и другима, за отплату искориштених комерцијалних кредита 

2. 12 за инвестиције у 2003.г. и раније,код предузећа у земљи и иностранству; 
за авансе дате у 2004.години по одбитку обрачунатог дијела од 2.11

2. 2 Извршени а неплаћени радови и набавке у току 2004.године
неизмирене обавезе из остварених инвестиција у току 2004.г. према извођачима
радова, испоручиоцима опреме и другима; искориштени комерцијални кредити за
остварене инвестиције у току 2004.г код предузећа у земљи и иностраних предузећа;
плаћени аванси у ранијим годинама, а обрачунати у току 2004.г за извршене
радове и испоручену опрему у 2004.г

2. 3 Вриједност остварених инвестиција у току 2004.г (2.11+2.2) = Таб.3, Ред.бр.3, Кол.3 
6) Укључити цјелокупну набавну вриједност сталног средства набављеног путем финансијског лизинга 1 7

     Износ у КМ

Износ у КМ

3

21

5
6

61

1

Дјелатност по СКД (Стандардна класификација дјелатности) / КД (Класификација дјелатности)

Закон о статистици Босне и Херцеговине
Службени гласник БиХ 26/04 и 42/04

4

22

31
32
33

АГЕНЦИЈА ЗА СТАТИСТИКУ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ



ТАБЕЛА 3. ТЕХНИЧКА СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У СТАЛНА СРЕДСТВА У 2004.ГОДИНИ

број
1

3.

3. 1
3. 11
3. 111  -
3. 112
3. 1121  -

3. 1122  -

3. 1123  -

3. 12
3. 121
3. 1211  -

3. 1212  - 

3. 1213  - 

3. 1214  -
3. 1215  -

3. 1216  -

3. 1217  - 

3. 1218  -

3. 1219  -
3. 122
3. 1221  -
3. 1222  -
3. 1223  -
3. 13
3. 14
3. 141  -
3. 142  -
3. 2
3. 21  -
3. 22  - 
3. 23  -

3. 24  -
3. 3 Трошкови преноса власништва земљишта (тр.процјена земљишта, адвоката, порез на промет некретнинама)

3. 4

3. 5
3. 6

7) Стална средства се вреднују по куповној цијени укључујући трошкове монтаже и друге трошкове преноса 

8) Укључити: нова стална средства, реконструкцију и замјену постојећих сталних средстава, стална средства 
набављена путем финансијског лизинга - најма,  као и половну опрему из увоза први пута увезену, или ако
је набављена да би се користила по први пут. У свакој даљој препродаји ова опрема се сматра  
 домаћом половном опремом.                     

Редни 

Вриједност остварених инвестиција у стална средства  7) 

у 2004.години = Ред.бр.2.3, Табела 2 = (збир 3.1 + 3.2 + 3.3)

Стамбене зграда и простори 
Остали грађевински радови   (3.1121+3.1122+3.1123)

Грађевински објекти и простори (збир 3.111 + 3.112)
Опипљива стална средства (збир 3.11 + 3.12 + 3.14)

2

Остала високоградња (индустријске, пољопривредне и остале привредне хале и зграде; силоси; 
    хладњаче; резервоари; цистерне; магазини; гараже;школе;болнице; затвори; админ. зграде и сл.)

    телефонски водови; базени; цјевоводи; водовод и канализација; објекти за копање руде, 
    електране, хидроцентрале; аеродромске писте; спортска игралишта, паркиралишта и сл.)
Значајнија побољшања земљишта ( изградња насипа, морских брана, крчење шума и 

Нискоградња (жељезничке пруге, путеви; мостови; вијадукти; надвожњаци; тунели; жичаре; електр.и

    каменитог тла; исушивање мочвара, наводњавање и сл.)
Машине, опрема и транспортна средства - домаћа и увозна (збир 3.121 + 3.122)
Машине и опрема (збир 3.1211 do 3.1219)
Метални производи и направе (металне конструкције, торњеви, цистерне, контејнери, 

    котлови и опрема за централно гријање, резервоари, жељезни и челићни котлови итд.)
Машине за произодњу и искориштавање механичке енергије (мотори, турбине, пумпе, 

Друге машине и уређаји за посебне намјене (металуршке, рударске и грађевинске машине, 
    компресори), машинске направе (подизајуће, транспортне, расхладне, за провјетравање), ваге и сл.

    прехрамбене, текстилне и сл.); машине за обраду (стругови, бушилице, глодалице; машине за  
    обраду метала, камена, дрвета и сл.)
Пољопривредне и шумарске машине (трактори и друге пољопривредне и шумарске машине)
Рачунари и друга опрема за обраду података (персонални и други рачунари, штампачи); 

    скенери, банкомати, аутомати за мјењање новца
Електрични мотори, генератори и трансформатори, уређаји за дистрибуцију ел. енергије, путна и  

    друга вањска расвјета, котлови за добивање паре, атомски реактори и сл.

    друге канцеларијске машине (рачунске, писаће, фотокопирни и слични уређаји); електронске благајне, 

   телефонски апарати и централе, факс машине итд.)
Радијски, телевизијски и комуникацијски уређаји и опрема (ТВ и радио пријемници и одашиљачи, 

Намјештај и унутрашња опрема (метални и дрвени намјештај и сл.); набавка књига за библиотеке

Друга возила и пловила (аутобуси, чамци, шинска и зрачна возила)

Остала опипљива стална средства  (збир 3.141 + 3.142)

Медицинска опрема, фини механички и оптички инструменти (осцилоскопи, волтметри, 
    лабораторијске центрифуге, електрографи, микроскопи), прецизне ваге, фотографски апарати итд.

Транспортна средства (збир 3.1221+3.1222+3.1223)
Путничка возила до 10 лица (као и комбинирани, намјењен превозу путника и терета)

Од 3.12 (Стројеви, опрема и транспортна средства) прикажите вриједност увезене опреме  

Пошумљавање и дугогодишњи засади

Рударска и минерална истраживања

Теретна возила (такође цестовни трактори и приколице)

Неопипљива стална средства (збир од 3.21 до 3.24)

Књижевни и умјетнички оригинали (са подручја филма, музике, ТБ програми, 
    спортске и друге приредбе и сл.)

Основно стадо (разна расплодна и радна стока)

Остала неопипљива стална средства (студије, пројекти, елаборати, комисије за технички пријем и сл.)

Лиценце, патенти и трговачке марке 7)
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Софтвери (купљени и властито развијени)

власништва. Уколико не знате тачну вриједност, процијените је

Драгоцјености (вриједносни предмети купљени ради очувања вриједности као што су дијаманти,
драго камење, немонетарно злато, слике, скулптуре и сл.) 7)

Земљиште (без трошкова преноса власништва)



у КМ

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x
9) Половна стална средства обухватају половна стална средства набављена у земљи 
без обзира на њихово поријекло. Видјети фусноту број 8.

10) Укључити стална средства која су продана, стална средства која су дата у трампи и
стална средства дата коа капитални трансфер у натури. Продата стална средства исказати
по вриједности из купопродајног уговора, након одбитка трошкова преноса власништва.                                   
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Дезинвестиција/        
продаја10)

УКУПНО               
(4+5)        

Нова                  
стална средства 8)

Половна стална 
средства 9)

64 53



ТАБЕЛА 4. ИНВЕСТИЦИЈЕ У НОВА СТАЛНА СРЕДСТВА ПО НАМЈЕНИ УЛАГАЊА И ТЕРИТОРИЈИ У  2004.ГОДИНИ
   у КМ

УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ ПО НАМЈЕНИ УЛАГАЊА И ОПЋИНАМА
 дјелатност  дјелатност  дјелатност  дјелатност

Редни  опћина  опћина  опћина  опћина

 ентитет  ентитет  ентитет  ентитет

 број 0 0 0 0 0
укупан број  дјелатност редни број  дјелатност редни број  дјелатност редни број  дјелатност
јединица инвестирања јединице инвестирања јединице инвестирања јединице инвестирања

0 0 0 0 0 0 0
ентитет опћина ентитет опћина ентитет опћина ентитет опћина

4. 11  изградња нових капацитета 0 1 0 2 0 2 0 2
у нова стална средства реконструкција,модернизација,

4. 12  у 2004. г по карактеру  доградња и проширење
изградње одржавање нивоа постојећих 

4. 13 ( Табела 3, колона 4)  капацитета
 Од укупних инвестиција приказати инвестиције за

4. 0  заштиту животне средине11)

 Остварене инвестиције у нова стална средства у 2004.г
4. 1 (4.11 do 4.13)=(4.14 do 4.19)=(Табела 3,редни број 3, колона 4)

4. 14 Остварена инвестиције  -

4. 15 у нова  -

4. 16  -

4. 17  -

4. 18  -

4. 19  -

4. 2 Вриједност активираних сталних средстава у току 2004.г

4. 3 Стална средства у изградњи (припреми) крајем 2004.г
11) Од укупних инвестиција распоређених по карактеру изградње (ставке 4.11, 4.12 i 4.13) 

треба посебно у ставци 4.0 приказати инвестиције за заштиту животне средине

У дана 2005.г Телефон МП20

остала опипљива стална 
средства = 3.14

(Табела 3, колона 4) трошкови преноса власништва 
земљишта = 3.3 

у 2004.години

Име и презиме лица које је попунило образац Потпис руководиоца

5 6

 Остварене инвестиције 

по техничкој структури неопипљива стална средства = 
3.2

стамбене зграде и простори = 
3.111
остали грађевински радови = 
3.112

стална средства ma�ine, опрема и транспортна 
средства = 3.12

1 2 3 4



Извод из Класификације дјелатности (ЕУ NACE Рев. 1.1) за разврставање 
пословних субјеката  до нивоа који ће се користити за разврставање 

инвестиција у нова стална средства по дјелатностима 
 
 
А ПОЉОПРИВРЕДА, ЛОВ И ШУМАРСТВО 
01 Пољопривреда, лов и припадајуће услужне дјелатности 
      Узгој усјева, вртног и украсног биља; узгој стоке, перади и осталих животиња; мјешовита     
      производња; лов; хватање животиња у замке, брига о дивљачи и одговарајуће услуге. 
 
02 Шумарство, искоришћавање шума и припадајуће услужне дјелатности. 
       
B РИБАРСТВО 
05 Рибарство, мрјестилишта и рибњаци; услуге у рибарству. 
 
C ВАЂЕЊЕ РУДА И КАМЕНА 
 
CA Вађење енергетских сировина 
10 Вађење угља и лигнита; вађење тресета 
      Вађење и брикетирање каменог угља; лигнита; мрког угља и тресета. 
 
11 Вађења сирове нафте и земног гаса; услужне дјелатности везане за вађење нафте и гаса, 

сем истраживачких радова. 
      Вађење сирове нафте и земног гаса; услужне дјелатности везане за вађење нафте и 

гаса 
      сем истраживачких радова. 
 
12 Вађење руда уранијума и торијума 
      Вађење руда уранијума и торијума. 
 
CB Вађење руда и камена, осим енергетских сировина 
13 Вађење руда метала 
      Вађење руда жељеза; обојених метала, осим руда уранијума и торијума. 
 
14 Вађење осталих руда и камена 
      Вађење камена, шљунка, пијеска и глине; вађење минерала и природних минералних 
ђубрива; 

     производња соли; вађење осталих руда и камена д.н. 
 
D ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА 
DA Производња хране, пића и дуванских производа 
 
15 Производња хране и пића 

Производња, прерада и конзервисање меса и производа од меса; прерада и 
конзервисање рибе и производа од рибе; воћа и поврћа; биљних и животињских уља и 
масти; прерада млијека и производња млијечних производа; производња млинских 
производа, скроба и скробних производа; хране за животиње; осталих прехрамбених 
производа; производња пића. 

 
16 Производња дуванских производа 
      Производња ферментованог дувана и осталих дуванских производа. 
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DB Производња текстила и текстилних производа 



 
17 Производња текстила 

Припрема и предење текстилних влакана; производња тканина; довршавање текстила; 
производња готових текстилних производа сем одјеће; осталих текстилних производа; 
плетених и кукичаних тканина и производа. 

 
18 Производња одјеће; дорада и бојење крзна 

Производња кожне одјеће; остале одјеће и одјевних предмета; дорада и бојење  
крзна; производња производа од крзна. 

 
DC Производња коже и производа од коже 
 

19 Штављење и обрада коже; производња кофера, ручних торби, седларских и сарачких 
производа и обуће 
Штављење и обрада коже; производња кожне галантерије, седларских и сарачких 
производа;  
производња обуће. 

 
DD Прерада дрвета и производи од дрвета 
 
20 Прерада дрвета; производња производа од дрвета, плуте, сламе и плетарских материјала, 

сем намјештаја 
Производња тестерисане грађе и импрегнација дрвета; фурнира, шперплоча, панел- 
плоча, плоча иверица и других панела и плоча; грађевинске столарије и елемената; 
дрвене амбалаже; осталих дрвених производа, предмета од плуте, сламе и плетарских 
материјала. 

 
DE Производња целулозе, хартије и производа од хартије; издавачка и штампарска 
дјелатност 
 
21 Производња целулозе, хартије и производа од хартије 
      Производња целулозе, хартије и картона; производња производа од хартије и картонских 
производа. 
 
22 Издавачка дјелатност; штампање и умножавање снимљених записа 

Издавачка дјелатност; штампарска дјелатност и услужне дјелатности у вези са 
штампањем; умножавање снимљених записа. 

 
DF  Производња кокса, нафтних деривата и нуклеарног горива 
 
23 Производња кокса, нафтних деривата и нуклеарног горива 

Производња производа коксних пећи; нафтних деривата; нуклеарног горива. 
 
DG  Производња хемикалија, хемијских производа и вјештачких влакана       
 
24 Производња хемикалија и хемијских производа 

Производња основних хемикалија; пестицида и других агрохемијских производа; боја 
лакова и сличних премаза, графичких боја и китова; фармацеутских производа, хемијских и 
биљних производа за медицинске сврхе; сапуна, детерџената, средстава за чишћење и 
полирање, парфема и тоалетно-козметичких препарата; осталих хемијских производа; 
вјештачких и синтетичких влакана. 

 
DH Производња производа од гуме и пластике 
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25 Производња производа од гуме и пластичних маса 
      Производња гумених производа; производња производа од пластичних маса. 
 
DI Производња осталих неметалних минералних производа 
 
26 Производња осталих неметалних минералних производа  

Производња стакла и стаклених производа; неватросталних керамичких производа; 
ватросталних керамичких производа; керамичких плочица и подних плочица; опеке, цријепа 
и производа од печене глине за грађевинарство; производња цемента, креча и гипса; 
производа од бетона, цемента, гипса и вјештачког камена; сјечење, обликовање и обрада 
камена; производња осталих неметалних минералних производа. 

 
DJ  Производња метала и производа од метала 
 
27 Производња метала 

Производња сировог жељеза, челика, феролегура; цијеви; племенитих и обојених 
метала; ливање метала. 

 
28 Производња металних производа, сем машина  и опреме 

Производња металних конструкција; металних цистерни, резервоара, радијатора, 
котлова за централно гријање; парних котлова; ковање, пресовање, штанцовање и ваљање 
метала; металургија праха; површинска обрада и пресвлачење метала; општи механички 
радови; производња сјечива, алата, брава и окова; производња осталих металних 
производа. 

 
DK Производња машина и уређаја д.н. 
 
29 Производња машина и уређаја д.н. 

Производња машина за производњу и коришћење механичке енергије, сем мотора за 
авионе; осталих машина опште намјене; машина за пољопривреду и шумарство; 
производња алатних машина; осталих машина посебне намјене; производња оружја и 
муниције; производња апарата за домаћинство. 

 
DL  Производња електричне и оптичке опреме 
 
30 Производња канцеларијских машина и рачунара 
      Производња канцеларијских машина и рачунара. 
 
31 Производња електричних машина и апарата д.н. 

Производња електромотора, генератора и трансформатора; изолованих жица и каблова; 
акумулатора, примарних ћелија и примарних батерија; производња сијалица и електричних 
свјетиљки; производња остале електричне опреме. 

 
32 Производња радио, телевизијске и комуникационе опреме и апарата  

Производња електронских цијеви и других електронских компоненти; телевизијских 
одашиљача и радио-одашиљача, апарата за жичану телефонију и телеграфију; 
телевизијских пријемника, радио-пријемника, апарата за снимање и репродукцију звука и 
слике. 

 
33 Производња медицинских, прецизних и оптичких инструмената; производња часовника 

Производња медицинске и хируршке опреме и ортопедских помагала; инструмената и 
апарата за мјерење, контролу, испитивање, управљање и друге намјене; опреме за 
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контролу индустријских процеса; оптичких инструмената и фотографске опреме; 
производња часовника. 

 
DM  Производња превозних средстава 
 
34 Производња моторних возила, приколица и полуприколица 

Производња моторних возила; каросерија за моторна возила, приколица и 
полуприколица; дијелова и прибора за моторна возила и њихове моторе. 

 
35 Производња осталих превозних средстава 

Изградња и поправка бродова и чамаца; производња и поправка жељезничких и других 
шинских возила; авиона и ваздухопловних средстава; производња мотоцикла и бицикла; 
осталих возила д.н. 

 
DN  Остала прерађивачка индустрија, д.н. 
 
36 Производња намјештаја; остала прерађивачка индустрија д.н. 

Производња намјештаја; кованог новца, накита и сличних производа; музичких 
инструмената, спортске опреме; игара и играчки. 

 
37 Рециклажа 
      Рециклажа металних и неметалних остатака и отпадака. 
 
Е ПРОИЗВОДЊА  И  СНАБДИЈЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ 

И ВОДОМ 
40 Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и топлом водом 

Производња и дистрибуција електричне енергије; производња гаса, дистрибуција 
гасовитих горива, производња и снабдијевање паром и топлом водом. 
 

41 Сакупљање, прочишћавање и дистрибуција воде. 
 
F ГРАЂЕВИНАРСТВО 
45 Грађевинарство 

Припремни радови на градилишту; високоградња и нискоградња; инсталациони радови; 
завршни радови и изнајмљивање опреме за изградњу или рушење, с руковаоцем. 

 
G ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И МАЛО, ПОПРАВАК МОТОРНИХ ВОЗИЛА И МОТОЦИКЛА ТЕ 

ПРЕДМЕТА ЗА ЛИЧНУ УПОТРЕБУ И ДОМАЋИНСТВО 
50 Трговина, одржавање и поправка моторних возила и мотоцикла; трговина  на мало 

моторних горива и мазива  
      Трговина моторних возила; одржавање и поправка моторних возила; трговина 

дијеловима и прибором за моторна возила; трговина, одржавање и поправка мотоцикла, 
дијелова и прибора за мотоцикле; трговина на мало моторним горивима и мазивима. 

 
51 Трговина на велико и посредничка продаја, сем продаје моторних возила и мотоцикла 

Трговина на велико преко посредника; трговина на велико пољопривредним сировинама 
и живим животињама; храном, пићима и дуваном; предметима за домаћинство; 
непољопривредним полупроизводима; машинама, опремом и прибором; остала трговина 
на велико искључиво за сопствени рачун. 

52 Трговина на мало, сем трговине моторним возилима и мотоциклима; поправка предмета за 
личну употребу и домаћинство 

      Трговина на мало у неспецијализованим продавницама; трговина на мало храном, 
пићима и дуванским производима у специјализованим продавницама; трговина на мало 
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фармацеутским, медицинским, козметичким и тоалетним препаратима; остала трговина на 
мало новим производима у специјализованим продавницама; трговина на мало половном 
робом у продавницама; трговина на мало ван продавница; поправка предмета за личну 
употребу и домаћинство. 

 
H ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНИ 
55 Хотели и ресторани 

Хотели; кампови и друге врсте смјештаја за краћи боравак; ресторани; барови; кантине и 
снабдијевање припремљеном храном. 

 
I ПРЕВОЗ, СКЛАДИШТЕЊЕ И ВЕЗЕ 
60 Копнени превоз; цјевоводни транспорт 
      Жељезнички превоз; остали копнени превоз; цјевоводни транспорт. 
 
61 Водени превоз 
      Поморски превоз и превоз у приобалним морским водама; превоз унутрашњим воденим  
                 путевима. 
 
62 Ваздушни превоз 
      Ваздушни превоз, линијски, ванредни; васионски превоз. 
 
63 Пратеће и помоћне дјелатности у превозу; дјелатност путничких агенција 

Претовар терета и складиштење; остале пратеће дјелатности у превозу; дјелатност 
путничких агенција и туроператора; остале услуге туристима д.н.; дјелатност других 
посредника у превозу. 

 
64 Пошта и  телекомуникације 
      Дјелатност јавних пошта, курирска дјелатност и телекомуникације.         
 
Ј ФИНАНСИЈСКО ПОСРЕДОВАЊЕ 
65 Финансијско посредовање, сем осигурања и пензионих фондова 
      Новчано  посредовање; остало финансијско посредовање. 
 
66 Осигурање и пензиони фондови, сем обавезног осигурања 
       
67 Помоћне дјелатности у финансијском посредовању. 
       
К ПОСЛОВАЊЕ НЕКРЕТНИНАМА, ИЗНАЈМЉИВАЊЕ И ПОСЛОВНЕ УСЛУГЕ 
70 Пословање некретнинама 

Пословање и изнајмљивање сопствених некретнина; пословање некретнинама  преко 
посредника. 

 
71 Изнајмљивање машина и опреме без руковаоца; изнајмљивање предмета за личну 

употребу и домаћинство. 
 
72 Рачунарске и сродне дјелатности 

Пружање савјета о рачунарској опреми; пружање софтверских услуга и израда софтвера; 
обрада података; израда и управљање базама података; одржавање и поправка 
канцеларијских рачунара и рачунарских машина; остале сродне рачунарске дјелатности. 

 
73 Истраживање и развој 

Истраживање и експериментални развој у природним, техничким и технолошким, те 
друштвеним  и хуманистичким наукама. 
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74 Остале пословне дјелатности 

Правне, рачуноводствене, књиговодствене и ревизионе дјелатности; архитектонске 
дјелатности и инжењерство те с њим повезано савјетовање; техничко испитивање и 
анализа; реклама и пропаганда; посредовање у запошљавању; истражне и заштитне 
дјелатности; чишћење објеката; остале пословне дјелатности. 

  
L ЈАВНА УПРАВА И ОДБРАНА, ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 
75 Јавна управа и одбрана, обавезно социјално осигурање. 
 
М ОБРАЗОВАЊЕ 
80 Образовање 

Предшколско и основно образовање, образовање на другом нивоу, високо образовање,        
образовање одраслих и остало образовање. 

 
N ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА БРИГА 
85 Здравствена и социјална брига 
      Здравствена заштита људи, ветеринарска дјелатност, дјелатност социјалне бриге. 
 
О ОСТАЛЕ ЈАВНЕ, КОМУНАЛНЕ, ДРУШТВЕНЕ, СОЦИЈАЛНЕ И ЛИЧНЕ УСЛУЖНЕ 

ДЈЕЛАТНОСТИ 
90 Уклањање отпадних вода, одвоз ђубрета и сличне дјелатности. 
       
91 Дјелатност чланских организација 
      Пословна удружења,  удружења послодаваца, дјелатност струковних удружења, 
дјелатност синдиката, вјерских организација, политичких организација и осталих чланских 
организација. 
 
92 Рекреационе, културне и спортске дјелатности 
      Филмска и видео дјелатност, радио-телевизијска дјелатност, остале забавне 
дјелатности, дјелатност новинских агенција, дјелатност библиотека, архива, музеја и остале 
културне дјелатности, спортске дјелатности, остале рекреационе дјелатности. 
 
93 Остале услужне дјелатности 
      Прање и хемијско чишћење текстила и крзнених производа, фризерски салони и салони 
за уљепшавање, дјелатности везане за побољшање физичког стања и расположења, погребне и 
пратеће услуге, остале услужне дјелатности. 
 
P ПРИВАТНА ДОМАЋИНСТВА СА ЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА 
95 Приватна домаћинства са запосленим особљем. 
96 Приватна домаћинства која производе различиту робу за сопствену употребу. 
97 Приватна домаћинства која пружају различите услуге за сопствене потребе. 
 
Q ЕКСТЕРИТОРИЈАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ОРГАНИ 
99 Екстериторијалне организације и органи. 



Преглед заглавља публикационих и документационих табела с 
резултатима за Босну и Херцеговину, Федерацију Босне и Херцеговине, 

Републику Српску и Брчко Дистрикт 
 
 

1. ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У СТАЛНА СРЕДСТВА СХОДНО 
ОСНОВНИМ ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА И СХОДНО ДЈЕЛАТНОСТИ 

ИНВЕСТИТОРА (ЕУ NACE Рев. 1.1), У 2004. ГОДИНИ 
 

у 000 КМ 
 

Исплаћено за инвестиције у стална средства  
Дјелатност 
инвеститора Укупно 

Из 
сопствених 
средстава 

Из 
удружених 
средстава 

Из 
финансијских 
кредита 

Финансијски 
најам - 
лизинг 

Из средстава 
буџета и 
фондова 

Из 
других 
извора 

   

 

 
 
 

2. ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И 
ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У СТАЛНА СРЕДСТВА СХОДНО ДЈЕЛАТНОСТИ 

ИНВЕСТИТОРА (ЕУ NACE Рев. 1.1) У 2004. ГОДИНИ 
 

у 000 КМ 
 

Исплаћено за инвестиције у 2004. години 
 Дјелатност 

инвеститора 
 Укупно 

За извршене 
радове и 

набавке у 2004. 
години 

За измирење 
обавеза из 

ранијих година 

Извршени а 
неплаћени 
радови и 

набавке у 2004. 
години 

Вриједност 
остварених 
инвестиција у 
2004. години 

  
 
 
 

3.1 ТЕХНИЧКА СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У СТАЛНА СРЕДСТВА 
СХОДНО ДЈЕЛАТНОСТИ ИНВЕСТИТОРА (ЕУ NACE Рев. 1.1) У 2004. ГОДИНИ 

 
у 000 КМ 

 
Материјална (опипљива) стална средства 

 

Свега 
Грађевински 
објекти и 
простори 

Дјелатност 
инвеститора Укупно 

  Домаћа Увозна 

Нематеријална 
(неопипљива) 
стална средства 

Трошкови 
преноса 
својине 

земљишта 

  

Остала 
опипљива 
стална 
средства 

Машине, опрема 
и транспортна 
средства 
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3.2 ТЕХНИЧКА СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У НОВА СТАЛНА 
СРЕДСТВА СХОДНО ДЈЕЛАТНОСТИ ИНВЕСТИТОРА (ЕУ NACE Рев. 1.1) У 2004. 

ГОДИНИ 
 

 
у 000 КМ 

Дјелатност 
инвеститора 

 
Материјална (опипљива) стална средства 

 

Грађевински 
објекти и 
простори 

Машине, опрема 
и транспортна 
средства 

Остала 
опипљива 
стална 
средства 

Укупно 

 Домаћа Увозна  

Нематеријална 
(неопипљива) 

стална 
средства 

Трошкови 
преноса 
својине 
земљишта

  

Свега 

 

 
 
 

3.3 ТЕХНИЧКА СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У ПОЛОВНА СТАЛНА 
СРЕДСТВА, СХОДНО ДЈЕЛАТНОСТИ ИНВЕСТИТОРА (ЕУ NACE Рев. 1.1) У         

2004. ГОДИНИ 
 
 

у 000 КМ 
 

Материјална (опипљива) стална средства 
 

Свега 
Грађевински 
објекти и 
простори 

Машине, опрема 
и транспортна 
средства 

Дјелатност 
инвеститора Укупно 

  Домаћа Увозна  

Нематеријална 
(неопипљива) 

стална 
средства 

 

Остала 
опипљива 
стална 
средства 

Трошкови 
преноса 
својине 
земљишта

 
 
 
 

3.4 ТЕХНИЧКА СТРУКТУРА ПРОДАНИХ СТАЛНИХ СРЕДСТВА СХОДНО 
ДЈЕЛАТНОСТИ ИНВЕСТИТОРА (ЕУ NACE Рев. 1.1) У 2004. ГОДИНИ 

 
 

у 000 КМ 
 

Материјална (опипљива) стална средства 
 

Свега 
Грађевински 
објекти и 
простори 

Машине, опрема 
и транспортна 
средства 

Остала 
опипљива 
стална 
средства 

Дјелатност 
инвеститора Укупно 

  Домаћа Увозна 

Нематеријална 
(неопипљива) 

стална 
средства 

Трошкови 
преноса 
својине 
земљишта
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3.5 ДЕТАЉНА ТЕХНИЧКА СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У СТАЛНА 
СРЕДСТВА СХОДНО ДЈЕЛАТНОСТИ ИНВЕСТИТОРА (ЕУ NACE Рев. 1.1) У 2004. 

ГОДИНИ 
 
 

   Дио први                                                                                                                                                  у 000 КМ 
 

 

Грађевински објекти и простори 

Остали грађевински радови 

Дјелатност 
инвеститора Укупно 

Стамбене 
зграде и 
простори Високоградња 

Материјална (опипљива) стална средства 

 

Свега Значајнија 
побољшања 
земљишта 

Свега Нискоградња 

  
 
 
 
Дио други                                                                                                                                                      у 000 КМ 

 
Материјална (опипљива) стална средства  

 

 
Дјелатност 
инвеститора 

Свега 
Метални 
производи 
и направе 

Машине 
за произв. 

и 
искоришћ. 
механичке 
енергије 

Друге 
машине 
за 

посебне 
намјене 

Пољопр. 
и 

шумарски 
машине 

Рачунари 
и друга 
опрема 

Ел. мотори, 
генер. 

трансформ. 

РТВ, 
комуник. 
уређаји 
и 

опрема 

Медиц. 
опрема

 

Машине, опрема и транспортна средства 

Машине и опрема 

 
 
 
  
 
Дио трећи                                                                                                                                        у 000 КМ 

Дјелатност 
инвеститора 

 
Материјална (опипљива) стална средства  

 
Машине, опрема и транспортна средства 

 
Транспортна средства 

Свега Путничка 
возила 

Теретна 
возила 

Увозна 
опрема 

 
 

Од тога: 

Друга возила 
и пловила 

Домаћа 
опрема 
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Дио четврти                                                                                                                                                      у 000 КМ 
 

Нематеријална (неопипљива) стална средства 

Дјелатност 
инвеститора 

Трошкови 

Материјална (опипљива) 
стална средства  

 
Остала материјална 

(опипљива) стална средства 

 

Свега вање Свега

преноса 
својине 
земљиштаРударска Основно 

стадо 
Пошумља- и минерална 

истраживања
Софтвери Остало

 
 
 
 

3.6 ДЕТАЉНА ТЕХНИЧКА СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У НОВА СТАЛНА 
СРЕДСТВА СХОДНО ДЈЕЛАТНОСТИ ИНВЕСТИТОРА (ЕУ NACE Рев. 1.1)                          

У 2004. ГОДИНИ 
 
 

Укупно 

Умјетн. 
оригинали 

   Дио први                                                                                                                                                     у 000 КМ 

Дјелатност 

 
Материјална (опипљива) стална средства 

 
 

Грађевински објекти и простори 

Остали грађевински радови Стамбене 
зграде и 
простори Нискоградња 

 
 

 

Машине, опрема и транспортна средства 

инвеститора 

Свега Значајнија 
побољшања 
земљишта 

Свега Високоградња 

 

 
 
 Дио други                                                                                                                                                      у 000 КМ 

 
Материјална (опипљива) стална средства 

 

 
Машине и опрема Дјелатност 

инвеститора 

Свега 
Метални 
производи 
и направе 

Пољопр. 
и 

шумарски 
машине 

Медиц. 
опрема

 
 
 
 
 

Машине 
за произв. 

и 
искоришћ. 
механичке 
енергије 

РТВ, 
комуник. 
уређаји 
и 

опрема 

Други 
машине 
за 

посебне 
намјене 

Рачунари 
и друга 
опрема 

Ел. мотори, 
генер. 

трансформ. 
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 Дио трећи                                                                                                                                            у 000 КМ 

 

 
 

Дјелатност 
инвеститора 

 
Остала материјална 

(опипљива) стална средства 

 

вање Свега
истраживања

Софтвери Умјетн. 
оригинали Остало

 
 

 

 
3.7 ДЕТАЉНА ТЕХНИЧКА СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У  
СТАЛНА СРЕДСТВА СХОДНО ДЈЕЛАТНОСТИ ИНВЕСТИТОРА (ЕУ NACE Рев. 1.1) 

Материјална (опипљива) стална средства 

 

 

 У 2004. ГОДИНИ 
 

Машине, опрема и транспортна средства 

 
   Дио први                                                                                                                                                 у 000 КМ 

 

инвеститора 

Транспортна средства Од тога: 

Свега Теретна 
возила 

Друга возила 

 

 
 
 
Дио четврти                                                                                                                                                      у 000 КМ 

 
Материјална (опипљива) 

стална средства 

Дјелатност 
инвеститора 

 
Материјална (опипљива) стална средства 

 
 

Укупно 

Свега 
Стамбене 
зграде и 
простори Свега Високоградња 

Путничка 
возила 

Домаћа 
опрема 

Увозна 
опрема и пловила 

Грађевински објекти и простори 

 

Остали грађевински радови 

 
 

Нискоградња 
Значајнија 
побољшања 
земљишта 

Нематеријална (неопипљива) стална средства 

Свега Основно 
стадо 

Пошумља- Рударска 
и минерална 

Трошкови 

 

преноса 

 

својине 
земљишта

 

ПОЛОВНА

Дјелатност 
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 Дио други                                                                                                                                                       у 000 КМ 

 
Материјална (опипљива) стална средства 

 
 

Машине, опрема и транспортна средства 
 

Машине и опрема Дјелатност 
инвеститора Машине 

за произв. 
и 

искоришћ. 
механичке 
енергије 

Друге 
машине 
за 

посебне 
намјене 

Пољопр. 
и 

шумарске 
машине 

Рачунари 
и друга 
опрема 

Ел. мотори, 
генер. 

трансформ. 

РТВ, 
комуник. 
уређаји 
и 

опрема 

Медиц. 
опрема

  
 
 

 

Свега 
Метални 
производи 
и направе 

 
 

 Дио трећи                                                                                                                                               у 000 КМ 
 

Материјална (опипљива) стална средства 
 
 

Машине, опрема и транспортна средства 
 

Транспортна средства Од тога: 

Свега Путничка 
возила и пловила 

Домаћа 
опрема 

 
 

 
Материјална (опипљива) 

стална средства 
 Трошкови 

Дјелатност 
инвеститора 

Теретна 
возила 

Друга возила Увозна 
опрема 

 

 
 
 
Дио четврти                                                                                                                                                      у 000 КМ 

Нематеријална (неопипљива) стална средства 

 
Остала материјална 

(опипљива) стална средства 

 

Пошумља-
вање и минерална 

истраживања оригинали Остало

 
 
 
 
 

преноса 
својине 

Дјелатност 
инвеститора 

земљишта
Рударска 

Свега Основно 
стадо 

Умјетн. Свега Софтвери
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3.8 ДЕТАЉНА ТЕХНИЧКА СТРУКТУРА  СТАЛНИХ СРЕДСТАВА СХОДНО 

ДЈЕЛАТНОСТИ ИНВЕСТИТОРА (ЕУ NACE Рев. 1.1) У 2004. ГОДИНИ 
ПРОДАНИХ

 
 

   Дио први                                                                                                                                              у 000 КМ 
 

Материјална (опипљива) стална средства 
 

Остали грађевински радови 

Укупно 

Стамбене 
зграде и 
простори Високоградња 

 
 

Грађевински објекти и простори Дјелатност 
инвеститора 

Свега Значајнија 
побољшања 
земљишта 

Свега Нискоградња 

  
 
 
 
 Дио други                                                                                                                                                      у 000 КМ 

 
Материјална (опипљива) стална средства 

 
 

Машине, опрема и транспортна средства 

Машине и опрема Дјелатност 
инвеститора 

Друге 
машине 
за 

посебне 
намјене 

Пољопр. 
и 

шумарске 
машине 

Рачунари 
и друга 
опрема 

Ел. мотори, 
генер. 

трансформ. 

РТВ, 
комуник. 
уређаји 
и 

опрема 

Медиц. 
опрема

  
 

 

 

Метални 
производи 
и направе 

Машине 
за произв. 

и 
искоришћ. 
механичке 
енергије 

Свега 

 
 Дио трећи                                                                                                                                                    у 000 КМ 

Дјелатност 
инвеститора 

Материјална (опипљива) стална средства 
 
 

Машине, опрема и транспортна средства 
 

Транспортна средства Од тога: 

Свега Путничка 
возила 

Теретна 
возила 

Друга возила 
и пловила 

Домаћа 
опрема 

 

 
 
 

Увозна 
опрема 
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Дио четврти                                                                                                                                                      у 000 КМ 

 
Материјална (опипљива) 

стална средства 
 

Нематеријална (неопипљива) стална средства 

 
Остала материјална 

(опипљива) стална средства 

 

Свега Основно 
стадо 

Трошкови 
преноса Дјелатност 

инвеститора својине 
земљишта

Рударска Пошумља- Умјетн. Свегавање и минерална 
истраживања

Софтвери оригинали Остало

 
 
 

НОВА

 
 

 
Дио први                                                                                                                                               у 000 КМ 

  
Карактер изградње 

 
Дјелатност 
инвеститора Укупно Реконструкција, 

модернизација, 
доградња и 
проширење 

 
Дио 

укупних 
инвестиција 
у заштиту 
животне 
средине 

 
 

 
 

4. ОСТВАРЕНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У  СТАЛНА СРЕДСТВА СХОДНО КАРАКТЕРУ 
ИЗГРАДЊЕ И ТЕХНИЧКОЈ СТРУКТУРИ СХОДНО ДЈЕЛАТНОСТИ ИНВЕСТИТОРА 

(ЕУ NACE Рев. 1.1) У 2004. ГОДИНИ 

Одржавање 
нивоа постојећих 
капацитета 

Изградња нових 
капацитета 

   
 
 
 
Дио други                                                                                                                                                  у 000 КМ  

 
Техничка структура  

Дјелатност 
инвеститора Стамбене 

зграде и 
простори 

Остали 
грађевински 
радови 

Машине, 
опрема и 

транспортна 
средства 

Остала 
опипљива 
стална 
средства 

Неопипљива 
стална 
средства 

Трошкови 
преноса 
својине 

земљишта 
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5. ОСТВАРЕНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У НОВА СТАЛНА СРЕДСТВА СХОДНО ДЈЕЛАТНОСТИ 
ИНВЕСТИТОРА И НАМЈЕНИ ИНВЕСТИЦИЈА (ЕУ NACE Рев. 1.1) У 2004. ГОДИНИ 

 
 

Дио први                                                                                                                                                      у 000 КМ   
 

Намјена инвестиција 
 

Дјелатност 
инвеститора Укупно  

Пољопривреда, 
лов и 

шумарство 

 
 

 
 

 

А 
Рибарство 

Б 

 
Рударство 

Ц 

 
 Снабдијевање 

ел. енергијом, 
гасом и водом 

Е 

  
 
 
 
 
 
Дио други                                                                                                                                                     у 000 КМ   

 
 

Намјена инвестиција 
 

Дјелатнос
т 

инвестито
ра  

 
 
 

Грађевинарство 
Ф 

 
 

Трговина на 
велико и 
мало, 

поправак 
мот. возила 

и сл. 
Г 

Угоститељств
о 
Х 

Саобраћај, 
складиштење и 

везе 

Прерађивачка 
индустрија 

Д 

 
 
 
 
   

Финансијско 
посредовање 

Ј И 

 
 

Пословање 
некретнинама

, 
изнајмљивањ

е 
и пословне 
услуге 

  

 

К 

 
 

Дио трећи                                                                                                                                                        у 000 КМ 
 

 Намјена инвестиција 
 

 

 
 

Јавна управа 
и одбрана 

Л 

 
 

 
 

Дјелатнос
т 

инвестито
ра 

 
 

Образовање 
М 

  
  
 

Здравство и 
соц. заштита 

Н 

Остале јавне, 
друштвене, 
соц. и личне 
услужне дјел. 

О 

 
 

Приватна 
домаћинства 

са 
запосленим 
особљем 

П 

 

 

 
Извантеритор

ијалне 
организације 
и органи 

Q 
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6. ОСТВАРЕНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У НОВА СТАЛНА СРЕДСТВА СХОДНО КАРАКТЕРУ 
ИЗГРАДЊЕ И ТЕХНИЧКОЈ СТРУКТУРИ  СХОДНО НАМЈЕНИ ИНВЕСТИЦИЈА   

(ЕУ NACE Рев. 1.1) У 2004. ГОДИНИ 

Карактер изградње 
 

Намјена 
инвестиција Укупно 

 
Материјална (опипљива) стална средства 

 
 

Грађевински објекти и простори 

Остали грађевински радови 

Дјелатност 
инвеститора Укупно 

Стамбене 
зграде и 
простори Свега Високоградња Нискоградња 

Значајнија 
побољшања 
земљишта 

 

 
 
 

Дио први                                                                                                                                                     у 000 КМ 

Изградња нових 
капацитета 

Реконструкција, 
модернизација, 
доградња и 
проширење 

 

Одржавање нивоа 
постојећих 
капацитета 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
Дио други                                                                                                                                                  у 000 КМ 

Намјена 
инвестиција 

 
Техничка структура  

 

Стамбене 
зграде и 
простори 

Остали 
грађевински 
радови 

Машине, 
опрема и 

транспортна 
средства 

Остала 
опипљива 
стална 
средства 

Неопипљива 
стална 
средства 

 

Трошкови 
преноса 
својине 

земљишта 
 

 
 
 
 

7. ОБРАЧУН БРУТО ИНВЕСТИЦИЈА ПРАВНИХ ЛИЦА У СТАЛНА СРЕДСТВА СХОДНО 
ТЕХНИЧКОЈ СТРУКТУРИ (ЕУ NACE Рев.1.1) У 2004. ГОДИНИ 

 
 

  
   Дио први                                                                                                                                                 у 000 КМ 

Свега 
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 Дио други                                                                                                                                                        у 000 КМ 

 
Материјална (опипљива) стална средства 

Дјелатност 
инвеститора 

 

 

Свега 
Метални 
производи 
и направе 

Машине 
за произв. 

и 
искоришћ. 
механичке 
енергије 

Друге 
машине 
за 

посебне 
намјене 

Пољопр. 
и 

шумарске 
машине 

Рачунари 
и друга 
опрема 

Ел. мотори, 
генер. 

трансформ. 

РТВ, 
комуник. 
уређаји 
и 

опрема 

Медиц. 
опрема

  

 

 
Машине, опрема и транспортна средства 

Машине и опрема 

 

 
 
 
 Дио трећи                                                                                                                                                у 000 КМ 

Дјелатност 
инвеститора 

 
Материјална (опипљива) стална средства 

 
 

Машине, опрема и транспортна средства 

Транспортна средства Од тога: 

Свега Путничка 
возила 

Теретна 
возила 

Друга возила 
и пловила 

Домаћа 
опрема 

 

Увозна 
опрема 

 
 
 
 
Дио четврти                                                                                                                                                      у 000 КМ 

 
Материјална (опипљива) 

стална средства Нематеријална (неопипљива) стална средства 

 
 

Остала материјална 
(опипљива) стална средства 

 
Трошкови 
преноса Дјелатност 

инвеститора својине 
земљишта

Рударска 
и минерална Основно 

стадо 
Пошумља-
вање 

Умјетн. Свега Свега Софтвери Осталооригинали истраживања
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8. УЛАГАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПРАВНИХ ЛИЦА У НАБАВКУ 
ДРАГОЦЈЕНОСТИ, ЛИЦЕНЦИ, ПАТЕНАТА, ТРГОВАЧКИХ МАРКИ И ЗЕМЉИШТА 

 
у 000 КМ 

 Куповина Продаја 
Драгоцјености   

Лиценце, патенти и трговачке 
марке 

  

Земљиште (без трошкова преноса 
својине) 
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