
КОМЕНТАР

Молимо Вас да наведете сва ваша запажања приликом преузимања, попуњавања или слања обрасца 
у циљу унапређења овог истраживања.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
АГЕНЦИЈА ЗА СТАТИСТИКУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Образац ИСЗ 2021

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                       
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА 

СТАТИСТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ФЕДЕРАЦИЈА 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  

ФЕДЕРАЛНИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ 

ПИЛОТ ИСТРАЖИВАЊЕ О СТРУКТУРИ ЗАРАДА У 2021. 

Обавеза подношења извјештаја заснива се на члану 3., 5 и 8. Закона о статистици у БиХ. Одбијање давања података, давање непотпуних и нетачних 
података или недавање података у прописаном садржају и року повлачи казнене одредбе из чл. 32. наведеног Закона. Подаци који се дају у овом 
извјештају користиће се искључиво у статистичке сврхе и неће се објављивати као појединачни. 

ПОДАЦИ О ПОСЛОВНОМ СУБЈЕКТУ ЗА КОЈИ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЈЕШТАЈ - ТАБЕЛА А

1) Назив пословног субјекта

 2) Идентификациони број пословног субјекта (порески број)

3) Кантон/Дистрикт Општина

Улица и број Телефон

4) Дјелатност према КД БиХ 2010 (уписати прве двије цифре КДБиХ)

(Дјелатност према КДБиХ 2010)

5) Да ли је пословни субјект пословао у октобру 2021. године Да -1 Не - 2 (уписати 1 или 2)

6) Колико мјесеци је пословни субјект пословао у току 2021. године? (упишите број мјесеци)

7) Да ли је ово пословни субјект у већинском приватном власништву (удио приватног 
власништва већи је од 50%)? Да -1 Не - 2 (уписати 1 или 2)

8)  Уобичајено седмично радно вријеме у пословном субјекту Часова Минута

9) Број запослених у пословном субјекту са стањем 31.10.2021.

Под запосленим се подразумијевају сва лица која су у октобру 2021. године имала заснован радни однос са пословним субјектом на одређено или 
неодређено вријеме (без обзира на то да ли су радила пуно или краће од пуног радног времена).

Од тога:

9.1) Број запослених који су примили плату за свој рад за октобар 2021. 

10) Врста колективног уговора (минимално обухвата 50% запослених): (уписати редни број)

1. Колективни уговор код послодавца

2. Посебни колективни уговор за одређено подручје, област или грану

3. Други тип колективног уговора који није наведен

4. Не постоји колективни уговор

Директор:

Образац попунио:

Контакт телефон/факс:

Имејл: Напомена:

Уколико је број запослених 
на питању 9) мањи од 10, 
не попуњава се Табела Б.Дан Мјесец Година

Агенција за статистику Босне и Херцеговине
Зелених беретки 26, 71 000 Сарајево, тел: +387 33 911 911, факс: +387 33 220 626, bhas@bhas.gov.ba, www.bhas.gov.ba
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ТАБЕЛА Б1: ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗАПОСЛЕНИХ ТАБЕЛА Б2: РАДНО ВРИЈЕМЕ И ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗА ЦИЈЕЛУ ГОДИНУ И ОКТОБАР 2021.)
ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗАПОСЛЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ОКТОБАР 2021. ПОДАЦИ ЗА 2021. ПОДАЦИ ЗА ОКТОБАР 2021.

Име и презиме

Пол  
1. Мушки 
2. Женски 
(уписати 

1 или 2)

Датум рођења Трајање радног односа у 
пословном субјекту

Највиша 
завршена 

школа 
(образовање) 

уписати 
шифру из 

табеле испод

Занимање према 
радном мјесту  

Врста радног 
односа

1. Неодређено        
2. Одређено

(уписати 
шифру 
1 или 2)

Број 
уговорених 

(уобичајених) 
сати рада 
седмично

Бруто годишња новчана примања за 2021. 
(у КМ без фенинга)

Број 
седмица на 

који се 
односи 
бруто 

годишња 
плата 

(нпр. 48,12 
седмица, са 

децималама)

Укупан 
број дана  
годишњег 

одмора 
(без обзира 

да ли је 
искоришћен 

или не)

Укупна бруто мјесечна новчана примања 
(у КМ без фенинга) Број ПЛАЋЕНИХ сати

Број 
НЕПЛАЋЕНИХ 

сати за 
октобар (нпр. 

неплаћено 
одсуство) 

УКУПНА 
мјесечна 

бруто новчана 
примања 

запосленог: 
бруто плата, 
топли оброк 
и превоз за 

октобар 2021.

од тога:

Укупан 
број 

плаћених 
сати за 

октобар 
2021. 

године

од тога:

дан мјесец година

Датум 
почетка рада 
у пословном 

субјекту

Датум 
престанка 

рада у 
пословном 

субјекту

Ако је 
запосленик 
био одсутан 

дуже од 
12 мјесеци 
од датума 

запошљавања 
у пословном 
субјекту до 

октобра 2021. 
упишите 

број мјесеци 
одсуства

Шифра  
занимања
(У колону 

12 уписати 
шифру са 

Списка 
занимања 

на 
посљедњој 

страни 
обрасца)

Кратак 
опис 

посла којe 
лице 

обавља 
у предузећу 

УКУПАН бруто 
годишњи износ 

редовних мјесечних 
новчаних примања 
запосленог за 2021.: 

бруто плате за 
цијелу годину, топли 

оброк и превоз за 
цијелу годину (без 
годишњих бонуса)

Укупни годишњи 
бонуси  (нпр. 

тринаеста плата, 
регрес, јубиларне 

награде, 
отпремнине 
за одлазак 

у пензију и сл.) 

Плата за 
прековремене 

сате

Посебни 
додаци 
за рад у 

смјенама, 
ноћни рад 

и рад 
недјељом и  
празницима

Број плаћених 
прековремених 

сати

мјесец година мјесец година

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1

2

3

4

5

6

7

8
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Напомена за колону 10: Највиша завршена школа (колона 11):

Само прекиде од најмање 12 мјесеци треба узети у обзир. Прекиде (нпр. 
боловања) у трајању од мање од 12 мјесеци не треба укључивати. 
Уколико је запослени од датума запослења до 31.10.2021. имао један или 
више прекида у трајању од 12 мјесеци, потребно је унијети укупан број 
мјесеци одсутности с посла. 

1     Без образовања

2     Основна школа (осмогодишња, деветогодишња)/  
       Непотпуна основна школа

3     Средња школа/Специјализација након средње 
        школе

4      Виша школа /Студије у трајању од 3 или 4 
       (укључујући 4,5) године

5     Студије у трајању од 5 или 6 година/
        Специјалистичке/Магистарске/Докторске студије 

ТАБЕЛА Б


