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ИНДЕКС ПРПИЗВПЂАЧКИХ ЦИЈЕНА ИНДУСТРИЈЕ НА ДПМАЋЕМ ТРЖИШТУ
У БОСНИ И ХЕРЦЕГПВИНИ У ФЕБРУАРУ 2013. ГПДИНЕ
INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDEX ON DOMESTIC MARKET IN BOSNIA AND
HERZEGOVINA IN FEBRUARY 2013
У фебруару 2013. гпдине ппвећан је нивп
прпизвпђачких цијена индустријских прпизвпда
на дпмаћем тржишту за 0,2%.
У фебруару у ппређеоу са претхпдним мјесецпм
2013. гпдине забиљежен је раст нивпа
прпизвпђачких цијена индустријских прпизвпда на
дпмаћем тржишту за укупну индустрију за 0,2%.
Ппсматрамп ли главне индустријске групе (ГИГпве)
забиљежен
је
раст
цијена
кпд
Интермедиарних прпизвпда за 0,6%.
Нетрајни и Трајни прпизвпди за ширпку упптребу
те Енергија нису забиљежили прпмјене.
Ппсматрамп ли ппдручја и пбласти КД-а у истпм
перипду је забиљежен раст прпизвпђачких цијена
у пбласти Прерађивачке индустрије за 0,3% и
Прпизвпдое
и
снабдјеваоа
електричнпм
енергијпм , гаспм и тпплпм впдпм за 0,1%.
У фебруару 2013. у ппређеоу са претхпдним
мјесецпм значајнији раст прпизвпђачких цијена је
забиљежен у Прпизвпдои кпкса, нафтних
деривата и нуклеарнпг гприва за 1,9% и
Прпизвпдои базних метала за 1,7%.
Прпизвпђачке цијене индустријских прпизвпда
на дпмаћем тржишту на гпдишоем нивпу више
су за 0,7%.
Прпизвпђачке цијене индустријских прпизвпда у
фебруару 2013. гпдине у ппређеоу са истим
мјесецпм 2012. гпдине више су за 0,7%.

In February 2013 levels of prices measured by
Producer Price Index on domestic increased by 0,2%.

Раст је забиљежен у индустријским групама
Интермедијарни прпизвпди за 2,7%, Енергије за
0,2%, Трајни прпизвпди за ширпку упптребу за
0,9%.
У
истпм
перипду
забиљежен
је
раст
прпизвпђачких цијена у
Прерађивачкпј
индустрији за 1,1%, Прпизвпдои и снабдијеваоу
електричнпм енергијпм, гаспм и тпплпм впдпм за
0,1%.

As regards the groups of activities (MIG´s) showing the
dynamics of producer prices by end-use of products,
prices of Intermediate goods increased by 2,7%,
Energy by 0,2%, Durable consumer goods by 0,9%.

In February compared to January, the producer prices
of industrial products on the domestic market for the
total industry on average increased by 0,2%.
As regards the groups of activities (MIG´s) showing
the dynamics of producer prices by end-use the
products prices of Intermediate products increased by
0,6%.
Non-durable and durable products and Energy didn’t
register change in level of prices.
As regards the sections and divisions of CEA in the
same period the increase of prices was recorded in
Manufacturing industry by 0,3% and Electricity, gas
and water supply by 0,1%
In February 2012 compared to the previous month, the
major price increase was recorded in the Manufacture
of coke, refined petroleum products and nuclear fuel
by 1,9% and in Manufacture of basic metals by 1,7%.
Producer prices on domestic market higher by 0,7 %
on annual level.
From February 2013 to February 2012 producer prices
on domestic market grew by 0,7%.

As regards the sections and divisions of CEA in the
same period the increase of prices was recorded in
Manufacturing industry by 1,1% and in Electricity,
Gas and Water supply by 0,1%.

Индекс прпизвпђачких цијена на дпмаћем тржишту у Бпсни и Херцегпвини у фебруару 2013. гпд.
Producer Price Index on domestic market in Bosnia and Herzegovina in February 2013
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УКУПАН ИНДЕКС
ПРЕМА ГЛАВНИМ ИНДУСТРИЈСКИМ
ГРУПАМА (ГИГ)

100,2

100,7

100,1

100,8

101,7

TOTAL INDEX
BY MAIN INDUSTRIAL GROUPS (MIG)

Енергија

100,0

100,2

100,1

100,2

103,6

Energy

Интермедијарни прпизвпди

100,6

102,7

100,9

102,7

101,4

Interemdiate goods

99,9

98,9

99,1

98,9

98,8

Трајни прпизвпди за ширпку
упптребу

100,0

100,9

99,9

100,9

100,7

Durable consumer goods

Нетрајни прпизвпди за ширпку
упптребу

100,0

99,2

99,4

99,4

100,1

Non-durable consumer goods

Капитални прпизвпди

ПРЕМА ППДРУЧЈИМА И
ПБЛАСТИМА КД-а

Capital goods

BY SECTIONS AND DIVISIONS OF CEA

B

Вађеое руда и камена

100,0

100,0

100,1

100,5

103,8

05

Вађеое угља и лигнита;
вађеое тресета

100,1

100,1

100,0

100,3

104,3 05

07

Вађеое руда метала

99,7

100,5

102,2

102,8

105,2

07

Minning of coal and
lignite;extraction of peat
Minning of metal ores

08

Вађеое псталих руда и
камена

100,0

99,1

99,2

99,2

99,6

08

Other minning and quarrying

C

Прерађивачка индустрија

100,3

101,1

100,2

101,2

100,8

C

10

Прпизвпдоа прехрамбених
прпизвпда
Прпизвпдоа пића

100,0

103,8

99,9

103,8

101,9

10

Manufacture of food product

11

Manufacture of beverages

Прпизвпдоа дуванских
прпизвпда
Прпизвпдоа текстила

100,3

101,5

100,4

101,6

104,9

12

100,0

92,0

91,9

92,0

90,2

13

Manufacture of tobacco
products
Manufacture of textiles

100,0

99,7

100,1

99,7

99,5

11
12
13
14

Прпизвпдоа пдјеће; дпрада
и бпјеое крзна

15

Штављеое и пбрада кпже;
прпизвпдоа кпфера и тпрби,
ручних тпрби, седларских и
сарачких прпизвпда и пбућа
Прерада дрвета и прпизвпда
пд дрвета и плута, псим
намјештаја; прпизвпдоа
предмета пд сламе и
плетарских мат.
Прпизвпдоа целулпзе,
папира и прпизв. пд папира
Издавачка и штампарска
дјелатнпст, умнпжаваое
снимака
Прпизвпдоа кпкса, нафтних
деривата и нуклеарнпг
гприва
Прпизвпдоа хемикалија и
хемијских прпизвпда

16

17
18

19

20

100,0

99,8

99,9

99,8

B

Manufacture of wearing apparel;
dressing and dyeing of fur

15

Tanning and dressing of leather;
manufacture of luggage,
handbags, saddlery, harness and
footwear
Manufacture of wood and
products and wood and cork,
except furniture; manufacture of
articles of straw and plaiting
materials
Manufacture of pulp, paper and
paper products
Publishing, printing and
reproduction of recorded media

16

99,2

100,1

99,1

96,8

100,1

100,1

100,2

100,1

99,8

17
18

100,6

102,9

101,3

102,5

102,5
19

101,9

104,2

104,3

103,3

104,7

99,0

103,5

100,7

104,6

107,1

Manufacturing

14

99,4

100,1

Minning and quarrying

20

Manufacture of coke, refined
petroleum products and nuclear
fuel
Manufacture of chemicals and
chemical products

*наставак табеле

Ппис према NACE
и PRODCOM-у

21

22

23
24
25

26

27
28

29

Прпизвпдоа пснпвних
фармацеутских прпизвпда и
фармацеутских препарата
Прпизвпдоа прпизвпда пд
гуме и пластичних маса
Прпизвпдоа псталих
неметалних минералних
прпизвпда
Прпизвпдоа базних метала
Прпизвпдоа прпизвпда пд
метала, псим машина и
ппреме
Прпизвпдоа рачунара, те
електрпнских и пптичких
прпизвпда
Прпизвпдоа електричне
ппреме
Прпизвпдоа машина и
апарата д.н.к.
Прпизвпдоа мптпрних
впзила, прикплица и
пплуприкплица
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Maufacture of main
pharmaceutical products and
preparations
Manufacture of rubber and
plastic products

100,0

78,9

100,4

78,9

78,9

21

99,8

100,3

99,4

100,6

100,4

22

100,4

101,2

100,3

100,9

101,2

23

Manufacture of other nonmetallic mineral products

101,7

98,0

100,9

98,2

97,8

24

Manufacture of basic metals
Manufacture of fabricated metal
products, except machinery and
equipment
Production of computers and
electronic and optic products

100,4

99,7

100,7

99,8

100,7

25

100,3

101,6

101,9

101,5

100,3

26

100,3

109,6

106,1

108,4

101,3

27

99,9

94,1

94,1

94,2

94,8

28

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

29

Manufacture of motor vehicles,
trailers and semi-trailers
Manufacture of other transport
equipment

30

Прпизвпдоа псталих
сапбраћајних средстава

99,2

99,6

99,2

99,9

102,8

30

31

Прпизвпдоа намјештаја,

100,0

101,0

100,0

101,0

100,8

31

32

Остала прерађивачка
индустрија д.н.к

100,2

99,9

100,2

99,8

100,1

32

D

Прпизвпдоа и снабдијеваое
електричнпм енергијпм,
гаспм и тпплпм впдпм

100,1

100,1

100,1

100,0

103,4

35

Прпизвпдоа и снабдијеваоа
електричнпм енергијпм,
гаспм, парпм и тпплпм
vodom

D

35
100,1

100,1

100,1

100,0

103,4

Production of electronic
equipment
Manufacture of machinery and
equipment n.e.c.

Manufacture of furniture;
manufacturing n.e.c.
Other manufacturing industry
n.e.c.
Electricity, Gas and Water
supply
Elelctricity,gas, steam and hot
water supply

_________________
Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту од јануара 2013. године се
рачунају у складу са Номенклатуром индустријских производа НИП БиХ 2010 (Службени гласник БиХ
бр.12/11од 15.2. 2011 и 41/11, 26.5.2011) и Класификацији дјелатности БиХ 2010 (Службени гласник БиХ
47/10 од 8.6.2010). Наведене класификације су засноване на ревидираној статистичкој класификацији
економских дјелатности NACE Rev. 2. Индекси су прерачунати на нову базну годину 2011=100.

Мјесечни индекси прпизвпђачких цијена индустрије на дпмаћем тржишту, укупан индекс
Monthly Producer Price Index in Bosnia and Herzegovina, overall index

Гпдина

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

2011 = 100
2011 = 100

2013.

101,7

Претхпдни мјесец = 100
Previous month=100

2013.

100,2

Исти мјесец претхпдне гпдине = 100
The same month of previous year = 100
2013.

100,7

Децембар претхпдне гпдине = 100
December of previous year=100

2013.

100,1

IX

X

XI

XII

МЕТПДПЛПШКА ПБЈАШОЕОА

NOTES ON METHODOLOGY

Дефиниција индекса прпизвпђачких цијена

Definition of producer price index

Индекс цијена прпизвпђача индустријских
прпизвпда
је
краткпрпчни
статистички
индикатпр кпји представља мјеру прпмјена
цијена прпизвпда кпје индустријска предузећа
прпизвпде и прпдају на дпмаћем тржишту.

Producer price index is a short-term statistical
indicator that represents the measurement of
change of prices of industrial products produced
and sold by enterprises.

Намјена

Purpose

Индекси цијена прпизвпђача индустријских
прпизвпда се пбичнп кпристе за цјенпвнп
прилагпђаваое
клаузула
у
дугпрпчним
купппрпдајним угпвприма, кап индикатпр
ппштег кретаоа цијена на нивпу припзвпђача,
дефлатпр екпнпмских серија, мјера кретаоа
цијена у ппјединим гранама или за ппједине
прпизвпде, ппређеое трпшкпва inputa и
outputa,
вреднпваое залиха, за пптребе
екпнпмске анализе и предвиђаоа, креираое
екпнпмске пплитике и сл.
Индекс цијена прпизвпђача индустријских
прпизвпда у Бпсни и Херцегпвини

Producer prices indices are commonly used for
price adjustment of clauses in long-term sales and
purchases contracts, as an indicator of overall price
movement at the producer level, deflator of
economic series, measure of price movement for
particular industries and products, comparison of
input and output costs, inventory valuation, for
purposes of economic analysis and forecasting,
creating economic policy, etc.

Producer price index in Bosnia and Herzegovina

Индекс цијена прпизвпђача у Бпсни и
Херцегпвини се израчунава на пснпву
репрезентативне листе прпизвпда и оихпвих
прпизвпђача кпју чине пкп 531 прпизвпдни
субјект и 918 прпизвпда. Свакпг мјесеца се
прикупља пкп 1854 цијене директнп пд самих
прпизвпђача путем јединственпг пбрасца кпји је
настап кап резултат сарадое са италијанским
партнерима.

PPI in Bosnia and Herzegovina is calculated based
on the representative list of products and it´s
producers making a sample of cca.531 producers
and 918 products. Each month 1854 prices are
collected directly from producers throug the unique
questionnary created in cooperation with Italian
experts.

Пбухват индекса

Coverage

Оснпвни критериј при пдабиру прпизвпда и
услуга кпји ће се мјесечнп ппсматрати, бип је
критериј највеће реализације на тржишту, какп
са станпвишта прпизвпђача такп и са станпвишта
прпизвпда, а према ппдацима дпбијеним путем
гпдишоег истраживаоа п индустрији (ИНД-21).
Ентитетски завпди за статистику су пдабрали
узпрак прпизвпђача и прпизвпда, дпк су
ппјединачне ставке унутар тих прпизвпда за кпје
ће се прикупљати цијене, пдабрали сами
прпизвпђачки.

The main criterion for selecting the sample of
enterprises, products and services that are
surveyed was the volume of production and selling
on the domestic market got from the Annual survey
on Industrial production (IND-21). Entities instites
of statistics have created the sample of enterprises
and products and the enterprises itself have
choosen the items to be priced.

Снимаое цијена

Prices collection

Прпдајна цијена прпизвпђача индустријских
прпизвпда је цијена пп кпјпј прпизвпђач
прпдаје свпје прпизвпде редпвним купцима на
дпмаћем тржишту у највећим кпличинама,
франкп утпваренп на вагпн (камипн) у мјесту
прпизвпђача. У ту цијену улазе регреси укпликп
их прпизвпђач пстварује, а искључују се
тргпвачки рабати и пппусти кпје прпдавач
пдпбрава купцу, ПДВ и акцизе.
Све цијене се прикупљају мјесечнп у перипду
прикупљаоа пд 21.прпшлпг мјесеца дп
20.текућег
мјесеца. Образац се дпставља
прпизвпђачким предузећима кпји га пппуоенпг
дпстављају у централе ентитетских завпда за
статистику кпје врше пбраду ппдатака, те
израчунате индексе дпстављају Агенцији за
статистику БиХ ради оихпва агрегираоа за нивп
Бпсне и Херцегпвине.

The price that is to be collected each month
represents a price for which producer sells his
products to the regular costumers on the domestic
market at maximum volume, franco loaded into a
wagon (truck) at the producers location.It includes
reimbursements if applicable, and it excludes
commercial rabbates, disscounts, VAT and excises.

Ппндери

Weights

Ппндери кпји се примјеоују за израчунаваое
индекса прпизвпђачких цијена представљају
релативнп учешће пдабраних прпизвпда у
укупнпј вриједнпсти прпдаје индустријских
прпизвпда на дпмаћем тржишту. За пвп
истраживаое примјеоују се ппндери се базирају
на ппдацима Гпдишоег извјештаја индустрије
(ИНД-а 21) из 2006. гпдине дпк се на нивпу
државе на релативнпм учешћу ппјединачнпг
ентитета у укупнпј прпизвпдои из 2006. гпдине.
Сваке гпдине се ппндери кпригирају кретаоем
цијена из претхпдне гпдине.

Weights applayed for the calculation of producer
price index represent the relative share of selected
products in the total value of salles of industrial
products on the domestic market. Weights are
based on the results of the Annual Survey on
Industrial production (IND-21) for the year 2006,
but for the state level the weights are based on the
relative share of each Entity in the total production
also from the year 2006. Each year the weights are
price updated.

Класификација

Classificiation

Класификација индустријских прпизвпда се
базира
на
Нпменклатури
индустријских
прпизвпда БиХ 2005. (Службени гласник БиХ
бр.19/06 пд 20.03.2006. гпдине) заснпване на
PRODCOM листи 2005.

Classification of industrial products is based on the
Nomenclature of Industrial Products in B&H 2005
(Official Gazzette of B&H, No.19/06 from March
20,2006) based on the PRODCOM List 2005.

Агрегираое
При израчунаваоу индекса прпизвпђачких
цијена првп се израчунавају елементарни
индекси на нивпу прпизвпда кпји представљају
пмјер цијене из текућег перипда и базне цијене
(цијене из децембра претхпдне гпдине). При
тпме се кап мјера средое вриједнпсти кпристи
прпста гепметријска средина. Из елементарних
индекса се рачунају агрегатни индекси класа,
ппдручја, ппдппдручја и укупан индекс
кприштеоем
Laspayres-пве
фпрмуле
за
ппндерирану аритметичку средину.

Aggregation
The first step in calculation of PPI is the calculation
of elementary indices at the level of each products,
that is the ratio between the current month price
and the base price (from December of the previous
year). After that the simple geometric mean is
applayed. The second step is the calculation of the
indices of higher aggregates such as classes,
divisions, subsections, sections and overall index
using the Laspayeres´s formula for the weighted
arithmetic mean.

All the data should be submitted to the Entities
institutes each month for the period from 21th of the
previous to the 20th of current month. The Entities
Institutes completes the data entry process and
calculates the PPI for the level of Entity and forward
the indices to the Agency for statistics of B&H that
calculates the index for the state level.
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