




Билт н индустри ск пр изв дњи публик ци г нци з ст тистику Б сн и
Х рц г вин к прик зу служб н ст тистичк п д тк индустри ск пр изв дњи п
пр изв дим н нив у Б сн и Х рц г вин

Пр м З к ну ст тистици БиХ Служб ни гл сник БиХ бр и г нци з
ст тистику Б сн и Х рц г вин н дл жн д у скл ду с м ђун р дн прихв ћ н м
м т д л ги м изр ђу и б вљу служб н ст тистичк п д тк з Б сну и Х рц г вину
к рист ћи п д тк нтит тских з в д з ст тистику и ксп зитур г нци з ст тистику
Б сн и Х рц г вин у Брчк дистрикту

П д ци р д вн г дишњ индустри ск пр изв дњи у Б сни и Х рц г вини први пут су н
динств н н чин прикупљ ни з г дину р зулт ти су б вљ ни п ч тк м

г дин Н к н т г с г дишњи п д ци индустри ск пр изв дњи у Б сни и Х рц г вини
р д вн прикупљ у бр ђу у и публику у

Р д вн прикупљ њ и бр д г дишњих п д т к индустри ск пр изв дњи у БиХ з снив
с н к ришт њу динств н Н м нкл тур индустри ских пр изв д Б сн и Х рц г вин
к с р д вн ус гл ш в с дг в р ућим пр писим и н м нкл тур м вр пск уни к
и н прим ни динств н г м т д л шк г приступ Д г дин з прикупљ њ п д т к

индустри ск пр изв дњи у БиХ к ришт н Н м нкл тур индустри ских пр изв д Б сн
и Х рц г вин НИП БиХ б зир н н ст нд рдим вр пск уни Кл сифик ци и д л тн сти 

и листи из

У квиру з дничк м ђун р дн и вр пск р визи к н мских кл сифик ци д л тн сти
и пр изв д изврш н су зн ч н пр м н кл сифик ци и н м нкл тур вр пск уни д

г дин у свим з мљ м чл ниц м У б в зн прим н кл сифик ци д л тн сти
кл сифик ци пр изв д п д л тн сти и дг в р ућ

лист у структурним и кр тк р чним ст тистик м ЕУ лист
г дин прв р видир н лист индустри ских пр изв д б зир н н р видир н м сист му

к н мских кл сифик ци

У скл ду с пр м н м У кл сифик ци и н м нкл тур изврш н и р визи дг в р ућих
ст тистичких кл сифик ци и н м нкл тур у Б сни и Х рц г вини Ув д н Кл сифик ци
д л тн сти Б сн и Х рц г вин КД БиХ Служб ни гл сник БиХ бр и
Н м нкл тур индустри ских пр изв д НИП БиХ Служб ни гл сник БиХ бр и

к п тпун ус гл ш н с лист м из г дин К к с У
лист р д вн г дишњ ус гл ш в в публик ци припр мљ н н сн ву НИП БиХ
к журир н пр м У листи з г дину

г нци з ст тистику БиХ д г дин р д вн д ст вљ у п д тк
индустри ск пр изв дњи п пр изв дим н нив у БиХ

Изр ж в м з хв лн ст Ф д р лн м з в ду з ст тистику Ф д р ци Б сн и Х рц г вин
Р публичк м з в ду з ст тистику Р публик Српск и ксп зитури г нци з ст тистику
БиХ у Брчк дистрикту к и су бл г вр м н безбиједили кв лит тн и п тпун п д тк з
припр му в публик ци

С р в кт б р
Дир кт р

Зд нк илин вић

је акроним изведен из француског назива класификације економских дјелатности ЕУ: statistique des Activités 
économiques dans la Communauté Européenne". NACE Rev је важећа визија класификације економских дјелатности ЕУ, 
успостављена је Прописом а у примјени је у земљама ЕУ од године

д године
д године
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П д ци г дишњ индустри ск пр изв дњи у Б сни и Х рц г вини први пут су публик в ни
п ч тк м г дин прик зу ући г дишњу пр изв дњу пр дуз ћ з вл стити р чун у
г дини Н к н т г р зулт ти г дишњ г истр жив њ индустри ск пр изв дњи увршт ни
су у р д в н пр гр м публик в њ г нци з ст тистику БиХ
П ч вши д г дишњих п д т к з г дину р д вн с б вљу у и п д ци пр изв дњи
н сн ву уг в р н с м п д ци р д вн индустри ск пр изв дњи пр изв дњи з
вл стити р чун
Г дишњ истр жив њ индустри ИНД у Б сни и Х рц г вини к je oснoв зa пoдaткe 
прeзeнтoвaнe у публик ци и ри нтис н н прикупљ њ и н лизу п д т к
индустри ск пр изв дњи н нив у пр изв д д к с прикупљ њ бр д и публик в њ
п д т к структури пр изв дњ с гл сн ст нд рдим вр пск уни пр писи
спр в ди к п с бн г дишњ структурн истр жив њ
Г дишњ истр жив њ индустри ск пр изв дњи н нив у пр изв д п тпун ус гл ш н
м ђу ст тистичким институци м БиХ у н в ћ м ри и с м ђун р дним прв нств н

вр пским ст нд рдим и пр писим З г дишњ истр жив њ индустри д финис ни су
сли д ћи сн вни циљ ви

прикупљ њ бр д и б вљив њ г дишњих п д т к индустри ск пр изв дњи к с
б вљ у БиХ дн сн н т рит ри и нтит т и њих вих дминистр тивних диниц и

Брчк дистрикт пр м листи пр изв д из Н м нкл тур индустри ских пр изв д Б сн
и Х рц г вин НИП БиХ к с з снив н У листи и к с р д вн ускл ђу
с г дишњим изм н м У лист
прикупљ њ и бр д п д т к з изр ду х рм низ в н г сист м п нд рис њ н сн ву
к г ћ с изр чун в ти м с чни инд кс физичк г бим индустри ск пр изв дњ з Б сну
и Х рц г вину нтит т и Брчк дистрикт БиХ с гл сн вр пским ст нд рдим и
пр писим
дис мин ци п д т к г дишњ индустри ск пр изв дњи д м ћим и м ђун р дним
к рисницим

истр жив њ ри нтис н н пр изв д и oбeзбjeђуje п д тк в з н з бим
пр изв дњ бим и ври дн ст пр д индустри ск пр изв дњ н нив у п дин чн г
пр изв д из н м нкл тур индустри ских пр изв д Пр дм т истр жив њ индустри ск
пр изв дњ у изв шт н г дини б вљ н н п друч у Б сн и Х рц г вин

в публик ци сист м тизу п д тк прикупљ н кр з г дишњ истр жив њ индустри з
р ф р нтну г дину и д пр гл д бим пр изв дњ бим и ври дн сти пр д
индустри ских пр изв д р б и услуг у Б сни и Х рц г вини к су р зулт т р д вн
пр изв дњ изв шт них диниц и пр изв дњ к у изв шт н диниц б вљ у н

сн ву уг в р
П д ци индустри ск пр изв дњи у г дини прикупљ ни су н сн ву Н м нкл тур
индустри ских пр изв д Б сн и Х рц г вин НИП БиХ к б вљ н у Служб н м
гл снику Б сн и Х рц г вин бр и бр к ус гл ш н с
лист м НИП БиХ д г дин у б в зн прим ни у г дишњим
истр жив њим индустри д г дин у прим ни у ст лим ст тистичким
истр жив њим у п друч у индустри и свим ст тистичким истр жив њим к з хти в у
прикупљ њ бр ду и прик зив њ р зулт т пр м врсти индустри ских пр изв д
Дир ктн уп р ђив њ п д т к з и г дину с б вљ ним
п д цим из пр тх дних г дин с н м ж ур дити н нив у пр изв д б з пр тх дн г
пр групис њ ист ри ских п д т к с гл сн н в н м нкл тури З сврх пр групис њ и
м ђус бн г уп р ђив њ п д т к пр изв дим к рист с п с бн т б л в з и
к фици нти тр нсф рм ци изм ђу ст р и н в н м нкл тур индустри ских пр изв д
Р сп л живи су пр р чун ти п д ци н н ву н м нкл туру з

тј Прописи Савјета У и
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БиХ Б сн и Х рц г вин
ФБиХ Ф д р ци Б сн и Х рц г вин
РС Р публик Српск
БД Брчк дистрикт
БХ С г нци з ст тистику Б сн и Х рц г вин
ФЗС Ф д р лни з в д з ст тистику
РЗСРС Р публички з в д з ст тистику Р публик Српск

БД ксп зитур Брчк дистрикт
вр пск удруж њ з уг љ и ч лик

д н другд н п м нут

н м п в
н р сп л ж с п д тк м
п д т к м њи д д д т диниц м р

ø пр с к
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Брт Брут р гист рск т н
к р т К р т к р т
бр л м Бр л м н т

н с Т н н сив сти
Гр м
Кил гр м

kg Al₂O₃ Кил гр м лумини ум ксид
kg B₂O₃ Кил гр м б р ксид
kg BaCO₃ Кил гр м б ри ум к рб н т

Кил гр м хл р
Кил гр м флу р
Кил гр м хл р в д ничн кис лин

kg H₂O₂ Кил гр м хидр г н п р ксид
Кил гр м к ли ум хидр ксидa (кaустичн п т ш

kg K₂O Кил гр м к ли ум ксид
Кил гр м к ли ум к рб н т
Кил гр м з т
Кил гр м н три ум хидр ксид н три в лужин

kg Na₂CO₃ Кил гр м н три ум к рб н т
kg Na₂S₂O₅ Кил гр м н три ум пир сулфит

Кил гр м л вн г ксид
kg P₂O₅ Кил гр м ф сф р п нт ксид нхидрид ф сф р

Кил гр м сумп р
kg SO₂ Кил гр м сумп р ди ксид
kg SiO₂ Кил гр м силици ум ди ксид
kg TiO₂ Кил гр м тит ни ум ди ксид

кт супст Кил гр м ктивн супст нц
суве супст Кил гр м супст нц сув

Кил гр м флу р в д ницн кис лин
Кил м т р
Кил в т
М г в тс т
Лит р

лк Лит р чист г лк х л
М т р

m² Кв др тни м т р
m³ Кубни м т р
п ри Бр п ри
к м Бр к м д

Т р џул џул брут к л ри ск ври дн ст
КРт К мп нз в н р гист рск т н
eф. часови Ефeктивни часови

Т н
1000 m³ Хиљада кубних метара
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У спр в ђ њу г дишњ г истр жив њ индустри уч ству у г нци з ст тистику Б сн и
Х рц г вин БХ С Ф д р лни з в д з ст тистику ФЗС и њ г ве к нт н лне канцеларије
Р публички з в д з ст тистику Р публик Српск и њ г в п дручн д љ њ РЗСРС и

ксп зитур г нци з ст тистику Б сн и Х рц г вин у Брчк дистрикту БД

д г дин БХ С ФЗС и РЗСРС су ус гл сили м т д л ги у г дишњ г истр жив њ
индустри т з днички су д г в рили с држ и изгл д бр сц и упутств з пoпуњaвaњe 
oбрaсцa. Taкoђe су з днички утврдили т б л в з изм ђу ст р и н в н м нкл тур
индустри ских пр изв д и к фици нт тр нсф рм ци з пр групис в њ ист ри ских
п д т к н сн ву п д т к и к нт к т с диниц м п см тр њ и н сн ву ксп ртских
пр ц н

У квиру св ст нд рдн пр кс БХ С ФЗС РЗСРС и БД в д и журир у Ст тистички
п сл вни р гист р к и сн в з утврђив њ бухв т ст тистичких диниц з
истр жив њ
ФЗС РЗСРС и БД су утврдили бухв т ст тистичких диниц истр жив њ рг низ в ли с в
т р нски р д т шт мп ли и дистрибуир ли бр сц и друг м т ри л п тр бн з
спр в ђ њ истр жив њ т прикупили к нтр лис ли ур дили и бр дили п д тк ФЗС
РЗСРС и БД су држ ли п тр бн инструкт ж п п диним к нт н лним п дручним или
ц нтр лним канцеларијама и з дн с ст тистич рим тих канцеларија рг низ в ли
н п ср дни бил з к изв шт них диниц к д т бил п тр бн Св в жни
м т д л шк н сн ћ и п т шк ћ дир ктн су р ш в ли с изв шт ним диниц м

Н сн ву д финис них упитник и утврђ них циљ в истр жив њ у б нтит тск з в д з
ст тистику су р зви н плик ци з ун с к нтр лу и бр ду п д т к г дишњ г
истр жив њ индустри БХ С с ФЗС и РЗСРС д г в рил р к в с држ врсту и ф рму
д ст вљ њ п д т к з д љу бр ду и р звил плик ци у з прихв т гр гир њ и
изр чун в њ р зулт т з нив Б сн и Х рц г вин ФЗС РЗСРС и БД су
прикупили п пуњ н упитник и б вили ун с н лизу и к нтр лу п д т к в к
пр чишћ ни п д ци су д ст вљ ни г нци и з ст тистику Б сн и Х рц г вин у д г в р н
ф рми БХ С извшил гр гир њ и н лизу п д т к к су прикупили ФЗС РЗСРС и БД т
припр му и б вљив њ р зулт т з нив Б сн и Х рц г вин

П м индустри к и с к ристи у г дишњ м истр жив њу индустри ИНД д финиш с с
три п друч кл сифик ци д л тн сти КД БиХ у скл ду с з хт вим

У р гул тив

– В Ђ Њ РУД И К Н
– ПР Р ЂИВ ЧК ИНДУС РИ
– ПР ИЗВ ДЊ И СН БДИ В Њ Л К РИЧН Н РГИ ГАС П Р И

КЛИ ИЗ ЦИ

Д финици п м индустри п тпун с гл сн д финици и индустри к с к ристи у
ст тистици У ђутим др ђ ни пр изв ди к и су сх дн пр м н м ст тистичких
ст нд рд У искључ ни из У лист и д љ су с држ ни у НИП БиХ зб г
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њих в г зн ч з БиХ к н ми у и н п ст њ других дг в р ућих истр жив њ у БиХ Н
в с н чин безбјеђују н пх дни п д ци з д кв тн пр ћ њ пр м н пр изв дњ и

структур укупн индустри ск пр изв дњ у Б сни и Х рц г вини
К нц пти и д финици сн вних п м в к ришт них у г дишњ м истр жив њу
индустри к шт су гл вн сп р дн и п м ћн д л тн ст ст тистичк диниц
пр изв д р б услуг р д вн пр изв дњ т пр изв дњ з вл стити р чун пр изв дњ н

сн ву уг в р т и сл уз ти су из ув д у из У пр пис
ст тистичким диниц м з п см тр њ и н лизу пр изв дн г сист м У ув д у

и ув д лист из ускл ђ ни су с м т д л шким квир м SNA 93/SNA 2008 и
и

Ст тистичк диниц у п сл вн ст тистици су с м ст лн институци или њих ви ди л ви
к и с б в н ким к н мским д л тн стим н с б в к н мским тр нс кци м р б и
услуг при ч му нг жу у вл ститу р дну сн гу з пр изв дњу р б и услуг к с м гу
пр д ти д в ти другим б з н кн д или к ристити з д љу пр изв дњу В жн
к р кт ристик т д м гу ств р ти фин нси ск б в з и м гу п с д в ти м т ри лн и
н м т ри лн ср дств

диниц п см тр њ су н диниц з к с к мпилир у ст тистички р зулт ти у циљу
пр ћ њ њих вих к р кт ристик сн вн гр нич њ к с п ст вљ н диницу
п см тр њ њ н ут н мн ст у дн су н фин нсир њ и пр ц с пр изв дњ

в к р зулт т им дв тип диниц п см тр њ

диниц к су п тпун с м ст лн у дн су н св функци в з н з фин нсир њ и
пр ц с пр изв дњ пр дуз ћ и

диниц к су с м ст лн с м у дн су н пр ц с пр изв дњ диниц у с ст ву
пр дуз ћ ут н ми у д н ш њу длук зн чи д т кв диниц им у

дминистр тивну вид нци у свим сн вним к р кт ристик м пр ц с

Изв шт н диниц су ст тистичк диниц д к их с тр жи д д ст в п д тк м гу
бити с м диниц п см тр њ или с свим дв н диниц У г дишњ м истр жив њу
индустри изв шт н диниц су пр вн лица т пр дуз ћ к су у Р гистру п сл вних
суб к т р зврст н у п друч д л тн сти B, C и индустри у шир м смислу к и н
пр дуз ћ к нису р зврст н у п друч индустри ли у св м с ст ву им у диниц к с
б в индустри ск м д л тн шћу диниц п см тр њ су пр дуз ћ и њих в диниц у
с ст ву к с б в индустри ск м д л тн шћу Р зулт т индустри ск д л тн сти су д бр и
услуг т пр изв ди д финис ни у н м нкл тури индустри ских пр изв д

Пр дуз ћ н м њ к мбин ци пр вних диниц к чини рг низ ци ну диницу з
пр изв дњу д б р и услуг и им др ђ ни ст п н ут н ми при длучив њу п с бн при
р сп р ђив њу вл ститих р сурс Пр дуз ћ б вљ дну или виш д л тн сти н дн или
виш л к ци

Л к лн диниц пр дуз ћ или њ г в ди нпр р ди ниц ф брик скл дишт
к нц л ри рудник ст в ришт см шт н н г гр фски др ђ н м м сту Н св к м или с

Пропис о статистичким јединицама за посматрање и анализу производног система ЕУ а 

Међународна стандардна индустријска класификација свих економских 
дјелатности ) 

Систем националних рачуна Ујединјених нација и и Европски систем 
националних рачуна Пропис Савјета усклађен с те приједлог

усклађен с
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св к г д тих м ст изуз в у н ким п с бним случ вим дно или виш лица б вљ н ку
к н мску д л тн ст н к д и с м ди р дн г вр м н з дн т ист пр дуз ћ

Д л тн ст ст тистичк диниц с др ђу н нив у р зр д кл сифик ци д л тн сти КД
БиХ ч твер цифр н шифр

Пр изв д изл з т р зулт т н к индустри ск д л тн сти д финис н Н м нкл тур м
индустри ских пр изв д . Oвaj сe тeрмин кoристи кao oпшти н зив з р б дн сн д бр к а
им у физичку дим нзи у ли и з услуг

Д бр – су физички пр дм ти б кти з к им п ст и п тр б н тржишту и н д к им с
м ж утврдити пр в вл сништв к с м ж пр ни ти с дн пр вн диниц н другу у

квиру тржишних тр нс кци З њим п ст и п тр б з т шт с м гу к ристити з
з д в љ њ п тр б или ж љ д м ћинст в или друштв н з дниц или с м гу
иск ристити з пр изв дњу других д б р или услуг Пр изв дњ и р зм н д б р су
с свим р зличит дjeлaтнoсти. Нeкa сe дoбрa уoпшт н м гу р зм њив ти д к с друг м гу
пр д ти или купити виш пут Р здв њ пр изв дњ д б р д њих в пр д и д љ
пр пр д к н мски зн ч н длик д б р к у услуг н м у

Р б пр н сив д бр к м гућ р зм њив ти н м ж бити с м с ри ски пр изв д
са пр изв дн лини динств ни прим р к ум тничк слик или м т ри лни м ди з
пруж њ услуг диск т н к з пис н тр ж ни п м к и с к ристи у
ц ринским кл сифик ци м

П лупр изв ди – су пр изв ди к и су пр шли ф зу бр д ли з хти в у д д тну бр ду
к к би били п г дни з к ришт њ гу бити пр д ти з д љу бр ду другим
пр р ђив чим д н д типичних прим р з т су груби м т лни дљ вци пр д ти
другим р ди д врш в њ

Г т в пр изв д св ки пр изв д к и у пр ц су пр изв дњ д стиг дг в р ући
ст п н пр р д или д р д т к д у н м нкл тури индустри ских пр изв д н в д н п д
п с бн м шифр м и н зив м П м т к д финис н г г т в г пр изв д бухв т и св р д в
д врш в њ пр изв д к им прип д у чишћ њ п к в њ испитив њ кв лит т
кл сир њ и сличн Н испр вни пр изв ди (“шк рт” с н см тр у г т вим пр изв дим

Инт рм ди рни пр изв д пр изв д к и д стиг др ђ ни ст п н пр р д или д р д
т к д д финис н у н м нкл тури индустри ских пр изв д к и пр изв л
пр дуз ћ л к лн диниц в с пр изв д у ист м пр дуз ћу у ист или друг л к лн

диници у с ст ву т г пр дуз ћ д љ пр р ђу или бр ђу и т квим с п ступцим
пр тв р у н ви пр изв д из н м нкл тур индустри ских пр изв д или с угр ђу у н ви
пр изв д ви пр изв ди с п с бн иск зу у у истр жив њу к пр изв ди утр ш ни з д љу
пр изв дњу у ист м пр дуз ћу л к лн диници Пр изв ди купљ ни д тр ћих лица р ди
пр пр д у ист м блику у к м су и купљ ни н см тр у с инт рм ди рним пр изв дим
к ни пр изв ди к и с к рист з брут инв стици у вл стити фиксни к пит л пр дуз ћ
или њих вих диниц у с ст ву

Н д врш н пр изв д Пр изв д к и ни д с г др ђ ни ст п н пр р д или д р д
д финис н Н м нкл тур м НИП БиХ см тр с н д врш ним и н иск зу с у
истр жив њу

Услуг нису з с бн ц лин т изл зи пр изв дн г пр ц с н д к им с м ж утврдити
пр в вл сништв Њим с н м ж трг в ти м гу с р зм њив ти дв н д пр изв дњ
Услуг су х т р г ни изл зи к и с пр изв д п н руџби у принципу с с ст д пр м н
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ст њ ул з пр дм т или сир вин д к их д л зи н сн ву д л тн сти пр изв ђ ч н
з хт в к рисник П з врш тку в врст пр изв дњ услуг с м р у исп ручити
к риснику Пруж њ услуг с м р гр ничити н н д л тн сти к с м гу б вити у

дн диници з п тр б друг диниц

Пр изв дњ д л тн ст чи и р зулт т пр изв д рмин с к ристи у в зи с ци лим
низ м к н мских д л тн сти У д м ну индустри пр изв дњ пр ц с чи и р зулт т
индустри ски пр изв д д финис н Н м нкл тур м индустри ских пр изв д т зн чи р б
или услуг
Пр изв дњ п ступ к бр д сир вин м т ри л п лупр изв д и других сличних ул з
инпут з к и к р кт ристичн т д ул зи п к нч њу п ступк бр д ми њ у св

прв битни блик и длик т р зулт т бр д н ви пр изв д У ст тистици индустри
к рист с и пр цизни и п м ви з д финис њ пр изв дњ р д вн пр изв дњ услужн
пр изв дњ индустри ских пр изв д пр изв дњ н сн ву уг в р укупн
пр изв дњ пруж њ индустри ских услуг бр д пр р д м нт ж итд з висн д
гл вних к р кт ристик д л тн сти к с б вљ и з висн д т г к вл сник сир вин и
других ул з у пр ц с бр д ли и з висн д т г з чи и с р чун б вљ пр изв дњ или
пруж у услуг

Р д вн вл стит пр изв дњ
пр изв дњ к у б вљ диниц п см тр њ пр дуз ћ л к лн диниц к рист ћи

купљ н или вл стит сир вин диниц п см тр њ вл сник г т в г пр изв д и н с м
пр д св пр изв д н тржишту и д св к личинск и ври дн сн п д тк
пр изв дњи р б ист кнути д с н исти н чин д финишу и п с бн врст индустри ских
услуг к су к п с б н пр изв д укључ н у НИП БиХ д р д з вл стити р чун
п пр вци и држ в њ

Пр изв дњ дн сн пр р д н сн ву уг в р –
уг в рни дн с пр м к м Н ручил ц з хт в д Изврши ц б вљ њ

сп цифичних з д т к п пут ди л в пр изв дн г пр ц с или ч к к мпл тн г пр изв дн г
пр ц с из д м н д л тн сти н ручи ц Н ручил ц и Извршил ц н м гу бити пр дуз ћ и
л к лн диниц у с ст ву ист г пр дуз ћ т уг в р н пр изв дњ м ђу р зличитим
п г ним ист г пр дуз ћ ни м гућ
П н к д с з ву ситу ци у к ристи и т рмин пр изв дњ н сн ву уг в р
Извршил ц н сн ву уг в р с Н ручи ц м пр изв ди или пр р ђу др ђ ни пр изв д

в м в ж н к нц пт к и с м р пр вилн к ристити при утврђив њу с м г
бухв т индустри ск ст тистик к и при спр в ђ њу истр жив њ у бл сти индустри
в н ч шћи и п св суштини гр нични случ изм ђу пр р ђив чк индустри и

трг вин н в лик
Н ручил ц диниц к ул зи у уг в рни дн с с друг м диниц м вд н зв н м
Извршил ц к к би т друг диниц б вил сп цифичн з д тк п пут ди л в
пр изв дн г пр ц с или ч к к мпл тн г пр изв дн г пр ц с
Извршил ц диниц к б вљ сп цифичн з д тк п пут ди л в пр изв дн г пр ц с
или ч к ц л купн г пр изв дн г пр ц с н сн ву уг в рн г дн с с н ручи ц м к ђ с
к ристи т рмин п дуг в р ч

У г дишњ м истр жив њу индустри истр жив њ прикупљ у с
п д ци укупн ств р н пр изв дњи инт рн п тр шњи пр изв дњ утр ш н з д љу

бр ду у ист м пр дуз ћу з лих м и пр д и п дин чних пр изв д к и су д финис ни
Н м нкл тур м индустри ских пр изв д НИП БиХ журир н у скл ду с в ж ћ м
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лист м з г дину Н т су н чин з н ки к нкр т н пр изв д прик з ни
пр изв дњ к изв р р сп л живих к личин п тр шњ пр д и з вршн з лих к
р сх дн стр н бил нс р сп л живих к личин При т м с сви н в д ни п д ци скупљ у
з дви р зличит врст пр изв дњ

Вл ститу пр изв дњу
Пр изв дњу н сн ву уг в р

ЕУ пр пис д финиш ч тири тип р зулт т и к н пх дн
пр изв сти с гл сн в ж ћ листи к и обезбјеђују м ђун р дну уп р див ст

Укупн пр изв дњ – укупн к личин др ђ н г пр изв д д финис н г
Н м нкл тур м индустри ских пр изв д пр изв д н у диници п см тр њ у изв шт н
г дини б з бзир н т дa ли je прoдaтa трeћим лицима у з мљи или ин стр нству изв з
ст вљ н н з лих г т вих пр изв д н ми њ них пр д и или с к ристил з д љу
инт рну пр р ду инт рм ди рни пр изв ди или к мбин в н Укупн пр изв дњ с
иск зу п биму т у м рним диниц м физичк г бим бил д су пр изв ди

р нсф рмис ни у други пр изв д
Угр ђ ни у други пр изв д
Ст вљ ни н з лих

в укључу и н пр изв д к и су д љ уп три бљ ни у ист м пр дуз ћу з пр изв дњу
друг г пр изв д сим т г з укупну пр изв дњу с иск зу у ври дн ст и бим пр изв дњ

Пр д т пр изв дњ – п др зуми в к личин и укупну ври дн ст пр изв д к и су бил
к д пр изв д ни к и су пр д ти ф ктурис ни у изв шт н м п ри ду Пр д т
пр изв дњ с иск зу п ври д сти и биму к личини изр ж н м у пр пис н м рн

диници У н ким случ вим у листи ни пр цизир н диниц бим ли у
тим случ вим су у НИП БиХ н пр цизир н п уз ру н НИП БиХ из г дин
Ври дн ст пр д т пр изв дњ с бр чун в н сн ву пр д н ци н н изл зу из
пр дуз ћ и пр д т к личин у т ку изв шт н г п ри д Ври дн ст пр д т
пр изв дњ уви к укључу и тр шк в п к в њ ч к и к д су ви тр шк ви ф ктурис ни
п с бн ђутим ври дн ст пр д т пр изв дњ н бухв т

п р з н пр м т или т кс к с н пл ћу у д п тр ш ч
п с бн бр чун т и ф ктурис н тр шк в
п пуст п тр ш чим

Индустри ск услуг – бухв т у услуг д р д п пр вк држ в њ и с ст вљ њ
м нт ж дн сн инст лир њ и с мблир њ к врши диниц п см тр њ
пр дуз ћ л к лн диниц к су п с бн ф ктурис н Индустри ск услуг услуг

“пр изв д“ с иск зу у п св к п дин чн врсти изврш н услуг и т к ври д ст
пл ћ н н кн д з изврш ну услугу у в м случ у индустри ск услугa je “PRODCOM 
пр изв д”, сп цифик в н у НИП БиХ
бим укупн пр изв дњ – с дн си н физичк пр изв д р бу и прик зу укупну

к личину др ђ н г пр изв д пр изв д ну у диници п см тр њ у изв шт н г дини
изр ж ну у сп цифик в н м рн диници Н изв шт в с пр д т пр изв дњи

П д ци прикупљ ни кр з истр жив њ у БиХ м гућ в у изр чун в њ свих н в д них
р зулт т

Пр изв дњ н сн ву уг в р тj. “outsourcing” пр изв дњ р б и пруж њ индустри ских
услуг н сн ву уг в р врл в ж н тип индустри ск пр изв дњ к с д ст ч ст вљ
у БиХ т с зб г т г п св ћу п с бн п жњ у г дишњ м истр жив њу индустри т к д
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с у в публик ци и прик зу дв н д р д вн пр изв дњ пр изв дњ з вл стити
р чун
П д тк в пр изв дњи д пр дуз ћ л к лн диниц к врши пр изв дњу н б зи
уг в р н диниц п см тр њ и т п д т к пр изв д н к личини и п д т к
н кн ди з пр изв дњу изн с к и н ручил ц пл ћ з ву услугу Н ручил ц пр изв дњ

к р сид нт БиХ д п д т к пр д т к личини и ври дн сти пр д

диничн ври дн ст пр д тих пр изв д пр дст вљ пр с чну ври дн ст диниц
пр изв д н пр ву пр с чну ци ну тих пр изв д в с п д т к н прикупљ дир ктн
в ћ с д би ди љ њ м укупн ври дн сти пр д т г пр изв д сум п д т к из свих

диниц пр изв дњ укупн м пр д т м к личин м пр изв д иск зу с у
к нв ртибилним м рк м

У скл ду с з хти вим У пр пис изв шт н диниц п пуњ в св тр ж н
п д тк у случ у д с р ди р д вн т вл стит пр изв дњи У случ у пр изв дњ н

сн ву уг в р вљ у с дви врст изв шт них диниц Извршил ц пр изв дњ и
Н ручил ц пр изв дњ

Извршил ц пр изв дњ изв шт в пр изв дњи к у ств рн б вљ и п пуњ в
с м п д тк пр изв д н к личини и ври дн сти н д кн д з изврш ну
пр изв дњу к у н пл ћу д Н ручи ц Извршил ц н изв шт в пр д и

Н ручил ц с м н к и р зид нт Б сн и Х рц г вин изв шт в пр д и и
уви к п пуњ в с м п д тк пр д т к личини и ври дн сти пр д н
п пуњ в п д т к пр изв д н к личини Н ручил ц к и ни р сид нт Б сн и
Х рц г вин ни бухв ћ н вим истр жив њ м и д њ г с н м гу прикупити
ник кви п д ци

Н нив у Б сн и Х рц г вин з публик в њ су из бр ни п д ци ств р н м биму
индустри ск пр изв дњ и њ ним тржишним ф ктим ств р н пр д п к личини и
ври дн сти и т п с бн п д ци р д вн т пр изв дњи з вл стити р чун и пр изв дњи
н сн ву уг в р ств р н пр д бухв т и н к личин к су у изв шт н м п ри ду
пр д т с з лих З публик в њ д бр н и сли д ћи збир п д т к вл стит
пр изв дњи и п д т к пр изв дњи н сн ву уг в р

бим пр изв дњ з вл стити р чун и пр изв дњ н сн ву уг в р п д ци к д
извршил ц

Ври дн ст пр д т пр изв дњ з вл стити р чун и ври дн ст н кн д з
пр изв дњу н сн ву уг в р п д ци к д извршил ц в збир врл п г дн
в ри бл з уп р ђив њ с р сп л живим п д цим укупн м ств р н м пр м ту
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З прик зив њ г дишњих р зулт т индустри ск пр изв дњи у Б сни и Х рц г вини
к ришт ни су н зиви и шифр д л тн сти из кл сифик ци д л тн сти КД БиХ н зиви
и шифр п тк т г ри из кл сифик ци пр изв д п д л тн стим КППД БиХ и н зиви
и шифр пр изв д из н м нкл тур индустри ских пр изв д НИП БиХ
Кл сифик ци д л тн сти КД БиХ к п тпун ус гл ш н с З к н
КД БиХ Служб ни гл сник Б сн и Х рц г вин бр и и длук КД БиХ
Служб ни гл сник Б сн и Х рц г вин бр у служб н уп тр би у БиХ д

Н м нкл тур индустри ских пр изв д НИП БиХ зв ничн б вљ н у Служб н м
гл снику БиХ бр и д г дин НИП БиХ б в зни ст нд рд з
г дишњ ст тистичк истр жив њ индустри и д г дин с прим њу к б в зни
ст нд рд у свим ст тистичким истр жив њим индустри и свим ст лим истр жив њим
к з хти в у прикупљ њ бр ду и прик зив њ р зулт т н сн ву п д т к
индустри ск м пр изв ду
НИП БиХ бухв т др ђ н пр изв д из п друч и бл сти кл сифик ци д л тн сти
к нису бухв ћ н ригин лн м У лист м из г дин т су

бл ст – “Вaђeњe угљ и лигнитa” 
бл ст – “В ђ њe сирoвe нaфтe и земног гаса” у квиру п друч – “В ђ њ руд и

к м нa” 
бл ст – “Пр изв дњ к кс и р финир них н фтних пр изв дa” у квиру п друч
– “Пр р ђив чк индустриja” (oсим
бл ст – “Пр изв дњ и сн бди вaњe eлeктричнoм eнeргиjoм, гас м п р м и

клим тиз ци “ у квиру п дручja D “Пр изв дњ и сн бди вaњe eлeктричнoм 
eнeргиjoм, гас м п р м и клим тиз циja“

У пр пис д финиш сн вни крит ри ум изб р бухв т истр жив њ м т д
истр жив њ м р бити т к в д прикупљ ни п д т ци из диниц п см тр њ обезбиједе 
п крив н ст укупн пр изв дњe ≥90% св к г р зр д д л тн сти п
Д г в р н д с з нив БиХ в крит ри ум р лизу кр з ус гл ш ни бухв т пр дуз ћ
у нтит тим и БД т к шт ћ с у п пул ци у д инт р с укључити св пр дуз ћ и њих ви
ди л ви к и з д в љ в у усл в д бр з п сл них лица ≥ и н пр дуз ћ и њих ви
ди л ви чи и г дишњи пр м т ≥ квир п пул ци з из б р пр дуз ћ
укључ них у истр жив њ припр мљ н н сн ву п д т к Ст тистичк г п сл вн г
р гистр

Д с д су с у скл пу публик ци б вљив ли и п д ци к и п к зу у ври дн сти
пр д т кућ г дин с пр тх дн м г дин м и инд кси кр з дви т б л и т

б л Укупн ври дн ст пр д исп рук индустри ских пр изв д у БиХ п
д л тн стим з дви сукц сивн г дин и

б л Ври дн ст пр д индустри ских пр изв д из вл стит пр изв дњ у БиХ п
д л тн стим з дви сукц сивн г дин
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г нци з ст тистику БиХ у с р дњи с нтит тским з в дим з ст тистику тр нутн р ди
н пр р чуну м с чних с ри Инд кс пр м т у индустри и н б зну г дину и прим ни
н в Кл сифик ци д л тн сти БиХ КД БиХ к у п тпун сти ус гл ш н с

Пл нир н д с б в пр р чун тих м с чних с ри Инд кс пр м т у
индустри и з БиХ з п ри д г д изврши д кр г дин и н ст ви пр кс
р д вн м с чн б в Инд кс пр м т у индустри и
П ч вши д б в к н чних р зулт т з БиХ г р н в д н т б л и
пр ст у с б вљив ти
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

ВАЂЕЊЕ РУДА И КАМЕНА
Вађење угља и лигнита (мрког угља)
Вађење лигнита (мрког угља)
Вађење лигнита (мрког угља)
ЛигнитМрки угаљЛигнит
Вађење руда метала
Вађење руда гвожђа
Вађење руда гвожђа
Руде гвожђаРуде гвожђа и концентрати (искљ. пржени пирит гвожђа)
Вађење руда обојених метала
Вађење осталих руда обојених метала
Руде и концентрати алуминијумаРуде и концентрати алуминијума
Руде и концентрати олова, цинка и калајаРуде и концентрати олова, цинка и калаја
Вађење осталих руда и камена
Вађење камена, пијеска и глине
Вађење украсног камена и камена за грађевинарство, кречњака, гипса, креде и 
шкриљаца
Мрамор и остали кречњачки украсни камен и камен за градњуМрамор и травертин, само изрезан у правоугаоне или квадратне блокове или плочеЕкозин и други кречњачки камен за споменике или грађевинарство, јасне специфичне масе ≥ 2,5 kg/10 m³
Гранит, пјешчар и остали украсни камен и камен за градњуПорфир, базалт, кварцит и други камен за споменике или грађевинарство, необрађен, грубо клесан или само изрезан (искљ. кречњачки камен за споменике или грађевинарство масе ≥ 2.5 kg/10 m³, гранит и пјешчар)
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Кречњак и гипсСирови гипс, анхидридФлукс кречњака, кречњак и друге врсте кречњачког камена који се користи за производњу креча или цемента (искљ. дробљени агрегат кречњака и кречњачки архитектонскограђевински камен)
Креда и доломит, некалцинованКредаДоломит, необрађен, грубо клесан или само изрезан у блокове или плоче (искљ. калцинисан или синтерован доломит, агломерисан доломит и ломљени или дробљени доломит за агрегате бетона, насипање путева или жељезничких пруга или др.)
ШкриљацШкриљац, необрађен, грубо клесан или само изрезан у правоугаоне или квадратне блокове или плоче
Дјелатности копова шљунка и пијеска;вађење глине и каолина
Природни пијесакСиликатни пијесак (кварцни или индустријски пијесак)Грађевински пијесак попут глиненог пијеска, каолинског пијеска, фелспатног пијеска (искљ. силикатни пијесак и онај који садржи метале)
Камени гранулат, одломци и прах; облуци, шљунакШљунак и облутак који се користе за агрегате бетона, за насипање путева или жељезничких пруга или за друга насипања; шиндра и кременШљунак и облутак који се користе за агрегате бетона, за насипање путева или жељезничких пруга или задруга насипања; шиндра и кремен
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеШљунак и облутак који се користе за агрегате бетона, за насипање путева или жељезничких пруга или за друга насипања; шиндра и кременДробљени камен, који се користи као агрегат за бетон, за насипање путева или жељезничких пруга или за друга насипања (искљ. шљунак, облутак, шиндру и кремен)Мермерни гранулат, одломци и прахГранулат, одломци и прах од травертина, екозина, гранита, порфира, базалта, пјешчара и другог камена за споменике 

Мјешавине троске и сличних индустријских отпадака без обзира да ли садрже или не 
садрже облутке, шљунак, шиндру и кремен за употребу у грађевинарствуМјешавине шљаке и сличних индустријских отпадака без обзира да ли садрже или не садрже облутке, шљунак, шиндру и кремен за употребу у грађевинарству 
Каолин и остале каолинске глинеКаолинКаолинКаолинКаолинска глина (куглична и пластична глина)
Остале глине, андалузит, цијанит и силиманит; мулит; шамотне и динас земљеБентонит
Вађење руда и камена д. н.
Вађење соли
Со и чисти натријум хлорид, морска водаСо (укљ. денатурисану со, али искљ. со за људску исхрану) и чисти натријум хлорид, у воденом раствору или не, или која садржи додато средство против стврдњавања или за расипање
Помоћне услужне дјелатности у вађењу руда и камена
Помоћне дјелатности за остало вађење руда и камена
Помоћне дјелатности за остало вађење руда и камена
Помоћне услуге за остало рударство и вађење д.н. Услуге подршке осталом рударству и вађењу, дн еф. час
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА
Производња прехрамбених производа
Прерада и конзервисање меса и производња производа од меса
Прерада и конзервисање меса
Говедина, свјежа или хлађенаГоведина и телетина свјежа или хлађена, цијела, полутке и четвртине с костимаГоведина и телетина, свјежа или хлађена, у дијеловима
Свињетина, свјежа или хлађенаСвињетина, свјежа или хлађена, цијела и полутке (укљ. свјеже месо привремено конзервисано сољу)Свињетина, свјежа или хлађена, бутови, плећке и дијелови с костима (укљ. свјеже месо привремено конзервисано сољу)
Овчетина, свјежа или хлађенаЈањетина и овчетина, свјежа или хлађена, цијела, половине и дијелови
Јестива изнутрица од говеда, свиња, оваца, коза, коња и других копитара, свјежи или 
хлађениЈестиве изнутрице од говеда, свиња, оваца, коза, коња и других копитара, свјеже или хлађене
Цијеле сирове говеђе коже и коже копитараСирова кожа говеда и копитара, цијела (сем оне повезане са Нs ком
Остале сирове говеђе коже и коже копитараОстале сирове говеђе коже и коже копитара
Сирове овчје или јањеће кожеОвчија или јањећа кожа ком
Сирове козје или јареће кожеСирова козја и јарећа кожа, нештављена, свјежа или конзервисана ком
Масти од говеда, оваца, коза или свињаСвињска масноћа очишћена од меса, свјежа, расхлађена, замрзнута, сољена, у саламури или димљена (искљ. топљену) 
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеСвињска маст и остале свињске масноће, топљенеМасноће од говеда, оваца и коза, сирове или топљене

Сирови отпаци и остаци, нејестивиОтпаци животињског поријекла, непогодни за људску употребу (искљ. рибу, цријева, мјехуре и желуце)
Прерада и конзервисање меса перади
Месо перади, свјеже или хлађеноСвјеже или хлађено месо пилића, цијелоСвјеже или хлађено месо пилића, сјеченоСвјеже или хлађено ћуреће месо, сјечено
Месо перади, замрзнутоЗамрзнуто пилеће месо, цијелоЗамрзнуто месо пилића, сјеченоЗамрзнута џигерица перади
Јестива изнутрица од перадиСвјеже или хлађене изнутрице од перади (искљ. масну џигерицу од гусака и патака)Замрзнуте изнутрице од перади (искљ. џигерицу)
Производња производа од меса и меса перади
Свињско месо, резано, сољено, сушено или димљено (сланина и шунка)Свињски бутови, плећке и њихови дијелови с костима, сољени, у саламури, сушени или димљениСвињско месо са стомака и његови дијелови, сољени, у саламури, сушени или димљениСвињетина, сољена, у саламури, сушена или димљена (укљ. сланину, бедра и њихове дијелове; искљ. шунке, плећке и њихове дијелове с костима, месо са стомака и њихови дијелови)
Говеђе месо, сољено, сушено или димљеноГоведина и телетина, сољена, у саламури, сушена или димљена

Индустријска производња у Босни и Херцеговини за годину – резултати



Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Остало месо и јестиве месне изнутрице, сољено, у саламури, сушено или димљено 
(искључујући свињско и говеђе); јестива брашна и јела од меса или месних изнутрицаМесо, сољено, у саламури, сушено или димљено; јестива брашна и јела од меса или изнутрица (искљ. свињетину, говедину и телетину, сољену, у саламури, сушену или димљену)
Кобасице и слични производи од меса, изнутрица или крвиКобасице и слични производи и приправци на бази џигерице (искљ. готова јела и оброке)Кобасице и слични производи од меса, изнутрица или крви и приправцима на њима базираним (искљ. кобасице од џигерице, готова јела и оброке)
Остало припремљено и конзервисано месо, јестиве месне изнутрице, те крв (сем 
припремљених јела од меса или изнутрица)Ћуреће месо или изнутрице, припремљено или конзервисано (искљ. кобасице, производе од џигерице и готова јела и оброци)Остало месо перади, припремљено или конзервисано (искљ. кобасице, производе од џигерице и готова јела и оброке)Свињско месо, припремљено или конзервисано: шунке и одресци шунке (искљ. готова јела и оброке)Свињско месо, припремљено или конзервисано: шунке и одресци шунке (искљ. готова јела и оброке)Свињско месо, припремљено или конзервисано: шунке и одресци шунке (искљ. готова јела и оброке)
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеПрипремљено или конзервисано месо, изнутрице и мјешавине од домаће свиње, укљ. мјешавине које садрже < 40% било које врсте меса или изнутрица и било које врсте масти (искљ. кобасице и сличне производе, хомогенизоване производе, производе од џигерице и готова јела и оброке)Припремљено или конзервисано месо или изнутрице од говеда (искљ. кобасице и сличне производе, хомогенизоване производе, производе од џигерице и готова јела и оброке)Остало припремљено или конзервисано месо или изнутрице, укљ. крв (искљ. кобасице и сличне производе, хомогенизоване производе, производе од џигерице и готова јела и оброке)

Прерада и конзервисање рибе, љускара и мекушаца
Прерада и конзервисање рибе, љускара и мекушаца
Рибљи филети и остало рибље месо (мљевено или не) свјежи или хлађениРибљи филети и остало рибље месо, без костију, свјежи или хлађени
Рибе, замрзнутеМорска риба, замрзнутаСлатководна риба, замрзнута
Рибљи филети, замрзнутиРибљи филети, замрзнути
Рибље месо (мљевено или не), замрзнутоРибље месо без костију, замрзнуто (искљ. филете)
Рибе, укључујући филете, димљенеДимљена риба (укључујући филете, искључујући главе, репове и изнутрице) (искључујући пацифички, атлантски и дунавски лосос, харингу)
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Љускари, замрзнутиЗамрзнути љускари, замрзнуто брашно, прах и пелете од љускара, погодни за људску употребу
Мекушци, замрзнути, сушени, сољени или у саламури, димљениМекушци (јакобове капице, дагње, сипа, лигње и хоботнице), замрзнути, сушени, димљени, усољени или у саламури 
Љускари, другачије припремљени или конзервисани; мекушци и други водени 
бескичмењаци другачије припремљени или конзервисаниЉускари, мекушци и други водени бескичмењаци припремљени или конзервисани (искљ. расхлађене, замрзнуте, сушене, сољене или у саламури, љускаре у љуштури, куване на пари или у врелој води) (искљ. готова јела и оброке)
Прерада и конзервисање воћа и поврћа
Прерада и конзервисање кромпира
Кромпир, припремљен или конзервисанКромпир припремљен или конзервисан, укључујући чипс (искљ. замрзнут, сушен, у сирћету или сирћетној киселини, у облику брашна, праха или пахуљица)
Производња сокова од воћа и поврћа
Сок од парадајзаСок од парадајза 
Сок од наранџеСок од наранџе, д. н.
Сок од јабукеСок од јабуке
Мијешани сокови од воћа и поврћаМјешавине сокова, од воћа и поврћа
Остали сокови од воћа и поврћаНеконцентрисани сокови од осталог воћа и поврћа, неферментисани и без додатог алкохола (искљ. поморанџу, грејпфрут, ананас, парадајз, грожђе и јабучни сок)Остали сокови од воћа и поврћа, д. н.
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа
Поврће, замрзнутоЗамрзнуто поврће и мјешавине поврћа, некувано или кувано на пари или у врелој води (искљ. кромпир) 
Поврће, привремено конзервисаноПоврће привремено конзервисано сумпордиоксидом, у саламури, у сумпорисаној води или другим растворима за конзервисање, али у том стању непогодни за непосредну исхрану
Грашак, конзервисан, али не у сирћету или оцтеној киселини, сем припремљених јела од 
поврћаГрашак, конзервисан на други начин осим у сирћету или сирћетној киселини, искљ. онај у готовим јелима од поврћа
Остало поврће (сем кромпира), конзервисано, али не у сирћету или сирћетној киселини, сем 
припремљених јела од поврћаНеконцентровани пире и паста од парадајзаКонцентровани пире и паста од парадајзаПрипремљене и конзервисане гљиве и тартуфи (искљ. готова јела од поврћа, гљива и тартуфа, сушених, замрзнутих или конзервисаних у сирћету или сирћетној киселини)Замрзнуто поврће и мјешавине од поврћа (искљ. готова јела од поврћа, замрзнуто поврће и мјешавине од поврћа, некувано или кувано на пари или у врелој води, или конзервисано у сирћету или сирћетној киселини) Конзервисани кисели купус (искљ. готова јела од поврћа и киселог купуса, сушен, замрзнут или конзервисан у сирћету или сирћетној киселини)
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеПрипремљени или конзервисани кукуруз шећерац (искљ. готова јела од поврћа и кукуруза шећерца који је сушен, замрзнут или конзервисан у сирћету или сирћетној киселини)Поврће и мјешавине поврћа, д. н. (искљ. готова јела од поврћа и смрзнуто поврће и мјешавине поврћа)

Поврће (сем кромпира), воће, орашасти плодови и остали јестиви дијелови биљака, 
припремљени или конзервисани у сирћету или сирћетној киселиниПоврће (искљ. кромпир), воће, коштуњичаво воће и други јестиви дијелови биљака, припремљени или конзервисани у сирћету или сирћетној киселини
Воће и орашасти плодови, некувано или кувано, замрзнутоЗамрзнуто воће, коштуњаво воће, некувано или кувано на пари или у врелој води
Џемови, мармелада, воћни желеи, пиреи и пасте од воћа и орашастих плодоваКувани џемови, мармеладе, желеи, пиреи и пасте од агрума (искљ. хомогенизоване производе)Кувани џемови, мармеладе, воћни желеи, пиреи и пасте од воћа или орашастог воћа (искљ. од агрума, хомогенизоване производе)
Орашасти плодови, кикирики, пржени, сољено или другачије припремљениКикирики, припремљен или конзервисан (укљ. кикирикипутер; искљ. у сирћету или сирћетној киселини, замрзнут, пире и пасте)Припремљено или конзервисано коштуњичаво воће (осим кикирикија); и остале сјеменке и мјешавине (искљ. у сирћету или сирћетној киселини, замрзнуто, пире и пасте, конзервисане у шећеру)
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Остало припремљено или конзервисано воћеСушено воће (искљ. банане, датуле, смокве, авокадо, гуава, манго, мангостин, агруме и грожђе); мјешавине орашастог воћа и сушеног воћаВоће, припремљено или конзервисано, д. н. (искљ. Мüsle)
Производња биљних и животињских уља и масти
Производња уља и масти
Сирово сојино уљеСирово сојино уље и његове фракције (искљ. хемијски модификоване)
Сирово уље од сјемена сунцокретаСирово уље сјемена сунцокрета, шафранике и њихове фракције (искљ. хемијски модификоване
Сирово уље репице, уљане репице и горушицеСирово уље репице, уљане репице или горушице и његове фракције (искљ. хемијски модификоване)
Уљане погаче и остали крути остаци биљних уља или мастиУљане погаче и остали чврсти остаци добијени екстракцијом уља из соје Уљане погаче и остали чврсти остаци добијени екстракцијом масноћа или уља од сјемена сунцокретаУљане погаче и остали чврсти остаци добијени екстракцијом масноћа или уља од репице или уљане репице
Сојино уље и њезине фракције, рафинисано, али хемијски немодификованоРафинисано сојино уље и његове фракције (искљ. хемијски модификоване) 
Уље од сјемена сунцокрета и његове фракције, рафинисано, али хемијски немодификованоРафинисано уље од сјемена сунцокрета, шафранике и њихове фракције (искљ. хемијски модификовано)
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Уља од репице, уљане репице и горушице и њихове фракције, рафинисане, али хемијски 
немодификованеРафинисано уље репице, уљане репице, горушице и њихове фракције (искљ. хемијски модификовано)
Производња млијечних производа
Производња млијека, млијечних производа и сира
Прерађено течно млијекоМлијеко и павлака са садржајем ≤ 1% масеног удјела масноће, неконцентрисани, без додатог шећера или других заслађивача, у амбалажи за директну употребу ≤ 2 lМлијеко и павлака са садржајем > 1% али ≤ 6% масеног удјела масноће, неконцентрисани, без додатог шећера или других заслађивача, у амбалажи за директну употребу ≤ 2 l
Млијеко и врхње с > 6% масти, неконцентрисано и незаслађеноМлијеко и павлака са садржајем > 6% али ≤ 21% масеног удјела масноће, неконцентрисани, без додатог шећера или других заслађивача, у амбалажи за директну употребу ≤ 2 lМлијеко и павлака са садржајем > 21% масеног удјела масноће, неконцентрисани, без додатог шећера или других заслађивача, у амбалажи за директну употребу ≤ 2 lМлијеко и павлака са садржајем > 21% масеног удјела масноће, неконцентрисани, без додатог шећера или других заслађивача, у амбалажи за директну употребу > 2 l
Обрано млијеко у прахуОбрано млијеко у праху (млијеко и павлака у чврстом стању, са садржајем ≤ 1.5% масеног удјела масноће), у амбалажи за директну употребу  ≤ 2,5 kg 
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Пуномасно млијеко у прахуПуномасно млијеко у праху (млијеко и павлака у чврстом стању, са садржајем > 1.5% масеног удјела масноће), у амбалажи за директну употребу  ≤ 2,5 kg 
Маслац и млијечни намазиПутер са садржајем ≤ 85% масеног удјела масноћеПутер са садржајем > 85% масеног удјела масноће, и друге масти и уља добијени од млијека (искљ. млијечне намазе са садржајем масноће < 80% масеног удјела)Млијечни намази са садржајем < 80% масеног удјела масноће
Сир и урдаМлади сир, незрео, несољен, недимљен или несушен (укљ. сир од сурутке и урда) Сир, рендани, у праху, прошаран плавим плијеснима и други непрерађени сир (искљ. млад сир, сир од сурутке и урда)Топљени сир (искљ. рендани или у праху)
Јогурт и остало ферментисано или закисељено млијеко и врхњеКисело млијеко, павлака, јогурт и други ферментисани производи Ароматизовани течни јогурт или закисељено млијеко (кисело млијеко, павлака, јогурт и остали ферментисани производи, ароматизовани или који садрже додато воће, коштуњичаво воће или какао)
СуруткаСурутка и модификована сурутка, у течном или згуснутом облику; концентрисана или неконцентрисана, заслађена
Млијечни производи, д. н.Производи који се састоје од природних састојака млијека, д.н.
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Производња сладоледа и других замрзнутих смјеса
Сладолед и друге смрзнуте смјесеСладолед и остали јестиви ледени производи (укљ. шербет, лизалице) (искљ. мјешавине и сировине за сладолед)
Производња млинских производа, скроба и произовода од скроба
Производња млинских производа
Пиринач, полу или потпуно полиран и ломљенПолубијела или бијела (избијељена) рижа (укљ. полирану рижу)
Брашно од пшенице, суражице и пиринчаБрашно од пшенице, суражице и рижеБрашно од пшенице, суражице и рижеБрашно од пшенице, суражице и риже
Брашно осталих житарицаБрашно од житарица (искљ. пшеницу, суражицу и рижу)
Мјешавине и тијеста за припремање пекарских производаМјешавине и тијеста за израду хљеба, колача, пецива, бисквита, вафла, облатни, двопека, тоста и сличних печених производа и остали пекарски производи
Прекрупа и крупица од пшеницеПрекрупа и крупица од обичне пшенице и пира
Прекрупа, крупица и пелете од житарица, д. н.Прекрупа и крупица од зоби, кукуруза, риже, ражи, јечма и осталих житарица (искљ. пшеницу)
Житарице за доручак и остали производи од житарицаКлице житарица; цијеле, ваљане, у пахуљицама или мљевене (искљ. рижу)Остала припремљена храна, добијена бубрењем или пржењем житарица
Посије (мекиње) и остали остаци од обраде житарицаКукурузне мекиње (посије) и остали остаци од просијавања, мљевења или друге обраде кукуруза
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеПшеничне мекиње (посије) и остали остаци од просијавања, мљевења или друге обраде пшеницеПшеничне мекиње (посије) и остали остаци од просијавања, мљевења или друге обраде пшеницеПшеничне мекиње (посије) и остали остаци од просијавања, мљевења или друге обраде пшеницеМекиње (посије) и остали остаци од просијавана, мљевења и друге обраде житарица (искљ. кукуруз, рижу, пшеницу)

Производња скроба и производа од скроба
Глукоза и глукозни сируп; фруктоза и фруктозни сируп; инвертни шећер; шећери и 
шећерни сирупи, д. н.Хемијски чиста фруктоза у чврстом стању; фруктоза и фруктозни сируп, који садржи > 50% суве твари фруктозе, изоглукозе (искљ. с доданом аромом или тварима за бојење)Хемијски чиста фруктоза у чврстом стању; фруктоза и фруктозни сируп, који садржи > 50% суве твари фруктозе, изоглукозе (искљ. с доданом аромом или тварима за бојење)Хемијски чиста фруктоза у чврстом стању; фруктоза и фруктозни сируп, који садржи > 50% суве твари фруктозе, изоглукозе (искљ. с доданом аромом или тварима за бојење)
Производња пекарских производа, производа од брашна и колача
Производња хљеба; свјежих пецива и колача
Свјежи хљебСвјеж хљеб, који у сувом стању садржи ≤ 5% шећера и ≤ 5% масеног удјела масноће (искљ. с додатком меда, јаја, сира или воћа)
Свјежа пецива и колачиКолачи и пецива; остали пекарски производи са додатим заслађивачима 
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Производња двопека и кекса; производња трајних пецива и колача
Хрскави хљеб (крисп), двопек, тост хљеб и слични тост производиХрускави хљеб (крисп)Двопек, тост хљеб и слични тост производи
Медењаци и слични производи; слатки кекси; вафли и облатнеМедењаци зачињени ђумбиром и сличноСлатки кекс, вафли и облатне, потпуно или дјелимично пресвучени или прекривени чоколадом или другим производима који садрже какаоСлатки кекс (укљ. сендвичкекс; искљ. потпуно или дјелимично пресвучени или прекривени чоколадом или другим приправцима који садрже чоколаду)Вафли и облатне (укљ. слане) (искљ. потпуно или дјелимично пресвучене или прекривене чоколадом или другим приправцима који садрже чоколаду)
Остали суви и трајни пекарски производи (штапићи, крекери, переци)Хљеб без квасцаКекс (искљ. потпуно или дјелимично пресвучени или прекривени чоколадом или другим приправцима који садрже какао, вафле и облатне)Зачињени или слани истиснути или експандирани производиПекарски производи, без додатка заслађивача (укљ. палачинке, пите, пице; искљ. сендвиче, крисп, вафле, облатне, двопек, тост, зачињене или слане екструдиране или експандиране производе)
Производња макарона, резанаца, кускуса и сличних производа од брашна
Макарони, резанци и слични производи од брашнаНекувана тјестенина с јајима (искљ. пуњену и другачије припремљену)Некувана тјестенина (искљ. с јајима, пуњену и другачије припремљену)
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Производња осталих прехрамбених производа
Производња шећера
Рафинисани шећер од шећерне трске или шећерне репе, те хемијски чиста сахароза у 
чврстом стању, без доданих материја за ароматизацију и за бојењеРафинисани бијели шећер од шећерне трске или шећерне репе у чврстом стањуРафинисани  шећер од шећерне трске или шећерне репе у чврстом стању (искљ. бијели шећер)
МеласеМеласе добивене екстракцијом или рафинисањем шећера (искљ. меласу од шећерне трске)
Производња какаоа, чоколаде и производа од шећера
Какао прах, без додатног шећера или сладилаКакао прах који не садржи додатни шећер или друге заслађиваче
Чоколада и намирнице које садрже какао (сем заслађеног какао праха), сем у расутом стањуПуњени чоколадни блокови; табле и штангле које имају језгру (укљ. с кремом, ликером или воћном пастом; искљ. чоколадни кекс)Чоколадни производи (искљ. пуњене, у блоковима, таблама или штанглама, чоколадни кекс, чоколаде)Чоколадни намазиПриправци од какаа за припрему напитака
Кондиторски производи (укључујући бијелу чоколаду) који не садрже какаоОстали кондиторски производи, д.н.
Воће, орашасти плодови, коре од воћа и други дијелови биљака, конзервисани у шећеруИсцијеђено, преливено шећером или кристалисано (кандирано) воће, орашасто воће, коре од воћа и други дијелови биљака
Прерада чаја и кафе
Кафа, без кофеина или прженаКафа без кофеина, непрженаПржена кафа с кофеином

Индустријска производња у Босни и Херцеговини за годину – резултати



Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Замјене кафе; екстракти, есенције и концентрати кафе или надомјестака кафе; љуске и 
опне од кафеЕкстракти, есенције и концентрати кафе и приправцина бази тих екстраката, есенција или концентрата или на бази кафе
Зелени чај (неферментисан), црни чај (ферментисан) и дјелимично ферментисани чај у 
паковању≤ 3 kgЧај, у непосредном паковању ≤ 
Екстракти, есенције, концентрати и препарати чаја или мате чајаЕкстракти, есенције, концентрати чаја или матечаја; и приправци на бази ових екстраката, есенција или концентрата или на бази чаја или мате чаја
Производња зачина и других додатака храни
Сирће и замјене сирћета добијени од сирћетне киселинеОстало сирће и замјене за сирће (искљ. од вина)
Сосови; мијешани зачини и додаци јелима; горушице слачице (брашна и прекрупе); 
припремљена горушица (сенф); мајонезаКечап и остали сосови од парадајза Брашно и крупица од горушицеУмаци и њихови приправци, мијешани зачини и зачинска средства (искљ. умак од соје, кечап и остале сосове од парадајза, брашно и крупицу од горушице и припремљену горушицу (сенф))
Со за јелоСо намијењена за људску исхрану
Производња готове хране и јела
Готова храна и јела претежно од меса, месних изнутрица, те крвиГотова јела и оброци базирани на месу, месним изнутрицама или крви 
Готова храна и јела претежно од поврћаГотова јела и оброци на бази поврћа 
Готова храна и јела претежно од тјестенинеСушена, несушена и замрзнута тјестенина и производи од тјестенине (укљ. готова јела) (искљ. некувану тјестенину, пуњену тјестенину)
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Производња хомогенизованих прехрамбених производа и дијететске хране
Хомогенизована готова и дијететска хранаХомогенизовани сложени прехрамбени приправци за дјечију храну или за дијететске сврхе, за малопродају, у паковању ≤ 250 gПрехрамбрени приправци за дјецу (искљ. хомогенизоване сложене прехрамбене приправке) 
Производња осталих прехрамбених производа, д. н.
Јухе и чорбе и препарати за њихСупе и чорбе и препарати за њих
Квасац (активни или неактивни); остали једноћелијски микроорганизми, мртви; 
припремљени прашци за пециваПрипремљени прашак за пециво 
Разноврсни прехрамбени производи, д. н.Прехрамбени приправци од брашна, крупице, шкроба, итд.Концентрати бјеланчевина и ароматизовани или обојени шећерни сирупи
Производња готове хране за животиње
Производња готове хране за домаће животиње
Припремљена сточна храна, сем брашна и пелета од луцернеПредсмјесе (премиксови) за прехрану домаћих животињаПриправци за прехрану домаћих животиња (искљ. предсмјесе): за свињеПриправци за прехрану домаћих животиња (искљ. предсмјесе): за говедаПриправци за прехрану домаћих животиња (искљ. предсмјесе): за перадПриправци за прехрану домаћих животиња (искљ. предсмјесе): д.н.
Производња пића
Производња пића
Дестиловање, прeчишћавање и мијешање алкохолних пића
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Дестилована алкохолна пићаАлкохолна пића добијена дестилацијом вина или комине од грожђа (важно: искљ. акцизе на алкохолна пића)
l алк. 

Рум и друга алкохолна пића добијена дестилацијом ферментисаних производа од шећерне трске (важно: искљ. акцизе на алкохолна пића)
l алк. 

Џин и клековача (важно: искљ. акцизе на алкохолна пића) l алк. Вотка са запреминским удјелом алкохола  ≤ 45,4% (важно: искљ. акцизе на алкохолна пића)
l алк. 

Алкохолна пића дестилована из воћа (искљ. ликере, џин, клековачу и вино (важно: искљ. акцизе на алкохолна пића))
l алк. 

Алкохоли, ликери и остала алкохолна пића (искљ. алкохолна пића дестилована из вина, кома или воћа/вискија, рума, тафија, џина и клековаче, алкохолна пића дестилована из воћа)

l алк. 

Производња вина од грожђа
Вино од свјежег грожђа, сем пјенушавог вина; мошт од грожђаБијела вина са заштићеном ознаком поријекла (ЗОП)Квалитетна вина и мошт спречене или заустављене ферментације додавањем алкохола, са заштићеном ознаком поријекла (ЗОП) алкохолне јачине ≤ 15%, (искљ. бијело и пјенушаво вино)Вина и мошт спречене или заустављене ферментације додавањем алкохола, алкохолне јачине ≤ 15% (искљ. пјенушава вина и вина са ЗОП)y и остали алкохоли с > 15% алкохола
Производња пива
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Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Пиво, сем остатака и отпадака пивовараПиво од слада (искљ. безалкохолно пиво, пиво које садржи ≤ 0.5% удјела алкохола по волумену, акцизе на алкохолна пића)
Производња освјежавајућих пића; производња минералне воде и других 
флашираних вода
Минералне и газиране воде, незаслађене и неароматизованеМинералне и газиране воде, незаслађенеНезаслађене и неароматизоване воде, лед и снијег (искљ. минералне и газиране воде)
Остала безалкохолна пићаВоде с доданим шећером, другим заслађивачима или ароматизоване, нпр. безалкохолна освјежавајућа пића (укљ. минералне и газиране)Безалкохолна пића која не садрже млијечне масноће (искљ. заслађене или незаслађене минералне, газиране или ароматизоване воде)
Производња дуванских производа
Производња дуванских производа
Производња дуванских производа
Цигаре, цигарилоси и цигарете од дувана и надомјестака дуванаЦигарете које садрже дуван или мјешавине дувана и његове замјене (искљ. акцизе на дуванске производе)

ком
Остали прерађени дуван и замјене дувана; хомогенизовани или реконституисани дуван; 
дувански екстракти и соковиДуван за пушење (искљ. акцизе на дуванске производе)Дуванске прерађевине, екстракти и есенције, остали хомогенизовани или реконституисани дуван, д.н.Дуванске прерађевине, екстракти и есенције, остали хомогенизовани или реконституисани дуван, д.н.
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеДуванске прерађевине, екстракти и есенције, остали хомогенизовани или реконституисани дуван, д.н.

Производња текстила
Припрема и предење текстилних влакана
Припрема и предење текстилних влакана
Памучна пређа (сем конца за шивање)Пређа од чешљаног памука, н.п.т.м., за тканине (искљ. за тепихе и прекриваче за под)
Ткање текстила
Ткање текстила
Памучне тканинеТканине од памука, не од пређе различите боје, масе ≤ 200 g/m², за техничку и индустријску употребу (искљ. газу, медицинску газу)

m²
Тканине од памука масе ≤ 100 g/m², за медицинску газу, завоје и облоге m²
Тканине од синтетичке или вјештачке филамент пређеТканине од вјештачке или синтетичке филамент пређе, добијене од предива велике издржљивости, у тракама и слично (укљ. најлон, остале полиамиде, полиестер, вискозу)

m²

Довршавање текстила
Довршавање текстила
Услуге штампања тканина и текстилних роба (укључујући одјећу)Штампање свилених тканина m²Штампање тканина од вјештачке фине пређе, или од вјештачких влакана m²
Остале услуге довршавања текстила и текстилних роба (укључујући одјевне предмете)Завршна обрада памучних тканина који садрже ≥ 85% масеног удјела памука (искљ. бијељење, бојење, штампање)

m²
Производња осталог текстила
Производња плетених и кукичаних тканина
Остале плетене или кукичане тканине, укључујући плетива од вјештачког крзнаПлетене или хеклане тканине (искљ. чупаве тканине)
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Производња готових текстилних производа, осим одјеће
Ћебад и остали покривачи, сем електричних покривачаПокривачи и простирке за путовања од вуне или фине животињске длаке (искљ. електричне покриваче)

ком
Покривачи и простирке за путовања од синтетичких влакана (искљ. електричне покриваче)

ком
Покривачи (искљ. електричне) и простирке за путовања од текстилних материјала (искљ. од вуне или фине животињске длаке, од синтетичких влакана)

ком
Постељно рубљеПостељина од памука (искљ. плетено или хеклано)Постељина од памука (искљ. плетено или хеклано)Постељина од памука (искљ. плетено или хеклано)Постељина од тканих материјала (искљ. од памука, од лана или рамије)Постељина од тканих материјала (искљ. од памука, од лана или рамије)Постељина од тканих материјала (искљ. од памука, од лана или рамије)
Стоно рубљеСтолњаци и салвете од плетених или хекланих тканинаСтолњаци и салвете од памука (искљ. плетено или хеклано)Столњаци и салвете од пређе од синтетичких или вјештачких влакана и од осталих тканих или нетканих материјала (искљ. од памука, лана)Столњаци и салвете од пређе од синтетичких или вјештачких влакана и од осталих тканих или нетканихматеријала (искљ. од памука, лана)
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеСтолњаци и салвете од пређе од синтетичких или вјештачких влакана и од осталих тканих или нетканих материјала (искљ. од памука, лана)

Тоалетно и кухињско рубљеТоалетно и кухињско рубље, од фротира или од сличних плишаних тканина од памукаТоалетно и кухињско рубље, од нетканих синтетичких или вјештачких влакана
Завјесе (укључујући драперије) и унутрашње платнене ролетне; украсне завјесе за креветеЗавјесе и унутрашње ролетне, завјесе или драперије за кревет, од тканих материјала m²
Завјесе и унутрашње ролетне, завјесе или драперије за кревет, од тканих материјала m²
Завјесе и унутрашње ролетне, завјесе или драперије за кревет, од тканих материјала m²
Завјесе и унутрашње ролетне, завјесе или драперије за кревет, од нетканих материјала m²
Остали производи за унутрашње опремање, д. н.; комплети од комада тканине и пређа за 
израду простирки; таписерија и сличноПрекривачи за кревете (искљ. пуњене перјем) комПроизводи за уређење стана укљ. прекриваче за намјештај, јастучнице итд., ауто пресвлаке (искљ. прекриваче, путне простирке, постељно рубље, рубље за кућанство, тоалетно рубље, кухињско рубље, завјесе, драперије и прекриваче за кревете)

m²

Производи за уређење стана укљ. прекриваче за намјештај, јастучнице итд., ауто пресвлаке (искљ. прекриваче, путне простирке, постељно рубље, рубље за кућанство, тоалетно рубље, кухињско рубље, завјесе, драперије и прекриваче за кревете)

m²
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеПроизводи за уређење стана укљ. прекриваче за намјештај, јастучнице итд., ауто пресвлаке (искљ. прекриваче, путне простирке, постељно рубље, рубље за кућанство, тоалетно рубље, кухињско рубље, завјесе, драперије и прекриваче за кревете)

m²

Комплети од тканина и пређе за израду прекривача за под, таписерија, везених столњака, салвета или сличних текстилних производа, п.т.м.
m²

Вреће и врећице за паковање робеВреће и врећице, од памука, за амбалажну употребу
Цераде, надстрешнице и вањски платнени застори; једра за чамце, даске за једрење и 
сувоземна возила; шатори и опрема за камповање (укључујући гумене мадраце)Цераде, тенде, ролетне (искљ. шаторске тенде)
Покривачи, перина, јастуци, вреће за спавање и слично, пуњени било којим материјалом 
или од целуларне гуме или пластичних масаОпрема за кревете од перја или паперја (укљ. прекриваче и штеп ћебад, јастуке, табурее, украсне јастуке) (искљ. мадраце, вреће за спавање)

ком
Опрема за кревете од перја или паперја (укљ. прекриваче и штеп ћебад, јастуке, табурее, украсне јастуке) (искљ. мадраце, вреће за спавање)

ком
Опрема за кревете од перја или паперја (укљ. прекриваче и штеп ћебад, јастуке, табурее, украсне јастуке) (искљ. мадраце, вреће за спавање)

ком
Опрема за кревете осталим материјалима осим перјем или паперјем (укљ. прекриваче и штеп ћебад, јастуке, табурее, украсне јастуке) (искљ. мадраце, вреће за спавање)

ком

Остали готови текстилни производи (укључујуци крпе за под, посуде, прашину и сличне 
крпе за чишћење, прслуци за спашавање и појаси за спашавање; заставе, заставице, барјаци 
итд.)Крпе за под, посуђе, прашину и сличне тканине за чишћење, од нетканог материјала
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеКрпе за под, посуђе, прашину и сличне тканине за чишћење, плетене или хеклане; прслуци и појаси за спашавање и остали готови производи (искључујући хигијенске улошке и пелене и сличне производе)

Производња тепиха и простирки за под
Теписи и остали текстилни прекривачи за под, ткани, нису добијени тафтинг поступком 
или флокинг поступкомТкани ћилими и остали ткани текстилни прекривачи за под (искљ. урађене "tafting" методом или "flocking" методом)

m²
Производња ужади, конопаца, плетеница и мрежа
Уплетени конац, ужад, конопци и каблови од јуте и осталих текстилних влакана ликеУплетене шпаге, ужад, конопци или каблови, од сисала или других текстилних влакана од агаве, од јуте или осталих ликових влакана и биљака тврдог листа (искљ. уплетену ужад за везивање или балирање)
Производња нетканог текстила и производа од нетканог текстила, осим одјеће
Неткани текстил и производи од нетканог текстила, сем одјећеНеткани текстил, масе > 25 g/m² али ≤ 70 g/m² (укљ. производе од нетканог текстила) (искљ. одјевне предмете, пресвучени или прекривени текстил)
Производња осталих техничких и индустријских текстилних производа
Текстилни производи и предмети за техничку употребу (укључујући фитиље, гасне 
мрежице текстилне цијеви и цријева, транспортно и погонско ремење, тканина за сита, за 
цијеђење и прешање)Текстилна цријева и сличан цјевасти материјал, импрегнисан или неимпрегнисан, са или без пресвлаке, заштита и прибор од осталих материјала
Уске тканине; уски материјал што се састоји само од нити основе које су међусобно 
слијепљене; наљепнице, етикете, значке украсне врпце и сличноУске тканине, осим наљепница, значака и осталих сличних производа
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Производња осталих текстилних производа, д. н.
Вез у метражи, тракама и мотивимаПамучни вез у метражи, у тракама или мотивима
Филц пресвучен, прекривен или ламиниранФилц, импрегнисан или неимпрегнисан, пресвучен, прекривен или ламиниран, д.н.
Текстилна влакна дужине ≤ 5 mm (флок); текстилни прах и остациТекстилни прах и остаци
Пуњени текстилни производи у метражиПрошивени текстилни производи у метражи (искљ. везене) m²
Производња одјеће
Производња одјеће, осим одјеће од крзна
Производња кожне одјеће
Одјећа од коже или вјештачке кожеОдјећа од коже или од вјештачке коже (укљ. капуте и огртаче) (искљ. одјевне додатке, покривке за главу, обућу)

ком
Одјећа од коже или од вјештачке коже (укљ. капуте и огртаче) (искљ. одјевне додатке, покривке за главу, обућу)

ком
Одјећа од коже или од вјештачке коже (укљ. капуте и огртаче) (искљ. одјевне додатке, покривке за главу, обућу)

ком
Производња радне одјеће
Мушки радни комплети, јакне и сакои (блејзери), индустријска и професионалнаКомплети за мушкарце и дјечаке, од памука или од вјештачких или синтетичких влакана за индустријску и професионалну употребу

ком
Комплети за мушкарце и дјечаке, од памука или од вјештачких или синтетичких влакана за индустријску и професионалну употребу

ком
Комплети за мушкарце и дјечаке, од памука или од вјештачких или синтетичких влакана за индустријску и професионалну употребу

ком
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеЈакне и сакои за мушкарце и дјечаке, од памука или од вјештачких или синтетичких влакана за индустријску и професионалну употребу

ком
Јакне и сакои за мушкарце и дјечаке, од памука или од вјештачких или синтетичких влакана за индустријску и професионалну употребу

ком
Јакне и сакои за мушкарце и дјечаке, од памука или од вјештачких или синтетичких влакана за индустријску и професионалну употребу

ком
Мушке радне панталоне, радне панталоне с нараменицама, радне панталоне стиснуте 
испод кољена и кратке панталоне (шорцеви), индустријске и професионалнеПанталоне и кратке панталоне за мушкарце и дјечаке, од памука или од синтетичких или вјештачких влакана, за индустријску или професионалну употребу

ком

Панталоне и кратке панталоне за мушкарце и дјечаке, од памука или од синтетичких или вјештачких влакана, за индустријску или професионалну употребу
ком

Панталоне и кратке панталонеза мушкарце и дјечаке, од памука или од синтетичких или вјештачких влакана, за индустријску или професионалну употребу
ком

Панталоне с нараменицама (трегерима) за мушкарце и дјечаке, од памука или од синтетичких или умјетних влакана, за индустријску или професионалну употребу
ком

Панталоне с нараменицама (трегерима) за мушкарце и дјечаке, од памука или од синтетичких или умјетних влакана, за индустријску или професионалну употребу
ком
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеПанталоне с нараменицама (трегерима) за мушкарце и дјечаке, од памука или од синтетичких или умјетних влакана, за индустријску или професионалну употребу

ком

Женски радни комплети, јакне и сакои, индустријски и професионалниКомплети за жене и дјевојчице, од памука или од вјештачких или синтетичких влакана за индустријску или професионалну употребу
ком

Јакне и сакои за жене и дјевојчице, од памука или од вјештачких или синтетичких влакана за индустријску или професионалну употребу
ком

Јакне и сакои за жене и дјевојчице, од памука или од вјештачких или синтетичких влакана за индустријску или професионалну употребу
ком

Јакне и сакои за жене и дјевојчице, од памука или од вјештачких или синтетичких влакана за индустријску или професионалну употребу
ком

Женске радне панталоне, радне панталоне с нараменицама, радне панталоне стиснуте 
испод кољена и кратке панталоне (шорцеви), индустријске и професионалнеПанталоне и кратке панталоне за жене и дјевојчице, од памука или од синтетичких или вјештачких влакана, за индустријску или професионалну употребу

ком

Панталоне и кратке панталоне за жене и дјевојчице, од памука или од синтетичких или вјештачких влакана, за индустријску или професионалну употребу
ком

Панталоне и кратке панталоне за жене и дјевојчице, од памука или од синтетичких или вјештачких влакана, за индустријску или професионалну употребу
ком
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Остала радна одјећаОстала одјећа за мушкарце или дјечаке, од памука, или од синтетичких или вјештачких влакана, за индустријску или професионалну употребу
ком

Остала одјећа за мушкарце или дјечаке, од памука, или од синтетичких или вјештачких влакана, за индустријску или професионалну употребу
ком

Остала одјећа за мушкарце или дјечаке, од памука, или од синтетичких или вјештачких влакана, за индустријску или професионалну употребу
ком

Остала одјећа за жене и дјевојчице од памука, или од синтетичких или вјештачких влакана, за индустријску или професионалну употребу
ком

Остала одјећа за жене и дјевојчице од памука, или од синтетичких или вјештачких влакана, за индустријску или професионалну употребу
ком

Остала одјећа за жене и дјевојчице од памука, или од синтетичких или вјештачких влакана, за индустријску или професионалну употребу
ком

Производња остале спољашње одјеће
Мушки и дјечачки капути, огртачи, пелерине, кратки капути, анорак, вјетровке свих врста 
и слични производи, плетени или кукичаниКапути, кратки капути, пелерине и слични производи за мушкарце и дјечаке, од плетених или хекланих тканина (искљ. јакне и сакое, непромочиве јакне, вјетровке с капуљачом и остале вјетровке)

ком

Капути, кратки капути, пелерине и слични производи за мушкарце и дјечаке, од плетених или хекланих тканина (искљ. јакне и сакое, непромочиве јакне, вјетровке с капуљачом и остале вјетровке)

ком
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеКапути, кратки капути, пелерине и слични производи за мушкарце и дјечаке, од плетених или хекланих тканина (искљ. јакне и сакое, непромочиве јакне, вјетровке с капуљачом и остале вјетровке)

ком

Мушка и дјечачка одијела комплети, јакне, сакои, панталоне, панталоне с нараменицама, 
панталоне стиснуте испод кољена и кратке панталоне, плетене или кукичанеПантолоне, кратке пантолоне, трегершлуси за мушкарце и дјечаке, од плетених или хекланих тканина

ком
Женски и дјевојачки капути, огртачи, пелерине, вјетровке с капуљачом (анорак) и друге 
вјетровке и слични производи, плетени или кукичаниКапути, кратки капути, пелерине и слични производи за жене и дјевојчице, од плетених или хекланих тканина (искљ. јакне и сакое)

ком
Капути, кратки капути, пелерине и слични производи за жене и дјевојчице, од плетених или хекланих тканина (искљ. јакне и сакое)

ком
Капути, кратки капути, пелерине и слични производи за жене и дјевојчице, од плетених или хекланих тканина (искљ. јакне и сакое)

ком
Женски и дјевојачки костими, комплети, јакне, хаљине, сукње, панталоне, панталоне с 
нараменицама, панталоне стиснуте испод кољена и кратке панталоне (шорцеви), плетени 
или кукичаниЈакне и сакои за жене и дјевојчице, од плетених или хекланих тканина ком
Одијела и комплети за жене и дјевојчице, од плетених или хекланих тканина ком
Одијела и комплети за жене и дјевојчице, од плетених или хекланих тканина ком
Одијела и комплети за жене и дјевојчице, од плетених или хекланих тканина ком
Хаљине за жене и дјевојчице, од плетених или хекланих тканина ком
Хаљине за жене и дјевојчице, од плетених или хекланих тканина ком
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеХаљине за жене и дјевојчице, од плетених или хекланих тканина ком

Сукње и сукња панталоне за жене и дјевојчице, од плетених или хекланих тканина ком
Сукње и сукња панталоне за жене и дјевојчице, од плетених или хекланих тканина ком
Сукње и сукња панталоне за жене и дјевојчице, од плетених или хекланих тканина ком
Панталоне, кратке панталоне, шорцеви и панталоне нараменицама (трегерима) за жене или дјевојчице, од плетених или хекланих тканина

ком

Мушки и дјечачки капути, кишни капути, огртачи, пелерине, вјетровке с капуљачом 
(анорак) и друге вјетровке и слични производи од тканина, не плетени или кукичаниКишне кабанице, капути, кратки капути, пелерине, итд. за мушкарце или дјечаке ком
Кишне кабанице, капути, кратки капути, пелерине, итд. за мушкарце или дјечаке ком
Кишне кабанице, капути, кратки капути, пелерине, итд. за мушкарце или дјечаке ком
Прслуци, непромочиве јакне (анорак), скијашке јакне, вјетровке с капуљачом и слични производи за мушкарце и дјечаке, (искљ. јакне и сакое, плетене или хеклане, импрегнисане, пресвучене, прекривене, ламиниране или гумиране)

ком

Прслуци, непромочиве јакне (анорак), скијашке јакне, вјетровке с капуљачом и слични производи за мушкарце и дјечаке, (искљ. јакне и сакое, плетене или хеклане, импрегнисане, пресвучене, прекривене, ламиниране или гумиране)

ком
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеПрслуци, непромочиве јакне (анорак), скијашке јакне, вјетровке с капуљачом и слични производи за мушкарце и дјечаке, (искљ. јакне и сакое, плетене или хеклане, импрегнисане, пресвучене, прекривене, ламиниране или гумиране)

ком

Мушка и дјечачка одијела и комплети од тканина, не плетена или кукичанаОдијела и комплети за мушкарце или дјечаке (искљ. плетена или хеклана) ком
Одијела и комплети за мушкарце или дјечаке (искљ. плетена или хеклана) ком
Одијела и комплети за мушкарце или дјечаке (искљ. плетена или хеклана) ком
Мушке и дјечачке јакне и сакои (блејзери) од тканина, не плетени или кукичаниЈакне и сакои за мушкарце или дјечаке (искљ. плетене или хеклане) ком
Јакне и сакои за мушкарце или дјечаке (искљ. плетене или хеклане) ком
Јакне и сакои за мушкарце или дјечаке (искљ. плетене или хеклане) ком
Мушке и дјечачке панталоне, панталоне с нараменицама, панталоне стиснуте испод 
кољена, кратке панталоне (шорцеви) од тканина, не плетене или кукичанеПанталоне и кратке панталоне, за мушкарце или дјечаке, од денима (искљ. за индустријску или професионалну употребу)

ком
Панталоне, кратке панталоне и шорцеви, за мушкарце или дјечаке, од вуне или фине животињске длаке (искљ. плетене или хеклане, за индустријску или професионалну употребу)

ком

Панталоне, кратке панталоне и шорцеви, за мушкарце или дјечаке, од вуне или фине животињске длаке (искљ. плетене или хеклане, за индустријску или професионалну употребу)

ком
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеПанталоне, кратке панталоне и шорцеви, за мушкарце или дјечаке, од вуне или фине животињске длаке (искљ. плетене или хеклане, за индустријску или професионалну употребу)

ком

Панталоне и кратке панталоне за мушкарце или дјечаке, од синтетичких или вјештачких влакана (искљ. плетене или хеклане, за индустријску или професионалну употребу)
ком

Панталоне и кратке панталоне за мушкарце или дјечаке, од синтетичких или вјештачких влакана (искљ. плетене или хеклане, за индустријску или професионалну употребу)
ком

Панталоне и кратке панталоне за мушкарце или дјечаке, од синтетичких или вјештачких влакана (искљ. плетене или хеклане, за индустријску или професионалну употребу)
ком

Панталоне и кратке панталоне за мушкарце или дјечаке, од памука (искључујући деним, плетене или хеклане)
ком

Панталоне, кратке панталоне, шорцеви и панталоне с нараменицама (трегерима) за мушкарце или дјечаке (искљ. плетене или хеклане, од вуне, памука и синтетичких или вјештачких влакана, плетене или хеклане)

ком

Панталоне, кратке панталоне, шорцеви и панталоне с нараменицама (трегерима) за мушкарце или дјечаке (искљ. плетене или хеклане, од вуне, памука и синтетичких или вјештачких влакана, плетене или хеклане)

ком
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеПанталоне, кратке панталоне, шорцеви и панталоне с нараменицама (трегерима) за мушкарце или дјечаке (искљ. плетене или хеклане, од вуне, памука и синтетичких или вјештачких влакана, плетене или хеклане)

ком

Женски и дјевојачки капути, огртачи, пелерине, вјетровке с капуљачом (анорак) и друге 
вјетровке и слични производи од тканина, не плетени или кукичаниКишне кабанице, капути, итд. за жене или дјевојчице комКишне кабанице, капути, итд. за жене или дјевојчице комКишне кабанице, капути, итд. за жене или дјевојчице комПрслуци, непромочиве јакне, скијашке јакне, вјетровке с капуљачом и слични производи за жене и дјевојчице (искљ. јакне и сакое, плетене или хеклане, импрегниране, пресвучене, прекривене, ламиниране или гумиране)

ком

Прслуци, непромочиве јакне, скијашке јакне, вјетровке с капуљачом и слични производи за жене и дјевојчице искљ. јакне и сакое, плетене или хеклане, импрегниране, пресвучене, прекривене, ламиниране или гумиране)

ком

Прслуци, непромочиве јакне, скијашке јакне, вјетровке с капуљачом и слични производи за жене и дјевојчице (искљ. јакне и сакое, плетене или хеклане, импрегниране, пресвучене, прекривене, ламиниране или гумиране)

ком

Женски и дјевојачки костими и комплети од тканина, не плетени или кукичаниOдиjeлa и кoмплeти зa жeнe или дjeвojчицe (искљ. плетене или хеклане) ком
Oдиjeлa и кoмплeти зa жeнe или дjeвojчицe (искљ. плетене или хеклане) ком
Oдиjeлa и кoмплeти зa жeнe или дjeвojчицe (искљ. плетене или хеклане) ком
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Женске и дјевојачке јакне и блејзери од тканина, не плетени или кукичаниЈакне и сакои за жене и дјевојчице (искљ. плетене или хеклане) ком
Јакне и сакои за жене и дјевојчице (искљ. плетене или хеклане) ком
Јакне и сакои за жене и дјевојчице (искљ. плетене или хеклане) ком
Женске и дјевојачке хаљине, сукње и сукња панталоне од тканина, не плетени или 
кукичаниХаљине за жене или дјевојчице (искљ. плетене или хеклане) комХаљине за жене или дјевојчице (искљ. плетене или хеклане) комХаљине за жене или дјевојчице (искљ. плетене или хеклане) комСукње и сукња панталоне, за жене или дјевојчице (искљ. плетене или хеклане) ком
Сукње и сукња панталоне, за жене или дјевојчице (искљ. плетене или хеклане) ком
Сукње и сукња панталоне, за жене или дјевојчице (искљ. плетене или хеклане) ком
Женске и дјевојачке панталоне, панталоне с нараменицама, панталоне стиснуте испод 
кољена, кратке панталоне (шорцеви) од тканина, не плетене или кукичанеПанталоне и кратке панталоне за жене или дјевојчице, од денима (искљ. за индустријску или професионалну употребу)

ком
Панталоне и кратке панталоне, за жене или дјевојчице, од памука (искљ. деним, те за индустријску или професионалну употребу)

ком
Панталоне и кратке панталоне, за жене или дјевојчице, од памука (искљ. деним, те за индустријску или професионалну употребу)

ком
Панталоне и кратке панталоне, за жене или дјевојчице, од памука (искљ. деним, те за индустријску или професионалну употребу)

ком
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеПанталоне и кратке панталоне, за жене или дјевојчице, од вуне или фине животињске длаке или синтетичких или вјештачких влакана (искљ. плетене или хеклане, те за индустријску или професионалну употребу)

ком

Панталоне и кратке панталоне, за жене или дјевојчице, од вуне или фине животињске длаке или синтетичких или вјештачких влакана (искљ. плетене или хеклане, те за индустријску или професионалну употребу)

ком

Панталоне и кратке панталоне, за жене или дјевојчице, од вуне или фине животињске длаке или синтетичких или вјештачких влакана (искљ. плетене или хеклане, те за индустријску или професионалну употребу)

ком

Панталоне с нараменицама (трегерима) за жене или дјевојчице од тканине (искљ. памук, плетене или хеклане, за индустријску или професионалну употребу) и шорцеви за жене и дјевојчице, од вуне или фине животињске длаке (искљ. плетене или хеклане)

ком

Панталоне с нараменицама (трегерима) за жене или дјевојчице од тканине (искљ. памук, плетене или хеклане, за индустријску или професионалну употребу) и шорцеви за жене и дјевојчице, од вуне или фине животињске длаке (искљ. плетене или хеклане)

ком
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеПанталоне с нараменицама (трегерима) за жене или дјевојчице од тканине (искљ. памук, плетене или хеклане, за индустријску или професионалну употребу) и шорцеви за жене и дјевојчице, од вуне или фине животињске длаке (искљ. плетене или хеклане)

ком

Панталоне, кратке панталоне и трегершлуси од тканине за жене или дјевојчице (искљ. памук, вуну или фину животињску длаку, од синтетичких или вјештачких влакана, плетене или хеклане)

ком

Панталоне, кратке панталоне и трегершлуси од тканине за жене или дјевојчице (искљ. памук, вуну или фину животињску длаку, од синтетичких или вјештачких влакана, плетене или хеклане)

ком

Панталоне, кратке панталоне и трегершлуси од тканине за жене или дјевојчице (искљ. памук, вуну или фину животињску длаку, од синтетичких или вјештачких влакана, плетене или хеклане)

ком

Производња рубља
Мушке и дјечачке кошуље, плетене или кукичанеКошуље и поткошуље за мушкарце или дјечаке, од плетених или хекланих тканина

ком
Кошуље и поткошуље за мушкарце или дјечаке, од плетених или хекланих тканина

ком
Кошуље и поткошуље за мушкарце или дјечаке, од плетених или хекланих тканина

ком
Женске и дјевојачке блузе, кошуље и кошуље блузе, плетене или кукичанеБлузе, кошуље и кошуље блузе, за жене или девојчице, плетене или хеклане ком
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Женске и дјевојачке гаћице, подсукње, спаваћице, пиџаме, јутарње хаљине, комбинеи, 
кућне хаљине и слични производи, плетени или кукичаниГаће и слип гаће, за жене или дјевојчице, од плетених или хекланих тканина (укљ. боксерице)

ком
Гаће и слип гаће, за жене или дјевојчице, од плетених или хекланих тканина (укљ. боксерице)

ком
Гаће и слип гаће, за жене или дјевојчице, од плетених или хекланих тканина (укљ. боксерице)

ком
Мушке и дјечачке кошуље од тканине, не плетене или кукичанеКошуље за мушкарце или дјечаке (искљ. плетене или хеклане) ком
Кошуље за мушкарце или дјечаке (искљ. плетене или хеклане) ком
Кошуље за мушкарце или дјечаке (искљ. плетене или хеклане) ком
Мушке и дјечачке поткошуље и остале мајице, гаће, ноћне кошуље, пиџаме, купаћи 
огртачи, кућни огртачи од тканина, не плетене или кукичанеГаће и слип гаће, за мушкарце или дјечаке (укљ. боксерице) (искљ. плетене или хеклане) ком
Гаће и слип гаће, за мушкарце или дјечаке (укљ. боксерице) (искљ. плетене или хеклане) ком
Гаће и слип гаће, за мушкарце или дјечаке (укљ. боксерице) (искљ. плетене или хеклане) ком
Ноћне кошуље и пиџаме за мушкарце или дјечаке (искљ. плетене или хеклане) ком
Поткошуље, мајице без рукава, баде мантили, кућни огртачи и слични производи за мушкарце или дјечаке (искљ. плетене или хеклане)

ком
Поткошуље, мајице без рукава, баде мантили, кућни огртачи и слични производи за мушкарце или дјечаке (искљ. плетене или хеклане)

ком
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеПоткошуље, мајице без рукава, баде мантили, кућни огртачи и слични производи за мушкарце или дјечаке (искљ. плетене или хеклане)

ком
Женске и дјевојачке блузе, кошуље и кошуље блузе од тканина, не плетене или кукичанеБлузе, кошуље и кошуље блузе за жене или дјевојчице (искљ. плетене или хеклане) ком
Блузе, кошуље и кошуље блузе за жене или дјевојчице (искљ.плетене или хеклане) ком
Блузе, кошуље и кошуље блузе за жене или дјевојчице (искљ. плетене или хеклане) ком
Женске и дјевојачке поткошуље и остале мајице, гаћице, подсукње, спаваћице, пиџаме,
јутарње хаљине, комбинеи, кућне хаљине и слични производи од тканина, не плетени или 
кукичаниСпаваћице и пиџаме за жене или дјевојчице (искљ. плетене или хеклане) ком
Спаваћице и пиџаме за жене или дјевојчице (искљ. плетене или хеклане) ком
Спаваћице и пиџаме за жене или дјевојчице (искљ. плетене или хеклане) ком
Подсукње, комбинеи и сл., за жене или дјевојчице (искљ. плетене или хеклане) ком
Подсукње, комбинеи и сл., за жене или дјевојчице (искљ. плетене или хеклане) ком
Подсукње, комбинеи и сл., за жене или дјевојчице (искљ. плетене или хеклане) ком
Поткошуље и друге мајице без рукава, гаће, слип гаће, неглижеи, баде мантили, кућни огртачи и слични производи од памука за жене или дјевојчице (искљ. плетене или хеклане)

ком

Поткошуље и друге мајице без рукава, гаће, слип гаће, неглижеи, баде мантили, кућни огртачи и слични производи од памука за жене или дјевојчице (искљ. плетене или хеклане)
ком
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеПоткошуље и друге мајице без рукава, гаће, слип гаћенеглижеи, баде мантили, кућни огртачи и слични производи од памука за жене или дјевојчице (искљ. плетене или хеклане)

ком

Неглижеи, баде мантили, кућни огртачи, поткошуље, мајице без рукава, гаће и слип гаће за жене или дјевојчице (укљ. боксерице) од влакана осим памучних (искљ. плетене или хеклане)

ком

Неглижеи, баде мантили, кућни огртачи, поткошуље, мајице без рукава, гаће и слип гаће за жене или дјевојчице (укљ. боксерице) од влакана осим памучних (искљ. плетене или хеклане)

ком

Неглижеи, баде мантили, кућни огртачи, поткошуље, мајице без рукава, гаће и слип гаће за жене или дјевојчице (укљ. боксерице) од влакана осим памучних (искљ. плетене или хеклане)

ком

Поткошуље, мајице без рукава, гаће, слип гаће, неглижеи, баде мантили, кућни огртачи и слични производи од текстила за жене или дјевојчице (искљ. плетене или хеклане)
ком

Поткошуље, мајице без рукава, гаће, слип гаће, неглижеи, баде мантили, кућни огртачи и слични производи од текстила за жене или дјевојчице (искљ. плетене или хеклане)
ком

Поткошуље, мајице без рукавагаће, слип гаће, неглижеи, баде мантили, кућни огртачи и слични производи од текстила за жене или дјевојчице (искљ. плетене или хеклане)
ком

Грудњаци, стезници, корзети, нараменице, држачи чарапа, подвезице и слични производи 
ињихови дијелови, без обзира јесу ли плетени или кукичани или нисуГрудњаци комГрудњаци комГрудњаци ком
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеПојасеви, стезници и корсети(укљ. бодије с подешавајућим трегерима) ком

Мајице кратких рукава, поткошуље и друге мајице, плетене или кукичанеМајице кратких рукава, поткошуље и мајице без рукава, плетене или хеклане ком
Мајице кратких рукава, поткошуље и мајице без рукава, плетене или хеклане ком
Мајице кратких рукава, поткошуље и мајице без рукава, плетене или хеклане ком
Производња остале одјеће и прибора за одјећу
Одјећа и прибор за одјећу за дојенчад, плетена или кукичанаОдјећа и одјевни додаци за бебе, плетена или хеклана укљ. мајице без рукава, једнодјелна одијела, гаће, гегице, бодије, пелене, рукавице, вањска одјећа (за дјецу висине ≤ 86 cm)

ком

Тренерке, скијашка одијела, купаће гаће или костими и остала одјећа, плетена или 
кукичанаТренерке од плетених или хекланих тканина ком
Остали готови прибор за одјећу, дијелови одјеће или прибора за одјећу, плетени или 
кукичаниОдјевни додаци и њихови дијелови, од плетених или хекланих тканина (искљ. рукавице, рукавице с одвојеним палцем, шалове, мараме, mufflers, mantillas и велове)

ком

Одјевни додаци и њихови дијелови, од плетених или хекланих тканина (искљ. рукавице, рукавице с одвојеним палцем, шалове, мараме, mufflers, mantillas и велове)

ком

Одјевни додаци и њихови дијелови, од плетених или хекланих тканина (искљ. рукавице, рукавице с одвојеним палцем, шалове, мараме, mufflers, mantillas и велове)

ком

Индустријска производња у Босни и Херцеговини за годину – резултати



Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Одјећа и прибор за одјећу за дојенчад од тканина, не плетена или кукичанаОдјећа и одјевни додаци за бебе, од тканине неплетене или нехеклане (за дјецу висине ≤ 86 cm) укљ. мајице без рукава, једнодјелна одијела, гаће, гегице, бодије, пелене, рукавице, спољашњу одјећу (искљ. улошке, пелене и сличне производе)

ком

Одјећа и одјевни додаци за бебе, од тканине неплетене или нехеклане (за дјецу висине ≤ 86 cm) укљ. мајице без рукава, једнодјелна одијела, гаће, гегице, бодије, пелене, рукавице, спољашњу одјећу (искљ. улошке, пелене и сличне производе)

ком

Одјећа и одјевни додаци за бебе, од тканине неплетене или нехеклане (за дјецу висине ≤ 86 cm) укљ. мајице без рукава, једнодјелна одијела, гаће, гегице, бодије, пелене, рукавице, спољашњу одјећу (искљ. улошке, пелене и сличне производе)

ком

Тренерке, скијашка одијела, купаће гаће или костими; остала одјећа од тканине, не плетена 
или кукичанаОстала одјећа за мушкарце или дјечаке, д.н., укљ. тренерке и спортску одјећу (искљ. прслуке, скијашка одијела, те плетена или хеклана)

ком
Остала одјећа за мушкарце или дјечаке, д.н., укљ. тренерке и спортску одјећу (искљ. прслуке, скијашка одијела, те плетена или хеклана)

ком
Остала одјећа за мушкарце или дјечаке, д.н., укљ. тренерке и спортску одјећу (искљ. прслуке, скијашка одијела, те плетена или хеклана)

ком
Остала одећа за жене или дјевојчице, д.н., укљ. тренерке и спортску одјећу (искљ. прслукескијашка одијела, те плетена или хеклана)

ком
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеОстала одећа за жене или дјевојчице, д.н., укљ. тренерке и спортску одјећу (искљ. прслуке, скијашка одијела, те плетена или хеклана)

ком
Остала одећа за жене или дјевојчице, д.н., укљ. тренерке и спортску одјећу (искљ. прслуке, скијашка одијела, те плетена или хеклана)

ком
Купаћи костими за мушкарце или дјечаке (искљ. од плетених или хекланих тканина) ком
Купаћи костими за жене или дјевојчице (искљ. од плетених или хекланих тканина) ком
Рупчићи, шалови, мараме, велови, кравате, рукавице и остали готови прибор за одјећу или 
дијелови одјеће од тканина, не плетена или кукичанаШалови, мараме, велови и слично (искљ. предмете од свиле или свилених отпадака, плетени или хеклани)

ком
Шалови, мараме, велови и слично (искљ. предмете од свиле или свилених отпадака, плетени или хеклани)

ком
Шалови, мараме, велови и слично (искљ. предмете од свиле или свилених отпадака, плетени или хеклани)

ком
Шалови, мараме, велови и слично, од свиле и отпадака свиле (искљ. плетене или хеклане)

ком
Кравате, лептир машне и слично од свиле и отпадака свиле (искљ. плетене или хеклане)

ком
Кравате, лептир машне и слично од свиле и отпадака свиле (искљ. плетене илихеклане)

ком
Кравате, лептир машне и слично од свиле и отпадака свиле (искљ. плетене или хеклане)

ком
Кравате, лептир машне и сл., од свиле и отпадака свиле (искљ. плетене или хеклане) ком
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеРукавице с прстима, рукавице с одвојеним палцем и рукавице без прстију (искљ. плетене или хеклане)

пари
Рукавице с прстима, рукавице с одвојеним палцем и рукавице без прстију (искљ. плетене или хеклане)

пари
Рукавице с прстима, рукавице с одвојеним палцем и рукавице без прстију (искљ. плетене или хеклане)

пари
Одјевни додаци од тканине (искљ. шалове, мараме и велове, кравате, машне, рукавице с прстима, рукавице с одвојеним палцем и рукавице без прстију, плетене или хеклане)

ком

Одјевни додаци од тканине (искљ. шалове, мараме и велове, кравате, машне, рукавице с прстима, рукавице с одвојеним палцем и рукавице без прстију, плетене или хеклане)

ком

Одјевни додаци од тканине (искљ. шалове, мараме и велове, кравате, машне, рукавице с прстима, рукавице с одвојеним палцем и рукавице без прстију, плетене или хеклане)

ком

Дијелови одјеће или одјевних додатака од текстила (искљ. грудњаке, појасеве и корзете, нараменице, држаче чарапа, подвезице, плетене или хеклане)
ком

Прибор за одјећу од коже или вјештачке (реконституисане) коже, искључујући спортске 
рукавицеРукавице с прстима, рукавице с одвојеним палцем и рукавице без прстију од коже или вјештачке коже (искљ. спортске, заштитне за сва занимања)

пари

Каишеви и опасачи од коже или вјештачке коже комКаишеви и опасачи од коже или вјештачке коже ком
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеКаишеви и опасачи од коже или вјештачке коже ком

Одјећа од филца или нетканог текстила, одјећа од превученог или импрегнираног текстилаОдјећа од филца (пуста) или нетканих материјала, одјећа од превученог или импрегнисаног текстила
ком

Шешири и друге покривке за главу, плетени или израђени састављањем врпца од било 
којег материјала или плетени или кукичани или израђени од чипке или осталих 
текстилних материјала у комаду; мрежице за косуШешири и друга покривала за главу од филца, направљени од тијела шешира или капа и цилиндара

ком
Шешири и друга покривала за главу, плетени или израђени састављањем трака од било ког материјала

ком
Шешири и друга покривала за главу, плетени или израђени састављањем трака од било ког материјала

ком
Шешири и друга покривала за главу, плетени или израђени састављањем трака од било ког материјала

ком
Шешири и друга покривала за главу, плетени или хеклани или израђени од чипке, филца или других тканина у комаду, мрежице за косу од било којег материјала 

ком

Друге покривке за главу, искључујући покривке за главу од гуме или пластике, заштитна 
покривке и азбестна покривке за главу, врпце за унутрашње опшивање, подставе, навлаке, 
основе, оквири, штитници и врпце за везање испод главе, за покривање главеОстала покривала за главу (осим покривала за главу од гуме или пластике, заштитна покривала за главу и азбестне покривке); траке за унутрашње опшивање, поставе, навлаке, основе и оквири за шешире, врхови и траке за везање испод главе, за покривање главе

ком
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеОстала покривала за главу (осим покривала за главу од гуме или пластике, заштитна покривала за главу и азбестне покривке); траке за унутрашњеопшивање, поставе, навлаке, основе и оквири за шешире, врхови и траке за везање испод главе, за покривање главе

ком

Остала покривала за главу (осим покривала за главу од гуме или пластике, заштитна покривала за главу и азбестне покривке); траке за унутрашње опшивање, поставе, навлаке, основе и оквири за шешире, врхови и траке за везање испод главе, за покривање главе

ком

Производња производа од крзна
Производња производа од крзна
Одјећа, прибор за одјећу и остали производи од крзна, искључујући покривке за главуОдјећа и одјевни додаци од крзна (искљ. шешире и покривала за главе) ком
Производња плетене и кукичане одјеће
Производња плетених и кукичаних чарапа
Чарапе с гаћицама, чарапе с гаћицама без стопала, чарапе, кратке чарапе и друге чарапе, 
плетене или кукичанеХулахоп чарапе и чарапе без стопала, од плетених или хекланих синтетичких влакана, финоће влакна < 67 децитекса

ком
Хулахоп чарапе и чарапе без стопала од плетених или хекланих синтетичких влакана, финоће влакна ≥ 67 децитекса

ком
Плетене или хеклане чарапе или обућа (укљ. сокне; искљ.женске дуге чарапе/докољенице, финоће влакна < 67 децитекса, хулахоп чарапе и чарапе без стопала, обућа с ђоном)

пари
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Производња остале плетене и кукичане одјеће
Џемпери, пуловери, прслуци, вунене јакне и слични производи, плетени или кукичаниЏемпери, пуловери, мајице, прслуци и џемпери на раскопчавање за мушкарце и дјечаке, од вуне или фине животињске длаке (искљ. џемпере и пуловере, који садрже ≥ 50% вуне и који теже ≥ 600 g)

ком

Џемпери, пуловери, мајице, прслуци и џемпери на раскопчавање за жене и дјевочице, од вуне или фине животињске длаке (искљ. џемпере и пуловере,који садрже ≥ 50% вуне и који теже ≥ 600 g)

ком

Џемпери, пуловери, мајице, прслуци и џемпери на раскопчавање за жене и дјевочице, од вуне или фине животињске длаке (искљ. џемпере и пуловере,који садрже ≥ 50% вуне и који теже ≥ 600 g)

ком

Џемпери, пуловери, мајице, прслуци и џемпери на раскопчавање за жене и дјевочице, од вуне или фине животињске длаке (искљ. џемпере и пуловере,који садрже ≥ 50% вуне и који теже ≥ 600 g)

ком

Џемпери и пуловери, који садрже ≥ 50% масеног удјела вуне и ≥ 600 g по производу ком
Лаке фино плетене ролке, поло џемпери или полуролке и пуловери, од памука ком
Џемпери, пуловери, мајице, прслуци и џемпери на раскопчавање за мушкарце и дјечаке, од памука (искљ. лаке фино плетене ролке, поло џемпере или полуролке и пуловере)

ком
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеЏемпери, пуловери, мајице, прслуци и џемпери на раскопчавање за мушкарце и дјечаке, од памука (искљ. лаке фино плетене ролке, поло џемпере или полуролке и пуловере)

ком

Џемпери, пуловери, мајице, прслуци и џемпери на раскопчавање за мушкарце и дјечаке, од памука (искљ. лаке фино плетене ролке, поло џемпере или полуролке и пуловере)

ком

Џемпери, пуловери, мајице, прслуци и џемпери на раскопчавање за жене и дјевојчице, од памука (искљ. лаке фино плетене ролке, поло џемпере или полуролке и пуловере)

ком

Џемпери, пуловери, мајице, прслуци и џемпери на раскопчавање за жене и дјевојчице, од памука (искљ. лаке фино плетене ролке, поло џемпере или полуролке и пуловере)

ком

Џемпери, пуловери, мајице, прслуци и џемпери на раскопчавање за жене и дјевојчице, од памука (искљ. лаке фино плетене ролке, поло џемпере или полуролке и пуловере)

ком

Џемпери, пуловери, мајице, прслуци и џемпери на раскопчавање за мушкарце и дјечаке, од синтетичких или вјештачких влакана (искљ. лаке фино плетене ролке, поло џемпере или полуролке и пуловере)

ком

Џемпери, пуловери, мајице, прслуци и џемпери на раскопчавање за мушкарце и дјечаке, од синтетичких или вјештачких влакана (искљ. лаке фино плетене ролке, поло џемпере или полуролке и пуловере)

ком

Индустријска производња у Босни и Херцеговини за годину – резултати



Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеЏемпери, пуловери, мајице, прслуци и џемпери на раскопчавање за мушкарце и дјечаке, од синтетичких или вјештачких влакана (искљ. лаке фино плетене ролке, поло џемпере или полуролке и пуловере)

ком

Џемпери, пуловери, мајице, прслуци и џемпери на раскопчавање за жене и дјевојчице, од синтетичких или вјештачких влакана (искљ. лаке фино плетене ролке, поло џемпере или полуролке и пуловере)

ком

Џемпери, пуловери, мајице, прслуци и џемпери на раскопчавање за жене и дјевојчице, од синтетичких или вјештачких влакана (искљ. лаке фино плетене ролке, поло џемпере или полуролке и пуловере)

ком

Џемпери, пуловери, мајице, прслуци и џемпери на раскопчавање за жене и дјевојчице, од синтетичких или вјештачких влакана (искљ. лаке фино плетене ролке, поло џемпере или полуролке и пуловере)

ком

Џемпери, пуловери, мајице, прслуци и џемпери на раскопчавање, од текстилних материјала (искљ. од вуне или фине животињске длаке, памука, те од синтетичних или вјештачких влакана)

ком

Индустријска производња у Босни и Херцеговини за годину – резултати



Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Индустријска производња у Босни и Херцеговини за годину – резултати

Производња коже и производа од коже
Штављење и обрада коже; производња путних и ручних торби, седларских и 
сарачких производа; дорада и бојење крзна
Штављење и обрада коже; дорада и бојење крзна
Кожа говеда без длаке, цијелаГовеђа кожа, без длаке, цијела 
Кожа од копитара без длакеКожа копитара, без длакеКожа копитара, без длакеКожа копитара, без длаке
Овчија или јањећа кожа, без вунеОвчија или јагњећа кожа без вуне, пергамент кожа или обрађена након штављења (искљ. брушену кожу, лакирану кожу, лакирану ламинирану кожу и метализирану кожу) 

m²

Производња кофера, ручних торби и сличних производа, седларских и сарачких 
производа
Седларски и ременарски производи за све врсте животиња од свих врста материјалаСедларски и каишарски производи, за све врсте животиња, од свих врста материјала (укљ. конопе за хамове, узице за вођење, кољенице, брњице, подметаче и јастуке за седла, бисаге, капутиће за псе и слично)

ком

Путне торбе, ручне торбе и слично од коже, вјештачке (реконституисане) коже, фолија од 
пластике, од текстилних материјала, вулканфибера или од картона; ковчежићи за 
козметику, за шиваћи прибор, за чишћење ципела или одјећеПутне и ручне торбе, несесери, актовке, школске торбе и слични производи од коже, вјештачке коже, лакиране коже, пластике, текстила, алуминијума и других материјала

ком

Ручне торбе од коже, вјештачке коже, лакиране коже, пластичних, текстилних и других материјала (укљ. и оне без дршки)
ком



Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Ручне торбе од коже, вјештачке коже, лакиране коже, пластичних, текстилних и других материјала (укљ. и оне без дршки)
ком

Ручне торбе од коже, вјештачке коже, лакиране коже, пластичних, текстилних и других материјала (укљ. и оне без дршки)
ком

Производи који се обично носе у џепу или ручној торби комПроизводи који се обично носе у џепу или ручној торби комПроизводи који се обично носе у џепу или ручној торби комТорбе, д.н. ком

Индустријска производња у Босни и Херцеговини за годину – резултати

Ремени за ручне сатове (сем металних), појас за сат и наруквица за сат, те дијелови за њихНаруквице за ручне часовнике, траке, наруквице и њихови дијелови (укљ. од коже, вјештачке коже или пластике; искљ. од племенитих метала, метала или базних метала и оних пресвучених племенитим металима)

ком

Остали производи од коже или од вјештачке коже (укључујући врсте што их се користи у 
стројевима или механичким уређајима или за друге техничке употребе), д. н.Производи од коже или од вјештачке коже, д.н.
Производња обуће
Производња обуће
Непромочива обућа с спољашњим ђоновима и горњим дијелом од гуме или пластичне масе, 
сем обуће с капицом од ковинеНепромочива обућа, с горњим дијелом од гуме или пластике (искљ. оне које садрже уметнуте заштитне металне капице)

пари
Непромочива обућа, с горњим дијелом од гуме или пластике (искљ. оне које садрже уметнуте заштитне металне капице)

пари
Непромочива обућа, с горњим дијелом од гуме или пластике (искљ. оне које садрже уметнуте заштитне металне капице)

пари



Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Обућа с спољашњим ђоновима и горњим дијелом од гуме или пластичне масе, сем 
непромочиве или спортске обућеСандале с спољашњим ђоном и горњим дијелом од гуме или пластике (укљ. сандале с каишевима, "јапанке")

пари
Обућа за улицу с горњим дијелом од гуме или пластике париОбућа за улицу с горњим дијелом од гуме или пластике париОбућа за улицу с горњим дијелом од гуме или пластике париПапуче и остала кућна обућа с ђоном од гуме или пластике и горњим дијелом од пластике (укљ. обућу за спаваће собе и обућу за плес)

пари

Индустријска производња у Босни и Херцеговини за годину – резултати

Обућа с спољашњим оплатама од коже, сем спортске обуће, обуће с капицом од ковине и 
различита специјална обућаЦипеле с дрвеном основом и горњим дијелом од коже (укљ. кломпе) (искљ. са унутрашњим ђоном или заштитном металном капицом) 

пари
Мушка обућа за улицу с горњим дијелом од коже (укљ. чизме и ципеле; искљ. непромочиву обућу и обућу са заштитном металном капицом)

пари
Мушка обућа за улицу с горњим дијелом од коже (укљ. чизме и ципеле; искљ. непромочиву обућу и обућу са заштитном металном капицом)

пари
Мушка обућа за улицу с горњим дијелом од коже (укљ. чизме и ципеле; искљ. непромочиву обућу и обућу са заштитном металном капицом)

пари
Женска обућа за улицу с горњим дијелом од коже (укљ. чизме и ципеле; искљ. непромочиву обућу и обућу са заштитном металном капицом)

пари



Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Женска обућа за улицу с горњим дијелом од коже (укљ. чизме и ципеле; искљ. непромочиву обућу и обућу са заштитном металном капицом)
пари

Женска обућа за улицу с горњим дијелом од коже (укљ. чизме и ципеле; искљ. непромочиву обућу и обућу са заштитном металном капицом)
пари

Дјечија обућа за улицу с горњим дијелом од коже (укљ. чизме и ципеле; искљ. непромочиву обућу и обућу са заштитном металном капицом)
пари

Дјечија обућа за улицу с горњим дијелом од коже (укљ. чизме и ципеле; искљ. непромочиву обућу и обућу са заштитном металном капицом)
пари

Индустријска производња у Босни и Херцеговини за годину – резултати

Дјечија обућа за улицу с горњим дијелом од коже (укљ. чизме и ципеле; искљ. непромочиву обућу и обућу са заштитном металном капицом)
пари

Мушке сандале, с горњим дијелом од коже (укљ. сандале с каишевима, "јапанке") пари
Мушке сандале, с горњим дијелом од коже (укљ. сандале с каишевима, "јапанке") пари
Мушке сандале, с горњим дијелом од коже (укљ. сандале с каишевима, "јапанке") пари
Женске сандале, с горњим дијелом од коже (укљ. сандале с каишевима, "јапанке") пари
Женске сандале, с горњим дијелом од коже (укљ. сандале с каишевима, "јапанке") пари
Женске сандале, с горњим дијелом од коже (укљ. сандале с каишевима, "јапанке") пари
Папуче и остала кућна обућа с спољашњим ђоном од гуме или пластике и горњим дијелом од пластике (укљ. обућу за спаваће собе и обућу за плес)

пари



Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Папуче и остала кућна обућа с спољашњим ђоном од гуме или пластике и горњим дијелом од пластике (укљ. обућу за спаваће собе и обућу за плес)
пари

Папуче и остала кућна обућа с спољашњим ђоном од гуме или пластике и горњим дијелом од пластике (укљ. обућу за спаваће собе и обућу за плес)
пари

Обућа с горњим дијелом од коже, с дрвеним, плутаним или другим спољашњим ђоном (искљ. потплате од гуме, пластике или коже)
пари

Обућа с спољашњим отплатама од тканине, сем спортске обућеОбућа с гуменим, пластичним или кожним спољашњим ђоном и горњим дијелом од текстила (искљ. папуче и другу кућну обућу, спортску обућу)
пари

Индустријска производња у Босни и Херцеговини за годину – резултати

Обућа с гуменим, пластичним или кожним спољашњим ђоном и горњим дијелом од текстила (искљ. папуче и другукућну обућу, спортску обућу)
пари

Обућа с гуменим, пластичним или кожним спољашњим ђоном и горњим дијелом од текстила (искљ. папуче и другу кућну обућу, спортску обућу)
пари

Обућа за тенис, кошарку, гимнастику, вјежбање и слична обућаСпортска обућа с спољашњим ђоном од гуме или пластике и горњим дијелом од текстила (укљ. обућу за тенис, кошарку, гимнастику, вјежбање и слично)
пари



Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Остала спортска обућа, сем обуће за скијање, клизаљки и котураљкиОстала спортска обућа, осим обуће за скијање и клизање париОстала спортска обућа, осим обуће за скијање и клизање париОстала спортска обућа, осим обуће за скијање и клизање пари
Обућа с металном заштитном капицомОбућа са спољашњим ђоном од гуме, пластике или коже и горњим дијелом од коже и заштитном капом од метала

пари
Дијелови обуће од коже; измјењиви улошци за обућу, умеци за потпетице и слични 
производи; доколенице и слични производи, те њихови дијеловиГорњи дио обуће и њихови дијелови, од коже (искљ. уметке за ојачавање) пари
Горњи дио обуће и њихови дијелови, од коже (искљ. уметке за ојачавање) пари
Горњи дио обуће и њихови дијелови, од коже (искљ. уметке за ојачавање) пари
Горњи дио обуће и њихови дијелови (искљ. уметке за ојачавање) од осталих материјала

пари
Прерада дрвета и производа од дрвета и плута, осим намјештаја; производња 
предмета од сламе и плетарских материјала
Тестерисање и блањање дрвета (производња резане грађе); импрегнација дрвета
Тестерисање и блањање дрвета (производња резане грађе); импрегнација дрвета
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Дрво, обрађено по дужини пиљењем или глодањем, дебљине > 6 mm; дрвени жељезнички 
или трамвајски прагови, неимпрегнираниЖељезнички или трамвајски прагови (скретничка грађа) од неимпрегнисаног дрвета m³
Црногорично дрво, резано или глодано уздуж, сјечено или гуљено, дебљине >спојено на крајевима, облано или блањано

m³
Дрво од смреке (Picea abies Karst), дрво од јеле (Abies alba m³
Дрво од бора (Pinus sylvestris m³



Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Меко дрво, уздуж резано/глодано, сјечено/гуљено, дебљине > 6 mm укљ. дрвене дашчице за оловке дужине ≤ 125 cm, дебљине < 12,5 mm искљ. Спојено на крајевима блањано/облано, смрека/бор

m³

Дрво, уздуж резано или глодано; сјечено или гуљено; дебљине > 6 mm (искљ. црногорично и тропско дрво и храстове блокове, траке и резбарије)
m³

Тропско дрво, уздуж резано или глодано; сјечено или гуљено; спојено на крајевима блањано/облано, дебљине > 6 
m³

Храстови блокови, траке или резбарије за паркет или дрвени блокови за подове, блањани, али несастављени (искљ. уздуж профилисане)
m²

Дрво, уздужно обликовано, рубно зарезано (укључујући ламеле и дашчице за паркет, 
несастављене, украсе и моделе)Црногорично дрво профилисано уздуж (укљ. ламеле и украсне резбарије за паркет, несастављене)Нецрногорично дрво, профилисано уздуж (укљ. траке и резбарије за паркет, несастављене)
Дрвена вуна, дрвено брашноДрвена вуна, дрвено брашно
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Дрвено иверје и трескеИверје, тријеске и слично, од четинараИверје, тријеске и слично, од лишћара
Грубо обрађено дрво, заштићено бојом, креозотом или другим средствимаГрубо обрађени колци од мекогдрвета, испуњени или другачије импрегнирани бојом, креозотом или другим заштитним средствима

m³
Жељезнички и трамвајски прагови (скретничка грађа) од дрва, импрегнираниЖељезнички или трамвајски прагови (скретничка грађа) од импрегнираног дрвета m³
Остало грубо обрађено дрво, укључујући нацијепане штапове и колцеОстало дрво, необрађено, укљ. цијепане колце и колчиће m³
Услуге сушења, импрегнације или хемијског третмана дрваТретирање дрвета; импрегнација и заштита дрвета (укљ. сазријевање и сушење)

m³
Производња производа од дрвета, плута, сламе и плетарских материјала
Производња фурнира и осталих плоча од дрвета
Шперплоче, фурниране плоче и слично ламинирано дрво од бамбусаШперплоче, фурниране плоче и слично ламинирано дрво, од бамбуса m³
Остале шперплоче, фурниране плоче и слично ламинирано дрвоШперплоче, које се искључиво састоје од дрвених листова (искљ. бамбус), дебљине ≤ 6 mm, с најмање једним спољашњим слојем од нецрногоричног дрвета (искљ. тропско дрво)

m³

Фурниране плоче и слично ламинирано дрво са блокплочама, ламинираним плочама или плочама од лајсни 
m³

Фурниране плоче и слично ламинирано дрво (искљ. са блок плочама, ламинираним плочама или плочама од лајсни)
m³

Плоче иверице и сличне плоче од дрва и осталих дрвенастих материјалаПлоче од иверице и сличне плоче од дрвета m³
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеПлоче од иверице и сличне плоче од дрвета m³Плоче од иверице и сличне плоче од дрвета m³Плоче од иверице и сличне плоче од дрвенастих материјала (искљ. дрво) m³

Листови фурнира, листови за шперплоче и остало ламинирано дрво, резано или љуштено, 
дебљине ≤ 6 mmЛистови фурнира, листови за шперплоче и остало уздуж резано дрво, сјечено/гуљено, дебљине ≤ 6 mm и спојено на крајевима, блањано/облано/мале дашчице за производњу оловака

m³

Згуснуто (сабијено) дрво у блоковима, плочама, тракама или профилимаЗгуснуто (сабијено) дрво у блоковима, плочама, летвама или профилисаним облицима m³
Производња састављеног паркета
Састављени паркетПаркет панели од дрвета за мозаични под m²Паркет панели од дрвета (искљ. оне за мозаички под) m²Паркет панели од дрвета (искљ. оне за мозаички под) m²Паркет панели од дрвета (искљ. оне за мозаички под) m²
Производња остале грађевинске столарије и елемената
Прозори, француски прозори и њихови оквири, врата, довратници и прагови од дрваПрозори, француски прозори и њихови оквири, од дрвета комВрата, оквири за врата и прагови, од дрвета ком
Oплате за бетонске радове у грађевинарству и шиндра од дрваОплате за бетонске грађевинске радове, шиндра, од дрвета 
Грађевинска столарија и елементи од дрва, укључујући траверзе, греде, кровне 
конструкције, д. н.Грађевинска столарија и жалузине од дрвета (искљ. прозоре, француске прозоре и врата, њихове оквире и прагове, паркет панеле, оплате од дрвета за бетонске радове, шиндру)

Индустријска производња у Босни и Херцеговини за годину – резултати



Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Монтажни објекти од дрва Монтажни објекти од дрвета m²
Производња амбалаже од дрвета
Палете, палете сандуци и друга утоварна амбалажа од дрваРавне палете и палетни обручеви, од дрвета комПалете сандуци и утоварна амбалажа од дрвета (искљ. равне палете) ком
Остала дрвена амбалажа и њезини дијеловиСандуци; кутије; гајбе; калемови и слична амбалажа од дрвета (искљ. калемове за каблове)
Производња осталих производа од дрвета, производња предмета од плута, сламе и 
плетарских материјала
Алати, тијела и држала за алате, тијела и држала за метле и четке, блокова за производњу 
лула за пушење, калупи за ципеле и чизме од дрваАлати, тијела алата и дршке, тијела и дршке за метле и четке од дрвета, калупи за ципеле и чизме и калупи од дрвета
Ситни галантеријски производи од дрва и интарзија од дрва, кутије за накит, прибор за јело 
и слични предмети од дрва, статуе и остали украси од дрваСитни галантеријски производи од дрвета и интарзија дрвета; ковчежићи и кутије за накит или за прибор за јело и слични производи; статуе и остали украси, вјешалице за одијела и шешире; канцеларијски сталци за одлагање докумената, пепељаре, посуде за држање оловака, сталци за тинту
Дрвени оквири за слике, фотографије, огледала и сличне објекте и сличне производе од 
дрваДрвени оквирови за слике, фотографије, огледала, карнише и сличне производеОстали производи од дрвета (искљ. палетне обруче) ком
Производи од сламе, еспарто траве или других плетарских материјала; кошарачки и 
плетарски производиПроизводи од сламе, еспарто траве или других плетарских материјала; корпарски и плетарски производи
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Производња папира и производа од папира
Производња целулозе, папира и картона
Производња целулозе
Хемијска дрвна целулоза, натријумска или сулфатна, сем целулозе топивог квалитетаХемијска дрвна пулпа за добијање целулозе, натријум сулфатна или сулфатна, искљ. растворљиве стадијуме % суве супст.
Производња папира и картона
Новински папир у ролама или листовимаНовински папир у ролнама или листовима
Папир за израду тоалетног папира, папира за скидање шминке, ручника и салвета, 
целулозна вата и мрежа од целулозних влаканаПапир за домаћинство, остали 
Флутинг папир од полухемијске целулозеФлутинг папир од полухемијске целулозе
Флутинг од рециклираног папира и остали флутинг папирФлутинг од рециклираног папира и остали флутинг папир
Тестлинер (рециклирани слојевити картон)Непремазани тестлинер (рециклирани слојевити картон) масе ≤ 150 g/m², у ролнама или листовима
Непремазани крафт папир; крафт папир за вреће, крепирани или плисираниНепремазани, небијељени крафт папир за вреће (искљ. за писање, штампање и остале графичке сврхе, бушене картице и бушене папирне траке)Непремазани крафт папир и картон, масе ≤ 150 g/m² (искљ. крафтлинер, крафт папир за вреће, за писање, штампање и остале графичке сврхе, итд.)
Филтер папир и картон; пуст папирНепремазани филтер папир и картон у ролнама или листовимаНепремазани филц (пуст) папир и картон у ролнама или листовима 
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке
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Цигаретни папир, нерезан у одређене величине или у облик књижица или цјевчицаЦигаретни папир (искљ. у облику књижица или цјевчица), у ролнама, ширине > 
Непремазани сиви картонНепремазани сиви картон 
Папир, картон, целулозна вата и мреже од целулозних влакана, премазани, импрегнирани, 
превучени, површински обојени или штампани у ролама или листовимаПапир и картон у ролнама или листовима, премазан, импрегнисан или прекривен пластиком (искљ. љепилом, бијељен и масе > 150 g/m²)Остали папир и картон, премазан, ..., д.н.
Сиви картон (сем оног који се користи за писање, штампање или остале графичке намјене) 
премазан каолином или другим неорганским материјамаКрафт папир и картон, премазани с једне или с обје стране каолином или другим неорганским супстанцама, у ролнама или квадратним листовима, било које величине (искљ. оне који се користе за писање, штампање или друге графичке сврхе; папир и картон равномјерно бијељени у маси и који садржи > 95% масеног удјела хемијски обрађених дрвених влакана у односу на укупни садржај влакана)
Остали картон (сем оног који се користи за писање, штампање или остале графичке 
намјене) премазан каолином или другим неорганским материјамаПапир/картон, у ролнама или листовима, с једне или обје стране премазан каолином или другим неорганским супстанцама (искљ. онај који се употребљава у графичке сврхе, вишеслојни папир/картон)



Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Производња производа од папира и картона
Производња таласастог папира и картона и амбалаже од папира и картона
Валовити папир и картон у ролама и листовимаВаловити папир и картон у ролнама или листовима
Вреће и врећице од папираВреће и кесе, са ширином основе ≥ 40 cm, од папира, картона, целулозне вате или мрежа од целулозних влакана 

Индустријска производња у Босни и Херцеговини за годину – резултати

Остале вреће и кесе од папира, картона, целулозне вате или мрежа од целулозних влакана (искљ. оних са ширином основе ≥ 40 cm) 
Кутије и кутијице од валовитога папира или картонаКутије и слична амбалажа од валовитог папира или картона
Сложиве кутије и кутијице од неваловитог папира или картонаСложиве кутије, "тетрапак" и слична амбалажа од неребрастог папира или картона
Кутије за списе, ладице за списе, кутије за спремање и слични производи који се користе у 
уредима, трговинама и слично од папираОстала амбалажа за паковање, укључујући омоте за грамофонске плоче, д. н.Регистратори, сталци за одлагање докумената, кутије за складиштење и слични производи од папира или картона, који се користе у канцеларијама, продавницама или сл.
Производња производа од папира за домаћинство, хигијену и тоалетне потребе
Тоалетни папир, џепни рупчићи, листићи за уклањање шминке, ручници, столњаци и 
салвете од папирне масе, папира, целулозне вате или мреже од целулозних влаканаТоалетни папирЏепне марамице и марамице за чишћење или скидање шминке од папирне пулпе, папира, целулозне вате или мреже од целулозних влакана 
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Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеУбруси од папирне пулпе, папира, целулозне вате или мреже од целулозних влаканаСтолњаци и салвете од папирне пулпе, папира, целулозне вате или мреже од целулозних влакана

Хигијенски улошци и тампони, марамице и пелене за дјецу и слични производи за 
хигијенску употребу, одјећа и прибор за одјећу од папирне масе, папира, целулозне вате и 
мреже од целулозних влаканаХигијенски улошци и тампони, марамице и пелене за бебе и слични хигијенски производи од вате

Индустријска производња у Босни и Херцеговини за годину – резултати

Хигијенски улошци, тампони и слични производи од папирне пулпе, папира, целулозне вате или мрежица од целулозних влаканаМарамице и убруси за бебе и слични хигијенски производи од папирне пулпе, папира, целулозне вате или мрежица од целулозних влакана (искљ. тоалетни папир, хигијенске улошке, тампоне и сличне производе)Вата; остали производи од вате 
Послужавници, здјеле, тањири, шољице и слично од папира или картонаПослужавници, здјеле, тањири, шољице и слично од папира или картона
Производња канцеларијског материјала од папира
Карбонски папир, самокопирајући папир и остали папир за копирање и преношење; 
матрице за умножавање и офсет плоче од папира, гумирани или самољепљиви папирКарбонски папир, самокопирајући папир и остали папир за копирање и преношење; матрице за умножавање и офсет плоче, од папира; гумирани или самољепљиви папир
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Поштанске омотнице, дописнице у облику писма, дописнице и картице за дописивање од 
папира или картона; кутије, врећице, нотеси и омоти од папира или картона, што садрже 
збирку прибора за дописивањеКоверте од папира или картона
Регистри, књиговодствене књиге, увези за књиге, обрасци и остали 
канцеларијски предмети од папира или картонаРегистри, књиге за књиговодство, књиге наруџби и рачуна, од папира или картонаСвеске, папири за писма, папири с меморандумом, од папира и картонаСвеске, папири за писма, папири с меморандумом, од папира и картонаСвеске, папири за писма, папири с меморандумом, од папира и картонаДневници, од папира и картона

Индустријска производња у Босни и Херцеговини за годину – резултати

Службене књиге, адресари, телефонски именици и биљежнице, од папира или картона (искљ. дневнике)Вјежбанке, од папира и картонаПовези за књиге, фасцикле и мапе за списе (искљ. корице за књиге), од папира и картонаРазне пословне форме и сетови од папира и картонаРазне пословне форме и сетови од папира и картонаРазне пословне форме и сетови од папира и картонаАлбуми за узорке, колекције, марке или фотографије, од папира и картонаПодлоге за писање и корице за књиге, од папира и картона
Остали папир и картон који се користи за писање, штампање или остале графичке намјене, 
штампани, рељефни или бушениОстали папир и картон који се користи за писање, штампање или у друге графичке сврхе, штампани, рељефни или бушени
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Производња осталих производа од папира и картона
Етикете од папира или картонаСамољепљиве штампане етикете, од папира или картонаШтампане етикете, од папира или картона (искљ. самољепљиве)Самољепљиве етикете, од папира или картона (искљ. штампане)
Цигаретни папир; бобине, шпуле, вретена и сличне подлоге; филтер папир и картон; 
остали производи од папира или картона, д. н.Цигаретни папир у ролнама ширине ≤ 5 cm или у облику књижица или цјевчицаРоле, листови и дискови, од папира или картона; штампани за саморегиструјуће апаратеОстали производи од папира или картона, д.н.
Штампање и умножавање снимљених записа
Штампање и услужне дјелатности повезане са штампањем
Штампање новина

Индустријска производња у Босни и Херцеговини за годину – резултати

Услуге штампања новина Штампане новине, журнали или часописи, које излазе најмање четири пута недјељноШтампане новине, журнали или часописи, које излазе најмање четири пута недјељноШтампане новине, журнали или часописи, које излазе најмање четири пута недјељно
Остало штампање
Услуге штампања поштанских марака, биљега, исправа с утиснутим жигом, банкота, чекова 
и осталих новчаних папира и сличноШтампане нове поштанске марке, таксене марке, чекови, новчанице, итд.
Услуге штампања рекламних (комерцијалних) каталога, проспеката, постера и осталог 
рекламног материјалаШтампани комерцијални каталозиШтампани трговачки рекламни материјал (искљ. комерцијалне каталоге)
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Штампани трговачки рекламни материјал (искљ. комерцијалне каталоге)Штампани трговачки рекламни материјал (искљ. комерцијалне каталоге)
Услуге штампања новина и часописа који излазе мање од четири пута седмично и осталих 
периодичних публикацијаШтампане новине, журнали и часописи, који излазе мање од четири пута недјељно и остале периодичне публикације
Услуге штампања књига, географских, хидрографских или сличних карата свих врста 
слика, гравура и фотографија, разгледницаШтампане књиге, брошуре, леци и сличан штампани материјал, у појединачним листовимаШтампане књиге, брошуре, леци и сличан штампани материјал, у појединачним листовимаШтампане књиге, брошуре, леци и сличан штампани материјал, у појединачним листовима
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Штампане књиге, брошуре, леци и сличан штампани материјал (искљ. у појединачним листовима)Штампане дјечије сликовнице, књиге за цртање и бојењеШтампане честитке с поздравима личне природе, порукама или најавама, илустровани или неилустровани, са или без коверата или украсаШтампане честитке с поздравима личне природе, порукама или најавама, илустровани или неилустровани, са или без коверата или украса
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Штампане честитке с поздравима личне природе, порукама или најавама, илустровани или неилустровани, са или без коверата или украсаШтампане слике, дезени или фотографије
Остале услуге штампања, д. н.Штампани календари свих врста, укљ. календарске блоковеОстали штампани материјал, д. н.Остали штампани материјал, д. н.Остали штампани материјал, д. н.
Услуге припреме за штампу и објављивање
Помоћне услуге у вези с штампањемОстале графичке услуге еф. часОстале графичке услуге еф. часОстале графичке услуге еф. час
Књиговезачке и припадајуће услужне дјелатности
Књиговезачке и сродне услугеКњиговештво и довршавање књига и сличних производа (слагање, спајање, шивење, лијепљење, орезивање, укоричавање)

еф. час

Индустријска производња у Босни и Херцеговини за годину – резултати

Увезивање и довршавање брошура, магазина, каталога, узорака и огласне литературе укљ. слагање, спајање, шивење, лијепљење, орезивање, укоричавање
еф. час
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Производња кокса и рафинисаних нафтних производа
Производња производа коксних пећи (коксовања)
Производња производа коксних пећи (коксовања)
Кокс и полукокс од угља, лигнита или тресета; ретортни угаљ; коксни плин из коксних 
пећи; брикетирани коксКокс из коксних пећи (добијен карбонизацијом коксног угља при високим температурама), кокс за плинаре (нуспроизвод у плинари)
Катран добијен дестилацијом угља, лигнита или тресета; остали минерални катраниКатран (смјеса ароматских и алифатских састојака, обично се добива дестилацијом угља, лигнита или тресета)
Производња рафинисаних нафтних производа
Производња рафинисаних нафтних производа
Брикети и слична чврста горива произведени од лигнитаБрикети од мрког угљаБрикети од лигнита
Моторни бензин , укључујући авионски бензинБезоловни бензин за моторе, с ≥ 95 октанаМоторни бензин од 98 октана (МБ 98) 
Лака уља и лаки препарати, д. н.Рафинеријска сировина (примарни и екстракцијски бензин), лаки полупрерађени дестилат за употребу у рафинерији
Гасна уљаПлинска дизел горива (дизел за моторна возила, дестилат нафте, 180 ⁰С до 380 ⁰С, која се користе за цестовни/жељезнички превоз)Плинска ложива уља (дестилат нафте, 180⁰С до 380⁰С, за гријање и производњу паре)

Индустријска производња у Босни и Херцеговини за годину – резултати
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Уља за ложење, д. н.Рафинеријска сировина (средња нафтна уља, полупрерађени дестилати за употребу у рафинерији)Ложиво уље с > 1% сумпора
Уља за подмазивање; тешка уља, д. н.Рафинеријска сировина (базна мазива уља за употребу у рафинерији)Моторна уљаОстала уља и мазива
Пропан и бутан, течниНафтни плинови (смјеса лаких угљиководоника, одржавана у текућем стању под повишеним притиском)
Вазелин; парафински восак; нафтни и остали восковиВоскови и масти за подмазивање
Нафтни кокс; нафтни битумен и други остаци нафтних уљаНафтни битумен (црни или тамносмеђи, чврсти и получврсти термопластични материјал с водоотпорним и самољепљивим својствима)Други нафтни производи/остаци (остаци нафтних производа д.н.)
Производња хемикалија и хемијских производа
Производња основних хемикалија, ђубрива и азотних једињења, пластике и 
синтетичког каучука у примарним облицима

Производња индустријских гасова
Водоник, аргон, ријетки гасови, азот и кисеоникАргон m³Ријетки гасови (искљ. аргон) m³Азот m³Кисеоник m³
Угљични диоксид и остала неорганска кисеоникова једињења неметалаУгљен диоксид 
Производња боја и пигмената
Остали метални оксиди, пероксиди и хидроксидиЖељезни оксиди и хидроксиди; земне боје које садрже ≥ 70%  масеног удјела везаног гвожђа, прерачунатог као Fe2O3
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Производња осталих основних неорганских хемикалија
НеметалиСумпор, сублимирани или таложени; колоидни сумпор 
Сулфиди, сулфати, сулфитиСулфати (искључујући сулфате алуминијума и баријума)
КарбонатиНатријум хидроген карбонат (натријум бикарбонат) Калцијум карбонат Остали карбонати
Неорганска једињења, д. н., укључујући дестиловану воду; амалгами, сем од племенитих 
металаДестилована и електропроводљива вода и вода сличне чистоће 
Цијаниди, оксиди цијанида и комплексни цијаниди; фулминати, цијанати, тиоцијанати; 
силикати; борати; перборати; остале соли неорганских киселина или пероксикиселинаДвоструки или сложени силикати
Производња осталих основних органских хемикалија
Индустријске монокарбонске масне киселине; кисела уља од рафинацијеИндустријске масне киселине од тал уља
Засићене ацикличке монокарбонске киселине и њихови дериватиСирћетна киселина 
Незасићене монокарбонске, цикланске, цикленске или циклотерпенске ацикличке 
поликарбонске киселине и њихови дериватиМалеински анхидрид
Једињења с кетонском и кинонском функцијомАцетон
Дрвени угаљДрвени угаљ, агломерисани или неагломерисани (укљ. дрвени угаљ од љусака)
Уља и други производи дестилације катрана каменога угља на високој температури; 
катранска смола и кокс од катранске смолеОстала уља и производи од уља, д.н.
Етилни алкохол и остали денатурисани алкохоли, било које јачинеДенатурисани етил алкохол и остали денатурисани алкохоли, било које јачине 
Производња вјештачких ђубрива и азотних једињења
Остала азотна ђубрива и смјесеОстала азотна минерална илихемијска ђубрива, д.н.
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Производња пластичних маса у примарним облицима
Полимери етилена у примарним облицимаПолиетилен специфичне масе ≥ 0,94; у примарним облицима
Полимери стирена у примарним облицимаРастегљиви полистирен, у примарним облицима
Полиацетали, остали полиетери и епоксидне смоле у примарним облицима; 
поликарбонати, алкидне смоле, полиалил естери и други полиестери у примарним 
облицимаПолиетилен гликоли и остали полиетерни алкохоли; у примарним облицимаПолиетери; у примарним облицима (искљ. полиацетале, полиетер алкохоле)Полиетилен терефталат с вискозним бројем ≥ 78 ml/gОстали полиетилен терефталати
Остале амино смоле, фенолне смоле и полиуретани у примарним облицимаПолиуретани; у примарним облицима
Производња пестицида и других хемијских производа за пољопривреду
Производња пестицида и других хемијских производа за пољопривреду
ИнсектицидиОстали инсектициди kg акт. супст.
Остали пестициди и остали агрохемијски производиРодентициди и остали производи за заштиту биља припремљени за малопродају или као препарати или производи (искљ. инсектициде, фунгициде, хербициде и средства за дезинфекцију)

kg акт. супст.

Производња боја, лакова и сличних премаза, графичких боја и китова
Производња боја, лакова и сличних премаза, графичких боја и китова
Боје и лакови на основи акрилних и винилних полимера у воденом медијуБоје и премази на бази акрил или винил полимера распршени или растворени у воденом средству (укљ. емајле и лакове)Остале боје, премази распршени или растворени у воденом средству
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Боје и лакови на основи полиестера, акрилних и винилних полимера у неводеном медију; 
раствориБоје и премази, на бази полиестера распршени/растворени у неводеном средству, масе растварача > 50% од масе раствора укљ. емајле и лаковеБоје и премази; раствори, д.н.Остале боје и премази на бази синтетичких полимера, д.н.
Остале боје и лакови; припремљени сикативиНеватростални препарати за површинску обраду фасада, унутрашњих зидова, подова, плафона или сличноСложени органски растварачи и разређивачи који се користе за скидање премаза и тинти, на бази бутил ацетатаСложени органски растварачи и разређивачи који се користе за скидање премаза и тинти (искљ. на бази бутил ацетата)
Производња сапуна и детерџената, препарата за чишћење и полирање, парфема и 
тоалетних препарата
Производња сапуна и детерџената, препарата за чишћење и полирање
ГлицеринГлицерол (глицерин); сиров; глицеролске воде и глицеролске лужине
Органска површински активна средства, сем сапунаОрганска површински активна средства (искљ. сапун, анјонска, катјонска, нејонска)
Сапун и органски површински активни производи и препарати који се користе као сапун; 
папир, вата и филц, импрегнирани, премазани или покривени сапуном или детерџентомСапун и органски површински активни производи у штапићима итд., д.н.Сапун у облику пахуљица; листића, гранула или у праху
Детерџенти и препарати за прањеПовршински активни препарати, са или без додатка сапуна, п.т.м. (искљ. оне који се користе као сапун)
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеПрепарати за прање и чишћење, са или без додатка сапуна, п.т.м. (укљ. помоћне препарате за прање) (искљ. препарате за коришћење као сапун, површинске активни препарате)Површински активни препарати, са или без додатка сапуна, н.п.т.м. (искљ. оне који се користе као сапун)Препарати за прање и чишћење, са или без додатка сапуна, н.п.т.м. (укљ. помоћне препарате за прање) (искљ. препарате за кориштење као сапун, површински активне препарате)

Пасте, прашкови и остала средства за чишћењеПасте, прашкови за чишћење и остали препарати за рибање 
Производња парфема и тоалетних препарата
Парфеми и тоалетне водеТоалетне воде
Декоративна козметика и препарати за његу коже (укључујући препарате за сунчање), д. н.Препарати за уљепшавање, шминкање и његу коже, укљ. средства за заштиту од сунца (искљ. лијекове, производе за шминкање усана и очију, препарате за маникирање и педикирање, пудере за козметичку употребу и талк пудере) 
Шампони, лакови за косу, препарати за трајно коврчање и исправљање косеШампониПрепарати за трајно коврџање и равнање косе 
Препарати за бријање; дезодоранси за личну употребу и препарати против знојења; 
препарати за купање; остали парфимеријски, козметички и тоалетни препарати, д. н.Сапун и органски површински активни производи у штапићима, итд., за тоалетну употребуДезодоранси и антиперспиранти за личну употребу 
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Производња осталих хемијских производа
Производња експлозива
Барут и припремљени експлозивиПрипремљени експлозиви (искљ. погонски барут)
Сигурносни штапини; детонирајући штапини; капсуле; упаљачи; електрични детонаториУдарне или детонирајуће каписле; упаљачи и електрични детонатори ком
Сигналне ракете, ракете против туче, за сигнализацију у магли и други пиротехнички 
производи, сем за ватрометеСигналне ракете, ракете против туче, сигналне ракете за маглу и остали пиротехнички производи (искљ. пиротехничке производе за ватромет)
Производња љепила
ЉепилаПрипремљена љепила и друга припремљена средства за лијепљење, д. н.
Производња етеричних уља
Етерична уљаЕтерична уљаКонцентрати етеричних уља у мастима...водени дестилати, итд.
Производња осталих хемијских производа, д. н.
Хемијски модификоване животињске или биљне масти и уља; нејестиве мјешавине 
животињских или биљних масти и уљаЖивотињске или биљне масти и уља, хемијски модификовани 
Течност за хидрауличне кочнице; антифриз и препарати за одлеђивањеТечност за хидрауличне кочнице и остала припремљена течност за хидраулични пренос, која не садрже или садржи < 70% масеног удјела нафтног уља или уља добијена из битуменских минералаПрепарати против смрзавања (антифриз) и припремљене течности за одлеђивање
Препарати за површинску обраду метала; припремљени убрзивачи вулканизације за гуму; 
сложени пластификатори и стабилизатори за гуму или пластику; каталитички препарати, 
д. н.; мијешани алкилбензини и мијешани алкилнафталени, д. н.Припремљени убрзивачи вулканизације
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– Производња на основу уговора
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Остали разноврсни хемијски производи, д. н.Производи и препарати за фармацеутску или хируршку употребуБиогорива (замјене за дизел гориво)
Производња основних фармацеутских производа и фармацеутских препарата
Производња основних фармацеутских производа
Производња основних фармацеутских производа
Лизин, глутаминска киселина и њихове соли; квартерне амонијум соли и хидроксиди; 
фосфоаминолипиди; амиди, њихови деривати и солиКватернарне амонијум соли и хидроксиди; лецитини и други фосфоаминолипиди, хемијски одређени или неодређени
АнтибиотициАнтибиотици
Производња фармацеутских препарата
Производња фармацеутских препарата
Лијекови, који садрже пеницилине или друге антибиотикеЛијекови од других антибиотика, п.т.м.Лијекови од пеницилина, стрептомицина или њихови деривати, у дозама или п.т.м.Лијекови од других антибиотика, п.т.м.
Лијекови, који садрже хормоне, али не антибиотикеЛијекови који садрже инзулин, али не антибиотике; за терапеутске или профилактичке сврхе; припремљени у одмјереним дозама или за малопродајуЛијекови који садрже кортикостероидне хормоне; њихове деривате и њима структуром аналогне хормоне, припремљени у одмјереним дозама или за малопродају
Лијекови, који садрже алкалоиде или њихове деривате, али не хормоне нити антибиотикеОстали лијекови за терапеутску или профилактичку употребу, из HS 3003, н.п.т.м.Лијекови од алкалоида или њихових деривата, п.т.м.
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Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеЛијекови који садрже витамине; провитамине, деривате и њихове мјешавине; за терапеутску или профилактичку употребу; припремљени у одмјереним дозама или за малопродајуОстали лијекови од мијешаних и немијешаних производа, п.т.м., д. н.Остали лијекови од мијешаних и немијешаних производа, п.т.м., д. н.Остали лијекови од мијешаних и немијешаних производа, п.т.м., д. н.

Љепљиви завоји, кируршки кетгут и слични производи; кутије за прву помоћ; медицински 
импрегнирана вата, газа, завој, облогаЉепљиви завоји или слични производи; импрегнисани или пресвучени фармацеутским материјама или припремљени у облике за малопродајуКутије и сетови за прву помоћ 
Производња производа од гуме и пластичних маса
Производња производа од гуме
Производња спољашњих и унутрашњих гума за возила; протектовање спољашњих 
гума за возила
Протектоване пнеуматске спољашње гумеПротектоване спољашње гуме за аутомобиле комПротектоване спољашње гуме за аутобусе и камионе комПротектоване спољашње гуме за аутобусе и камионе комПротектоване спољашње гуме за аутобусе и камионе ком
Производња осталих производа од гуме
Невулканизиране гуме и њихови производи; вулканизирана гума, сем тврде гуме, у корду, 
тракама, плочама, листовима, шипкама, цијевима и профилимаСмјеса гуме с чађи или кварцом, невулканизиранеОстале смјесе гуме, невулканизиране, у примарним облицима или у плочама, листовима и тракама
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеОстали облици и производи од невулканизиране гуме (укљ. шипке, цијеви, профилне облике, дискове и прстенове) (искљ. профилисане траке са шарама (тзв."camelтраке за протектирање гума)

Цијеви, цријева и шмркови од вулканизиране гуме, сем од тврде гумеГумене цијеви, без ојачања (неармиране)Савитљива гумена цријева ојачана металомКомплети гумених цријева с прибором
Одјевни предмети и прибор од вулканизиране гуме, сем од тврде гумеОдјећа и одјевни додаци (укљ. рукавице с прстима, рукавице с одвојеним палцем и рукавице без прстију), за све намјене, од вулканизиране гуме, осим од тврде гуме
Остали производи од вулканизиране гуме, д. н.; Тврда гума у свим облицима и њезини 
производи; подни прекривачи и простирачи од вулканизиране пјенасте гуме Гумено метални производи за тракторе и моторна возилаВањски ђонови и пете од гуме комТврда гума, отпаци, остаци и прах од тврде гуме; производи од тврде гуме
Производња производа од пластичних маса
Производња плоча, листова, цијеви и профила од пластичних маса
Монофиламенти пресјека > 1 mm, шипке, штапови и профилни облици од пластикеМонофиламенти било које димензије попречног пресјека > 1 mm; шипке, штапови и профилни облици од полимера винил хлорида (укљ. површински обрађене, али другачије необрађене)
Вјештачка цријева од чврстих бјеланчевина или целулозних материјала; цијеви и цријева, 
крути, од пластикеЧврсте цијеви и цријева, од полимера етиленаЧврсте цијеви и цријева, од полимера пропиленаЧврсте цијеви и цријева, од полимера винил хлорида
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Остале цијеви, цријева и прибор од пластикеФлексибилне цијеви и цријева од пластике; за притисак ≥ 27,6 Пластични прибор за пластичне цијеви и цријева (укљ. спојнице, кољена, прирубнице)
Плоче, листови, филмови, фолије и траке од пластике, неојачани или слично комбиновани 
с другим материјалимаОстале плоче..., од полимера етилена, неојачане, дебљине ≤ Остале плоче..., од полимера етилена, неојачане, итд., дебљине > 0,125 mmОстале плоче..., од полимера етилена, неојачане, итд., дебљине > 0,125 mmОстале плоче..., од полимера етилена, неојачане, итд., дебљине > 0,125 mmТраке од полимера пропилена, дебљине < 0,10 mm, д.н. и ширине > 5 mm али ≤ 20 mm која се употребљава за паковање (искљ.самољепљиве производе)Плоче…, од полиметил метакрилата, неојачане, итд.Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од нецелуларног поливинил бутирала, амино смола, фенолних смола или полимеризацијских производа, неојачане, ламиниране, с подлогом или на сличан начин комбиноване с другим материјалима (искљ. самољепљиве производе, као и подне, зидне и стропне облоге из HS 39.18)
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеПлоче, листови, филмови, фолије и траке, од полиестера, нецелуларног поливинил бутирала, амино смола, фенолних смола или полимеризацијских производа, неојачане, ламиниране, с подлогом или на сличан начин комбиноване с другим материјалима (искљ. самољепљиве производе, као и подне, зидне и стропне облоге из HS 39.18)

Остале плоче, листови, филмови, фолије и траке од пластике, целуларне структуреПлоче, листови, филмови, фолије и траке целуларне структуре од полимера стиренаПлоче, листови, филмови, фолије и траке целуларне структуре од полиуретана
Остале плоче, листови, филмови, фолије и траке од пластике, нецелуларне структуреОстале плоче...,од пластике нецелуларне структуре осим оних добијених полимеризацијом
Производња амбалаже од пластичних маса
Кесе и кесице (укључујући конусне) од полиетиленаКесе и кесице, од полимера етилена (укљ. конусне)
Кесе и кесице(укључујући конусне) од остале пластике, сем полиетиленскеПластичне кесе и кесице (укљ. конусне) (искљ. од полимера етилена)
Кутије, сандуци, гајбе и слични производи од пластикеПластичне кутије, сандуци, гајбе и слични производи за превоз или паковање робе
Балони, флаше, флашице и слични производи од пластикеПластични балони, боце, бочице и слични производи за превоз или паковање робе; садржине ≤ 2 l

ком
Пластични балони, боце, бочице и слични производи за превоз или паковање робе; садржине > 2 l

ком
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Остала пластична амбалажа за транспорт и паковањеПластични чепови и поклопци за боцеПластични чепови, поклопци и остали затварачи (искљ. за боце)Предмети за транспорт или паковање робе, од пластике (искљ. кутије, корице, сандуке и сличне предмете; кесе и вреће, укљ. конусне; балони, боце, бочице и слични производи; калемови, вретена и слични држачи ; чепови, поклопци и остали затварачи)

ком

Производња производа за грађевинарство од пластичних маса
Каде, туш каде, умиваоници, тоалет шоље и поклопци, водокотлићи и слични санитарни 
производи од пластикеПластичне каде, туш каде, умиваоници и судопери комПластичне тоалет шоље и поклопци комПластични бидеи, водокотлићи и слична санитарна роба (искљ. каде, туш каде, умиваонике и судопере, тоалет шоље и поклопце)

ком
Складишта, цистерне, бурад и слично, садржине > 300 l од пластикеПластични резервоари, цистерне, бурад, "IBC" контејнери и слично, капацитета > 300 l
Врата, прозори и њихови оквири, те прагови за врата; ролетне, капци и слични производи, 
те њихови дијелови од пластикеПластична врата, прозори и њихови оквири и прагови за врата ком
Пластични капци, ролетне и сл. производи и њихови дијелови
Производи од пластике за грађевинарство, д. н.Грађевински окови и носачи од пластике за трајну уградњу
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеГрађевински предмети за израду подова, зидова, преградних зидова, плафона, кровова итд. олуци и њихови дијелови, гелендери, ограде и слично, уградбене полице за продавнице, фабрике, складишта, магацине итд., архитектонски украси, као што су резбарије, сводови и фризе, од пластике, д. н.

Производња осталих производа од пластичних маса
Одјећа и прибор за одјећу (укључујући рукавице) од пластичних масаПластична одјећа и одјевни додаци (укљ. рукавице, кишне капуте, кецеље, каишеве и сиперке за бебе) (искљ. покривала за главу)
Самољепљиве плоче, листови, филмови, фолије, траке и други равни облици од пластике, у 
ролама ширине ≤ 20 cmСамољепљиве траке од пластике, премазане невулканизираном природном или синтетичком гумом, у ролнама, ширине ≤ 20 cm 
Стоно и кухињско посуђе, те остали предмети за домаћинство и тоалетне потребе од 
пластикеСтолно и кухињско посуђе од пластике Остали пластични предмети за тоалетне потребе и домаћинство (искљ. столне и кухињске предмете, каде, тушкаде, лавабое, бидее, умиваонике и судопере, тоалет шоље и поклопце, водокотлиће и сличну санитарну опрему) 
Дијелови, д. н., свјетиљки и њиховог прибора, свјетлећих натписа и слично од пластикеПластични дијелови за лампе, расвјетна тијела, свјетлеће натписе и натписне плочице
Канцеларијски и школски прибор од пластикеКанцеларијски и школски прибор од пластике (укљ. утеге за папир, ножеве за папир, упијаче, држаче за оловке, обиљеживаче страна и сл.)
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Прибор за намјештај, каросерије и слично од пластике; фигурице и остали украсни 
предмети од пластикеПластични прибор за намјештај, за производњу аутомобила и слично
Остали производи од пластикеОстали предмети од пластике или других материјалаОстали предмети од пластике или других материјалаОстали предмети од пластике или других материјала
Услуге производње осталих производа од пластикеПластични дијелови за машине и механичке уређаје, искљ. за клипне моторе с унутрашњим сагоријевањем, плинске турбине)Пластични дијелови за машине и механичке уређаје, искљ. за клипне моторе с унутрашњим сагоријевањем, плинске турбине)Пластични дијелови за машине и механичке уређаје, искљ. заклипне моторе с унутрашњим сагоријевањем, плинске турбине)Пластични дијелови и опрема за сва цестовна возила (искљ. за локомотиве или жељезничке вагоне) 
Производња осталих производа од неметалних минерала
Производња стакла и производа од стакла
Производња равног стакла
Ваљано, лијевано, вучено или дувано стакло, у листовима, али другачије необрађеноАрмиране плоче или профили од лијеваног или ваљаног стакла; са или без слоја за апсорпцију, рефлексију или против рефлексије, али другачије необрађени
Флоат стакло, површински брушено или полирано, у листовима, али другачије необрађеноНеармиране плоче од флоатстакла, површински брушено или полирано стакло, са слојем против рефлексије

m²
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Обликовање и обрада равног стакла
Стакло у листовима, савијено с обрађеним рубовима, гравирано, брушено, емајлирано или 
другачије обрађено, али неуоквирено или несастављеноОстало стакло из HS 7003, 7004 или 7005, савијено, с обрађеним рубовима, гравирано, итд.
Сигурносно стаклоПрекаљено (тврдо) сигурносно стакло, д.н. m²Ламинирано сигурносно стакло, д.н. m²
Стаклена огледала; вишеслојни зидни елементи за изолацију од стаклаВишеслојни зидни елементи за изолацију, од стакла m²Стаклени ретровизори за возила комОстала стаклена огледала, уоквирена или неуоквирена
Производња и обрада осталог стакла укључујући техничке производе од стакла
Производи од стакла, д. н.Ситна стаклена роба (укљ. крунице, имитације перли/камена, итд.)
Производња производа од печене глине за грађевинарство
Производња плочица и подних плоча од керамике
Керамичке плочице и плочеКерамичке мозаик плочице, коцкице и слични производи без глазуре, површине < 49 cm² m²
Производња опеке, цријепа и осталих производа од печене глине за 
грађевинарство
Неватростална керамичка грађевинска цигла, блокови за подове, блокови носачи и сличноНеватросталне керамичке грађевинске опеке (цигле) (искљ. од фосилнога силикатног брашна или глине)

m³
Керамичке цијеви, одводи, жљебови и прибор за цијевиКерамичке цијеви, одводи, олуци, цијеви и опрема: дренажне цијеви и олуци и опрема
Производња осталих производа од порцелана и керамике
Производња изолатора и прибора од керамике за изолацију
Електрични изолатори од керамике; изолациони прибор, за електричне апарате, уређаје 
или опрему од керамикеКерамички електрични изолатори (искљ. изолацијски прибор)
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Производња осталих техничких производа од керамике
Керамички производи за лабораторијску, хемијску и осталу техничку употребу, од 
порцуланаКерамички производи за лабораторијску, хемијску, техничку употребу, од порцулана
Керамички производи за лабораторијску, хемијску и осталу техничку употребу, сем од 
порцуланаКерамички производи за лабораторијску, хемијску, техничку употребу, од осталог материјала осим од порцулана
Производња цемента, креча и гипса
Производња цемента
Портланд цемент, алуминијумски цемент, цемент од шљаке и слични хидраулични 
цементиПортланд цемент
Производња креча и гипса
Живи креч, гашени креч и хидраулични кречНегашени кречГашени креч
ГипсМалтер који се састоји од печеног гипса или калциј сулфата (укљ. за грађевинарство, за превлачење тканина или површине папира, у зубарству)
Производња производа од бетона, цемента и гипса
Производња производа од бетона за грађевинарство
Блокови, плоче, опека и слични производи од цемента, бетона или умјетнога каменаГрађевински блокови и цигле од цемента, бетона или умјетног камена Црјепови; камене плоче за поплочавање и слични производи од цемента, бетона или умјетног камена (искљ. грађевинске блокове и цигле)
Монтажни грађевински елементи за високоградњу и нискоградњу од цемента, бетона или 
умјетнога каменаМонтажни грађевни елементи за високоградњу и нискоградњу од цемента, бетона или вјештачког камена
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Производња готове бетонске смјесе
Готова бетонска смјешаГотова бетонска смјеса (свјежи бетон)
Производња малтера
МалтерФабрички направљен малтер
Производња осталих производа од бетона, цемента и гипса
Остали производи од гипса или у мјешавини с њиме, д. н.Производи од гипса или од мјешавина на бази гипса, д.н.
Производи од цемента, бетона или умјетног камена, д. н.Цијеви од цемента, бетона или вјештачког каменаПроизводи од цемента, бетона или умјетног камена за неграђевинске сврхе (укљ. вазе, саксије, архитектонске или вртне украсе, кипове и украсне производе)
Сјечење, обликовање и обрада камена
Сјечење, обликовање и обрада камена
Мрамор, травертин, алабастер обрађени и њихови производи (сем камених блокова, 
ивичњака, плоча за тротоаре, црјепова, камених коцака и сличних производа); умјетно 
обојени гранулат или прах од мрамора, травертина и алабастераОбрађени камен за споменике/грађевине и производи од њих, мрамор, травертин и алабастер (искљ. плочице, коцкице/сличне производе, највеће површине < 7 cm², коцке, ивичњаци, плоче)
Остали обрађени украсни камен и камен за градњу, те њихови производи; остали умјетно 
обојени гранулат и прах од природног камена; производи од агломерисаног шкриљцаКоцке, ивичњаци и плоче за поплочавање од природног камена (искљ. шкриљац)Обрађени гранит за споменике или грађевинарство и производи од њега (искљ. плочице, коцке и сличне производе; чија се највећа површина може уклопити у квадрат дужине странице < 7 cm, коцке, ивичњаци и плоче за поплочавање)
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеОбрађени камен за споменике или грађевине и производи од њих (искљ. гранит или шкриљац, плочице; коцке и сличне производе; чија је највећа површина < 7 cm²)Обрађени шкриљац и производи од шкриљца или обогаћеног шкриљца

Производња брусних производа и производа од неметалних минерала, д. н.
Производња брусних производа
Брушени прах или зрна на подлози од текстила, папира или картонаПриродни и вјештачки абразивни прах или зрнца само на подлози од текстилних тканина

m²
Производња осталих производа од неметалних минерала, д. н.
Производи од асфалта и сличних материјалаПроизводи од асфалта или сличног материјала, нпр.нафтни битумена или катран, у ролнама

m²
Бетонске мјешавине на основи природног и умјетног материјала од камена и бетона, 
природног асфалта или сродних супстанци као везиваБитуменске мјешавине на бази природног и вјештачког агрегата и битумена или природног асфалта као везива
Производи неметалних минерала, д. н.Експандирани вермикулитекспандирана глина; пјенушава троска и слични експандирани минерални материјали и њихове мјешавинеМјешавине и производи од материјала за топлотну/звучну изолацију, д.н.
Производња базних метала
Производња сировог гвожђа, челика и феролегура
Производња сировог гвожђа, челика и феролегура
Сирово гвожђе и сјајно гвожђе у комадићима, блоковима и другим сировим облицимаСирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у хљебчићима, блоковима или другим примарним облицима
ФеролегуреОстале феролегуре, д.н.
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Грануле и прах од сировог гвожђа, сјајног гвожђа или челикаПретопљени отпаци ингота од гвожђа или челика (искљ. производе чији је хемијски састав усклађен с дефиницијом сировог гвожђа, мангановог (огледаластог) гвожђа или феролегура) 
Нелегирисани челик у инготима или другим сировим облицима и полупроизводи од челика 
без примјесаОстали инготи, примарни облици и дугачки полупроизводи укљ. чисте (од нелегираног челика)
Топло ваљани равни производи од челика без примјеса, даље необрађени, ширине < 600 Пљоснато ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине < 600 mm, једноставно топло ваљани, необложени, неплатирани или непресвучени (искљ. широке плоче)
Равно ваљани производи од челика без примјеса, ширине ≥ 600 mm, обложени, платирани 
или превучениПљоснато ваљани производи од челика или нелегираног челика, ширине ≥ 600 mm, електролитички платирани или поцинчани
Топло ваљане шипке и жице у неправилно намотаним колутима од челика без примјесаРебрасте, те остале жице (с удубљењима, жљебовима и слично) од нелегираног челикаЖичане шипке за армирање бетона (ребрасте мреже/штангле хладним поступком направљене)
Остала жица и шипке од челика, даље необрађене него коване, топло ваљане, топло вучене, 
топло истискиване, укључујући оне усукане послије ваљањаТопло ваљане шипке за армирање бетона
Остале жице и шипке од нерђајућег челика, даље необрађене него коване, топло ваљане, 
топло вучене, топло истискиване, укључујући оне усукане послије ваљањаКоване шипке, од нехрђајућег челика
Брушене плоче од челика и заварени профили од челикаЛимени профили (од челика)
Дијелови за изградњу жељезничких и трамвајских шина од челикаМатеријал за шине (од челика)
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Производња цијеви, цријева, отворених профила и припадајуће опреме од челика
Производња цијеви, цријева, отворених профила и припадајуће опреме од челика
Остале цијеви и цријева, кружног попречног пресјека, заварене, спољашњег промјера ≤ 
406,4 mm, од челикаЦијеви, кружног попречног пресјека, заварене, вањског промјера ≤ 406,4 mm, од нехрђајућег челика (искљ. равне цијеви које се користе за нафтоводе или гасоводе и заштитне и цјевоводне цијеви које се користе при бушењу за добијање нафте или плина)Цијеви прецизних димензија, кружног попречног пресјека, заварене, вањског промјера ≤ 406,4 mm, од челика осим од нехрђајућег челика 
Цијеви и цријева, некружног попречног пресјека, заварене, спољашњег промјера ≤ 406,4 
mm, од челикаЦијеви, које немају кружни попречни пресјек, вруће или хладно обликоване и заварене, од нехрђајућег челикаЦијеви квадратног или правоугаоног попречног пресјека, дебљине зида ≤ 2 mm, вруће или хладно обликоване и заварене, од челика осим од нехрђајућег
Прибор за цијеви и цријева од нелијеваног челикаПрирубнице од челика (искљ. ливене прирубнице)Кољена, лукови, спојнице, наглавци и остали навојни прибор за цијеви, од челика (искљ. ливени прибор)
Производња осталих производа примарне прераде челика
Хладно обликовање или савијање профила
Отворени и хладно обликовани профили од челика без примјесаХладно обликовани профили, добијени од равних производа, од нелегираног челика, непресвучени Хладно обликовани профили, добијени од равних производа, од нелегираног челика, поцинчани 
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеУгаони и други облици и профили, од гвожђа или нелегираног челика, хладно обликовани или хладно довршени и даље дорађени, или не даље обрађивани осим кованих, или ковани, или вруће обликовани другим средствима и даље обрађени, д.н. (искљ. равно ваљане производе)

Ребрасти лимови од челика без примјесаХладно профилисани (ребрасти) лимови, од нелегираног челика
Металне плоче од превученог челичног лимаЕлементи конструкција искључиво или претежно од гвозденог или челичног лима, који се састоје од два профилисана (ребраста) лима с изолацијским језгром између њих (искљ. монтажне објекте)
Хладно вучење жице
Хладно вучене жице од челика без примјесаЖица од нелегираног челика која садржи < 0,25% угљеника, укљ. ребрасту жицу, искљ. уплетену жицу, бодљикаву жицу за ограде, дуплу жицу, жицу за зубарске брусилице, изоловану електричну жицуЖица од нелегираног челика која садржи 0,25 угљеника, укљ. ребрасту жицу, искљ. уплетену жицу, бодљикаву жицу за ограде, дуплу жицу, жицу за зубарске брусилице, изоловану електричну жицуЖица од нелегираног челика која садржи ≥ 0,6% угљеника, укљ. ребрасту жицу, искљ. уплетену жицу, бодљикаву жицу за ограде, дуплу жицу, жицу за зубарске брусилице, изоловану електричну жицу
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Производња базних племенитих и осталих обојених метала
Производња алуминијума
Алуминијум, сировиНеобрађени нелегирани алуминијум (искљ. прах и љускице)Необрађени легирани алуминијум (искљ. прах и љускице)
Алуминијум оксид, осим умјетног корундаАлуминијумов оксид (искљ. вјештачки корунд)
Алуминијум шипке и профилиШипке, профили и шупљи профили од легираног алуминијума (искљ. шипке и профиле, припремљене за употребу у конструкцијама) Шипке, профили и шупљи профили од легираног алуминијума (искљ. шипке и профиле, припремљене за употребу у конструкцијама) Шипке, профили и шупљи профили од легираног алуминијума (искљ. шипке и профиле, припремљене за употребу у конструкцијама) 
Алуминијумске фолије, дебљине ≤ 0,2 mmФолије од алуминијума (без подлоге), дебљине ≤ 0,2 mm
Производња олова, цинка и калаја
Олово, сировоОлово необрађено, рафинисано (искљ. прах и љускице)Олово необрађено, с антимоном (искљ. прах и љускице)
Плоче, лимови,траке и фолије од олова; прах и љуске од оловаПлоче, лимови, траке и фолије од олова, прах и љускице од олова (искљ. прах и љускице које се користе за израду боја и слично, изоловане електричне врпце)
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеПлоче, лимови, траке и фолије од олова, прах и љускице од олова (искљ. прах и љускице које се користе за израду боја и слично, изоловане електричне врпце)Плоче, лимови, траке и фолије од олова, прах и љускице од олова (искљ. прах и љускице које се користе за израду боја и слично, изоловане електричне врпце)

Жица, шипке и профили од калајаШипке, профили и жица од калајаШипке, профили и жица од калајаШипке, профили и жица од калаја
Производња бакра
Шипке и профили од бакраШипке, профили и шупљи профили од бакра и легура бакра (искљ. шипке и штангле добијене ливењем или синтеровањем, бакарне жице у калемовима)Шипке, профили и шупљи профили од бакра и легура бакра (искљ. шипке и штангле добијене ливењем или синтеровањем, бакарне жице у калемовима)Шипке, профили и шупљи профили од бакра и легура бакра (искљ. шипке и штангле добијене ливењем или синтеровањем, бакарне жице у калемовима)
Жица од бакраЖица од бакра попречног пресјека > 0,5 mm, ≤ 6 mm (искљ. ужад или конопце појачане жицом, уплетену жицу и каблове)
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Ливење метала
Ливење гвожђа
Услуге ливења сфероидног (нодуларног) ливеног гвожђаНодуларно ливено гвожђе за локомотиве/шинска возила/њихове дијелове, осим за копнена возила, кућишта лежајева, обичне осовине, клипне моторе, спојке, зупчанике, котурове, машине
Услуге ливења сивог гвозденог одливкаДијелови од сивог ливеног гвожђа за преносне осовине, радилице, брегасте осовине, курбле, кућишта и клизне лежајеве (искљ. кућишта са кугличним или ваљкастим лежајевима)Сиво ливено гвожђе за локомотиве/вагоне/њихове дијелове, осим за копнена возила, кућишта лежајева, обичне осовине, клипне моторе, спојке, зупчанике, котурове, машине
Ливење челика
Услуге ливења челикаЧелични ливови за кућишта и клизни лежајеви (искљ. кућишта са кугличним или ваљкастим лежајевима)Челични ливови за локомотиве/шинска возила/њихове дијелове, осим за копнена возила, кућишта лежајева, обичне осовине, клипне моторе, спојке, зупчанике, котурове, машине
Ливење лаких метала
Услуге ливења лаких металаЛивови лаких метала за копнена возила (искљ. за локомотиве или вагоне, за грађевинска возила)
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеЛивови лаких метала за машине и механичке апарате искљ. за клипне моторе, млазне моторе, елисно млазне, остале гасне моторе, опрему за дизање и пренос, и машине/возила за употребу у грађевинарствуДијелови за остале примјене

Ливење осталих обојених метала
Услуге ливења осталих обојених металаДијелови за остале примјене
Производња готових металних производа, осим машина и опреме
Производња производа за металне конструкције
Производња металних конструкција и њихових дијелова
Монтажни објекти од металаМонтажни објекти, од гвожђа или челика
Мостови и дијелови моста (костури) од гвожђа и челикаМостови и дијелови мостова од гвожђа или челика
Торњеви и решеткасти стубови од гвожђа и челикаТорњеви и решеткасти стубови од гвожђа или челика
Остале конструкције и њихови дијелови, скеле, шипке, отплате и потпорни стубови и 
слично од гвожђа, челика или алуминијумаОпрема од гвожђа или челика за скеле, оплате/подупирање рударских јама и надградњу, растегљиве греде за стропове, цјевасте скеле и слична опрема Остале конструкције, претежно од металних лимова: осталеОстале конструкције, претежно од металних лимова: осталеОстале конструкције, претежно од металних лимова: осталеБране, уставе, врата за уставе, фиксне рампе за слијетање, фиксни докови и друге конструкције за хидроградњу, од гвожђа или челика, структуре и дијелови структура од гвожђа и челика, д.н. (искљ. мостове и дијелове мостова, куле)
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеБране, уставе, врата за уставе, фиксне рампе за слијетање, фиксни докови и друге конструкције за хидроградњу, од гвожђа или челика, структуре и дијелови структура од гвожђа и челика, д.н. (искљ. мостове и дијелове мостова, куле)Бране, уставе, врата за уставе, фиксне рампе за слијетање, фиксни докови и друге конструкције за хидроградњу, од гвожђа или челика, структуре и дијелови структура од гвожђа и челика, д.н. (искљ. мостове и дијелове мостова, куле)Алуминијумске конструкције и њихови дијелови …, д. н.

Производња врата и прозора од метала
Врата, прозори, њихови оквири и прагови за врата од металаВрата, прагови за врата, прозори и оквири за њих, од гвожђа или челика ком
Врата, прагови за врата, прозори и оквири за њих, од алуминијума ком
Производња цистерни, резервоара и посуда од метала
Производња радијатора и котлова за централно гријање
Котлови за централно гријање, за производњу топле воде и паре под ниским притискомКотлови за централно гријање осим оних из HS 84.02 ком
Дијелови котлова за централно гријањеДијелови котлова за централно гријање
Производња осталих цистерни, резервоара и посуда од метала
Резервоари, цистерне, бурад и сличне посуде (сем за компримоване или течне гасове) од 
гвожђа, челика или алуминијума, обима > 300 литара, неопремљене с механичким или 
топлотним уређајимаЖељезни или челични резервоари, цистерне, бачве и слични спремници за гас капацитета > 300 литара (искљ. спремнике за компримовани или течни гас који су опремљени механичком или термалном опремом)
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеЖељезни или челични резервоари, цистерне, бачве и слични спремници за течности, изнутра обложени или термички изоловани, капацитета > 300 литара (искљ. оне који су опремљени механичком или термалном опремом)Жељезни или челични резервоари, цистерне, бачве и слични спремници за гас капацитета > 300 литара (искљ. оне који су опремљени механичком или термалном опремом)Жељезни или челични резервоари, цистерне, бачве и слични спремници за чврсте материје, капацитета > 300 литара (искљ. оне који су опремљени механичком или термалном опремом)

Производња парних котлова, осим котлова за централно гријање
Производња парних котлова, осим котлова за централно гријање
Парни котлови и остали генератори паре; котлови за прегријану водуПарни котлови (укљ. хибридне котлове) (искљ. котлове за централно гријање који могу производити пару ниског притиска, водоцијевне котлове)

ком

Помоћни уређаји за котлове: кондензатори за енергетске јединице за водену и другу паруПомоћни уређаји за котлове из шифара HS 84.02 или 84.03Кондензатори за водену пару или друге енергетске јединице за водену пару 
Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала; металургија праха
Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала; металургија праха
Услуге ковања металаДијелови копнених возила из HS 87 (хладно истиснути од челика)Производи из HS 7326; дијелови возила и апарата за шинска и копнена возила и авиона из HS 86, 87, 88 (хладно вучени од челика)
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Услуге штанцовања металаКовани (и прецизно ковани) челични дијелови за копнена возила искљ. локомотиве и шинска возилаКовани (и прецизно ковани) челични дијелови за копнена возила искљ. локомотиве и шинска возилаКовани (и прецизно ковани) челични дијелови за копнена возила искљ. локомотиве и шинска возилаДијелови клипних мотора и механичких погона из HS 84.83 (од челика, ковани у калупу)Челични дијелови ковани у калупу за дизалице и опрему за дизалице, кранове, витла, колотуре, виљушкаре, остала возила опремљена механизмима за дизање/опрема за руковање, лифтове, помичне степенице, транспортере и преносне жичаре
Остале услуге обликовања металаОбликовање лимова од челика као дијелова за машине и механичке апарате искљ. клипне мотореОбликовање лимова од челика као дијелова за машине и механичке апарате искљ. клипне мотореОбликовање лимова од челика као дијелова за машине и механичке апарате искљ. клипне мотореОбликовање лимова од челика као дијелова за електричне машине и уређаје; уређаје за снимање и репродукцију звука, телевизијско снимање и репродукцију слике и звука
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеПроизводи из HS 7323, 7326; дијелови намјештаја из  HS 9403; дијелови копнених возила и шинске опреме из  HS 86; апарати из HS 90 (обликовање лимова од обојених метала)

Металургија прахаЧелични производи металургије праха
Површинска обрада и превлачење метала; машинска обрада метала
Површинска обрада и превлачење метала
Услуге превлачења металомПревлачење металом урањањем у растопљене метале (поцинчавање галванизацијом или урањањем у калај) 

еф. час
Превлачење цинком електролизом (поцинчавање) еф. часПревлачење цинком електролизом (поцинчавање) еф. часПревлачење цинком електролизом (поцинчавање) еф. часПревлачење металима осим цинка електролизом и хемијском обрадом (укљ. никлом, бакром, хромом, племенитим металима, итд.), 

еф. час
Услуге превлачења неметаломПревлачење метала пластификацијом (укљ. превлачење прахом) еф. час
Услуге топлинске обраде метала, осим превлачења металомТермичка обрада метала (искљ. превлачење металом, пластификација) еф. час
Остале услуге површинске обраде металаМокро осликавање и лакирање метала еф. часОстала површинска обрада метала еф. часОстала површинска обрада метала еф. часОстала површинска обрада метала еф. час
Машинска обрада метала
Услуге дорађивања (токарења) металних дијеловаТокарени метални дијелови за машине и механичке апарате
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеТокарени метални дијелови за копнена возила (искљ. за локомотиве или шинска возила, који су добијени ливењем, ковањем, пресовањем, штампањем, ваљањем или у металургији праха)Токарени метални дијелови за производе из HS 73.26, 74.19, 76.16; токарени метални дијелови за возила и апарате за поправку жељезничких шина из HS 86

Остале услуге машинске обраде металаМетални дијелови (искљ. токарене металне дијелове)
Производња сјечива, алата и металне робе за општу намјену
Производња брава и окова
Катанци и браве за моторна возила; браве за намјештај од основних металаБраве за намјештај, од базних метала ком
Затварачи (копче) и окови са затварачима; кључеви испоручени посебно; дијеловиКључеви од базних метала достављени посебно (укљ. грубо ливeни, ковани или отиснути, костур кључа)Дијелови за катанце, браве, копче и оквирове брава, од базних метала
Шарке, окови, прибор и слични производи за моторна возила, врата, прозоре, намјештај и 
слично, од основних металаНосачи, прибор и слични производи погодни за грађевинарство (искљ. шарке, точкиће, браве и кључеве, шпијунке опремљене оптичким елементима и резе за врата које се отварају кључем)Носачи, прибор и слични производи од базних метала погодни за намjештај (искљ. шарке, тачкиће, браве и кључеве)Остали носачи, прибор и слични производи од базних метала (искљ. за моторна возила, зграде или намјештај)
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Производња алата
Ручни алат за употребу у пољопривреди, вртларству и шумарствуАшови и лопатеКрампе, пијуци, мотике и грабљеСјекире, косири и слични алати за сјечење и цијепање (искљ. сјекире за лед)Виле и остали ручни алат (искљ. ножеве на склапање) за употребу у пољопривреди, повртларству и шумарству
Ручне пиле; сјечива за пиле свих врстаСјечива за тракасте пиле
Остали ручни алатЧекићи и маљеви с радним дијелом од металаОстали алат за зидаре, моделаре, цементере, фасадере и молере Остали ручни алати (укљ. алате с патроном за закивање), алати за малтерисање и слични алати
Замјенљиви дијелови за ручни алат на механички или електрични погон и за алатне 
машинеАлат за израду унутрашњих навоја на металу Алат за израду спољашњим навоја на металу Бушилице са радним дијелом од синтерованих металних карбида, за бушење метала (искљ. неуграђене плочице од синтерованог металног карбида, штапиће, врхове и сл. елементе за алат) Машине за провлачење за обраду метала с радним дијелом од материјала који нису дијамант или агломерисани дијамантТокарски алати за метал, с радним дијелом од синтерованих металних карбида (искљ. неуграђене плочице од синтерованих металних карбида, штапиће, врхове и сл. елементе за алате) Замјенљиви дијелови алата од осталих материјала
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Калупи, моделне плоче за ливнице метала; модели за калупе; калупи за све врсте 
материјалаАлати за калупљење за гуму или пластику (искљ. калупе за ливење, бризгањем или под притиском)

ком
Остали алатиАлати за пресовање, ковање или пробијање метала (искљ. радне и алатне држаче за машине или ручни алат)Ножеви и сјечива за машине или механичке справе за обраду дрвета
Производња осталих готових производа од метала
Производња челичних буради и сличних посуда од челика
Резервоари, бурад, конзерве и слична амбалажа, за све врсте материјала (сем за гас) од 
гвожђа и челика, капацитета ≥ 50 l, али ≤ 300 l, неопремљени механичким или термичким 
уређајимаРезервоари, бурад, цистерне, конзерве, ... (искљ. за гас) од гвожђа или челика, ≥ 50 l, ≤ 300 ком
Производња производа од жице, ланаца и опруга
Уплетене жице, ужад и каблови, плетене траке, плетиво и слично од гвожђа и челика, 
електрично неизолованиЖељезне или челичне уплетене жице, ужад и каблови (укљ. уплетену жицу и кабaл или ужад електрично неизоловане, са прибором или без њега) (искљ. електрично изоловане)
Платно, решетке, мреже и ограде од гвоздене, челичне и бакарне жице; истегнуте решетке 
од гвожђа, челика и бакраЗаварене решетке, мреже и ограде, направљене од жице промјера ≥ 3 mm, с мрежом величине ≥ 100 cm² укљ. с полеђином од папира, какве се користе при цементирању и малтерисањуЗаварене решетке, мреже и ограде, несврстане у HS 7314.20Ткане незаварене жичане мреже, решетке и ограде (искљ. пресвучене пластиком)Ткане незаварене жичане мреже, решетке и ограде, пресвучене пластиком
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Ексери, чавлићи, ексерчићи за цртаћу даску, спајалице и слични производиЕксери, чавлићи, игле за цртање, валовити чавли игле и спајалице (сем оних из тарифног броја 8305) и слични производи, од гвожђа или челика, а није хладно прешана од жице
Жице, шипке, цијеви, плоче, електроде, обложене или испуњене топитељимаЕлектроде пресвучене базним металима, за електролучно заваривање
Опруге и листови за опруге од гвожђа и челика; бакарне опругеЖељезне и челичне хладно обликоване спиралне компресионе опругеЖељезне и челичне хладно обликоване спиралне затезне опругеЖељезне и челичне диск опруге
Ланци (сем трансмисијских) и њихови дијеловиДијелови ланаца, д.н., од гвожђа и челика
Производња везаних елемената и вијчаних машинских производа
Вијци с навојем од гвожђа или челика, д. н.Шарафи израђени токарењем, од шипки, профила или жице, с тијелом дебљине ≤ 6 mmОстали шарафи с шестоугаоном шупљином на глави шарафаЖељезне и челичне матице израђене токарењем од шипки, профила или жице, пуног пресјека и пречника отвора ≤ 6 Производи с навојем, д.н., од гвожђа и челика
Производи без навоја од гвожђа или челика, д. н.Жељезне и челичне подлошке (искљ. еластичне и друге сигурносне подлошке)Жељезне и челичне заковице (укљ. дијелом удубљене заковице) (искљ. цјевасте или рачвасте заковице за све сврхе)
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Производња осталих готових производа од метала, д. н.
Судопери, умиваоници, каде и остале санитарије и њихови дијелови од гвожђа, челика, 
бакра и алуминијумаСудопери и умиваоници, од нехрђајућег челика комСанитарије и њихови дијелови, од гвожђа и челика
Стони, кухињски и остали производи за кућанство те њихови дијелови од гвожђа, челика, 
бакра и алуминијумаСтолни, кухињски и производи и њихови дијелови за домаћинство направљени од нехрђајућег челика (искљ. прибор за јело)Остали столни, кухињски и производи за домаћинство, од гвожђа или челика (искљ. ливено гвожђе), емајлираниСтолни, кухињски и производи и њихови дијелови за домаћинство од гвожђа сем од лијеваног гвожђа, од челика сем нехрђајућег; лакирани или обојениЖељезна и челична вуна, јастучићи, рукавице и слични производи за рибање, полирање и сличне намјене
Ормари за архиве, ормари за картонске кутије за сортирање докумената, регали за папир, 
сталци за пера, сталци за печате и слична канцеларијска или стона опрема од основног 
метала, сем канцеларијског намјештајаОрмари за архиве, ормари за картотеке, … или опрема за радни сто, од базних метала
Механизми за корице са слободним листовима и за фасцикле, спајалице за писма, слични 
канцеларијски предмети и спајалице у "траци" од основних металаСпајалице у траци, за употребу у канцеларији, тапацирање и паковање, од базних метала
Остали производи од основних метала, д. н.Жељезнички или трамвајски шински склопови и опрема и њихови дијеловиЖељезна и челична сидра и њихови дијелови (искљ. зидарске анкере)Ливени производи, од гвожђа и челика, д.н.Ковани или пресовани производи од гвожђа или челика, д.н.
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеПалете и сличне подлоге за руковање робом, од гвожђа и челикаПалете и сличне подлоге за руковање робом, од гвожђа и челикаПалете и сличне подлоге за руковање робом, од гвожђа и челикаЖељезни или челични немеханички вентилатори, олуци, куке и слични производи за употребу у грађевинској индустрији (искљ. коване или пресоване)Производи од гвожђа или челика, д. н.Производи од гвожђа или челика, д. н.Производи од гвожђа или челика, д. н.Производи од алуминијума, д. н.Производи од цинка, д. н.Жељезне или челичне савитљиве цијеви (искљ. гумене цијеви за инсталацију које садрже или је на њих причвршћено вањско метално појачање, савитљиве инсталацијске цијеви, направљене у форми дијелова за машине или возила)Плоче са ознакама, називима, адресама и сличне плоче, бројеви, слова и други знакови од базних метала (искљ. освијетљене)

Производња рачунара, електронских и оптичких производа
Производња електронских компоненти и плоча
Производња пуних електронских плоча
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Звучне, видео, мрежне и сличне картице за аутоматску обраду податакаОпрема за мрежну комуникацију (нпр. мрежни разводници (hubs), мрежни усмјеривачи (routers), приступници мрежи с различитим протоколом (gateways) за LAN и WAN, као и звучне, видео, мрежне и сличне картице за машине за аутоматску обраду података

ком

Производња рачунара и периферне опреме
Производња рачунара и периферне опреме
Преносни (портабл) уређаји за аутоматску обраду података, масе ≤ 10 kg, као што су лаптоп 
и нотебоок рачунари; персонални дигитални асистенти и слични рачунариПреносиви персонални рачунари (лаптоп) и palm ком
Дигитални уређаји за аутоматску обраду података, који у истом кућишту садрже барем 
једну централну јединицу, те једну улазну и излазну јединицу, комбиновани или неСтолни персонални рачунари ком
Остали дигитални уређаји за аутоматску обраду података, са или без једне или двије од 
сљедећих јединица у истом кућишту: јединице за смјештање података, улазне јединице, 
излазне јединицеОстали дигитални уређаји за аутоматску обраду података, са или без сљедећих јединица уистом кућишту: меморијске јединице, улазне/ излазне јединице

ком

Улазне или излазне јединице, са или без меморијске јединице у истом кућиштуШтампачи, машине за копирање и телефакс машине, који се могу повезати са машином за аутоматску обраду података или са мрежом (искљ. штампаче који се користе за штампање помоћу плоча, цилиндара и других компонената, и машина које изводе двије или више функција штампања, копирања или телефаксирања )

ком

Тастатуре комОстале улазне или излазне јединице, са или без меморијских јединице у истом кућишту
ком
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Монитори и пројектори, углавном кориштени у системима за аутоматску обраду податакаМонитори и пројектори који се претежно користе у системима за аутоматску обраду података ком
Јединице које обављају двије или више сљедећих функција: штампање, скенирање, 
копирање, факсирањеМашине које врше двије или више функција штампања, копирања или телефакс преноса, које се могу повезати са машином за аутоматску обраду података или са мрежом 

ком

Меморијске јединицеМеморијске јединице ком
Полупроводнички уређаји за похрану податакаЧврсти, трајни (NVM) уређаји за снимање података из вањског извора (flash меморијске картице или flash електронске картице за складиштење), неснимљени
Остале јединице уређаја за аутоматску обраду податакаОстале јединице уређаја за аутоматску обраду података (искљ. опрему за мрежну комуникацију (нпр. мрежни концентратори (hubs), усмјеривачи мреже (routers), приступници мрежи с различитим протоколом (гатеwаyс)) за LAN и WAN и звучне, видео, мрежне и сличне картице уређаја за аутоматску обраду података)

ком

Прибор и дијелови рачунарских уређајаДијелови и опрема уређаја из HS 84.71; дијелови и прибор једнако погодни за употребу с уређајима из два или више поглавља од 84.69 до 8
Производња комуникационе опреме
Производња комуникационе опреме
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Остали телефонски уређаји и уређаји за слање или примање гласа, слике или других 
података, укључујући апарате за комуникацију у жичној и бежичној мрежи (као што је 
локална мрежа или мрежа широког домета)Остали апарати за пренос или пријем гласа, слика или других података, укљ. апарате за комуникацију у жичној или бежичној мрежи (као што су локална мрежа LAN или широкопојасна мрежа осим апарата за пренос или пријем из HS 84.43, 85.25, 85.27 или 85.28

ком

Антене и антене с рефлектором (одашиљачима) свих врста, те њихови дијелови; дијелови 
радијских и телевизијских одашиљача, те телевизијских камераУнутрашње антене за радио и телевизијски пријем (укљ. уградбене) (искљ. антенска појачала и радиофреквенцијске осцилаторе)

ком
Аларми за провале или пожаре, те слични уређајиЕлектрични аларми против провале или пожара и слични уређаји за грађевинске објекте ком
Производња инструмената и апарата за мјерење, испитивање и навигацију; 
производња сатова
Производња инструмената и апарата за мјерење, испитивање и навигацију
Инструменти за мјерење електричних величина, без апарата за записивањеНеелектронски инструменти и апарати за мјерење или контролу напона, струје, отпора или снаге, без уређаја за регистровање (искљ. мултиметре, волтметре)

ком

Инструменти за мјерење или контролу протока, нивоа притиска или других промјенљивих 
величина течности и гасоваНеелектронски спирални или мјерачи с металном мембраном за мјерење притиска ком
Мјерачи потрошње или производње гаса, течности и електричне енергијеМјерачи снабдијевања или производње гаса (укљ. баждарене) ком
Мјерила снабдијевања или производње електричне енергије (укљ. баждарене) (искљ. волтметре, амперметре, ватметре и слично)

ком
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Дијелови и прибор за производе из шифара 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4, 26.51.5; 
микротоми; дијелови, д. н.Дијелови и прибор за производе из HS 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 и 5; микротоми; дијелови, д. н.

ком
Дијелови и прибор за производе из шифара 26.51.63 и 26.51.64Дијелови и прибор за мјерила снабдијевања или производње електричне енергије
Производња оптичких инструмената и фотографске опреме
Производња оптичких инструмената и фотографске опреме
Уређаји с течним кристалима; ласери, сем ласерских диода; остали оптички уређаји, 
апарати и инструменти, д. н.Телескопски нишани за оружје; перископи; телескопи… комОстали оптички апарати и инструменти, д. н., у HS 90 ком
Дијелови и прибор уређаја с течним кристалима, ласера (сем ласерских диода), осталих 
оптичких апарата и инструмената, д. н.Дијелови и прибор оптичких апарата и инструмената из HS ком
Производња електричне опреме
Производња електромотора, генератора, трансформатора и уређаја за 
дистрибуцију и контролу електричне енергије

Производња електромотора, генератора и трансформатора
Мотори, снаге ≤ 37,5 W; остали мотори истосмјерне струје; генератори истосмјерне струјеЕлектромотори, снаге ≤ 37.5 W (укљ. синхроне моторе снаге ≤ 18 W, универзалне моторе за једносмјерну/наизмјеничну струју, моторе за једносмјерну и моторе за наизмјеничну струју)

ком

Генераторски агрегати с клипним моторима с унутрашњим сагорјевањем на паљење 
помоћу компресијеГенераторски агрегати са моторима са унутрашњим сагоријевањем са компресионим паљењем, снаге ≤ 7,5 kVA

ком
Генераторски агрегати са моторима са унутрашњим сагоријевањем с компресионим паљењем, снаге > 75 kVA али ≤ 

ком
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеГенераторски агрегати са моторима са унутрашњим сагоријевањем с компресионим паљењем, снаге > 375 kVA али ≤ 

ком
Генераторски агрегати са моторима с компресионим паљењем, снаге > 750 kVA ком
Остали трансформатори, капацитета снаге ≤ 16 KVАОстали трансформатори д.н., снаге ≤ 1 kVA ком
Баласти за сијалице и цијеви с пражњењем; статички конвертери; остали индукториИсправљачи (искљ. оне које се употребљавају са телекомуникацијским уређајима, машинама за аутоматску обраду података и њихове дијелове

ком

Инвертери, снаге > 7,5 kVA комИндуктори (искљ. индукционе калеме, реактивне калеме за катодне цијеви, сијалице и цијеви пуњене племенитим плином) 
ком

Дијелови за електромоторе, генераторе и трансформатореДијелови подесни за машине из HS 85.01 или 85.03
Производња уређаја за дистрибуцију и контролу електричне енергије
Електрични апарати за укључивање/искључивање и заштиту електричних струјних кола, 
за напон > 1 000 VОсигурачи за напон > 1kV комИзолациони прекидачи ирастављачи комДруги уређаји за спајање, прекидање … струјних кола > ком
Осигурачи за напон ≤ 1 000 VОсигурачи за напон ≤ 1 kV и за јачину струје ≤ 10 А комОсигурачи за напон ≤ 1 kV и за јачину струје > 10 А али ≤ 63 А комОсигурачи за напон ≤ 1 кВ и за јачину струје > 63 А ком
Аутоматски прекидачи струјних кола, за напон ≤ 1 000 VАутоматски осигурачи (прекидачи) струјних кола, за напон ≤ 1 kV и јачину струје ≤ 63 А

ком
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеАутоматски осигурачи (прекидачи) струјних кола, за напон ≤ 1 kV и јачину струје ≤ 63 А

ком
Апарати за заштиту струјних кола, д. н., за напон ≤ 1 000 VЕлектрични апарати за заштиту струјних кола за напон ≤ 1 kV и јачину струје > 125 А (искљ. осигураче, аутоматскe осигурачe (прекидачe) струјних кола)

ком

Релеји, за напон ≤ 1000 VРелеји и конектори за напон > 60 V али ≤ 1 kV ком
Плоче и остале основе, опрема за укључивање/ искључивање и заштиту уређаја, за напон ≤ Пултови за нумеричко управљање с уграђеним уређајем за аутоматску обраду података, за напон ≤ 1 kV

ком
Остале базе за електрично управљање, дистрибуцију електричне енергије, за напон ≤ 1000 V

ком
Дијелови апарата за дистрибуцију и контролу електричне енергијеПлоче, панели, конзоле, столови, ормари и остале базе за смјештај уређаја за електрично управљање и дистрибуцију електричне енергије (искљ. оне са већ уграђеном опремом)

ком

Плоче, панели, конзоле, столови, ормари и остале базе за смјештај уређаја за електрично управљање и дистрибуцију електричне енергије (искљ. оне са већ уграђеном опремом)

ком

Плоче, панели, конзоле, столови, ормари и остале базе за смјештај уређаја за електрично управљање и дистрибуцију електричне енергије (искљ. оне са већ уграђеном опремом)

ком

Производња батерија и акумулатора
Производња батерија и акумулатора
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Оловни акумулатори за погон клипних мотораОловни акумулатори за погон клипних мотора ком
Оловни акумулатори, сем за погон клипних мотораОловни акумулатори (искљ. батерије за електропокретаче мотора) бр. елем.
Производња жице и електроинсталационог материјала
Производња осталих електронских и електричних жица и каблова
Коаксијални каблови и остали коаксијални електрични проводнициИзоловани коаксијални каблови и остали коаксијални електрични проводници за пренос података и контролу, опремљени или неопремљени са конекторима
Остали електрични проводници, за напон ≤ 1000 VОстали електрични проводници за напон ≤ 1000 V, са конекторима Остали електрични проводници за напон ≤ 1000 V, са конекторима Остали електрични проводници за напон ≤ са конекторима Остали електрични проводници за напон ≤ 1000 V, без конектора 
Остали електрични проводници, за напон > 1 000 VИзоловани електрични проводници за напон > 1000 V (искљ. жице за намоте, коаксијалне каблове и друге коаксијалне електричне проводнике, комплети жица за паљење и друге сврхе који се користе у возилима, летјелицама, бродовима)
Производња електроинсталационог материјала
Прекидачи, волтаже ≤ 1 000 VЕлектрични апарати за прекидање електричних кола, за напон ≤ 1 kV (укљ. прекидаче на дугме и ротационе прекидаче) (искљ. релеје)

ком
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Утикачи, утичнице и остали уређаји за укључивање/искључивање и заштиту електричних 
струјних кола, д. н.Прикључни и контактни елементи за жице и кабеле, за напон ≤ 1 kV ком
Електрични изолациони прибор од пластикеЗидне утичнице, разводне кутије, кабловске полице од пластике за електрична колаИзолациони прибор од пластике; за електричне машине, апарате или опрему (искљ. електричне изолаторе)
Производња електричне опреме за расвјету
Производња електричне опреме за расвјету
Електричне свјетиљке за постављање на стол, уз кревет или на подЕлектричне свјетиљке које се постављају на столове, уз кревет или на под ком
Освијетљени знакови, освијетљене плочице с именима и сличноОсвијетљени знакови, освијетљене плочице с именима или натписима и слично (укљ. саобраћајне знакове)

ком
Лустери и остала електрична плафонска и зидна свјетлећа тијелаЛустери и остала електрична плафонска и зидна свјетлећа тијела (искљ. оне који се користе за расвјету отворених јавних простора или саобраћајница)

ком

Остале свјетиљке и опрема за расвјетуЕлектрична опрема за осветљавање и визуелну сигнализацију за моторна возила (искљ. обичне сијалице (са жарном нити) и сијалице с пражњењем, затворене рефлекторске улошке с уграђеним сијалицама, ултраљубичасте, инфрацрвене сијалице и лучне сијалице)Електричне сијалице и расвјетна тијела, од пластике и других материјала које се користе за сијалице са жарном нити и флоуресцентне цијеви
ком

Производња апарата за домаћинство
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Производња електричних апарата за домаћинство
Фрижидери и замрзивачи за домаћинствоКомбиновани фрижидеризамрзивачи, с одвојеним спољашњим вратима ком
Фрижидери за домаћинство (укљ. компресорске, електрично апсорпцијске) (искљ. уградбене)

ком
Замрзивачи усправног типа, капацитета ≤ 900 l ком
Електромеханички апарати за домаћинство, с уграђеним електромоторомОстали електромеханички апарати ком
Електротермички апарати за уређивање косе и апарати за сушење руку; електричне пеглеЕлектричне пегле ком
Електрични проточни или акумулациони гријачи воде и уроњиви гријачиЕлектрични проточни бојлери комЕлектрични гријачи воде и хидро гријачи (искљ. проточне гријалице воде) ком
Дијелови електричних апарата за домаћинствоДијелови електромеханичких апарата с уграђеним електромотором, за домаћинство (искљ. вакуумске усисиваче)Дијелови апарата за бријање и шишање с уграђеним електромотором
Производња неелектричних апарата за домаћинство
Неелектрични апарати за кување и гријачи тањира за домаћинство од гвожђа, челика и 
бакраОстали апарати за кухање и гријачи тањира за домаћинство, од гвожђа, челика или бакра, неелектрични

ком
Остали гријачи простора за домаћинство на гас (и комбинована), течно и чврсто горивоЖељезни или челични апарати на чврсто гориво, укљ. гријалице, камине, радијаторе (искљ. апарате за кухање и гријаче тањира)

ком
Неелектрични гријачи ваздуха и дистрибутери топлог ваздуха, д. н., од гвожђа и челикаНеелектрични гријачи ваздуха и дистрибутери топлог ваздуха од гвожђа или челика, д.н. ком
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Дијелови пећница, шпорета, гријаћих тањира и сличних неелектричних апарата за 
домаћинствоГвоздени или челични дијелови за жељезне или гвоздене пећи, шпорете, камине, кувала, роштиље, плинске решое, гријаче тањира и сличнe неелектричнe апаратe за домаћинство на гас, текућа или чврста горива
Производња остале електричне опреме
Производња остале електричне опреме
Индикаторске плоче с уграђеним уређајима с течним кристалима или свјетлећим диодама; 
електрични апарати за звучну или визуелну сигнализацијуЕлектрични уређаји за звучну или визуелну сигнализацију, д.н.
Дијелови остале електричне опреме; електрични дијелови машина и апарата, д. н.Електрични дијелови машина и апарата, д.н.
Производња машина и опреме, д. н.
Производња машина за општу намјену
Производња мотора и турбина, осим мотора за авионе и моторна возила
Дијелови осталих мотора, д. н.Дијелови погодни само или углавном за клипне моторе с унутрашњим сагоријевањем на паљење помоћу компресије 
Производња хидрауличних погонских уређаја
Хидрауличне и пнеуматске погонске машине и мотори, линеарног дјеловања (цилиндри)Хидраулични цилиндри комПнеуматски погони линеарног дјеловања (укљ. цилиндре) ком
Хидраулични системиХидраулични системи (претварачи снаге с погоном) ком
Дијелови хидрауличних погонских уређајаДијелови хидрауличних погонских уређаја
Производња осталих пумпи и компресора
Пумпе за гориво, подмазивање, расхладне медије и бетонПумпе за гориво, мазиво и расхладна средства, за моторе са унутрашњим сагоријевањем ком
Осцилирајући потисни компресориНаизмјенични потисни компресори, који имају мјерач притиска капацитета ≤ 15 бара, који даје проток ≤ 60 m³/час

ком
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеНаизмјенични потисни компресори, који имају мјерач притиска капацитета > 15 бара, који даје проток ≤ 120 m³/час

ком
Дијелови ваздушних и вакуумских пумпи, ваздушних и гасних компресора, вентилатора и 
напаДијелови ваздушних и вакуумских пумпи, ваздушних и плинских компресора, вентилатора и поклопаца мотора
Производња осталих славина и вентила
Вентили за снижавање притиска, контролни и сигурносни вентилиБезбједносни или испусни вентили за цјевоводе, бојлере, танкове, каце и сл.
Вентили за регулисање и контролу процеса, запорни вентили, округли и остали вентилиОстали заптивни вентили, од челика
Дијелови славина, вентила и сличних производаДијелови славина, вентила и сличних уређаја за цијеви, бојлере, резервоаре, цистерне, каце (укљ. вентиле за снижавање притиска и термостатски контролисане вентиле)
Производња лежајева, преносника, преносних и погонских елемената
Зупчаници; куглична и ваљкаста вретена; мјењачке кутије и остали мјењачи брзинаОстала кућишта зупчаника
Куглице, иглице и ваљци; дијелови кугличних и ваљкастих лежајеваКуглице, иглице и ваљци за кугличне или ваљкасте лежајевеДијелови кугличних или ваљкастих лежајева (искљ. куглице, игле и ваљке)
Дијелови лежајева и погонских елемената, д. н.Дијелови преноса, зубаца и радилица, курбле, отворених ваљкасти лежајеви осовина, зупчаника, куглично /ваљкастих вијака, мјењачких кутија, претварача снаге, замајаца, каишника, спојница, осовинских спојки, универзалних спојника
Производња осталих машина за општу намјену
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Производња индустријских пећи, ложишта и горионика
Горионици; механички уређаји за ложење; механички избацивачи пепела и сличноМеханички уређаји за ложење (укљ. механичке одстрањиваче пепела, механичке решетке и сличнe уређајe)

ком
Индустријски или лабораторијски електрични горионици и пећи; индукциона и 
диелектрична гријаћа опремаЕлектричне пећи за пекаре, фабрике кекса, колача, итд. ком
Производња уређаја за дизање и преношење
Торањске дизалице; дизалице (кранови); покретне платформе за подизање, покретни 
носачи и теретни камиони опремљени дизалицом (краном)Мосни путујући кранови, на фиксном носачу ком
Лифтови, покретне степенице и стазе за ходањеЕлектро управљани лифтови и дизалице за велике терете с малом висином дизања ком
Остали уређаји за дизање, преношење, утовар и истоварУређаји за подизање, руковање, утовар или истовар, д.н. ком
Дијелови опреме за дизање и преношењеДијелови машина из HS 84.25, 84.27 и 84.28 (искљ. за лифтове, дизалице за велике терете с малом висином дизања или покретне степенице) Дијелови лифтова, дизалица за велике терете с малом висином дизања или покретних степеница) Дијелови за самоходна радна теретна возила, за транспорт робе на кратким удаљеностима, вучна возила која се користе на жељезничким станицама (искљ. преноснике опремљене уређајима за подизање и руковање)
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Ведра, лопате, хватаљке и клијешта за дизалице, кранове и сличноВедра, лопате, хватаљке и клијешта за дизалице с покретним краком за бродске дизалице, кранове, покретне конструкције за дизање, радна вучна возила с краном, булдожери, заравњивачи, багери, багери "кашикари", итд., за ралице за снијег
Производња канцеларијских машина и опреме (осим производње рачунара и 
периферне опреме)
Књиговодствене машине, регистар касе, машине за франкирање поште, за обраду поште, 
машине за издавање карата и сличне машине, с уграђеним уређајем за рачунањеКњиговодствене машине, регистар касе, машине за франкирање поште, машине за издавање карата и сличне машине с уграђеним уређајем за рачунање 

ком

Дијелови и прибор за писаће машине и рачунске машинеДијелови и прибор за писаће машине и рачунске машине 
Производња ручних преносивих алата са сопственим погоном
Остали преносиви ручни алат са сопственим погономРучни алат, пнеуматски, ротациони, укљ. комбиноване ротационо перкусионе ком
Дијелови електромеханичког алата који се при раду држи у руци, с уграђеним електричним 
моторомДијелови за ланчане пиле и остале ручне алате са уграђеним мотором (искљ. за пнеуматске алате)
Дијелови осталих преносних ручних алатаДијелови за пнеуматске ручне алате
Производња расхладне и вентилационе опреме, осим оне за домаћинство
Измјењивачи топлоте и уређаји за утечњавање ваздуха и других гасоваИзмјењивачи топлоте ком
Уређаји за климатизацијуУређаји за климатизацију, без уграђене расхладне јединице, централни дио за управљање клима уређајем, њихова кућишта и терминали, јединице константног волумена и вентилатори

ком
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Уређаји и апарати за филтрирање и прочишћавање гасова, д. н.Уређаји и апарати за филтрирање или прочишћавање гасова (искљ. доводне филтере за моторе с унутрашњим сагоријеванјем)
ком

Дијелови опреме за хлађење и замрзавање и топлотне пумпеДијелови расхладне опреме која није за домаћинство (укљ. испариваче и кондензаторе) ком
Дијелови расхладне опреме која није за домаћинство (укљ. испариваче и кондензаторе) ком
Дијелови расхладне опреме која није за домаћинство (укљ. испариваче и кондензаторе) ком
Дијелови за расхладне уређаје у форми намјештаја, дијелови топлотних пумпи, дијелови расхладне опреме за домаћинство (испариваче и кондензатори) (искљ. испариваче и кондензаторе расхладне опреме који нису за домаћинства)Дијелови машина, уређаја и лабораторијске опреме, електрично загријавани или не, за обраду материјала путем промјене температуре и дијелови неелектричних проточних или акумулационих гријача воде, д. н. 
Производња осталих машина за општу намјену, д. н.
Филтери за уље, гориво и усисни ваздух, за моторе с унутрашњим сагорјевањемФилтери за уље или гориво, за моторе с унутрашњим сагоријевањем ком
Филтери за усисни ваздух, за моторе с унутрашњим сагоријевањем ком
Машине за чишћење, пуњење, паковање и замотавање флаша и друге амбалажеМашине за паковање или обмотавање (искљ. за пуњење, затварање, заптивање, печаћење, етикетирање флаша, конзерви, кутија и сл. посуда)

ком
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Остали уређаји за вагање и мјерењеАутоматски индустријски уређаји и ваге за вагање и сортирање, максималног капацитета ≤ 5000 kg
ком

Дијелови центрифуга; дијелови машина и апарата за филтрирање и прочишћавање 
течности и гасоваДијелови апарата и уређаја за филтрирање и прочишћавање течности или гасова (искљ. за центрифуге и центрифугалне сушилице)
Производња машина за пољопривреду и шумарство
Производња машина за пољопривреду и шумарство
ПлуговиПлугови ком
Дрљаче, бране, култиватори, плијевилице и копачицеТањираче комДрљаче са зупцима (искљ. тањираче) комПљевилице и копачице ком
Сијачице, садилице и расађивачиСијачице (машине за сијање) с централним погоном и прецизним размаком сијања за пољопривреду и вртларство

ком
Растурачи стајског и вјештачког ђубриваРастурачи минералног или хемијског ђубрива за припрему тла ком
Машине за сијеноМашине за сијено ком
Машине за избацивање, распршивање и прскање течности или праха за пољопривреду и 
вртларствоУређаји за наводњавање за пољопривреду и вртларство комПрскалице или распршивачи праха, за уградњу на трактор или вучу трактором (искљ. уређаје за наводњавање)

ком
Машине за припрему сточне хранеМашине за припрему сточне хране ком
Машине за пољопривреду, шумарство, перадарство и узгој пчела, д. н.Машине за шумарство ком
Производња машина за обраду метала и алатних машина
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Производња машина за обраду метала
Машине за савијање, пресавијање и поравнање металаНенумерички управљане машине за савијање, пресавијање, исправљање или равнање за обраду равних металних производа (укљ. пресе)

ком

Машине за пробијање или исјецање металаНумерички управљане машинске маказе за обраду метала (укљ. пресе) (искљ. машине за пробијање комбиноване с машинским маказама)
ком

Ненумерички управљане машинске маказе за обраду метала (укљ. пресе) (искљ. машине за пробијање комбиноване с машинским маказама)
ком

Машине за слободно ковање или ковање у уковању и батови; хидрауличне пресе и пресе за 
обраду метала, д. н.Хидрауличне пресе за обраду метала ком
Дијелови и опрема за машине за обраду металаДијелови и опрема за алатне машине за резање метала (искљ. држаче алата и самоотварајуће главе за нарезивање навоја, држаче предмета, подионе главе и друге посебне додатне уређаје за алатне машине)Дијелови и опрема за алатне машине за обликовање метала (искљ. држаче алата и самоотварајуће главе за нарезивање навоја, држаче предмета, подионе главе и друге посебне додатне уређаје за алатне машине)
Производња осталих алатних машина
Алатне машине за обраду дрвета, плута, кости, тврде гуме, тврде пластике и сличних 
тврдих материјала; машине за електронско наношењеВишенамјенске машине с ручним преносом изратка између поступака обраде, за обраду дрвета, плута, кости, тврде гуме, тврде пластике или сличних тврдих материјала

ком
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеВишенамјенске машине с аутоматским преносом изратка између поступака обраде, за обраду дрвета, плута, кости, тврде гуме, тврде пластике или сличних тврдих материјала

ком

Машине за цијепање, сјечење или љуштење дрвета, плуте, кости, тврде гуме, пластике и сличних тврдих материјала 
ком

Производња осталих машина за посебну намјену
Производња машина за металургију
Дијелови машина за металургију; дијелови машина за ваљање металаДијелови за машине за ваљање (искљ. ваљке)
Производња машина за руднике, каменоломе и грађевинарство
Транспортери који раде континуирано, за радове под земљомЕлеватори и транспортери који раде непрекидно, за радове под земљом ком
Самоходне машине за набијање и друмски ваљциМашине за сабијање којима се управља сједећи на њој и слично ком
Остале машине за равнањеСњежне грталице и "ролбе" ком
Машине за сортирање, мљевење, мијешање и сличну обраду земље, камена, руда и других 
минералних материјалаМашине за сортирање, просијавање, сепарацију, испирање; машине за дробљење, брушење, мијешање, гњечење (искљ.мјешалице за бетон/малтер, машине за мијешање минералних супстанци с битуменом)

ком

Дијелови машина за бушење, ископавање, поравнавање; дијелови кранаДијелови машина за бушење или дубоко бушење Дијелови машина за премјештање земље, бродских дизалица, кранова, порталне покретне дизалице искљ. посуде, лопатице, хватаљке, дршке, сјечива (све типове грађевинске опреме), за машине за бушење и дубоко бушење
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Дијелови машина за класирање, мљевење и сличну обраду земље, камена и сличноДијелови машина из HS 84.74
Производња машина за индустрију хране, пића и дувана
Машине за мљевење и обраду житарица и сушеног поврћа, д. н.Машине за мљевење или обраду житарица и сушеног махунастог поврћа (искљ. машине за пољопривредна газдинства) 

ком
Сушаре пољопривредних производаСушаре пољопривредних производа поступком који укључује промјену температуре

ком
Машине, д. н., за индустријску припрему и производњу хране и пића, укључујући масти и 
уљаИндустријске пекарске машине (искљ. неелектричне пећи) комИндустријске машине за припрему меса или перади комМашине за припрему или производњу хране и пића, д.н. ком
Дијелови машина за индустрију хранеДијелови машина из HS 84.38
Производња машина за пластичне масе и гуму
Машине, д. н., за обраду пластике и гуме или за израду производа од тих материјалаМашине за истискивање (екструдери) за обраду гуме или пластике или за израду производа од гуме или пластике 

ком
Дијелови машина, д. н., за обраду пластике и гуме или за израду производа од тих 
материјалаДијелови машина за обраду гуме или пластике или за израду гумених или пластичних производа (искљ. калуп)
Производња осталих машина за специјалну намјену, д. н.
Дијелови осталих машина за посебне намјенеДијелови машина за уградњу електричних/електронских лампи, цијеви, прекидача или блиц сијалица у стаклене омотаче, за производњу/топлу обраду стакла/производа од стакла (искљ. калупе за стакло)
Производња моторних возила, приколица и полуприколица

Индустријска производња у Босни и Херцеговини за годину – резултати



Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Производња моторних возила
Производња моторних возила
Клипни мотор с унутрашњим сагоријевањем на паљење помоћу компресије, за возила 
(дизелски или полудизелски мотори)Клипни мотори са унутрашњим сагоријевањем на паљење помоћу компресије (дизел или полудизел) (искљ. за трамвајске или жељезничке композиције)

ком

Производња каросерија за моторна возила; производња приколица и 
полуприколица
Производња каросерија за моторна возила; производња приколица и 
полуприколица
Каросерије за моторна возилаКаросерије за теретна возила (камионе), комби, аутобусе, дампере (самоистовариваче) и моторна возила посебне намјене (укљ. потпуно опремљене и недовршене каросерије, возила за транспорт ≥ 10 особа)

ком

Контејнери специјално грађени и опремљени за једну или више врста превозаПосуде за транспорт (контејнери) специјално конструисани и опремљени за један или више начина транспорта (укљ. контејнере за транспорт течности)
ком

Остале приколице и полуприколицеОстале приколице и полуприколице за превоз робе ком
Дијелови приколица, полуприколица и других возила која нису на механички погонШасије за приколице, полуприколице и за остала несамоходна возила ком
Остали дијелови за приколице, полуприколице и за остала несамоходна возила (искљ. шасије, каросерије, осовине)
Производња дијелова и прибора за моторна возила
Производња електричне и електронске опреме за моторна возила
Сетови водича за паљење и остали сетови водича за друмска моторна возила, авионе и 
бродовеКомплети изолованих жица за паљење и други комплети жица који се користе у возилима, авионима и бродовима
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Свјећице за паљење; магнети за паљење; динамо магнети; магнети замашњаци; 
разводници; свици за паљењеСвјећице за паљење комРазводници и калемови за паљење 
Стартери и стартер генератори за двоструку употребу; остали генератори и опремаЕлектропокретачи мотора (анласери) и електропокретачи генератори с двоструком намјеномГенератори за моторе са унутрашњим сагоријевањем (укљ. динаме и алтернаторе) (искљ. електропокретачегенераторе)
Електрична опрема за расвјету и сигнализацију, брисачи вјетробрана, одлеђивачи и 
одмагљивачи за мотоцикле и моторна возилаОпрема за звучну сигнализацију за мотоцикле или моторна возила Брисачи вјетробрана и уређаји за одмрзавање и одмагљивање, за мотоцикле или моторна возила
Дијелови остале електричне опреме за моторна возила и мотоциклеДијелови електричне опреме за паљење или покретање, генератори и прекидачи за моторе с унутрашњим сагоријевањемДијелови опреме из HS 85.12
Производња осталих дијелова и прибора за моторна возила
Сједишта за моторна возилаСједишта за моторна возила ком
Сигурносни појасеви, сигурносни ваздушни јастуци и дијелови и прибор каросеријаДијелови и прибор за каросерије (укљ. кабине), д.н.
Дијелови и прибор, д. н., за моторна возилаКочнице и серво кочнице и њихови дијелови (искљ. немонтиране облоге или штитнике)Мјењачке кутије и њихови дијелови комИздувни лонци, издувне цијеви и њихови дијеловиКвачила и њихови дијеловиВолани, управљачки стубови и управљачке кутије; њихови дијелови
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеОстали дијелови и прибор, д.н., за возила из HS 87.01 до 87.05; њихови дијелови

Производња осталих саобраћајних средстава
Изградња бродова и чамаца
Изградња чамаца за разоноду и спортских чамаца
Остали чамци за разоноду и спорт; ронилачки чамци и кануиМоторни чамци и моторне јахте, за разоноду или спорт (искљ. оне са ванбродским мотором) 

ком
Производња жељезничких локомотива и шинских возила
Производња жељезничких локомотива и шинских возила
Жељезнички и трамвајски путнички вагони, несамокретни; пртљажни вагони и остали 
специјални вагониЖељезнички/трамвајски путнички вагони; пртљажни вагони, поштански вагони и остали жељезнички/трамвајски вагони за специјалне сврхе (искљ. жељезничка/трамвајска возила за одржавање/сервисирање, самоходна)

ком

Жељезнички и трамвајски теретни вагони за пријевоз робе, несамокретниЖељезнички или трамвајски теретни вагони за превоз робе, несамоходни ком
Дијелови жељезничких и трамвајских локомотива или других шинских возила; уређаји и 
опрема за пруге, те њихови дијелови; механичка опрема за контролу саобраћајаДијелови локомотива или других шинских возила
Услуге одржавања, поправака, генералног ремонта и опремања жељезничких и 
трамвајских локомотива и шинских возилаГенерални ремонт жељезничких и трамвајских локомотива и шинских возила еф. час
Производња ваздухопловних и васионских летјелица и припадајућих превозних 
средстава и опреме
Производња ваздухопловних и васионских летјелица и припадајућих превозних 
средстава и опреме
Услуге одржавања и поправака ваздухплова и мотора за ваздухопловеГенерални ремонт мотора за летјелице за цивилну употребу еф. час
Производња саобраћајних средстава, д. н.
Производња мотоцикала
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Мотоцикли и бицикли с помоћним клипним мотором с унутрашњим сагорјевањем, 
запремине цилиндра > 50 cm3Мотоцикли и бицикли с клипним мотором с унутрашњим сагоријевањем, капацитета > 50 cm³

ком
Дијелови и прибор мотоцикла и приколица мотоциклаДијелови и прибор мотоцикла и приколица мотоцикла ком
Производња бицикала и инвалидских колица
Бицикли и друга слична возила без мотораБицикли и друга слична возила (укљ. трицикле за испоруку), немоторизовани ком
Дијелови и прибор бицикала и других сличних возила, немоторизованих те од инвалидских 
колицаРамови и предње виљушке за бицикле комРамови и предње виљушке за бицикле комРамови и предње виљушке за бицикле комДијелови и прибор бицикала и других сличних возиланемоторизованих (искљ.рамове и предње виљушке)

ком
Дијелови и прибор бицикала и других сличних возила, немоторизованих (искљ.рамове и предње виљушке)

ком
Дијелови и прибор бицикала и других сличних возила, немоторизованих (искљ.рамове и предње виљушке)

ком
Производња осталих саобраћајних средстава, д. н.
Остала превозна средства, д. н.Возила без механичког погона (укљ. индустријска колица, ручна колица за пртљаг, колица за тешке терете, ручна колица за голф, искљ. колица у продавницама)

ком

Производња намјештаја
Производња намјештаја
Столице и њихови дијелови; дијелови намјештаја
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Сједишта, углавном с металним оквиромОкретна сједишта са подешавањем висине (искљ. сједишта за медицинску, хируршку, стоматолошку или ветеринарску употребу и бријачке столице)
ком

Тапацирана сједишта с металним оквиром (искљ. окретна сједишта, сједишта за медицинску, хируршку, стоматолошку или ветеринарску употребу, бријачке и сличне столице, за моторна возила, за летјелице)

ком

Нетапацирана сједишта с металним оквиром (искљ. окретна сједишта, сједишта за медицинску, хируршку, стоматолошку или ветеринарску употребу, бријачке и сличне столице, окретна сједишта)

ком

Сједишта, углавном с дрвеним оквиромСједишта која се могу претворити у лежајеве (искљ. баштенске столице или опрему за камповање)
ком

Тапацирана сједишта с дрвеним оквиром (укљ. тросјед; искљ. окретна сједишта)
ком

Нетапацирана сједишта с дрвеним оквиром (искљ. окретна сједишта) ком
Остала сједиштаОстала сједишта из HS 94.01, д.н. ком
Дијелови сједиштаДијелови сједишта ком
Дијелови намјештаја (сем сједишта)Дијелови намјештаја од метала (искљ. медицински, хируршки, стоматолошки или ветеринарски намјештај, сједишта, бријачке столице за специјално израђен намјештај за hi fi системе, видео или телевизију)
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеДијелови намјештаја од дрвета (искљ. медицински, хируршки, стоматолошки или ветеринарски намјештај, сједишта за специјално израђен намјештај за hiсистеме, видео или телевизију)

m³

Производња намјештаја за пословне и продајне просторе
Канцеларијски метални намјештајКанцеларијски метални намјештај ком
Канцеларијски дрвени намјештајКанцеларијски дрвени намjештај ком
Дрвени намјештај за продавницеДрвени намјештај за продавнице ком
Производња кухињског намјештаја
Кухињски намјештајКухињски намјештај ком
Производња мадраца

Носачи мадрацаНосачи мадраца (укљ. дрвене или металне оквире с уграђеним опругама или челичном мрежом, тапациране подлоге мадраца, с дрвеним летвама, диване)
ком

Мадраци, осим носача мадрацаМадраци од пјенасте гуме (укљ. с металним оквирима) (искљ. водене и пнеуматске мадраце) ком
Мадраци с металним опругама (искљ. од пјенасте гуме или пластике) ком
Мадраци (искљ. с опругама изнутра, од пјенасте гуме или пластике) ком
Производња осталог намјештаја
Метални намјештај, д. н.Метални намјештај (искљ. канцеларијски, медицински, хируршки, стоматолошки или ветеринарски намјештај; бријачке столице ормарићи и сталци специјално израђени за fi системе, видео и телевизију)
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Дрвени намјештај за опремање спаваћих соба, соба за дневни боравак и трпезаријеДрвени намјештај за спаваће собе (искљ. уградбене плакаре, носаче мадраца, свјетиљке и расвјетна тијела, огледала намијењена за постављање на под, сједишта)
ком

Дрвени намјештај за трпезарије и дневне собе (искљ. огледала намијењена за постављање на под, сједишта) 
ком

Дрвени намјештај, д. н.Остали дрвени намјештај (искљ. намјештај за спаваће собе, трпезарије и дневне собе, кухиње, за продавнице, медицински, хируршки, зубарски/ветеринарски намјештај, ормарићи и сталци специјално израђени за hiсистеме, видео и телевизију)

ком

Намјештај од пластике и осталих материјала, (нпр. трске, пруца, бамбусаНамјештај од осталих материјала осим од метала, дрвета или пластике (искљ. сједишта, ормариће и сталке специјално израђене за hiсистеме, видео и телевизију)
ком

Остала прерађивачка индустрија
Производња музичких инструмената
Производња музичких инструмената
Остали музички инструментиУдарачки музички инструменти ком
Производња игара и играчака
Производња игара и играчака
СлагалицеСлагалице ком
Производи за билијар, лунапарк, столне и собне игре; остале игре на аутоматима с 
убаченим кованим новцем или жетономИгре које се пуштају у рад металним, папирним новцем, жетонима или другим сличним предметима (искљ. опрему за аутоматске куглане)

ком
Производња медицинских и стоматолошких инструмената и прибора
Производња медицинских и стоматолошких инструмената и прибора
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Ињекције, игле, катетери, каниле и слично; окулистички и остали инструменти и апарати, 
д. н.Игле, катетери, каниле и слично за медицину, хирургију, зубарство или ветеринарство (искљ. цјевасте металне игле и хируршке игле за шивење)

ком
Опрема за бубрежну дијализу ком
Вјештачки зглобови; ортопедска помагала; вјештачки зуби; зубне протезе; вјештачки 
дијелови тијела, д. н.Вјештачки зглобови комОртопедске справе, лонгете и друга помагала за преломе комВјештачки зуби од осталих материјала (укљ. металне плочице за учвршћивање) (искљ. зубне протезе или дијелове зубних протеза)

ком
Зубарски елементи (укљ. вјештечке протезе и дијелове зубних протеза, металне круне, ливене лимене мостове, мостове од нерђајућег челика) (искљ. појединачне умјетне зубе)

ком

Вјештачки дијелови тијела (искљ. вјештачке зубе и зубарске елементе, вјештачке зглобове, ортопедска помагала и помагала за преломе, стимулаторе срца (пејсмејкере))

ком

Дијелови и прибор протетских и ортопедских помагалаДијелови и прибор за производе и апарате из HS ком
Медицински, хируршки, зубарски и ветеринарски намјештај; бријачке и сличне столице, те 
њихови дијеловиМедицински, хируршки или ветеринарски намjештај, и њихови дијелови (искљ. столове и столице за рендгенско зрачење)

ком
Контактна сочива; сочива за наочале од свих врста материјалаНемонтирана сочива за наочале за корекцију вида, фино обрађена с обје стране, осим једнофокусних

ком
Прерађивачка индустрија, д. н.
Остала прерађивачка индустрија, д. н.
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Заштитни покривачи и остали заштитни производиЗаштитне рукавице с прстима, рукавице с одвојеним палцем и рукавице без прстију од коже или умјетне коже 
пари

Плоче и плочице за писање; датумари, печати и нумератори и слично; траке за писаће 
машине или сличне траке; јастучићи за печате на тинтуЖигови за стављање датума, печаћење, нумерисање, итд., за ручну употребу ком
Кишобрани и сунцобрани; штапови за шетњу, штапови за сједење, бицеви, палице за јахаче 
и сличноКишобрани, сунцобрани и слично (укљ. футроле за кишобране) ком
Копче (друкери), нитне и слично, те њихови дијелови; дугмад; патентни затварачиПатентни затварачи, нитне, копче и њихови дијелови; дугмад; клизни затварачи
Свијеће, воштанице и сличноСвијеће, воштанице и слично (укљ. кандила с пловком) (искљ. анти астматичне свијеће, воштане шибице, сумпором обрађене траке, фитиље и свијеће)
Остали разноврсни производи, д. н.Остали разноврсни производи, д.н. (мртвачки сандуци, глобуси, штампани (искљ. рељефне глобусе))

ком
Поправка и инсталација машина и опреме
Поправка производа од метала, машина и опреме
Поправка готових производа од метала
Услуге поправке и одржавања цистерни, резервоара и контејнера од металаУслуге поправки и одржавања металних цистерни, резервоара и сличних спремника еф. час
Услуге поправке и одржавања парних котлова, сем котлова за централно гријање топлом 
водомУслуге одржавања и поправака парних котлова (искљ. котлове за централно гријање топлом водом) и система металних цјевовода у индустријским постројењима

еф. час
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеУслуге одржавања и поправака парних котлова (искљ. котлове за централно гријање топлом водом) и система металних цјевовода у индустријским постројењима

еф. час

Услуге одржавања и поправака парних котлова (искљ. котлове за централно гријање топлом водом) и система металних цјевовода у индустријским постројењима
еф. час

Поправка машина
Услуге поправке и одржавања мотора и турбина, сем мотора за ваздухоплове и моторна 
возилаПоправке и одржавање мотора и турбина (искљ. моторе за летјелице и моторна возила) еф. час
Услуге поправке и одржавања уређаја за цјевоводе, осталих црпки, компресора, славина и 
вентилаПоправке и одржавање пумпи и компресора еф. часПоправке и одржавање славина и вентила еф. час
Услуге одржавања и поправке уређаја за дизање и преношењеПоправке и одржавање уређаја за дизање и преношење еф. час
Услуге одржавања и поправке некућанске расхладне и вентилацијске опремеПоправке и одржавање уређаја за хлађење и вентилацију који се не користе у домаћинству еф. час
Услуге одржавања и поправке осталих машина за опште намјене, д. н.Поправке и одржавање осталих машина опште намјене, д.н. еф. час
Услуге поправке и одржавања машина за обраду метала и алатних машинаУслуге поправки и одржавања алатних машина за обраду метала еф. час
Услуге поправке и одржавања машина за металургијуПоправке и одржавање машина за металургију еф. час
Услуге поправке и одржавања машина за руднике, каменоломе и грађевинарствоУслуге поправке и одржавања машина за руднике, каменоломе и грађевинарство еф. час
Услуге поправке и одржавања машина за индустрију хране, пића и дуванаУслуге поправке и одржавање машина за прераду хране, пића и дувана еф. час
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Услуге поправке и одржавања машина за индустрију папира и картонаУслуге поправке и одржавања машина за индустрију папира и картона еф. час
Услуге поправке и одржавања за остале машине за посебне намјенеПоправке и одржавање осталих машина за специјалне намјене, д.н. еф. час
Поправка електронске и оптичке опреме
Услуге одржавања и поправке инструмената и апарата за мјерење, контролу, тестирање, 
навигацијуПоправке и одржавање инструмената и апарата за мјерење, контролу, тестирање, навигацију и остале намјене (искљ. опрему за контролу индустријских процеса) 

еф. час

Услуге поправке и одржавања опреме за ирадијацију, електромедицинске и 
електротерапеутске опремеУслуге поправке и одржавања медицинске и хируршке опреме еф. час
Услуге поправке и одржавања остале професионалне електроничке опремеУслуге поправке и одржавања остале професионалне електронске опреме еф. час
Поправка електричне опреме
Услуге поправке и одржавања електромотора, генератора, трансформатора и опреме за 
дистрибуцију и контролу електричне енергијеУслуге поправке и одржавања електромотора, генератора и трансформатора еф. час
Услуге поправке и одржавања опреме за дистрибуцију и контролу електричне енергије еф. час
Услуге поправке и одржавања остале професионалне електричне опремеПоправак и одржавање електричне опреме (искљ. уређаје за дистрибуцију и контролу електричне енергије, моторе, генераторе и трансформаторе, телевизијскеи радијске одашиљаче)

еф. час

Поправка и одржавање бродова и чамаца
Услуге поправке и одржавања бродова и чамацаПоправак и одржавање бродова, чамаца и плутајућих конструкција (искљ. јахте, друга пловила за разоноду и спорт, чамце на весла и кануе)

еф. час
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Поправка и одржавање авиона и васионских летјелица
Услуге поправке и одржавања ваздухоплова и свемирских летјелицаПоправка и одржавање цивилних летјелица и њихових мотора еф. час
Поправка и одржавање осталих саобраћајних средстава
Услуге поправке и одржавања жељезничких локомотива и шинских возилаПоправак и одржавање жељезничких и трамвајских локомотива и осталих шинских возила и механичке (и електромеханичке) опреме за сигнализацију, безбједност или контролу саобраћаја 

еф. час

Поправка остале опреме
Услуге поправке остале опремеУслуге поправке церада и опреме за камповање и осталих готових текстилних производа еф. час
Инсталација индустријских машина и опреме
Инсталација индустријских машина и опреме
Услуге инсталирања парних котлова, сем котлова за централно гријање топлом водом, 
укључујући инсталирање цијевних система у индустријским погонимаУслуге уградње парних котлова (искљ. котлове за централно гријање топлом водом), укљ. услуге уградње система металних цјевовода у индустријским постројењима

еф. час

Услуге инсталирања канцеларијских и књиговодствених машинаМонтажа канцеларијских машина еф. час
Услуге инсталирања осталих машина за опште намјенеМонтажа пумпи и компресора еф. часМонтажа индустријских пећи и горионика еф. часМонтажа опреме за дизање и манипулацију (искљ. лифтове и покретне степенице) еф. час
Монтажа уређаја за хлађење и вентилацију који се не користе у домаћинству еф. час
Услуге инсталирања индустријских машина и опреме за пољопривредуМонтажа машина за пољопривреду и шумарство еф. час
Услуге инсталирања индустријских машина и опреме за металургијуМонтажа машина за металургију еф. час
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испоруке

Услуге инсталирања индустријских машина и опреме за рудникеУслуге монтаже машина за руднике, каменоломе и грађевинарство еф. час
Услуге инсталирања индустријских машина и опреме за индустрију хране, пића и дуванаУслуге монтаже машина за прераду хране, пића и дувана еф. час
Услуге инсталирања осталих машина за посебну намјенуМонтажа осталих машина за посебне намјене, д.н. еф. час
Услуге инсталирања професионалне електроничке опремеУслуге монтаже професионалне електронске опреме еф. час
Услуге инсталирања електричне опремеМонтажа уређаја за дистрибуцију и контролу електричне енергије еф. час
Монтажа остале електричне опреме (искљ. електричну опрему за сигнализацију за стазе за мотоцикле, путеве...)

еф. час
Услуге инсталирања опреме за контролу индустријских процесаПројектовање и монтажа индустријске процесне контролне опреме и аутоматизованих производних постројења 

еф. час
ПРОИЗВОДЊА И СНАБДИЈЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ, ПАРОМ 
И КЛИМАТИЗАЦИЈА
Производња и снадбијевање електричном енергијом, гасом, паром и 
климатизација
Производња, пренос и дистрибуција електричне енергије
Производња електричне енергије
Електрична енергијаЕлектрична енергија из термоенергетских постројењаЕлектрична енергија из термоелектранаЕлектрична енергија из хидроелектрана
Пренос електричне енергије
Услуге преноса електричне енергијеУслуге преноса електричне енергије
Дистрибуција електричне енергије
Услуге дистрибуције електричне енергијеУслуге дистрибуције електричне енергије
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Врста производнје – Редовна производнја
– Производња на основу уговора

Продата количина за редовну производњу
Испоручена количина за производњу на основу 
уговора
Вриједност продаје за редовну производњу

Вриједност накнаде за производњу на основу 
уговора

Шифра Назив дјелатности и производа
Врста

производње
Јединица 
мјере

Произведена 
количина

Продата
испоручен
количина

Вриједност 
продаје
накнаде за 
испорукеУслуге дистрибуције електричне енергије

Трговина електричном енергијом
Услуге трговине електричном енергијомУслуге трговине електричном енергијом
Производња гаса; дистрибуција гасовотих горива цјевоводима
Дистрибуција гасовитих горива цјевоводима
Услуге дистрибуције гасовитих горива дистрибутивном мрежомУслуге дистрибуције гасовитих горива дистрибутивном мрежом m³
Производња и снадбијевање паром и климатизација
Производња и снадбијевање паром и климатизација
Пара и топла водаПроизводња пареПроизводња топле и вреле воде
Услуге снабдјевања паром и топлом водом дистрибутивном мрежомУслуге испоруке паре, топле и вреле воде преко дистибуционе мреже
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Врста производње Регион
Подручје

Укупно

Властита производња (0)
Вриједност продаје

БиХФБиХРСБДБиХ
Производња по 
уговору (1)
Вриједност накнаде

БиХФБиХРСБДБиХ
Укупна производња (0+1)
Вриједност продаје и 
вриједност накнаде

БиХФБиХРСБДБиХ
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