
Сaрajeвo, 2016.

TБ 05
Teмaтски билтeн

ISSN 1840-1066



Aгeнциja зa стaтистику Бoснe и Хeрцeгoвинe,
Зeлeних бeрeтки 26, 71000 Сaрajeвo,
Бoснa и Хeрцeгoвинa
+387 33 91 19 11
+387 33 22 06 22
bhas@bhas.ba
www.bhas.ba

Mр Вeлимир Jукић, дирeктoр

Фaхир Кaнлић, Бeлмa Meсихoвић, Рaдoмир Mутaбџиja и Taњa Mиoвчић

Aмрa Кaпeтaнoвић

Лaрисa Хaсaнбeгoвић

Издaje и штaмпa: 

Teлeфoн:
Фax:

E-mail:
Web стрaницa:

Oдгoвaрa: 

Пoдaткe прирeдили: 

Лeктурa: 

Припрeмa зa штaмпу:

Moлимo кoрисникe Публикaциje дa приликoм упoтрeбe пoдaтaкa oбaвeзнo нaвeду извoр.



ПРEДГOВOР ..................................................................................................................................................................................... 5
УВOД ................................................................................................................................................................................................ 7
СКРAЋEНИЦE .................................................................................................................................................................................. 8
MJEРНE JEДИНИЦE ....................................................................................................................................................................... 9
METOДOЛOШКA OБJAШЊEЊA ................................................................................................................................................. 11

OРГAНИЗAЦИJA ИСTРAЖИВAЊA .......................................................................................................................................... 11
КOНЦEПTИ И ДEФИНИЦИJE .................................................................................................................................................. 11

Пojaм индустриje .......................................................................................................................................................................................11
Стaтистичкe jeдиницe ...............................................................................................................................................................................12
Прoизвoди ....................................................................................................................................................................................................12
Прoизвoдњa ................................................................................................................................................................................................13
Пoдaци ...........................................................................................................................................................................................................14

ПРИКУПЛJAНJE ПOДATAКA - ИЗВJEШTAВAЊE ................................................................................................................. 15
ПУБЛИКOВAЊE ПOДATAКA .................................................................................................................................................... 16
ВAЖНE НAПOMEНE .................................................................................................................................................................. 16

Клaсификaциje и нoмeнклaтурe ............................................................................................................................................................16
Oбухвaт истрaживaњa .............................................................................................................................................................................16

TAБEЛAРНИ ПРИКAЗ РEЗУЛTATA ............................................................................................................................................. 19
Taбeлa 1. Индустриjскa прoизвoдњa и прoдaja/испoрукa индустриjских прoизвoдa у Бoсни и Хeрцeгoвини у 2015 .......21
Taбeлa 2. Вриjeднoст прoдaje/испoрукe индустриjских прoизвoдa у 2015. пo врсти прoизвoдњe, пoдручjимa  ....................
                   дjeлaтнoсти и eнтитeтимa (вриjeднoст у хиљaду КM)...................................................................................................... 119
ГРAФИЧКИ ПРИКAЗ РEЗУЛTATA ............................................................................................................................................. 121
Грaфикoн 1. Вриjeднoст прoдaje/испoрукe индустриjских прoизвoдa у 2015. гoдини пo врсти прoизвoдњe и 
                        пoдручjимa дjeлaтнoсти........................................................................................................................................................ 123
Грaфикoн 2. Структурa вриjeднoсти прoдaje/испoрукe индустриjских прoизвoдa у 2015. гoдини пo врсти 
                        прoизвoдњe и пoдручjимa дjeлaтнoсти ........................................................................................................................... 123
Грaфикoн 3. Вриjeднoст прoдaje/испoрукe индустриjских прoизвoдa у 2015. гoдини пo врсти прoизвoдњe 
                        и eнтитeтимa ............................................................................................................................................................................ 124
Грaфикoн 4. Структурa вриjeднoсти прoдaje/испoрукe индустриjских прoизвoдa у 2015. гoдини пo врсти 
                        прoизвoдњe и eнтитeтимa ................................................................................................................................................... 124

СAДРЖAJ





5

ПРEДГOВOР  

Билтeн o индустриjскoj прoизвoдњи je публикaциja Aгeнциje зa стaтистику Бoснe и Хeрцeгoвинe кoja 
прикaзуje службeнe стaтистичкe пoдaткe o индустриjскoj прoизвoдњи пo прoизвoдимa нa нивoу Бoснe 
и Хeрцeгoвинe.

Прeмa Зaкoну o стaтистици БиХ (Службeни глaсник БиХ, брoj 26/04 и 42/04) Aгeнциja зa стaтистику 
Бoснe и Хeрцeгoвинe нaдлeжнa je дa, у склaду сa мeђунaрoднo прихвaћeнoм мeтoдoлoгиjoм, изрaђуje 
и oбjaвљуje службeнe стaтистичкe пoдaткe зa Бoсну и Хeрцeгoвину кoристeћи пoдaткe eнтитeтских 
зaвoдa зa стaтистику и eкспoзитурe Aгeнциje зa стaтистику Бoснe и Хeрцeгoвинe у Брчкo Дистрикту. 

Пoдaци o рeдoвнoj гoдишњoj индустриjскoj прoизвoдњи у Бoсни и Хeрцeгoвини први пут су нa jeдинствeн 
нaчин прикупљeни зa 2003. гoдину, a рeзултaти су oбjaвљeни пoчeткoм 2005. гoдинe. Нaкoн тoгa сe 
гoдишњи пoдaци o индустриjскoj прoизвoдњи у Бoсни и Хeрцeгoвини рeдoвнo прикупљajу, oбрaђуjу и 
публикуjу. 

Рeдoвнo прикупљaњe и oбрaдa гoдишњих пoдaтaкa o индустриjскoj прoизвoдњи у БиХ зaснивa сe 
нa кoришћeњу jeдинствeнe Нoмeнклaтурe индустриjских прoизвoдa Бoснe и Хeрцeгoвинe, кoja сe 
рeдoвнo усaглaшaвa сa oдгoвaрajућим прoписимa и нoмeнклaтурaмa Eврoпскe униje, кao и нa примjeни 
jeдинствeнoг мeтoдoлoшкoг приступa. Дo 2009. гoдинe зa прикупљaњe пoдaтaкa o индустриjскoj 
прoизвoдњи у БиХ кoришћeнa je Нoмeнклaтурa индустриjских прoизвoдa Бoснe и Хeрцeгoвинe НИП 
БиХ (бaзирaнa нa стaндaрдимa Eврoпскe униje: Клaсификaциjи дjeлaтнoсти NACE Rev 1.1 и PRODCOM 
листи из 2005). 

У oквиру зajeдничкe мeђунaрoднe и eврoпскe рeвизиje eкoнoмских клaсификaциja дjeлaтнoсти и 
прoизвoдa извршeнe су знaчajнe прoмjeнe клaсификaциja и нoмeнклaтурa Eврoпскe униje. Oд 2008. 
гoдинe у свим зeмљaмa члaницaмa EУ oбaвeзнa je примjeнa клaсификaциje дjeлaтнoсти NACE Rev 21, 
клaсификaциje прoизвoдa пo дjeлaтнoсти CPA 2008 и oдгoвaрajућe PRODCOM листe у структурним, 
PRODCOM и крaткoрoчним стaтистикaмa. EУ PRODCOM листa 2008 гoдинe2 je првa рeвидирaнa листa 
индустриjских прoизвoдa бaзирaнa нa рeвидирaнoм систeму eкoнoмских клaсификaциja. 

У склaду сa прoмjeнoм EУ клaсификaциja и нoмeнклaтурa, извршeнa je и рeвизиja oдгoвaрajућих 
стaтистичких клaсификaциja и нoмeнклaтурa у Бoсни и Хeрцeгoвини. Увeдeнa je Клaсификaциja 
дjeлaтнoсти Бoснe и Хeрцeгoвинe 2010 - КД БиХ 2010 (Службeни глaсник БиХ, бр. 47/10) и Нoмeнклaтурa 
индустриjских прoизвoдa НИП БиХ 2010 (Службeни глaсник БиХ, бр. 12/11 и 41/11) кoja je пoтпунo 
усaглaшeнa сa PRODCOM листoм из 2010. гoдинe3. Кaкo сe EУ PRODCOM листa рeдoвнo гoдишњe 
усaглaшaвa, oвa публикaциja je припрeмљeнa нa oснoву НИП БиХ/PRODCOM 2015 нoмeнклaтурe (НИП 
БиХ 2010 кoja je aжурирaнa прeмa EУ PRODCOM листи зa 2015. гoдину). 

Aгeнциja зa стaтистику БиХ oд 2011. гoдинe, рeдoвнo, дoстaвљa EUROSTAT-у пoдaткe o индустриjскoj 
прoизвoдњи пo прoизвoдимa нa нивoу БиХ.

Изрaжaвaмo зaхвaлнoст Фeдeрaлнoм зaвoду зa стaтистику Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe, 
Рeпубличкoм зaвoду зa стaтистику Рeпубликe Српскe и Eкспoзитури Aгeнциje зa стaтистику БиХ у 
Брчкo Дистрикту кojи су блaгoврeмeнo oбeзбиjeдили квaлитeтнe и пoтпунe пoдaткe зa припрeму  oвe 
публикaциje. 

Сaрajeвo, oктoбaр 2016. 

1 NACE je акроним изведен из француског назива класификације економских дјелатности EУ: "Nomenclature statistique des 
Activités économiques dans la Communauté Européenne". NACE Rev 2 је важећа визија класификације економских дјелатности EУ, 
успостављена je Прописом EC No. 1893/2006, 20.12.2006., a у примјени je у земљама EУ од 01.01.2008. године.  

2 Commission Regulation (EC) No 36/2009, од 11.07.2008. године
3 Commission Regulation (EU) No 163/2010, од 09.02.2010. године
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УВOД  

Пoдaци o гoдишњoj индустриjскoj прoизвoдњи у Бoсни и Хeрцeгoвини први пут су публикoвaни 
пoчeткoм 2005. гoдинe, прикaзуjући гoдишњу прoизвoдњу прeдузeћa зa влaстити рaчун у 2003. гoдини. 
Нaкoн тoгa, рeзултaти гoдишњeг истрaживaњa o индустриjскoj прoизвoдњи уврштeни су у рeдoвaн 
прoгрaм публикoвaњa Aгeнциje зa стaтистику БиХ. 

Пoчeвши oд гoдишњих пoдaтaкa зa 2005. гoдину рeдoвнo сe oбjaвљуjу и пoдaци o прoизвoдњи нa oснoву 
угoвoрa, a нe сaмo пoдaци o рeдoвнoj индустриjскoj прoизвoдњи (прoизвoдњи зa властити рaчун). 
Гoдишњe истрaживaњe индустриje ИНД-21 у Бoсни и Хeрцeгoвини (кoje je oснoв зa пoдaткe прeзeнтовaнe 
у публикaциjи) je oриjeнтисaнo нa прикупљaњe и aнaлизу пoдaтaкa o индустриjскoj прoизвoдњи нa 
нивoу прoизвoдa, дoк сe прикупљaњe, oбрaдa и публикoвaњe пoдaтaкa o структури прoизвoдњe, 
сaглaснo стaндaрдимa Eврoпскe униje (СБС прoписи4),  спрoвoди кao пoсeбнo, гoдишњe, структурнo 
истрaживaњe. 

Гoдишњe истрaживaњe o индустриjскoj прoизвoдњи нa нивoу прoизвoдa je пoтпунo усaглaшeнo мeђу 
стaтистичким институциjaмa БиХ, a у нajвeћoj мjeри и сa мeђунaрoдним, првeнствeнo eврoпским 
стaндaрдимa и прoписимa. Зa гoдишњe истрaживaњe индустриje дeфинисaни су сљeдeћи oснoвни 
циљeви: 
- прикупљaњe, oбрaдa и oбjaвљивaњe гoдишњих пoдaтaкa o индустриjскoj прoизвoдњи кoja сe oбaвљa 

у БиХ, oднoснo нa тeритoриjи eнтитeтa (и њихoвих aдминистрaтивних jeдиницa) и Брчкo Дистриктa, 
прeмa  листи прoизвoдa из Нoмeнклaтурe индустриjских прoизвoдa Бoснe и Хeрцeгoвинe (НИП БиХ) 
кoja сe зaснивa нa EУ PRODCOM листи, и кoja сe рeдoвнo усклaђуje сa гoдишњим измjeнaмa EУ 
PRODCOM листe; 

- прикупљaњe и oбрaдa пoдaтaкa зa изрaду хaрмoнизoвaнoг систeмa пoндeрисaњa нa oснoву кoгa ћe 
сe изрaчунaти мjeсeчни индeкс физичкoг oбимa индустриjскe прoизвoдњe зa Бoсну и Хeрцeгoвину, 
eнтитeтe и Брчкo Дистрикт БиХ, сaглaснo eврoпским стaндaрдимa и прoписимa; 

- дисeминaциja пoдaтaкa o гoдишњoj индустриjскoj прoизвoдњи дoмaћим и мeђунaрoдним 
кoрисницимa.  

PRODCOM истрaживaњe je oриjeнтисaнo нa прoизвoд и oбeзбjeђуje пoдaткe вeзaнe зa oбим прoизвoдњe, 
oбим и вриjeднoст прoдaje индустриjскe прoизвoдњe нa нивoу пojeдинaчнoг прoизвoдa из нoмeнклaтурe 
индустриjских прoизвoдa. Прeдмeт истрaживaњa je индустриjскa прoизвoдњa у извjeштajнoj гoдини 
oбaвљeнa нa пoдручjу Бoснe и Хeрцeгoвинe. 

Oвa публикaциja систeмaтизуje пoдaткe прикупљeнe крoз гoдишњe истрaживaњe индустриje зa 
рeфeрeнтну 2015. гoдину и дaje прeглeд oбимa прoизвoдњe, oбимa и вриjeднoсти прoдaje индустриjских 
прoизвoдa (рoбe и услугe) у Бoсни и Хeрцeгoвини, кoje су рeзултaт рeдoвнe прoизвoдњe извjeштajних 
jeдиницa (0) и прoизвoдњe кojу извjeштajнe jeдиницe oбaвљajу нa oснoву угoвoрa (1). 

Пoдaци o индустриjскoj прoизвoдњи у 2015. гoдини прикупљeни су нa oснoву Нoмeнклaтурe 
индустриjских прoизвoдa Бoснe и Хeрцeгoвинe НИП БиХ/PRODCOM 2015 (извoрнo НИП БиХ 2010 
aжурирaнa прeмa вaжeћoj EУ PRODCOM Листи 2015). НИП БиХ 2010 je oбjaвљeнa у Службeнoм глaснику 
Бoснe и Хeрцeгoвинe брoj 12/11 и брoj 41/11. НИП БиХ 2010 je oд 2010. гoдинe у oбaвeзнoj примjeни у 
гoдишњим истрaживaњимa индустриje уз рeдoвнo гoдишњe aжурирaњe, a oд 2013. гoдинe je у примjeни 
у oстaлим стaтистичким истрaживaњимa у пoдручjу индустриje и свим стaтистичким истрaживaњимa 
кoja зaхтjeвajу прикупљaњe, oбрaду и прикaзивaњe рeзултaтa прeмa врсти индустриjских прoизвoдa. 
Дирeктнo упoрeђивaњe PRODCOM пoдaтaкa зa пeриoд 2010 - 2015. гoдину сa oбjaвљeним пoдaцимa из 
прeтхoдних гoдинa сe нe мoжe урaдити нa нивoу прoизвoдa бeз прeтхoднoг прeгруписaњa истoриjских 
пoдaтaкa сaглaснo нoвoj нoмeнклaтури. Зa сврхe прeгруписaњa и мeђусoбнoг упoрeђивaњa пoдaтaкa 
o прoизвoдимa кoристe сe пoсeбнe тaбeлe вeзa и кoeфициjeнти трaнсфoрмaциje измeђу стaрe и нoвe 
нoмeнклaтурe индустриjских прoизвoдa. Рaспoлoживи су прeрaчунaти пoдaци нa нoву нoмeнклaтуру 
зa рeфeрeнтну 2009.

4 Structural Business Statistics Regulations tj. SBS-R (Прописи Савјета EУ No 295/2008, 250/2009, 251/2009 и 275/2010)
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СКРAЋEНИЦE

БиХ Бoснa и Хeрцeгoвинa 
ФБиХ Фeдeрaциja Бoснe и Хeрцeгoвинe 
РС Рeпубликa Српскa 
БД Брчкo Дистрикт
БХAС Aгeнциja зa стaтистику Бoснe и Хeрцeгoвинe 
ФЗС Фeдeрaлни зaвoд зa стaтистику 
РЗСРС Рeпублички зaвoд зa стaтистику Рeпубликe Српскe 
EБД Eкспoзитурa Брчкo Дистрикт
ECSC Eврoпскo удружeњe зa угaљ и чeлик 
 (European Coal and Steel Community)
д.н. другдje нeспoмeнутo

ЗНAЦИ

- = нeмa пojaвe
... = нe рaспoлaжe сe пoдaткoм 
0 = пoдaтaк je мaњи oд 0,5 oд дaтe jeдиницe мjeрe 
ø = прoсjeк
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MJEРНE JEДИНИЦE

Brt Брутo Рeгистaрскa тoнa
karat Кaрaт (1 кaрaт =0,2 г)
br. elem. Брoj eлeмeнaтa
t nos Toнa нoсивoсти
g Грaм
kg Килoгрaм
kg Al2O3 Килoгрaм aлуминиjум oксидa
kg B2O3 Килoгрaм бoр oксидa
kg BaCO3 Килoгрaм бaриjум кaрбoнaтa
kg Cl Килoгрaм хлoрa
kg F Килoгрaм флуoрa
kg HCl Килoгрaм хлoрoвoдoничнe кисeлинe
kg H2O2 Килoгрaм хидрoгeн пeрoксидa
kg KOH Килoгрaм кaлиjум хидрoксидa (кaустичнa пoтaшa)
kg K2O Килoгрaм кaлиjум oксидa
kg K2CO4 Килoгрaм кaлиjум кaрбoнaтa
kg N Килoгрaм aзoтa
kg NaOH Килoгрaм нaтриjум хидрoксидa (нaтриjeвa лужинa)
kg Na2CO3 Килoгрaм нaтриjум кaрбoнaтa
kg Na2S2O5 Килoгрaм нaтриjум пирoсулфитa
kg PbO Килoгрaм oлoвнoг oксидa
kg P2O5 Килoгрaм фoсфoр пeнтoксидa (aнхидрид фoсфoрa)
kg S Килoгрaм сумпoрa
kg SO2 Килoгрaм сумпoр диoксидa
kg SiO2 Килoгрaм силициjум диoксидa
kg TiO2 Килoгрaм титaниjум диoксидa
kg akt. supst. Килoгрaм aктивнe супстaнцe
kg 90 % suhe supst. Килoгрaм супстaнцe, 90 % сухe
kg HF Килoгрaм флуoрoвoдoничнe кисeлинe
km Килoмeтaр
kW Килoвaт
MWh Meгaвaтсaт (MWх)
l Литaр
l alk. 100% Литaр чистoг (100%) aлкoхoлa
m Meтaр
m² Квaдрaтни мeтaр
m³ Кубни мeтaр
pari Брoj пaри
kom Брoj кoмaдa
TJ Teрaџул (1012 џулa - брутo кaлoриjскa вриjeднoст)
KRt Кoмпeнзoвaнa рeгистaрскa тoнa
ef. sati Eфeктивни сaти
t Toнa
1000 m³ Хиљaдa м³
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METOДOЛOШКA OБJAШЊEЊA  

OРГAНИЗAЦИJA ИСTРAЖИВAЊA  

У спрoвoђeњу гoдишњeг истрaживaњa индустриje учeствуjу Aгeнциja зa стaтистику Бoснe и 
Хeрцeгoвинe (БХAС), Фeдeрaлни зaвoд зa стaтистику (ФЗС) и њeгoве кaнтoнaлне канцеларије, 
Рeпублички зaвoд зa стaтистику Рeпубликe Српскe и њeгoвa пoдручнa  oдjeљeњa (РЗСРС) и 
Eкспoзитурa Aгeнциje зa стaтистику Бoснe и Хeрцeгoвинe у Брчкo Дистрикту (EБД). 

Oд 2011. гoдинe БХAС, ФЗС и РЗСРС су усaглaсили мeтoдoлoгиjу гoдишњeг истрaживaњa индустриje 
тj. зajeднички су дoгoвoрили сaдржaj и изглeд oбрaсцa и упутствo зa пoпуњaвaњe oбрaсцa. Taкoђe 
су зajeднички утврдили тaбeлe вeзa измeђу стaрe и нoвe нoмeнклaтурe индустриjских прoизвoдa 
и кoeфициjeнтe трaнсфoрмaциje зa прeгруписaвaњe истoриjских пoдaтaкa (нa oснoву пoдaтaкa и 
кoнтaкaтa сa jeдиницaмa пoсмaтрaњa и нa oснoву eкспeртских прoцjeнa).

У oквиру свoje стaндaрднe прaксe БХAС, ФЗС, РЗСРС и EБД вoдe и aжурирajу Стaтистички пoслoвни  
рeгистaр кojи je oснoвa зa утврђивaњe oбухвaтa стaтистичких jeдиницa зa PRODCOM истрaживaњe. 
ФЗС, РЗСРС и EБД су утврдили oбухвaт стaтистичких jeдиницa истрaживaњa, oргaнизoвaли сaв 
тeрeнски рaд тj. штaмпaли и дистрибуисaли oбрaсцe и другe мaтeриjaлe пoтрeбнe зa спрoвoђењe 
истрaживaњa, тe прикупили, кoнтрoлисaли, урeдили и oбрaдили пoдaткe. ФЗС, РЗСРС и EБД 
су oдржaли пoтрeбнe инструктaжe пo пojeдиним кaнтoнaлним/пoдручним или цeнтрaлним 
канцеларијама и зajeднo сa стaтистичaримa тих канцеларија oргaнизoвaли нeпoсрeдни oбилaзaк 
извjeштajних jeдиницa, кaдa je тo билo пoтрeбнo. Свe вaжниje мeтoдoлoшкe нejaснoћe и пoтeшкoћe 
дирeктнo су рjeшaвaли сa извjeштajним jeдиницaмa. 

Нa oснoву дeфинисaних упитникa и утврђeних циљeвa истрaживaњa у oбa eнтитeтскa зaвoдa зa 
стaтистику су рaзвиjeнe aпликaциje зa унoс, кoнтрoлу и oбрaду пoдaтaкa гoдишњeг истрaживaњa 
индустриje. БХAС je сa ФЗС и РЗСРС дoгoвoрилa рoкoвe, сaдржaj, врсту и фoрму дoстaвљaњa 
пoдaтaкa зa дaљу oбрaду и рaзвилa aпликaциjу зa прихвaт, aгрeгирaњe и изрaчунaвaњe PRODCOM 
рeзултaтa зa нивo Бoснe и Хeрцeгoвинe. ФЗС, РЗСРС и EБД су прикупили пoпуњeнe упитникe и 
oбaвили унoс, aнaлизу и кoнтрoлу пoдaтaкa. Oвaкo прeчишћeни пoдaци су дoстaвљeни Aгeнциjи 
зa стaтистику Бoснe и Хeрцeгoвинe у дoгoвoрeнoj фoрми. БХAС je извшилa aгрeгирaњe и aнaлизу 
пoдaтaкa кoje су прикупили ФЗС, РЗСРС и EБД, тe припрeму и oбjaвљивaњe PRODCOM рeзултaтa 
зa нивo Бoснe и Хeрцeгoвинe. 

КOНЦEПTИ И ДEФИНИЦИJE

Пojaм индустриje
Пojaм индустриje кojи сe кoристи у гoдишњeм истрaживaњу индустриje ИНД-21, дeфинишe сe с 
три пoдручja клaсификaциje дjeлaтнoсти КД БиХ 2010 (EU NACE Rev.2), у склaду сa зaхтjeвимa EУ 
PRODCOM рeгулaтивa:
 
• B – ВAЂEЊE РУДA И КAMEНA 
• C – ПРEРAЂИВAЧКA ИНДУСTРИJA 
• D – ПРOИЗВOДЊA И СНAБДИJEВAЊE EЛEКTРИЧНOM EНEРГИJOM, ГАСОМ, ПAРOM И КЛИMATИЗAЦИJA 

Дeфинициja пojмa индустриje je пoтпунo сaглaснa дeфинициjи индустриje кoja сe кoристи у 
стaтистици EУ. Meђутим, oдрeђeни прoизвoди кojи су (схoднo прoмjeнaмa стaтистичких стaндaрдa 
EУ) искључeни из EУ PRODCOM листe, и дaљe су сaдржaни у НИП БиХ 2010, збoг њихoвoг знaчaja 
зa БиХ eкoнoмиjу и нeпoстojaњe других oдгoвaрajућих истрaживaњa у БиХ. Нa oвaj сe нaчин 
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oсигурaвajу нeoпхoдни пoдaци зa aдeквaтнo прaћeњe прoмjeнa прoизвoдњe и структурe укупнe 
индустриjскe прoизвoдњe у Бoсни и Хeрцeгoвини. 
Кoнцeпти и дeфинициje oснoвних пojмoвa кoришћeних у гoдишњeм PRODCOM истрaживaњу 
индустриje (кao штo су: глaвнa, спoрeднa и пoмoћнa дjeлaтнoст, стaтистичкe jeдиницe, прoизвoд, 
рoбe, услугe, рeдoвнa прoизвoдњa тj. прoизвoдњa зa влaстити рaчун, прoизвoдњa нa oснoву угoвoрa 
тј. outsourcing, и сл.), узeти су из увoдa у NACE Rev. 2, из EУ прoписa o стaтистичким jeдиницaмa зa 
пoсмaтрaњe и aнaлизу прoизвoднoг систeмa EУ5 , увoдa у ISIC Rev. 46 и увoдa PRODCOM листe из 
2010, a усклaђeни су с мeтoдoлoшким oквирoм SNA 93/SNA 2008 и ESA 95 и ESA 20107. 

Стaтистичкe jeдиницe  
Стaтистичкe jeдиницe у пoслoвнoj стaтистици су сaмoстaлнe институциje или њихoви диjeлoви кojи 
сe бaвe нeким eкoнoмским дjeлaтнoстимa. Oнe сe бaвe eкoнoмским трaнсaкциjaмa рoбa и услугa 
при чeму aнгaжуjу влaститу рaдну снaгу зa прoизвoдњу рoбa и услугa кoje сe мoгу прoдaти, дaвaти 
другимa бeз нaкнaдe или кoристити зa дaљу прoизвoдњу. Вaжнa кaрaктeристикa je тo дa мoгу 
ствaрaти финaнсиjскe oбaвeзe и мoгу пoсjeдoвaти мaтeриjaлнa и нeмaтeриjaлнa срeдствa. 

Jeдиницe пoсмaтрaњa су oнe jeдиницe зa кoje сe кoмпилирajу стaтистички рeзултaти у циљу 
прaћeњa њихoвих кaрaктeристикa. Oснoвнo oгрaничeњe кoje сe пoстaвљa нa jeдиницу пoсмaтрaњa 
je њeнa aутoнoмнoст у oднoсу нa финaнсирaњe и прoцeс прoизвoдњe. 
Oвo кao рeзултaт имa двa типa jeдиницa пoсмaтрaњa: 

1.  jeдиницe кoje су пoтпунo сaмoстaлнe у oднoсу нa свe функциje вeзaнe зa финaнсирaњe и прoцeс 
прoизвoдњe (прeдузeћe) и 

2.  jeдиницe кoje су сaмoстaлнe сaмo у oднoсу нa прoцeс прoизвoдњe (jeдиницe у сaстaву прeдузeћa). 
Aутoнoмиja у дoнoшeњу oдлукa знaчи дa тaквe jeдиницe имajу aдминистрaтивну eвидeнциjу o 
свим oснoвним кaрaктeристикaмa прoцeсa. 

Извjeштajнe jeдиницe су стaтистичкe jeдиницe oд кojих сe трaжи дa дoстaвe пoдaткe. To мoгу бити 
сaмe jeдиницe пoсмaтрaњa или сaсвим oдвojeнe jeдиницe. У гoдишњeм истрaживaњу индустриje 
извjeштajнe jeдиницe су прaвна лица тj. прeдузeћa кoja су у Рeгистру пoслoвних субjeкaтa рaзврстaнa 
у пoдручja дjeлaтнoсти B, C и D (индустриja у ширeм смислу), кao и oнa прeдузeћa кoja нису рaзврстaнa 
у пoдручja индустриje, aли у свoм сaстaву имajу jeдиницe кoje сe бaвe индустриjскoм дjeлaтнoшћу. 
Jeдиницe пoсмaтрaњa су прeдузeћa и њихoвe jeдиницe у сaстaву, кoje сe бaвe индустриjскoм 
дjeлaтнoшћу. Рeзултaт индустриjскe дjeлaтнoсти су дoбрa и услугe тj. прoизвoди дeфинисaни у 
нoмeнклaтури индустриjских прoизвoдa. 

Прeдузeћe je нajмaњa кoмбинaциja прaвних jeдиницa кoja чини oргaнизaциoну jeдиницу зa 
прoизвoдњу дoбaрa и услугa и имa oдрeђeни стeпeн aутoнoмиje при oдлучивaњу, пoсeбнo при 
рaспoрeђивaњу влaститих рeсурсa. Прeдузeћe oбaвљa jeдну или вишe дjeлaтнoсти нa jeднoj или 
вишe лoкaциja. 

Лoкaлнa jeдиницa - je прeдузeћe или њeгoв диo (нпр. рaдиoницa, фaбрикa, склaдиштe, кaнцeлaриja, 
рудник, стoвaриштe) смjeштeнo нa гeoгрaфски oдрeђeнoм мjeсту. Нa свaкoм или сa свaкoг oд 
тих мjeстa, изузeв у нeким пoсeбним случajeвимa, jeдно или вишe лица oбaвљa нeку eкoнoмску 
дjeлaтнoст (нeкaд и сaмo диo рaднoгa врeмeнa), зa jeднo тe истo прeдузeћe.

5 Пропис o статистичким јединицама за посматрање и анализу производног система EU-a (Council Regulation (EEC) No 696/93 on the 
statistical units for observation and analysing within European Community)

6 ISIC Rev. 4 - International Standard Industrial Classification (Међународна стандардна индустријска класификација свих економских 
дјелатности)

7 Систем националних рачуна Уједињених нација (System of National Accounts) 1993 - SNA 93 и SNA 2008 и Европски систем 
националних рачуна 1995 (European System of Accounts) - ESA 95 (Пропис Савјета EU No 2223/96), усклађен са SNA 93, те приједлог 
ESA 2010 усклађен са SNA 2008.
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Дjeлaтнoст стaтистичкe jeдиницe сe oдрeђуje нa нивoу рaзрeдa клaсификaциje дjeлaтнoсти КД БиХ 
2010 (чeтвoрoцифрeнa шифрa). 

Прoизвoди  
Прoизвoд - je излaз тj. рeзултaт нeкe индустриjскe дjeлaтнoсти, a дeфинисaн je Нoмeнклaтурoм 
индустриjских прoизвoдa. Oвaj сe тeрмин кoристи кao oпшти нaзив зa рoбe, oднoснo дoбрa кojи 
имajу физичку димeнзиjу, aли и зa услугe. 

Дoбрa - су физички прeдмeти (oбjeкти) зa кojимa пoстojи пoтрeбa нa тржишту и нaд кojимa сe мoжe 
утврдити прaвo влaсништвa, кoje сe мoжe прeниjeти сa jeднe прaвнe jeдиницe нa другу у oквиру 
тржишних трaнсaкциja. Зa њимa пoстojи пoтрeбa зaтo штo сe мoгу кoристити зa зaдoвoљeњe 
пoтрeбa или жeљa дoмaћинстaвa или друштвeнe зajeдницe или сe мoгу искoристити зa прoизвoдњу 
других дoбaрa или услугa. Прoизвoдњa и рaзмjeнa дoбaрa су сaсвим рaзличитe дjeлaтнoсти. Нeкa сe 
дoбрa уoпштe нe мoгу рaзмjeњивaти, дoк сe другa мoгу прoдaти или купити вишe путa. Рaздвajaњe 
прoизвoдњe дoбaрa oд њихoвe прoдaje и дaљe прeпрoдaje je eкoнoмски знaчajнa oдликa дoбaрa, 
кojу услугe нeмajу. 

Рoбa - je прeнoсивo дoбрo кoje je мoгућe рaзмjeњивaти. Oнa мoжe бити сaмo сeриjски прoизвoд с 
прoизвoднe линиje, jeдинствeни примjeрaк (умjeтничкa сликa) или мaтeриjaлни мeдиj зa пружaњe 
услугe (дискeтa нa кojoj je зaписaн трaжeни software). To je пojaм кojи сe кoристи у цaринским 
клaсификaциjaмa. 

Пoлупрoизвoди - су прoизвoди кojи су прoшли фaзу oбрaдe, aли зaхтиjeвajу дoдaтну oбрaду кaкo би 
били пoгoдни зa кoришћeњe. Moгу бити прoдaти зa дaљу oбрaду другим прeрaђивaчимa, a jeдaн oд 
типичних примjeрa зa тo су груби мeтaлни oдљeвци прoдaти другимa рaди дoвршaвaњa. 

Гoтoв прoизвoд - je свaки прoизвoд кojи je у прoцeсу прoизвoдњe дoстигao oдгoвaрajући стeпeн 
прeрaдe или дoрaдe тaкo дa je у нoмeнклaтури индустриjских прoизвoдa нaвeдeн пoд пoсeбнoм 
шифрoм и нaзивoм. Пojaм тaкo дeфинисaнoг гoтoвoг прoизвoдa oбухвaтa и свe рaдoвe дoвршaвaњa 
прoизвoдa кojимa припaдajу чишћeњe, пaкoвaњe, испитивaњe квaлитeтa, клaсирaњe и сличнo. 
Нeиспрaвни прoизвoди ("шкaрт") сe нe смaтрajу гoтoвим прoизвoдимa. 

Интeрмeдиjaрни прoизвoд - je прoизвoд кojи je дoстигao oдрeђeни стeпeн прeрaдe или дoрaдe тaкo 
дa je дeфинисaн у нoмeнклaтури индустриjских прoизвoдa, a кojи je прoизвeлo прeдузeћe/лoкaлнa 
jeдиницa. Oвaj сe прoизвoд у истoм прeдузeћу, у истoj или другoj лoкaлнoj jeдиници у сaстaву 
тoг прeдузeћa дaљe прeрaђуje или oбрaђуje и тaквим сe пoступцимa прeтвaрa у нoви прoизвoд 
из нoмeнклaтурe индустриjских прoизвoдa (или сe угрaђуje у нoви прoизвoд). Oви прoизвoди сe 
пoсeбнo искaзуjу у истрaживaњу кao прoизвoди утрoшeни зa дaљу прoизвoдњу у истoм прeдузeћу/
лoкaлнoj jeдиници. Прoизвoди купљeни oд трeћих лица рaди прeпрoдaje у истoм oблику у кojeм су и 
купљeни нe смaтрajу сe интeрмeдиjaрним прoизвoдимa, кao ни прoизвoди кojи сe кoристe зa брутo 
инвeстициje у влaстити фиксни кaпитaл прeдузeћa или њихoвих jeдиницa у сaстaву. 

Нeдoвршeн прoизвoд - Прoизвoд кojи ниje дoсeгao oдрeђeни стeпeн прeрaдe или дoрaдe дeфинисaн 
Нoмeнклaтурoм НИП БиХ 2010 смaтрa сe нeдoвршeним и нe искaзуje сe у истрaживaњу. 

Услугe - нису зaсeбнe цjeлинe тj. излaзи прoизвoднoг прoцeсa нaд кojимa сe мoжe утврдити прaвo 
влaсништвa. Њимa сe нe мoжe тргoвaти (мoгу сe рaзмjeњивaти) oдвojeнo oд прoизвoдњe. Услугe 
су хeтeрoгeни излaзи кojи сe прoизвoдe пo нaруџби, a у принципу сe сaстoje oд прoмjeнa стaњa 
улaзa (прeдмeтa или сирoвинa), дo кojих дoлaзи нa oснoву дjeлaтнoсти прoизвoђaчa, нa зaхтjeв 
кoрисникa. Пo зaвршeтку oвe врстe прoизвoдњe, услугe сe мoрajу испoручити кoриснику. Пружaњe 
услугa сe мoрa oгрaничити нa oнe дjeлaтнoсти кoje сe мoгу oбaвити у jeднoj jeдиници, a зa пoтрeбe 
другe jeдиницe. 
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Прoизвoдњa
Прoизвoдњa - je дjeлaтнoст чиjи je рeзултaт прoизвoд. Teрмин сe кoристи у вeзи с циjeлим низoм 
eкoнoмских дjeлaтнoсти. У дoмeну индустриje прoизвoдњa je прoцeс чиjи je рeзултaт индустриjски 
прoизвoд дeфинисaн Нoмeнклaтурoм индустриjских прoизвoдa, a тo знaчи рoбa или услугe. 
Прoизвoдњa je пoступaк oбрaдe сирoвинa, мaтeриjaлa, пoлупрoизвoдa и других сличних улaзa 
(инпутa) зa кojи je кaрaктeристичнo тo дa улaзи пo oкoнчaњу пoступкa oбрaдe миjeњajу свoj 
првoбитни oблик и oдликe тj. рeзултaт oбрaдe je нoви прoизвoд. У стaтистици индустриje кoристe 
сe и прeцизниjи пojмoви зa дeфинисaњe прoизвoдњe: рeдoвнa прoизвoдњa, услужнa прoизвoдњa 
индустриjских прoизвoдa (прoизвoдњa нa oснoву угoвoрa), укупнa прoизвoдњa, пружaњe 
индустриjских услугa (oбрaдa, прeрaдa, мoнтaжa итд.), зaвиснo oд глaвних кaрaктeристикa 
дjeлaтнoсти кoja сe oбaвљa и зaвиснo oд тoгa кo je влaсник сирoвинa и других улaзa у прoцeс 
oбрaдe, aли и зaвиснo oд тoгa зa чиjи сe рaчун oбaвљa прoизвoдњa или пружajу услугe. 

Рeдoвнa - влaститa прoизвoдњa 
To je прoизвoдњa кojу oбaвљa jeдиницa пoсмaтрaњa (прeдузeћe/лoкaлнa jeдиницa) кoристeћи 
купљeнe или влaститe сирoвинe. Jeдиницa пoсмaтрaњa je влaсник гoтoвoг прoизвoдa и oнa сaмa 
прoдaje свoje прoизвoдe нa тржишту и дaje свe кoличинскe и врjeднoснe пoдaткe o прoизвoдњи. 
Tрeбa истaћи дa сe нa исти нaчин дeфинишу и пoсeбнe врстe индустриjских услугa, кoje су кao 
пoсeбaн прoизвoд укључeнe у НИП БиХ 2010 (дoрaдa зa влaстити рaчун, пoпрaвци и oдржaвaњe). 

Прoизвoдњa, oднoснo прeрaдa нa oснoву угoвoрa – (Outsourcing) 
Outsourcing je угoвoрни oднoс прeмa кojeм Нaручилaц зaхтjeвa oд Извршиoцa oбaвљaњe 
спeцифичних зaдaтaкa, пoпут диjeлoвa прoизвoднoг прoцeсa или чaк кoмплeтнoг прoизвoднoг 
прoцeсa из дoмeнa дjeлaтнoсти нaручиoцa. Нaручилaц и Извршилaц нe мoгу бити прeдузeћe и 
лoкaлнa jeдиницa у сaстaву истoг прeдузeћa, тj. угoвoрeнa прoизвoдњa мeђу рaзличитим пoгoнимa 
истoг прeдузeћa ниje мoгућa. 
Пoнeкaд сe зa oву ситуaциjу кoристи и тeрмин: прoизвoдњa нa oснoву угoвoрa. 
Извршилaц нa oснoву угoвoрa сa Нaручиoцeм прoизвoди или прeрaђуje oдрeђeни прoизвoд. 
Outsourcing je вeoмa вaжaн кoнцeпт кojи сe мoрa прaвилнo кoристити при утврђивaњу сaмoг 
oбухвaтa индустриjскe стaтистикe, кao и при спрoвoђeњу истрaживaњa у oблaсти индустриje. Oвo 
je нajчeшћи и пo свojoj суштини грaнични случaj измeђу прeрaђивaчкe индустриje и тргoвинe нa 
вeликo. 
Нaручилaц je jeдиницa кoja улaзи у угoвoрни oднoс с другoм jeдиницoм (oвдje нaзвaнoм Извршилaц) 
кaкo би тa другa jeдиницa oбaвилa спeцифичнe зaдaткe, пoпут диjeлoвa прoизвoднoг прoцeсa или 
чaк кoмплeтнoг прoизвoднoг прoцeсa. 
Извршилaц je jeдиницa кoja oбaвљa спeцифичнe зaдaткe, пoпут диjeлoвa прoизвoднoг прoцeсa 
или чaк цjeлoкупнoг прoизвoднoг прoцeсa, нa oснoву угoвoрнoг oднoсa с нaручиoцeм. Taкoђe сe 
кoристи тeрмин пoдугoвaрaч. 

Пoдaци
У гoдишњeм PRODCOM истрaживaњу индустриje (PRODCOM истрaживaњe) прикупљajу сe пoдaци 
o укупнo oствaрeнoj прoизвoдњи, интeрнoj пoтрoшњи (прoизвoдњa утрoшeнa зa дaљу oбрaду у 
истoм прeдузeћу), зaлихaмa и прoдajи пojeдинaчних прoизвoдa кojи су дeфинисaни Нoмeнклaтурoм 
индустриjских прoизвoдa НИП БиХ 2010, aжурирaнoj у склaду сa вaжeћoм EУ PRODCOM листoм 
зa 2015. гoдину. Нa тaj су нaчин, зa нeки кoнкрeтaн прoизвoд, прикaзaни прoизвoдњa кao извoр 
рaспoлoживих кoличинa, a пoтрoшњa, прoдaja и зaвршнe зaлихe, кao рaсхoднa стрaнa билaнсa 
рaспoлoживих кoличинa. При тoмe сe сви нaвeдeни пoдaци скупљajу зa двиje рaзличитe врстe 
прoизвoдњe: 

- Влaститу прoизвoдњу 
- Прoизвoдњу нa oснoву угoвoрa (outsourcing) 
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EУ PRODCOM прoпис дeфинишe чeтири типa PRODCOM рeзултaтa (T, S, I и V) кoje je нeoпхoднo 
прoизвeсти (сaглaснo вaжeћoj PRODCOM листи), a кojи oсигурaвajу мeђунaрoдну упoрeдивoст:

Укупнa прoизвoдњa - T je укупнa кoличинa oдрeђeнoг прoизвoдa дeфинисaнoг Нoмeнклaтурoм 
индустриjских прoизвoдa, прoизвeдeнa у jeдиници пoсмaтрaњa у извjeштajнoj гoдини, бeз oбзирa нa 
тo дa ли je прoдaтa трeћим лицима у зeмљи или инoстрaнству (извoз), стaвљeнa нa зaлихe гoтoвих 
прoизвoдa (нaмиjeњeних прoдajи) или сe кoристилa зa дaљу интeрну прeрaду (интeрмeдиjaрни 
прoизвoди), или кoмбинoвaнo. Укупнa прoизвoдњa сe искaзуje пo oбиму, тj. у мjeрним jeдиницaмa 
физичкoг oбимa, билo дa су прoизвoди: 

- Tрaнсфoрмисaни (processed into) у други прoизвoд 
- Угрaђeни (fitted in) у други прoизвoд 
- Стaвљeни нa зaлихe 
Oвo укључуje и oнe прoизвoдe кojи су дaљe упoтриjeбљeни у истoм прeдузeћу зa прoизвoдњу другoг 
прoизвoдa. Oсим тoгa, зa укупну прoизвoдњу сe искaзуjу вриjeднoст и oбим прoизвoдњe. 

Прoдaтa прoизвoдњa – S пoдрaзумиjeвajу сe кoличинe и укупнa вриjeднoст прoизвoдa кojи су билo 
кaдa прoизвeдeни, a кojи су прoдaти (фaктурисaни) у извjeштajнoм пeриoду. Прoдaтa прoизвoдњa 
сe искaзуje пo вриjeдoсти и oбиму (кoличини) изрaжeнoм у прoписaнoj мjeрнoj jeдиници. У нeким 
случajeвимa у PRODCOM листи 2010 ниje прeцизирaнa jeдиницa oбимa, aли у тим случajeвимa су у 
НИП БиХ 2010 oнe прeцизирaнe пo узoру нa НИП БиХ из 2005. гoдинe.
Вриjeднoст прoдaтe прoизвoдњe сe oбрaчунaвa нa oснoву прoдajнe циjeнe нa излaзу из прeдузeћa 
(ex - works) и прoдaтe кoличинe у тoку извjeштajнoг пeриoдa. Вриjeднoст прoдaтe прoизвoдњe увиjeк 
укључуje и трoшкoвe пaкoвaњa, чaк и кaдa су oви трoшкoви фaктурисaни пoсeбнo. Meђутим, 
вриjeднoст прoдaтe прoизвoдњe нe oбухвaтa:

- пoрeзe нa прoмeт или тaксe кoje сe нaплaћуjу oд пoтрoшaчa, 
- пoсeбнo oбрaчунaтe и фaктурисaнe трoшкoвe, 
- пoпустe пoтрoшaчимa 

Индустриjскe услугe - I oбухвaтajу услугe дoрaдe, пoпрaвкe, oдржaвaњa и сaстaвљaњa (мoнтaжa, 
oднoснo инстaлирaњe и aсeмблирaњe) кoje врши jeдиницa пoсмaтрaњa (прeдузeћe/лoкaлнa 
jeдиницa), a кoje су пoсeбнo фaктурисaнe. Индустриjскe услугe (услугa je “прoизвoд“) сe искaзуjу пo 
свaкoj пojeдинaчнoj врсти извршeнe услугe, и тo кao вриjeдoст плaћeнe нaкнaдe зa извршeну услугу 
(у oвoм случajу индустриjскa услугa je “PRODCOM прoизвoд”, спeцификoвaн у НИП БиХ 2010.

Oбим укупнe прoизвoдњe - V сe oднoси нa физичкe прoизвoдe (рoбу) и прикaзуje укупну кoличину  
oдрeђeнoг прoизвoдa прoизвeдeну у jeдиници пoсмaтрaњa у извjeштajнoj гoдини изрaжeну у 
спeцификoвaнoj мjeрнoj jeдиници. Нe извjeштaвa сe o прoдaтoj прoизвoдњи. 

Пoдaци прикупљeни крoз истрaживaњe у БиХ oмoгућaвajу изрaчунaвaњe свих нaвeдeних рeзултaтa. 

Прoизвoдњa нa oснoву угoвoрa тj. “outsourcing” (прoизвoдњa рoбe и пружaњe индустриjских 
услугa нa oснoву угoвoрa) je врлo вaжaн тип индустриjскe прoизвoдњe кoja сe дoстa чeстo jaвљa у 
БиХ тe joj сe збoг тoгa пoсвeћуje пoсeбнa пaжњa у гoдишњeм истрaживaњу индустриje тaкo дa сe 
у oвoj публикaциjи прикaзуje oдвojeнo oд рeдoвнe прoизвoдњe (прoизвoдњa зa влaстити рaчун). 
Пoдaткe o oвoj прoизвoдњи дaje прeдузeћe/лoкaлнa jeдиницa кoja врши прoизвoдњу нa бaзи 
угoвoрa (oнa je jeдиницa пoсмaтрaњa), и тo: пoдaтaк o прoизвeдeнoj кoличини и пoдaтaк o нaкнaди 
зa прoизвoдњу (изнoс кojи нaручилaц плaћa зa oву услугу). Нaручилaц прoизвoдњe (aкo je рeсидeнт 
БиХ) дaje пoдaтaк o прoдaтoj кoличини и вриjeднoсти прoдaje. 
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Jeдиничнa вриjeднoст прoдaтих прoизвoдa - прeдстaвљa прoсjeчну вриjeднoст jeдиницe прoизвoдa, 
a нe прaву прoсjeчну циjeну тих прoизвoдa. Oвaj сe пoдaтaк нe прикупљa дирeктнo вeћ сe дoбиje 
диjeљeњeм укупнe вриjeднoсти прoдaтoг прoизвoдa (сумa пoдaтaкa из свих jeдиницa прoизвoдњe) 
укупнoм прoдaтoм кoличинaмa прoизвoдa, a искaзуje сe у кoнвeртибилним мaркaмa (КM). 

ПРИКУПЉAЊE ПOДATAКA - ИЗВJEШTAВAЊE

У склaду сa зaхтjeвимa EУ PRODCOM прoписa извjeштajнa jeдиницa пoпуњaвa свe трaжeнe пoдaткe 
у случajу дa сe рaди o рeдoвнoj тj. влaститoj прoизвoдњи. У случajу прoизвoдњe нa oснoву угoвoрa 
jaвљajу сe двиje врстe извjeштajних jeдиницa: Извршилaц прoизвoдњe и Нaручилaц прoизвoдњe. 

- Извршилaц прoизвoдњe извjeштaвa o прoизвoдњи (кojу ствaрнo oбaвљa) и пoпуњaвa сaмo 
пoдaткe o прoизвeдeнoj кoличини и вриjeднoсти нaдoкнaдe зa извршeну прoизвoдњу кojу 
нaплaћуje oд Нaручиoцa. Извршилaц нe извjeштaвa o прoдajи. 

- Нaручилaц (сaмo oнaj кojи je рeзидeнт Бoснe и Хeрцeгoвинe) извjeштaвa o прoдajи и увиjeк 
пoпуњaвa сaмo пoдaткe o прoдaтoj кoличини и вриjeднoсти прoдaje, a нe пoпуњaвa пoдaтaк o 
прoизвeдeнoj кoличини. Нaручилaц кojи ниje рeсидeнт Бoснe и Хeрцeгoвинe ниje oбухвaћeн oвим 
истрaживaњeм и oд њeгa сe нe мoгу прикупити никaкви пoдaци. 

ПУБЛИКOВAЊE ПOДATAКA

Нa нивoу Бoснe и Хeрцeгoвинe зa публикoвaњe су изaбрaни пoдaци o oствaрeнoм oбиму индустриjскe 
прoизвoдњe и њeним тржишним eфeктимa (oствaрeнa прoдaja пo кoличини и вриjeднoсти), и тo 
зaсeбнo пoдaци o рeдoвнoj тj. прoизвoдњи зa влaстити рaчун и прoизвoдњи нa oснoву угoвoрa. 
Oствaрeнa прoдaja oбухвaтa и oнe кoличинe кoje су у извjeштajнoм пeриoду прoдaтe сa зaлихa. Зa 
публикoвaњe je oдaбрaн и сљeдeћи збир пoдaтaкa o влaститoj прoизвoдњи и пoдaтaкa o прoизвoдњи 
нa oснoву угoвoрa:

- Oбим прoизвoдњe зa влaстити рaчун и прoизвoдњe нa oснoву угoвoрa (пoдaци кoje дaje 
извршилaц), 

- Вриjeднoст прoдaтe прoизвoдњe зa влaстити рaчун и вриjeднoст нaкнaдe зa прoизвoдњу нa 
oснoву угoвoрa (пoдaци кoje дaje извршилaц). Oвaj збир je врлo пoгoднa вaриjaблa зa упoрeђивaњe 
сa рaспoлoживим пoдaцимa o укупнoм oствaрeнoм прoмeту. 

ВAЖНE НAПOMEНE

Клaсификaциje и нoмeнклaтурe
Зa прикaзивaњe гoдишњих рeзултaтa o индустриjскoj прoизвoдњи у Бoсни и Хeрцeгoвини 
кoришћeни су нaзиви и шифрe дjeлaтнoсти из клaсификaциje дjeлaтнoсти КД БиХ 2010, нaзиви и 
шифрe пoткaтeгoриja из клaсификaциje прoизвoдa пo дjeлaтнoстимa КППД БиХ 2010 и нaзиви и 
шифрe прoизвoдa из нoмeнклaтурa индустриjских прoизвoдa НИП БиХ 2010.

Клaсификaциja дjeлaтнoсти КД БиХ 2010, кoja je пoтпунo усaглaшeнa сa EУ NACE Rev.2. (Зaкoн o КД 
БиХ 2010, Службeни глaсник Бoснe и Хeрцeгoвинe бр. 100/08 и 32/10 и Oдлукa o КД БиХ, Службeни 
глaсник Бoснe и Хeрцeгoвинe бр. 47/10) у службeнoj je упoтрeби у БиХ oд 01.01.2011.

Нoмeнклaтурa индустриjских прoизвoдa - НИП БиХ 2010 je звaничнo oбjaвљeнa у Службeнoм 
Глaснику  БиХ, бр. 12/11 и 41/11. Oд 2010. гoдинe НИП БиХ 2010 je oбaвeзни стaндaрд зa гoдишњe 
стaтистичкo истрaживaњe индустриje, уз oбaвeзу aжурирaњa сa EУ PRODCOM листoм свaкe 
гoдинe. Зa рeфeрeнтну 2015. гoдину, PRODCOM рeзултaти су прикупљeни и oбрaђeни кoришћeњeм 
НИП БиХ/PRODCOM 2015 нoмeнклaтурe.
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НИП БиХ 2010 oбухвaтa oдрeђeнe прoизвoдe из пoдручja и oблaсти клaсификaциje дjeлaтнoсти кoje 
нису oбухвaћeнe oригинaлнoм EУ PRODCOM листoм из 2010. гoдинe, a тo су: 
- Oблaст 05 – “Вaђeњe угљa и лигнитa” и 
- Oблaст 06 – “Вaђeњe сирoвe нaфтe и прирoднoг гаса” у oквиру пoдручja B – “Вaђeњe рудa и 

кaмeнa” 
- Oблaст 19 – “Прoизвoдњa кoксa и рaфинисaних нaфтних прoизвoдa” у oквиру пoдручja C – 

“Прeрaђивaчкa индустриja” (oсим 19.10.30) 
- Oблaст 35 – “Прoизвoдњa и снaбдиjeвaњe eлeктричнoм eнeргиjoм, гасом, пaрoм и климaтизaциja" 

у oквиру пoдручja D “ Прoизвoдњa и снaбдиjeвaњe eлeктричнoм eнeргиjoм, гасом, пaрoм и 
климaтизaциja“ 

Oбухвaт истрaживaњa
EУ PRODCOM прoпис дeфинишe oснoвни критeриjум избoрa oбухвaтa истрaживaњa: мeтoд 
истрaживaњa мoрa бити тaкaв дa прикупљeни пoдaци из jeдиницa пoсмaтрaњa oсигурajу 
пoкривeнoст укупнe прoизвoдњe ≥90% свaкoг рaзрeдa дjeлaтнoсти, пo NACE Rev.2. 
Дoгoвoрeнo je дa сe зa нивo БиХ oвaj критeриjум рeaлизуje крoз усaглaшeни oбухвaт прeдузeћa у 
eнтитeтимa и БД тaкo штo ћe сe у пoпулaциjу oд интeрeсa укључити свa прeдузeћa и њихoви диjeлoви 
кojи зaдoвoљaвajу услoв дa je брoj зaпoслeних лица ≥ 10 и oнa прeдузeћa и њихoви диjeлoви чиjи je 
гoдишњи прoмeт ≥ 500.000 КM. Oквир пoпулaциje зa изaбoр прeдузeћa укључeних у истрaживaњe 
припрeмљeн je нa oснoву пoдaтaкa Стaтистичкoг пoслoвнoг рeгистрa. 





TAБEЛAРНИ ПРИКAЗ РEЗУЛTATA





21

1 Прoдaтa кoличинa зa рeдoвну прoизвoдњу
 Испoручeнa кoличинa зa прoизвoдњу нa oснoву угoвoрa

2 Врстa прoизвoдњe: 0 - Рeдoвнa прoизвoдњa
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Jeдиницa 
мjeрe

Прoизвeдeнa 
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Прoдaтa/
Испoручeнa 
кoличинa1

Вриjeднoст прoдaje/
нaдoкнaдe зa 

испoрукe2 (u.000 KM) 

B ВАЂЕЊЕ РУДА И КАМЕНА

05 Вађење угља и лигнита (мрког угља)

05.2 Вађење лигнита (мрког угља)

05.20 Вађење лигнита (мрког угља)

05.20.10 Лигнит

05.20.10.01 Мрки угаљ 0 t 6208151 4172724 310662

05.20.10.02 Лигнит 0 t 5903679 3250404 154357

07 Вађење руда метала

07.1 Вађење руда гвожђа

07.10 Вађење руда гвожђа

07.10.10 Руде гвожђа

07.10.10.00 Руде гвожђа и концентрати
(искљ. пржени пирит гвожђа) 0 kg 2122802000 2101129000 74985

07.2 Вађење руда обојених метала

07.29 Вађење осталих руда обојених метала

07.29.13 Руде и концентрати алуминијума

07.29.13.00 Руде и концентрати алуминијума 0 kg 787409000 739573000 52646

07.29.15 Руде и концентрати олова, цинка и калаја

07.29.15.00 Руде и концентрати олова, цинка и калаја 0 kg 24310000 24536000 36298

08 Вађење осталих руда и камена

08.1 Вађење камена, пијеска и глине

08.11 Вађење украсног камена и камена за грађевинарство, кречњака, гипса, креде и шкриљаца

08.11.11 Мрамор и остали кречњачки украсни камен и камен за градњу

08.11.11.33 Мрамор и травертин, сирови или грубо клесани 0 kg 311161 311211 289

08.11.11.36 Мрамор и травертин, само изрезан у 
правоугаоне или квадратне блокове или плоче 0 kg 632152 640918 1086

08.11.11.50
Екозин и други кречњачки камен за 
споменике или грађевинарство, јасне 
специфичне масе ≥ 2,5 kg/10 m³

0 kg 87500000 32908000 279

08.11.12 Гранит, пјешчар и остали украсни камен и камен за градњу

08.11.12.33 Гранит, сиров или грубо клесан 0 kg 2668000 2647000 397

08.11.12.90

Порфир, 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)

0 kg 3347477270 3347477270 2136

08.11.20 Кречњак и гипс

08.11.20.30 Сирови гипс, анхидрид 0 kg 58800000 58800000 1058

08.11.20.50

Флукс кречњака, кречњак и друге врсте 
кречњачког камена који се користи за 
производњу креча или цемента (искљ. 
дробљени агрегат кречњака и кречњачки 
архитектонско-грађевински камен)

0 kg 2092085000 1830256640 15702

Taбeлa 1. Индустриjскa прoизвoдњa и прoдaja/испoрукa индустриjских прoизвoдa у Бoсни и Хeрцeгoвини у 2015.
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08.11.30 Креда и доломит, некалцинован

08.11.30.10 Креда 0 kg 5970000 6583000 28

08.11.30.30

Доломит, 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.)

0 kg 92201000 82553000 613

08.11.40 Шкриљац

08.11.40.00
Шкриљац, необрађен, грубо клесан или само 
изрезан у правоугаоне или квадратне блокове 
или плоче

0 kg 4560000 4560000 40

08.12 Дјелатности копова шљунка и пијеска;вађење глине и каолина

08.12.11 Природни пијесак

08.12.11.50 Силикатни пијесак (кварцни или индустријски 
пијесак) 0 kg 213809000 217527140 2458

08.12.11.90

Грађевински пијесак попут глиненог пијеска, 
каолинског пијеска, фелспатног пијеска 
(искљ. силикатни пијесак и онај који садржи 
метале)

0 kg 514463020 500182020 2926

08.12.12 Камени гранулат, одломци и прах; облуци, шљунак

08.12.12.10

Шљунак и облутак који се користе за агрегате 
бетона, за насипање путева или жељезничких 
пруга или за друга насипања; шиндра и 
кремен

0 kg 1722860291 1311873616 9143

08.12.12.30

Дробљени камен, који се користи као 
агрегат за бетон, за насипање путева или 
жељезничких пруга или за друга насипања 
(искљ. шљунак, облутак, шиндру и кремен)

0 kg 4122664083 4024981879 31357

08.12.12.30

Дробљени камен, који се користи као 
агрегат за бетон, за насипање путева или 
жељезничких пруга или за друга насипања 
(искљ. шљунак, облутак, шиндру и кремен)

1 kg 268916000 268916000 1051

08.12.12.30

Дробљени камен, који се користи као 
агрегат за бетон, за насипање путева или 
жељезничких пруга или за друга насипања 
(искљ. шљунак, облутак, шиндру и кремен)

0+1 kg 4391580083 4293897879 32409

08.12.12.50 Мермерни гранулат, одломци и прах 0 kg 550000 550000 61

08.12.13 Мјешавине троске и сличних индустријских отпадака без обзира да ли садрже или не садрже облутке, шљунак, шиндру
и кремен за употребу у грађевинарству

08.12.13.00

Мјешавине шљаке и сличних индустријских 
отпадака без обзира да ли садрже или не 
садрже облутке, шљунак, шиндру и кремен за 
употребу у грађевинарству 

0 kg 107136000 124793190 619

08.12.21 Каолин и остале каолинске глине

08.12.21.40 Каолин 0 kg 27682000 26221000 393

08.12.21.40 Каолин 1 kg 224586000 224586000 364

08.12.21.40 Каолин 0+1 kg 252268000 250807000 757

08.12.21.60 Каолинска глина (куглична и пластична глина) 0 kg 19234000 9526000 229

08.12.22 Остале глине, андалузит, цијанит и силиманит; мулит; шамотне и динас-земље

08.12.22.10 Бентонит 0 kg 33928000 22500000 788
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08.12.22.10 Бентонит 1 kg 33333000 33333000 133

08.12.22.10 Бентонит 0+1 kg 67261000 55833000 921

08.9 Вађење руда и камена д. н.

08.93 Вађење соли

08.93.10 Со и чисти натријум хлорид, морска вода

08.93.10.00

Со (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

0 kg 869749800 866194524 14113

C ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА

10 Производња прехрамбених производа

10.1 Прерада и конзервисање меса и производња производа од меса

10.11 Прерада и конзервисање меса

10.11.11 Говедина, свјежа или хлађена

10.11.11.40 Говедина и телетина свјежа или хлађена, 
цијела, полутке и четвртине с костима 0 kg 22376652 15773200 141304

10.11.11.90 Говедина и телетина, свјежа или хлађена,
у дијеловима 0 kg 6973696 6764186 51481

10.11.12 Свињетина, свјежа или хлађена

10.11.12.30
Свињетина, свјежа или хлађена, цијела и 
полутке (укљ. свјеже месо привремено 
конзервисано сољу)

0 kg 4958873 4187876 24304

10.11.12.50
Свињетина, свјежа или хлађена, бутови, 
плећке и дијелови с костима (укљ. свјеже 
месо привремено конзервисано сољу)

0 kg 1361586 927502 6648

10.11.13 Овчетина, свјежа или хлађена

10.11.13.00 Јањетина и овчетина, свјежа или хлађена, 
цијела, половине и дијелови 0 kg 1036718 1034427 11992

10.11.20 Јестива изнутрица од говеда, свиња, оваца, коза, коња и других копитара, свјежи или хлађени

10.11.20.00
Јестиве изнутрице од говеда, свиња, оваца, 
коза, коња и других копитара, свјеже или 
хлађене

0 kg 63000 56707 158

10.11.42 Цијеле сирове говеђе коже и коже копитара

10.11.42.00 Сирова кожа говеда и копитара, цијела (сем 
оне повезане са НS 4101 90) 0 kom 101858 98488 11439

10.11.43 Остале сирове говеђе коже и коже копитара

10.11.43.00 Остале сирове говеђе коже и коже копитара 0 kg 5340408 5339931 27315

10.11.44 Сирове овчје или јањеће коже

10.11.44.00 Овчија или јањећа кожа 0 kom 267475 243276 1309

10.11.50 Масти од говеда, оваца, коза или свиња

10.11.50.40
Свињска масноћа очишћена од меса, свјежа, 
расхлађена, замрзнута, сољена, у саламури 
или димљена (искљ. топљену) 

0 kg 373690 79657 419

10.11.50.60 Свињска маст и остале свињске масноће, 
топљене 0 kg 82726 69073 162
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10.11.50.70 Масноће од говеда, оваца и коза, сирове или 
топљене 0 kg 5448 4671 16

10.11.60 Сирови отпаци и остаци, нејестиви

10.11.60.90
Отпаци животињског поријекла, непогодни за 
људску употребу (искљ. рибу, цријева, мјехуре 
и желуце)

0 kg 226440 226440 3106

10.12 Прерада и конзервисање меса перади

10.12.10 Месо перади, свјеже или хлађено

10.12.10.10 Свјеже или хлађено месо пилића, цијело 0 kg 4102727 4081589 13181

10.12.10.50 Свјеже или хлађено месо пилића, сјечено 0 kg 17899772 17210596 67556

10.12.10.60 Свјеже или хлађено ћуреће месо, сјечено 0 kg 33239 33239 316

10.12.20 Месо перади, замрзнуто

10.12.20.13 Замрзнуто пилеће месо, цијело 0 kg 506595 455406 1471

10.12.20.53 Замрзнуто месо пилића, сјечено 0 kg 655778 598873 2931

10.12.20.80 Замрзнута џигерица перади 0 kg 66874 63422 150

10.12.40 Јестива изнутрица од перади

10.12.40.20 Свјеже или хлађене изнутрице од перади 
(искљ. масну џигерицу од гусака и патака) 0 kg 3633150 3621045 6503

10.12.40.50 Замрзнуте изнутрице од перади (искљ. 
џигерицу) 0 kg 72069 59469 150

10.13 Производња производа од меса и меса перади

10.13.11 Свињско месо, резано, сољено, сушено или димљено (сланина и шунка)

10.13.11.20
Свињски бутови, плећке и њихови дијелови 
с костима, сољени, у саламури, сушени или 
димљени

0 kg 158316 171912 1428

10.13.11.50 Свињско месо са стомака и његови дијелови, 
сољени, у саламури, сушени или димљени 0 kg 783184 745789 6516

10.13.11.80

Свињетина, 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)

0 kg 470011 465828 4774

10.13.12 Говеђе месо, сољено, сушено или димљено

10.13.12.00 Говедина и телетина, сољена, у саламури, 
сушена или димљена 0 kg 1357846 1304592 22219

10.13.13 Остало месо и јестиве месне изнутрице, сољено, у саламури, сушено или димљено (искључујући свињско и говеђе); јестива 
брашна и јела од меса или месних изнутрица

10.13.13.00

Месо, 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)

0 kg 164112 164412 709

10.13.14 Кобасице и слични производи од меса, изнутрица или крви

10.13.14.30 Кобасице и слични производи и приправци на 
бази џигерице (искљ. готова јела и оброке) 0 kg 4540652 4433286 18682

10.13.14.60

Кобасице и слични производи од меса, 
изнутрица или крви и приправцима на њима 
базираним (искљ. кобасице од џигерице, 
готова јела и оброке)

0 kg 23960277 23660999 132156
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10.13.15 Остало припремљено и конзервисано месо, јестиве месне изнутрице, те крв (сем припремљених јела од меса или изнутрица)

10.13.15.15
Припремљена или конзервисана џигерица 
осталих животиња (искљ. кобасице и готова 
јела и оброке)

0 kg 428796 427778 4216

10.13.15.25
Ћуреће месо или изнутрице, припремљено 
или конзервисано (искљ. кобасице, производе 
од џигерице и готова јела и оброци)

0 kg 6099 6154 63

10.13.15.35
Остало месо перади, припремљено или 
конзервисано (искљ. кобасице, производе 
од џигерице и готова јела и оброке)

0 kg 8727072 8653887 66585

10.13.15.45
Свињско месо, припремљено или 
конзервисано: шунке и одресци шунке 
(искљ. готова јела и оброке)

0 kg 980 980 9

10.13.15.45
Свињско месо, припремљено или 
конзервисано: шунке и одресци шунке 
(искљ. готова јела и оброке)

1 kg 284358 284358 247

10.13.15.45
Свињско месо, припремљено или 
конзервисано: шунке и одресци шунке 
(искљ. готова јела и оброке)

0+1 kg 285338 285338 256

10.13.15.65

Припремљено 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)

0 kg 407 1684 7

10.13.15.85

Припремљено или конзервисано месо или 
изнутрице од говеда (искљ. кобасице и сличне 
производе, хомогенизоване производе, 
производе од џигерице и готова јела и оброке)

0 kg 3942073 3905885 28696

10.13.16 Брашно, крупица и пелете од меса неподобно за људску исхрану; чварци

10.13.16.00
Брашно, прах и пелете од меса или месних 
изнутрица, непогодни за људску употребу; 
чварци

0 kg 288 288 2

10.2 Прерада и конзервисање рибе, љускара и мекушаца

10.20 Прерада и конзервисање рибе, љускара и мекушаца

10.20.11 Рибљи филети и остало рибље месо (мљевено или не) свјежи или хлађени

10.20.11.00 Рибљи филети и остало рибље месо, 
без костију, свјежи или хлађени 0 kg 5114 5114 66

10.20.13 Рибе, замрзнуте

10.20.13.30 Морска риба, замрзнута 0 kg 301020 301020 2995

10.20.13.60 Слатководна риба, замрзнута 0 kg 29840 29069 180

10.20.14 Рибљи филети, замрзнути

10.20.14.00 Рибљи филети, замрзнути 0 kg 131599 130926 1436

10.20.15 Рибље месо (мљевено или не), замрзнуто

10.20.15.00 Рибље месо без костију, замрзнуто (искљ. 
филете) 0 kg 3187 3336 36

10.20.24 Рибе, укључујући филете, димљене

10.20.24.85

Димљена риба (укључујући филете, 
искључујући главе, репове и изнутрице) 
(искључујући пацифички, атлантски и 
дунавски лосос, харингу)

0 kg 7308 7023 226
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10.20.31 Љускари, замрзнути

10.20.31.00
Замрзнути љускари, замрзнуто брашно, прах 
и пелете од љускара, погодни за људску 
употребу

0 kg 107028 107028 1132

10.20.32 Мекушци, замрзнути, сушени, сољени или у саламури, димљени

10.20.32.00
Мекушци (јакобове капице, дагње, сипа, 
лигње и хоботнице), замрзнути, сушени, 
димљени, усољени или у саламури 

0 kg 133788 133788 1432

10.20.34 Љускари, другачије припремљени или конзервисани; мекушци и други водени бескичмењаци другачије припремљени 
или конзервисани

10.20.34.00

Љускари, 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)

0 kg 385080 385080 4973

10.20.34.00

Љускари, 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)

1 kg 86497 86497 178

10.20.34.00

Љускари, 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)

0+1 kg 471577 471577 5151

10.3 Прерада и конзервисање воћа и поврћа

10.31 Прерада и конзервисање кромпира

10.31.14 Кромпир, припремљен или конзервисан

10.31.14.60

Кромпир припремљен или конзервисан, 
укључујући чипс (искљ. замрзнут, сушен, у 
сирћету или сирћетној киселини, у облику 
брашна, праха или пахуљица)

0 kg 1732331 1873915 20993

10.32 Производња сокова од воћа и поврћа

10.32.11 Сок од парадајза

10.32.11.00 Сок од парадајза 0 l 310660 168119 242

10.32.12 Сок од наранџе

10.32.12.30 Сок од наранџе, д. н. 0 l 2773275 2764351 3375

10.32.14 Сок од ананаса

10.32.14.00 Сок од ананаса 0 l 36361 35057 219

10.32.16 Сок од јабуке

10.32.16.00 Сок од јабуке 0 l 2028570 1942146 1519

10.32.17 Мијешани сокови од воћа и поврћа

10.32.17.00 Мјешавине сокова, од воћа и поврћа 0 l 6249079 5660342 4319

10.32.19 Остали сокови од воћа и поврћа

10.32.19.20

Неконцентрисани сокови од осталог воћа 
и поврћа, неферментисани и без додатог 
алкохола (искљ. поморанџу, грејпфрут, 
ананас, парадајз, грожђе и јабучни сок)

0 l 4730603 4993210 6170
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10.32.19.30 Остали сокови од воћа и поврћа, д. н. 0 l 9571270 9420570 9673

10.32.19.30 Остали сокови од воћа и поврћа, д. н. 1 l 660888 660888 660

10.32.19.30 Остали сокови од воћа и поврћа, д. н. 0+1 l 10232158 10081458 10333

10.39 Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа

10.39.11 Поврће, замрзнуто

10.39.11.00
Замрзнуто поврће и мјешавине поврћа, 
некувано или кувано на пари или у 
врелој води (искљ. кромпир) 

0 kg 95980 0 0

10.39.12 Поврће, привремено конзервисано

10.39.12.00

Поврће привремено конзервисано сумпор-
диоксидом, у саламури, у сумпорисаној води 
или другим растворима за конзервисање, али 
у том стању непогодни за непосредну исхрану

0 kg 107306 0 0

10.39.13 Сушено поврће

10.39.13.50
Сушене гљиве и тартуфи, цијели, сјецкани, 
резани, мљевени или у праху, али не даље 
припремљени

0 kg 42821 41461 455

10.39.16 Грашак, конзервисан, али не у сирћету или оцтеној киселини, сем припремљених јела од поврћа

10.39.16.00
Грашак, конзервисан на други начин осим у 
сирћету или сирћетној киселини, искљ. онај 
у готовим јелима од поврћа

0 kg 109339 84262 135

10.39.17 Остало поврће (сем кромпира), конзервисано, али не у сирћету или сирћетној киселини, сем припремљених јела од поврћа

10.39.17.21 Неконцентровани пире и паста од парадајза 0 kg 10760 15528 28

10.39.17.25 Концентровани пире и паста од парадајза 0 kg 34174 9434 38

10.39.17.30

Припремљене и конзервисане гљиве и 
тартуфи (искљ. готова јела од поврћа, 
гљива и тартуфа, сушених, замрзнутих или 
конзервисаних у сирћету или сирћетној 
киселини)

0 kg 159160 261428 2818

10.39.17.40

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) 

0 kg 234806 61830 199

10.39.17.50

Конзервисани кисели купус (искљ. готова јела 
од поврћа и киселог купуса, сушен, замрзнут 
или конзервисан у сирћету или сирћетној 
киселини)

0 kg 79794 74776 129

10.39.17.80

Припремљени или конзервисани кукуруз 
шећерац (искљ. готова јела од поврћа и 
кукуруза шећерца који је сушен, замрзнут 
или конзервисан у сирћету или сирћетној 
киселини)

0 kg 0 1551 8

10.39.17.90
Поврће и мјешавине поврћа, д. н. (искљ. 
готова јела од поврћа и смрзнуто поврће 
и мјешавине поврћа)

0 kg 3739029 3016772 6125

10.39.18 Поврће (сем кромпира), воће, орашасти плодови и остали јестиви дијелови биљака, припремљени или конзервисани у сирћету 
или сирћетној киселини

10.39.18.00

Поврће (искљ. кромпир), воће, коштуњичаво 
воће и други јестиви дијелови биљака, 
припремљени или конзервисани у сирћету 
или сирћетној киселини

0 kg 7633476 6133150 11184
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10.39.21 Воће и орашасти плодови, некувано или кувано, замрзнуто

10.39.21.00 Замрзнуто воће, коштуњаво воће, некувано 
или кувано на пари или у врелој води 0 kg 3223274 2607499 10974

10.39.22 Џемови, мармелада, воћни желеи, пиреи и пасте од воћа и орашастих плодова

10.39.22.30
Кувани џемови, мармеладе, желеи, пиреи 
и пасте од агрума (искљ. хомогенизоване 
производе)

0 kg 1422337 790416 1874

10.39.22.90
Кувани џемови, мармеладе, воћни желеи, 
пиреи и пасте од воћа или орашастог воћа 
(искљ. од агрума, хомогенизоване производе)

0 kg 2532851 2607131 5409

10.39.23 Орашасти плодови, кикирики, пржени, сољено или другачије припремљени

10.39.23.30
Кикирики, припремљен или конзервисан 
(укљ. кикирики-путер; искљ. у сирћету или 
сирћетној киселини, замрзнут, пире и пасте)

0 kg 460652 467196 2226

10.39.23.90

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)

0 kg 282498 294206 1626

10.39.25 Остало припремљено или конзервисано воће

10.39.25.20

Сушено воће (искљ. банане, датуле, смокве, 
авокадо, гуава, манго, мангостин, агруме и 
грожђе); мјешавине орашастог воћа и сушеног 
воћа

0 kg 136687 53840 333

10.39.25.50 Воће, припремљено или конзервисано, д. н. 
(искљ. Мüsle) 0 kg 1325333 133963 212

10.4 Производња биљних и животињских уља и масти

10.41 Производња уља и масти

10.41.21 Сирово сојино уље

10.41.21.00 Сирово сојино уље и његове фракције (искљ. 
хемијски модификоване) 0 kg 6424847 3702765 5042

10.41.24 Сирово уље од сјемена сунцокрета

10.41.24.00
Сирово уље сјемена сунцокрета, шафранике 
и њихове фракције (искљ. хемијски 
модификоване)

0 kg 74607573 24518100 45809

10.41.26 Сирово уље репице, уљане репице и горушице

10.41.26.00
Сирово уље репице, уљане репице или 
горушице и његове фракције (искљ. хемијски 
модификоване)

0 kg 1173760 1764022 2874

10.41.41 Уљане погаче и остали крути остаци биљних уља или масти

10.41.41.30 Уљане погаче и остали чврсти остаци 
добијени екстракцијом уља из соје 0 kg 26091478 25128984 18118

10.41.41.50
Уљане погаче и остали чврсти остаци 
добијени екстракцијом масноћа или уља 
од сјемена сунцокрета

0 kg 35146031 32566891 11623

10.41.41.70
Уљане погаче и остали чврсти остаци 
добијени екстракцијом масноћа или уља 
од репице или уљане репице

0 kg 1270540 1270540 539

10.41.51 Сојино уље и њезине фракције, рафинисано, али хемијски немодификовано

10.41.51.00 Рафинисано сојино уље и његове фракције 
(искљ. хемијски модификоване) 0 kg 6080847 3880416 6168
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10.41.54 Уље од сјемена сунцокрета и његове фракције, рафинисано, али хемијски немодификовано

10.41.54.00
Рафинисано уље од сјемена сунцокрета, 
шафранике и њихове фракције (искљ. 
хемијски модификовано)

0 kg 67215482 46514453 83447

10.41.56 Уља од репице, уљане репице и горушице и њихове фракције, рафинисане, али хемијски немодификоване

10.41.56.00
Рафинисано уље репице, уљане репице, 
горушице и њихове фракције (искљ. хемијски 
модификовано)

0 kg 255000 287908 484

10.5 Производња млијечних производа

10.51 Производња млијека, млијечних производа и сира

10.51.11 Прерађено течно млијеко

10.51.11.33

Млијеко и павлака са садржајем ≤ 1% масеног 
удјела масноће, неконцентрисани, без додатог 
шећера или других заслађивача, у амбалажи 
за директну употребу ≤ 2 l

0 kg 1906714 1911773 1843

10.51.11.42

Млијеко и павлака са садржајем > 1% али ≤ 
6% масеног удјела масноће, неконцентрисани, 
без додатог шећера или других заслађивача, 
у амбалажи за директну употребу ≤ 2 l

0 kg 174957515 173198542 181642

10.51.12 Млијеко и врхње с > 6% масти, неконцентрисано и незаслађено

10.51.12.10

Млијеко и павлака са садржајем > 6% 
али ≤ 21% масеног удјела масноће, 
неконцентрисани, без додатог шећера или 
других заслађивача, у амбалажи за директну 
употребу ≤ 2 l

0 kg 9422769 9392523 24013

10.51.12.20

Млијеко и павлака са садржајем > 6% 
али ≤ 21% масеног удјела масноће, 
неконцентрисани, без додатог шећера или 
других заслађивача, у амбалажи за директну 
употребу > 2 l

0 kg 250247 250247 525

10.51.12.30

Млијеко и павлака са садржајем > 21% 
масеног удјела масноће, неконцентрисани, 
без додатог шећера или других заслађивача, у 
амбалажи за директну употребу ≤ 2 l

0 kg 475843 455961 1969

10.51.12.40

Млијеко и павлака са садржајем > 21% 
масеног удјела масноће, неконцентрисани, 
без додатог шећера или других заслађивача, у 
амбалажи за директну употребу > 2 l

0 kg 3529808 3529808 10415

10.51.21 Обрано млијеко у праху

10.51.21.30

Обрано млијеко у праху (млијеко и павлака у 
чврстом стању, са садржајем ≤ 1.5% масеног 
удјела масноће), у амбалажи за директну 
употребу  ≤ 2,5 kg  

0 kg 73025 73025 649

10.51.30 Маслац и млијечни намази

10.51.30.30 Путер са садржајем ≤ 85% масеног удјела 
масноће 0 kg 196419 188649 1824

10.51.30.50

Путер са садржајем > 85% масеног удјела 
масноће, и друге масти и уља добијени од 
млијека (искљ. млијечне намазе са садржајем 
масноће < 80% масеног удјела)

0 kg 35100 108815 902

10.51.30.70 Млијечни намази са садржајем < 80% масеног 
удјела масноће 0 kg 721156 720997 5171

10.51.40 Сир и урда
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10.51.40.30 Млади сир, незрео, несољен, недимљен или 
несушен (укљ. сир од сурутке и урда) 0 kg 4644141 4666363 16909

10.51.40.50
Сир, рендани, у праху, прошаран плавим 
плијеснима и други непрерађени сир (искљ. 
млад сир, сир од сурутке и урда)

0 kg 1441053 1053992 10157

10.51.40.70 Топљени сир (искљ. рендани или у праху) 0 kg 870 873 7

10.51.52 Јогурт и остало ферментисано или закисељено млијеко и врхње

10.51.52.41 Кисело млијеко, павлака, јогурт и други 
ферментисани производи 0 kg 43899383 43717969 73919

10.51.52.45

Ароматизовани течни јогурт или закисељено 
млијеко (кисело млијеко, павлака, јогурт 
и остали ферментисани производи, 
ароматизовани или који садрже додато воће, 
коштуњичаво воће или какао)

0 kg 2326491 2326844 3203

10.51.55 Сурутка

10.51.55.60
Сурутка и модификована сурутка, у течном 
или згуснутом облику; концентрисана или 
неконцентрисана, заслађена

0 kg 498461 498987 389

10.51.56 Млијечни производи, д. н.

10.51.56.00 Производи који се састоје од природних 
састојака млијека, д.н. 0 kg 1066925 1061433 3489

10.52 Производња сладоледа и других замрзнутих смјеса

10.52.10 Сладолед и друге смрзнуте смјесе

10.52.10.00
Сладолед и остали јестиви ледени производи 
(укљ. шербет, лизалице) (искљ. мјешавине и 
сировине за сладолед)

0 l 736270 735470 3594

10.6 Производња млинских производа, скроба и произовода од скроба

10.61 Производња млинских производа

10.61.12 Пиринач, полу- или потпуно полиран и ломљен

10.61.12.30 Полубијела или бијела рижа (избијељена), 
укључујући полирану или глазирану рижу 0 kg 1000 1465 3

10.61.21 Брашно од пшенице, суражице и пиринча

10.61.21.00 Брашно од пшенице, суражице и риже 0 kg 245002469 235916519 139342

10.61.21.00 Брашно од пшенице, суражице и риже 1 kg 141340 141340 28

10.61.21.00 Брашно од пшенице, суражице и риже 0+1 kg 245143809 236057859 139370

10.61.22 Брашно осталих житарица

10.61.22.00 Брашно од житарица (искљ. пшеницу, 
суражицу и рижу) 0 kg 432064 378862 334

10.61.24 Мјешавине и тијеста за припремање пекарских производа

10.61.24.00

Мјешавине и тијеста за израду хљеба, колача, 
пецива, бисквита, вафла, облатни, двопека, 
тоста и сличних печених производа и остали 
пекарски производи

0 kg 153801 135627 1026

10.61.31 Прекрупа и крупица од пшенице

10.61.31.33 Прекрупа и крупица од тврде пшенице 0 kg 216075 217700 115

10.61.31.35 Прекрупа и крупица од обичне пшенице и 
пира 0 kg 1316409 1337556 539
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10.61.32 Прекрупа, крупица и пелете од житарица, д. н.

10.61.32.30
Прекрупа и крупица од зоби, кукуруза, риже, 
ражи, јечма и осталих житарица (искљ. 
пшеницу)

0 kg 2707164 2666666 1489

10.61.33 Житарице за доручак и остали производи од житарица

10.61.33.33 Житарице; ваљане, у пахуљицама, ољуштене, 
перлиране, резане или гњечене (искљ. рижу) 0 kg 172124 179865 764

10.61.33.35 Клице житарица; цијеле, ваљане, у 
пахуљицама или мљевене (искљ. рижу) 0 kg 10259 10259 22

10.61.33.51 Производи типа "Мüsle" на бази непржених 
пахуљица житарица 0 kg 47629 50239 215

10.61.33.53 Остала припремљена храна, добијена 
бубрењем или пржењем житарица 0 kg 9248 9248 10

10.61.40 Посије (мекиње) и остали остаци од обраде житарица

10.61.40.10
Кукурузне мекиње (посије) и остали остаци 
од просијавања, мљевења или друге обраде 
кукуруза

0 kg 1284539 587776 173

10.61.40.50
Пшеничне мекиње (посије) и остали остаци 
од просијавања, мљевења или друге обраде 
пшенице

0 kg 79638335 77018771 21604

10.61.40.50
Пшеничне мекиње (посије) и остали остаци 
од просијавања, мљевења или друге обраде 
пшенице

1 kg 56660 56660 10

10.61.40.50
Пшеничне мекиње (посије) и остали остаци 
од просијавања, мљевења или друге обраде 
пшенице

0+1 kg 79694995 77075431 21614

10.61.40.90
Мекиње (посије) и остали остаци од 
просијавана, мљевења и друге обраде 
житарица (искљ. кукуруз, рижу, пшеницу)

0 kg 27720 33350 11

10.62 Производња скроба и производа од скроба

10.62.13 Глукоза и глукозни сируп; фруктоза и фруктозни сируп; инвертни шећер; шећери и шећерни сирупи, д. н.

10.62.13.20

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)

0 kg 10987945 10987945 6300

10.62.13.20

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)

1 kg 19963560 19963560 6690

10.62.13.20

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)

0+1 kg 30951505 30951505 12990

10.7 Производња пекарских производа, производа од брашна и колача

10.71 Производња хљеба; свјежих пецива и колача

10.71.11 Свјежи хљеб

10.71.11.00
Свјеж хљеб, који у сувом стању садржи ≤ 5% 
шећера и ≤ 5% масеног удјела масноће (искљ. 
с додатком меда, јаја, сира или воћа)

0 kg 41443170 40627453 70725

10.71.12 Свјежа пецива и колачи

10.71.12.00 Колачи и пецива; остали пекарски производи 
са додатим заслађивачима 0 kg 10085727 10054357 42589
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10.72 Производња двопека и кекса; производња трајних пецива и колача

10.72.11 Хрскави хљеб (крисп), двопек, тост хљеб и слични тост-производи

10.72.11.30 Хрускави хљеб (крисп) 0 kg 13484 14866 111

10.72.11.50 Двопек, тост-хљеб и слични тост-производи 0 kg 255482 261944 595

10.72.12 Медењаци и слични производи; слатки кекси; вафли и облатне

10.72.12.30 Медењаци зачињени ђумбиром и слично 0 kg 381842 241786 696

10.72.12.53

Слатки кекс, вафли и облатне, потпуно или 
дјелимично пресвучени или прекривени 
чоколадом или другим производима који 
садрже какао

0 kg 15727033 15375211 56916

10.72.12.55

Слатки кекс (укљ. сендвич-кекс; искљ. 
потпуно или дјелимично пресвучени 
или прекривени чоколадом или другим 
приправцима који садрже чоколаду)

0 kg 3166729 3185627 6894

10.72.12.59

Вафли и облатне (укљ. слане) (искљ. потпуно 
или дјелимично пресвучене или прекривене 
чоколадом или другим приправцима који 
садрже чоколаду)

0 kg 351151 324297 1393

10.72.19 Остали суви и трајни пекарски производи (штапићи, крекери, переци)

10.72.19.20
Хостије; празне капсуле погодне за 
фармацеутске потребе; облатне за печаћење; 
рижин папир и слични производи

0 kg 9590 10360 38

10.72.19.40

Кекс (искљ. потпуно или дјелимично 
пресвучени или прекривени чоколадом или 
другим приправцима који садрже какао, 
вафле и облатне)

0 kg 2325126 2101456 7364

10.72.19.50 Зачињени или слани истиснути или 
експандирани производи 0 kg 994070 933944 4101

10.72.19.90

Пекарски производи, без додатка 
заслађивача (укљ. палачинке, пите, пице; 
искљ. сендвиче, крисп, вафле, облатне, 
двопек, тост, зачињене или слане 
екструдиране или експандиране производе)

0 kg 1909779 1911548 9171

10.73 Производња макарона, резанаца, кускуса и сличних производа од брашна

10.73.11 Макарони, резанци и слични производи од брашна

10.73.11.30 Некувана тјестенина с јајима (искљ. пуњену и 
другачије припремљену) 0 kg 2978511 2721729 5502

10.73.11.50 Некувана тјестенина (искљ. с јајима, пуњену и 
другачије припремљену) 0 kg 2195428 2208073 2622

10.8 Производња осталих прехрамбених производа

10.81 Производња шећера

10.81.12 Рафинисани шећер од шећерне трске или шећерне репе, те хемијски чиста сахароза у чврстом стању, без доданих материја за 
ароматизацију и за бојење

10.81.12.30 Рафинисани бијели шећер од шећерне трске 
или шећерне репе у чврстом стању 0 kg 101535135 108287498 85924

10.81.14 Меласе

10.81.14.50
Меласе добивене екстракцијом или 
рафинисањем шећера (искљ. меласу од 
шећерне трске)

0 kg 3295271 3357954 792

10.82 Производња какаоа, чоколаде и производа од шећера



33

1 Прoдaтa кoличинa зa рeдoвну прoизвoдњу
 Испoручeнa кoличинa зa прoизвoдњу нa oснoву угoвoрa

2 Врстa прoизвoдњe: 0 - Рeдoвнa прoизвoдњa
   1 - Прoизвoдњa нa oснoву угoвoрa

Шифрa Нaзив дjeлaтнoсти и прoизвoдa Врстa
прoизвoдњe

Jeдиницa 
мjeрe

Прoизвeдeнa 
кoличинa

Прoдaтa/
Испoручeнa 
кoличинa1

Вриjeднoст прoдaje/
нaдoкнaдe зa 

испoрукe2 (u.000 KM) 

10.82.11 Какао паста са или без масти

10.82.11.00 Какао паста (искљ. ону која садржи додани 
шећер или друге заслађиваче) 0 kg 82460 670 5

10.82.12 Какао маслац на бази уља или масти

10.82.12.00 Какао путер, маст и уље 0 kg 14022 770 10

10.82.13 Какао прах, без додатног шећера или сладила

10.82.13.00 Какао прах који не садржи додатни шећер или 
друге заслађиваче 0 kg 21234 4833 43

10.82.14 Какао прах, с додатним шећером или другим сладилима

10.82.14.00 Какао прах који садржи додатни шећер или 
друге заслађиваче 0 kg 1707510 1627630 5096

10.82.22 Чоколада и намирнице које садрже какао (сем заслађеног какао праха), сем у расутом стању

10.82.22.33
Пуњени чоколадни блокови; табле и штангле 
које имају језгру (укљ. с кремом, ликером или 
воћном пастом; искљ. чоколадни кекс)

0 kg 3708969 3529847 20896

10.82.22.39
Чоколадни блокови; табле и штангле (искљ. 
пуњене, с додацима житарица; воћа или 
орашастог воћа, чоколадни кекс)

0 kg 4943 5160 41

10.82.22.45 Чоколаде (искљ. оне које садрже алкохол, у 
блоковима, таблама или штанглама) 0 kg 70580 67980 268

10.82.22.55
Чоколадни производи (искљ. пуњене, 
у блоковима, таблама или штанглама, 
чоколадни кекс, чоколаде)

0 kg 139375 82120 308

10.82.22.70 Чоколадни намази 0 kg 3838197 3419302 15357

10.82.22.80 Приправци од какаа за припрему напитака 0 kg 22952 23187 146

10.82.22.90

Прехрамбени производи са какаом (искљ. 
какао пасту, путер, прах, блокове, табле, 
штангле, у текућем стању, пасте, прах, грануле, 
у осталом расутом стању у паковању > 2 kg, за 
припрему напитака, чоколадни намаз)

0 kg 58684 66755 143

10.82.23 Кондиторски производи (укључујући бијелу чоколаду) који не садрже какао

10.82.23.30 Бијела чоколада 0 kg 597 595 4

10.82.23.90 Остали кондиторски производи, д.н. 0 kg 2248929 1914296 6619

10.82.24 Воће, орашасти плодови, коре од воћа и други дијелови биљака, конзервисани у шећеру

10.82.24.00
Исцијеђено, преливено шећером или 
кристалисано (кандирано) воће, орашасто 
воће, коре од воћа и други дијелови биљака

0 kg 5130 5530 33

10.83 Прерада чаја и кафе

10.83.11 Кафа, без кофеина или пржена

10.83.11.50 Пржена кафа с кофеином 0 kg 12110451 12093501 113567

10.83.12 Замјене кафе; екстракти, есенције и концентрати кафе или надомјестака кафе; љуске и опне од кафе

10.83.12.10 Замјене за кафу које садрже кафу 0 kg 87722 87722 674

10.83.12.40
Екстракти, есенције и концентрати кафе и 
приправци на бази тих екстраката, есенција 
или концентрата или на бази кафе

0 kg 26963 26880 399

10.83.13 Зелени чај (неферментисан), црни чај (ферментисан) и дјелимично ферментисани чај у паковању≤ 3 kg

10.83.13.00 Чај, у непосредном паковању ≤ 3 kg 0 kg 223324 210837 5226
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10.83.14 Екстракти, есенције, концентрати и препарати чаја или мате-чаја

10.83.14.00

Екстракти, есенције, концентрати чаја 
или мате-чаја; и приправци на бази ових 
екстраката, есенција или концентрата или на 
бази чаја или мате-чаја

0 kg 1254 1291 40

10.84 Производња зачина и других додатака храни

10.84.11 Сирће и замјене сирћета добијени од сирћетне киселине

10.84.11.90 Остало сирће и замјене за сирће (искљ. од 
вина) 0 l 0 0 0

10.84.12 Сосови; мијешани зачини и додаци јелима; горушице - слачице (брашна и прекрупе); припремљена горушица (сенф); мајонеза

10.84.12.30 Кечап и остали сосови од парадајза 0 kg 4068832 3960405 6620

10.84.12.53 Брашно и крупица од горушице 0 kg 41396 40511 77

10.84.12.70

Умаци 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))

0 kg 3070192 2746316 7977

10.84.30 Со за јело

10.84.30.00 Со намијењена за људску исхрану 0 kg 121784182 129830464 26233

10.85 Производња готове хране и јела

10.85.11 Готова храна и јела претежно од меса, месних изнутрица, те крви

10.85.11.00 Готова јела и оброци базирани на месу, 
месним изнутрицама или крви 0 kg 310802 310802 897

10.85.13 Готова храна и јела претежно од поврћа

10.85.13.00 Готова јела и оброци на бази поврћа 0 kg 103230 36169 98

10.85.14 Готова храна и јела претежно од тјестенине

10.85.14.30

Сушена, несушена и замрзнута тјестенина 
и производи од тјестенине (укљ. готова 
јела) (искљ. некувану тјестенину, пуњену 
тјестенину)

0 kg 139220 158589 320

10.86 Производња хомогенизованих прехрамбених производа и дијететске хране

10.86.10 Хомогенизована готова и дијететска храна

10.86.10.60
Хомогенизовани сложени прехрамбени 
приправци за дјечију храну или за дијететске 
сврхе, за малопродају, у паковању ≤ 250 g

0 kg 268935 246845 5133

10.86.10.70
Прехрамбрени приправци за дјецу (искљ. 
хомогенизоване сложене прехрамбене 
приправке) 

0 kg 90209 90209 1263

10.89 Производња осталих прехрамбених производа, д. н.

10.89.11 Јухе и чорбе и препарати за њих

10.89.11.00 Супе и чорбе и препарати за њих 0 kg 149805 139981 2086

10.89.13 Квасац (активни или неактивни); остали једноћелијски микроорганизми, мртви; припремљени прашци за пецива

10.89.13.70 Припремљени прашак за пециво 0 kg 128957 131822 593

10.89.19 Разноврсни прехрамбени производи, д. н.

10.89.19.30 Прехрамбени приправци од брашна, крупице, 
шкроба, итд. 0 kg 2034181 1946224 6124
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10.89.19.35 Концентрати бјеланчевина и ароматизовани 
или обојени шећерни сирупи 0 kg 786040 772604 2827

10.9 Производња готове хране за животиње

10.91 Производња готове хране за домаће животиње

10.91.10 Припремљена сточна храна, сем брашна и пелета од луцерне

10.91.10.10 Предсмјесе (премиксови) за прехрану 
домаћих животиња 0 kg 2164645 1777335 3198

10.91.10.10 Предсмјесе (премиксови) за прехрану 
домаћих животиња 1 kg 149152 149152 199

10.91.10.10 Предсмјесе (премиксови) за прехрану 
домаћих животиња 0+1 kg 2313797 1926487 3397

10.91.10.33 Приправци за прехрану домаћих животиња 
(искљ. предсмјесе): за свиње 0 kg 33788996 33830384 22087

10.91.10.33 Приправци за прехрану домаћих животиња 
(искљ. предсмјесе): за свиње 1 kg 663702 664702 421

10.91.10.33 Приправци за прехрану домаћих животиња 
(искљ. предсмјесе): за свиње 0+1 kg 34452698 34495086 22508

10.91.10.35 Приправци за прехрану домаћих животиња 
(искљ. предсмјесе): за говеда 0 kg 44753567 40550670 20594

10.91.10.35 Приправци за прехрану домаћих животиња 
(искљ. предсмјесе): за говеда 1 kg 279715 279715 113

10.91.10.35 Приправци за прехрану домаћих животиња 
(искљ. предсмјесе): за говеда 0+1 kg 45033282 40830385 20707

10.91.10.37 Приправци за прехрану домаћих животиња 
(искљ. предсмјесе): за перад 0 kg 164356740 140134558 88358

10.91.10.37 Приправци за прехрану домаћих животиња 
(искљ. предсмјесе): за перад 1 kg 1543082 1543082 869

10.91.10.37 Приправци за прехрану домаћих животиња 
(искљ. предсмјесе): за перад 0+1 kg 165899822 141677640 89227

10.91.10.39 Приправци за прехрану домаћих животиња 
(искљ. предсмјесе): д.н. 0 kg 28168465 28039531 12530

10.92 Производња готове хране за кућне љубимце

10.92.10 Припремљена храна за кућне љубимце

10.92.10.30 Храна за псе и мачке, п.т.м. 0 kg 1034283 950117 997

10.92.10.60
Приправак који се користи за храњење кућних 
љубимаца (искључујући храну за псе и мачке, 
пакирану за малопродају)

0 kg 1207303 1090234 2044

11 Производња пића

11.0 Производња пића

11.01 Дестиловање, прeчишћавање и мијешање алкохолних пића

11.01.10 Дестилована алкохолна пића

11.01.10.20
Алкохолна пића добијена дестилацијом вина 
или комине од грожђа (важно: искљ. акцизе 
на алкохолна пића)

0 l alk. 100% 87470 102475 839

11.01.10.40

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

0 l alk. 100% 10487 10772 87



36

1 Прoдaтa кoличинa зa рeдoвну прoизвoдњу
 Испoручeнa кoличинa зa прoизвoдњу нa oснoву угoвoрa

2 Врстa прoизвoдњe: 0 - Рeдoвнa прoизвoдњa
   1 - Прoизвoдњa нa oснoву угoвoрa

Шифрa Нaзив дjeлaтнoсти и прoизвoдa Врстa
прoизвoдњe

Jeдиницa 
мjeрe

Прoизвeдeнa 
кoличинa

Прoдaтa/
Испoручeнa 
кoличинa1

Вриjeднoст прoдaje/
нaдoкнaдe зa 

испoрукe2 (u.000 KM) 

11.01.10.50 Џин и клековача (важно: искљ. акцизе на 
алкохолна пића) 0 l alk. 100% 399 595 6

11.01.10.63
Вотка са запреминским удјелом алкохола  ≤ 
45,4% (важно: искљ. акцизе на алкохолна 
пића)

0 l alk. 100% 3066 3135 44

11.01.10.65
Алкохолна пића дестилована из воћа (искљ. 
ликере, џин, клековачу и вино (важно: искљ. 
акцизе на алкохолна пића))

0 l alk. 100% 475104 418363 6332

11.01.10.80

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)

0 l alk. 100% 97759 98782 1911

11.02 Производња вина од грожђа

11.02.11 Пјенушаво вино од свјежег грожђа

11.02.11.30 Шампањац (важно: искљ. акцизе на 
алкохолна пића) 0 l 2999 2999 53

11.02.12 Вино од свјежег грожђа, сем пјенушавог вина; мошт од грожђа

11.02.12.11 Бијела вина са заштићеном ознаком 
поријекла (ЗОП) 0 l 1826678 1896443 6581

11.02.12.17

Квалитетна вина и мошт спречене или 
заустављене ферментације додавањем 
алкохола, са заштићеном ознаком поријекла 
(ЗОП) алкохолне јачине ≤ 15%, (искљ. бијело и 
пјенушаво вино)

0 l 49098 44100 218

11.02.12.20

Вина и мошт спречене или заустављене 
ферментације додавањем алкохола, 
алкохолне јачине ≤ 15% (искљ. пјенушава вина 
и вина са ЗОП)

0 l 3390928 3236456 8367

11.02.12.20

Вина и мошт спречене или заустављене 
ферментације додавањем алкохола, 
алкохолне јачине ≤ 15% (искљ. пјенушава вина 
и вина са ЗОП)

1 l 101494 101494 1218

11.02.12.20

Вина и мошт спречене или заустављене 
ферментације додавањем алкохола, 
алкохолне јачине ≤ 15% (искљ. пјенушава вина 
и вина са ЗОП)

0+1 l 3492422 3337950 9585

11.02.12.31 Port, Madeira, Sherry и остали алкохоли с > 15% 
алкохола 0 l 655 655 4

11.05 Производња пива

11.05.10 Пиво, сем остатака и отпадака пивовара

11.05.10.00
Пиво од слада (искљ. безалкохолно пиво, 
пиво које садржи ≤ 0.5% удјела алкохола по 
волумену, акцизе на алкохолна пића)

0 l 87010721 86101100 109646

11.05.10.10 Безалкохолно пиво и пиво које садржи ≤ 0.5% 
удјела алкохола по волумену 0 l 288025 270100 381

11.07 Производња освјежавајућих пића; производња минералне воде и других флашираних вода

11.07.11 Минералне и газиране воде, незаслађене и неароматизоване

11.07.11.30 Минералне и газиране воде, незаслађене 0 l 104188455 96990455 43196

11.07.11.30 Минералне и газиране воде, незаслађене 1 l 25606000 25606000 307

11.07.11.30 Минералне и газиране воде, незаслађене 0+1 l 129794455 122596455 43504
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11.07.11.50 Незаслађене и неароматизоване воде, лед и 
снијег (искљ. минералне и газиране воде) 0 l 16499490 15983915 4315

11.07.19 Остала безалкохолна пића

11.07.19.30

Воде с доданим шећером, другим 
заслађивачима или ароматизоване, нпр. 
безалкохолна освјежавајућа пића (укљ. 
минералне и газиране)

0 l 202409371 200826595 162318

11.07.19.50

Безалкохолна пића која не садрже млијечне 
масноће (искљ. заслађене или незаслађене 
минералне, газиране или ароматизоване 
воде)

0 l 2507200 2476574 2611

11.07.19.50

Безалкохолна пића која не садрже млијечне 
масноће (искљ. заслађене или незаслађене 
минералне, газиране или ароматизоване 
воде)

1 l 29150000 29150000 525

11.07.19.50

Безалкохолна пића која не садрже млијечне 
масноће (искљ. заслађене или незаслађене 
минералне, газиране или ароматизоване 
воде)

0+1 l 31657200 31626574 3136

12 Производња дуванских производа

12.0 Производња дуванских производа

12.00 Производња дуванских производа

12.00.11 Цигаре, цигарилоси и цигарете од дувана и надомјестака дувана

12.00.11.50
Цигарете које садрже дуван или мјешавине 
дувана и његове замјене (искљ. акцизе на 
дуванске производе)

0 kom 3234834600 2778706494 51689

12.00.19 Остали прерађени дуван и замјене дувана; хомогенизовани или реконституисани дуван; дувански екстракти и сокови

12.00.19.30 Дуван за пушење (искљ. акцизе на дуванске 
производе) 0 kg 75296 75543 1401

12.00.19.90
Дуванске прерађевине, екстракти и есенције, 
остали хомогенизовани или реконституисани 
дуван, д.н.

0 kg 902600 1008293 6705

12.00.19.90
Дуванске прерађевине, екстракти и есенције, 
остали хомогенизовани или реконституисани 
дуван, д.н.

1 kg 267675 267675 211

12.00.19.90
Дуванске прерађевине, екстракти и есенције, 
остали хомогенизовани или реконституисани 
дуван, д.н.

0+1 kg 1170275 1275968 6916

13 Производња текстила

13.1 Припрема и предење текстилних влакана

13.10 Припрема и предење текстилних влакана

13.10.61 Памучна пређа (сем конца за шивање)

13.10.61.52 Пређа од чешљаног памука, н.п.т.м., за 
тканине (искљ. за тепихе и прекриваче за под) 1 kg 5943759 6238761 15407

13.10.82 Пређа (сем конца за шивање) од синтетичких сортираних влакана, која садржи ≥ 85% таквих влакана

13.10.82.50
Пређа (искљ. конац за шивење) која садржи ≥ 
85 % масеног удјела синтетичких сортираних 
влакана, п.т.м.

0 kg 29895 3000 58

13.2 Ткање текстила

13.20 Ткање текстила
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13.20.20 Памучне тканине

13.20.20.19

Тканине од памука, не од пређе различите 
боје, масе ≤ 200 g/m², за техничку и 
индустријску употребу (искљ. газу, 
медицинску газу)

0 m² 174457 174457 361

13.20.20.20 Тканине од памука масе ≤ 100 g/m², за 
медицинску газу, завоје и облоге 0 m² 3273346 3273346 1947

13.20.31 Тканине од синтетичке или вјештачке филамент пређе

13.20.31.30

Тканине од вјештачке или синтетичке 
филамент пређе, добијене од предива 
велике издржљивости, у тракама и слично 
(укљ. најлон, остале полиамиде, полиестер, 
вискозу)

0 m² 6312001 6310764 27575

13.3 Довршавање текстила

13.30 Довршавање текстила

13.30.11 Услуге бијељења и бојења влакана и пређе

13.30.11.23 Бојење памучне пређе (искљ. конац за 
шивање) 0 kg 3931 0 0

13.30.14 Услуге штампања тканина и текстилних роба (укључујући одјећу)

13.30.14.10 Штампање свилених тканина 0 m² 4657 4657 122

13.30.14.60 Штампање тканина од вјештачке фине пређе, 
или од вјештачких влакана 0 m² 3192 3192 18

13.9 Производња осталог текстила

13.91 Производња плетених и кукичаних тканина

13.91.19 Остале плетене или кукичане тканине, укључујући плетива од вјештачког крзна

13.91.19.10 Плетене или хеклане тканине (искљ. чупаве 
тканине) 0 kg 2550557 2502306 12314

13.92 Производња готових текстилних производа, осим одјеће

13.92.11 Ћебад и остали покривачи, сем електричних покривача

13.92.11.50
Покривачи и простирке за путовања од 
синтетичких влакана (искљ. електричне 
покриваче)

0 kom 2376 2444 11

13.92.12 Постељно рубље

13.92.12.53 Постељина од памука (искљ. плетено или 
хеклано) 0 kg 89562 85668 1241

13.92.12.59 Постељина од тканих материјала (искљ. од 
памука, од лана или рамије) 0 kg 12281 11795 309

13.92.12.59 Постељина од тканих материјала (искљ. од 
памука, од лана или рамије) 1 kg 2627 2627 84

13.92.12.59 Постељина од тканих материјала (искљ. од 
памука, од лана или рамије) 0+1 kg 14908 14422 393

13.92.13 Стоно рубље

13.92.13.30 Столњаци и салвете од плетених или хекланих 
тканина 0 kg 0 1 0

13.92.13.53 Столњаци и салвете од памука (искљ. плетено 
или хеклано) 0 kg 7481 6897 177

13.92.13.53 Столњаци и салвете од памука (искљ. плетено 
или хеклано) 1 kg 3003 3003 36
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13.92.13.53 Столњаци и салвете од памука (искљ. плетено 
или хеклано) 0+1 kg 10484 9900 213

13.92.13.59
Столњаци и салвете од пређе од синтетичких 
или вјештачких влакана и од осталих тканих или 
нетканих материјала (искљ. од памука, лана)

0 kg 1009 1009 20

13.92.13.59
Столњаци и салвете од пређе од синтетичких 
или вјештачких влакана и од осталих тканих или 
нетканих материјала (искљ. од памука, лана)

1 kg 9287 9287 608

13.92.13.59

Столњаци и салвете од пређе од синтетичких 
или вјештачких влакана и од осталих тканих 
или нетканих материјала (искљ. од памука, 
лана)

0+1 kg 10296 10296 628

13.92.15 Завјесе (укључујући драперије) и унутрашње платнене ролетне; украсне завјесе за кревете

13.92.15.50 Завјесе и унутрашње ролетне, завјесе или 
драперије за кревет, од тканих материјала 0 m² 5995 5995 328

13.92.15.70 Завјесе и унутрашње ролетне, завјесе или 
драперије за кревет, од нетканих материјала 0 m² 33696 33696 418

13.92.16 Остали производи за унутрашње опремање, д. н.; комплети од комада тканине и пређа за израду простирки; 
таписерија и слично

13.92.16.40 Прекривачи за кревете (искљ. пуњене перјем) 0 kom 12605 9034 167

13.92.16.60

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)

0 m² 1788203 1610428 1326

13.92.16.60

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)

1 m² 14680665 14680665 60279

13.92.16.60

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)

0+1 m² 16468868 16291093 61605

13.92.16.80

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

1 m² 520000 520000 803

13.92.21 Вреће и врећице за паковање робе

13.92.21.90
Вреће и врећице, за амбалажну употребу 
(искљ. од памука, полиетиленских или 
полипропиленских трака)

0 kg 5 5 0

13.92.22 Цераде, надстрешнице и вањски платнени застори; једра за чамце, даске за једрење и сувоземна возила; 
шатори и опрема за камповање (укључујући гумене мадраце)

13.92.22.10 Цераде, тенде, ролетне (искљ. шаторске 
тенде) 0 kg 767314 766137 10943

13.92.24 Покривачи, перина, јастуци, вреће за спавање и слично, пуњени било којим материјалом или од целуларне гуме 
или пластичних маса

13.92.24.93

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

0 kom 725 740 16
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13.92.24.99

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

0 kom 53387 53181 2200

13.92.29 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.)

13.92.29.53 Крпе за под, посуђе, прашину и сличне 
тканине за чишћење, од нетканог материјала 0 kg 3 3 0

13.92.29.57
Крпе за под, посуђе, прашину и сличне 
тканине за чишћење (искљ. плетене или 
хеклане, од нетканог материјала)

0 kg 295 295 16

13.92.29.99

Крпе 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)

0 kg 94743 94743 1169

13.93 Производња тепиха и простирки за под

13.93.12 Теписи и остали текстилни прекривачи за под, ткани, нису добијени тафтинг-поступком или флокинг-поступком

13.93.12.00
Ткани ћилими и остали ткани текстилни 
прекривачи за под (искљ. урађене "tafting" 
методом или "flocking" методом)

0 m² 25858 22471 822

13.94 Производња ужади, конопаца, плетеница и мрежа

13.94.11 Уплетени конац, ужад, конопци и каблови од јуте и осталих текстилних влакана лике

13.94.11.30

Уплетене 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)

0 kg 68834 68834 1169

13.94.11.55
Полиетиленска или полипропиленска 
уплетена ужад за везивање или балирање (за 
пољопривреду) 

0 kg 221982 220214 731

13.95 Производња нетканог текстила и производа од нетканог текстила, осим одјеће

13.95.10 Неткани текстил и производи од нетканог текстила, сем одјеће

13.95.10.10

Неткани текстил, масе ≤ 25 g/m² (укљ. 
производе од нетканог текстила) (искљ. 
одјевне предмете, пресвучени или прекривени 
текстил)

0 kg 2878 2878 88

13.96 Производња осталих техничких и индустријских текстилних производа

13.96.16 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)

13.96.16.20

Текстилна цријева и сличан цјевасти 
материјал, импрегнисан или неимпрегнисан, 
са или без пресвлаке, заштита и прибор од 
осталих материјала

0 kg 5960 5960 49

13.96.17 Уске тканине; уски материјал што се састоји само од нити основе које су међусобно слијепљене; наљепнице, етикете, значке 
украсне врпце и слично

13.96.17.30 Уске тканине, осим наљепница, значака и 
осталих сличних производа 0 kg 20176 20106 542

13.99 Производња осталих текстилних производа, д. н.

13.99.12 Вез у метражи, тракама и мотивима

13.99.12.50 Памучни вез у метражи, у тракама или 
мотивима 0 kg 166 166 41
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13.99.12.50 Памучни вез у метражи, у тракама или 
мотивима 1 kg 7189 7189 142

13.99.12.50 Памучни вез у метражи, у тракама или 
мотивима 0+1 kg 7355 7355 183

13.99.12.70
Вез од текстила у метражи, у тракама или 
мотивима (искљ. без видљиве подлоге, 
памук)

0 kg 535 535 112

13.99.13 Филц пресвучен, прекривен или ламиниран

13.99.13.00 Филц, импрегнисан или неимпрегнисан, 
пресвучен, прекривен или ламиниран, д.н. 0 kg 2025 2025 10

13.99.14 Текстилна влакна дужине ≤ 5 mm (флок); текстилни прах и остаци

13.99.14.00 Текстилни прах и остаци 0 kg 926999 926999 4454

13.99.16 Пуњени текстилни производи у метражи

13.99.16.00 Прошивени текстилни производи у метражи 
(искљ. везене) 0 m² 70089 70089 279

14 Производња одјеће

14.1 Производња одјеће, осим одјеће од крзна

14.11 Производња кожне одјеће

14.11.10 Одјећа од коже или вјештачке коже

14.11.10.00
Одјећа од коже или од вјештачке коже (укљ. 
капуте и огртаче) (искљ. одјевне додатке, 
покривке за главу, обућу)

0 kom 4968 5471 1530

14.11.10.00
Одјећа од коже или од вјештачке коже (укљ. 
капуте и огртаче) (искљ. одјевне додатке, 
покривке за главу, обућу)

1 kom 12459 12459 399

14.11.10.00
Одјећа од коже или од вјештачке коже (укљ. 
капуте и огртаче) (искљ. одјевне додатке, 
покривке за главу, обућу)

0+1 kom 17427 17930 1929

14.12 Производња радне одјеће

14.12.11 Мушки радни комплети, јакне и сакои (блејзери), индустријска и професионална

14.12.11.20
Комплети за мушкарце и дјечаке, од памука 
или од вјештачких или синтетичких влакана 
за индустријску и професионалну употребу

0 kom 56236 57224 3830

14.12.11.20
Комплети за мушкарце и дјечаке, од памука 
или од вјештачких или синтетичких влакана 
за индустријску и професионалну употребу

1 kom 742718 742718 3979

14.12.11.20
Комплети за мушкарце и дјечаке, од памука 
или од вјештачких или синтетичких влакана 
за индустријску и професионалну употребу

0+1 kom 798954 799942 7809

14.12.11.30

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

0 kom 45517 45532 4667

14.12.11.30

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

1 kom 154142 154142 2924

14.12.11.30

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

0+1 kom 199659 199674 7591
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14.12.12 Мушке радне панталоне, радне панталоне с нараменицама, радне панталоне стиснуте испод кољена и кратке панталоне 
(шорцеви), индустријске и професионалне

14.12.12.40

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

0 kom 91220 91254 2904

14.12.12.40

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

1 kom 441568 441568 3587

14.12.12.40

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

0+1 kom 532788 532822 6490

14.12.12.50

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

0 kom 2960 2871 73

14.12.21 Женски радни комплети, јакне и сакои, индустријски и професионални

14.12.21.20
Комплети за жене и дјевојчице, од памука или 
од вјештачких или синтетичких влакана за 
индустријску или професионалну употребу

0 kom 8557 8579 420

14.12.21.20
Комплети за жене и дјевојчице, од памука или 
од вјештачких или синтетичких влакана за 
индустријску или професионалну употребу

1 kom 950 950 4

14.12.21.20
Комплети за жене и дјевојчице, од памука или 
од вјештачких или синтетичких влакана за 
индустријску или професионалну употребу

0+1 kom 9507 9529 424

14.12.21.30
Јакне и сакои за жене и дјевојчице, од памука 
или од вјештачких или синтетичких влакана 
за индустријску или професионалну употребу

0 kom 2801 2797 221

14.12.21.30
Јакне и сакои за жене и дјевојчице, од памука 
или од вјештачких или синтетичких влакана 
за индустријску или професионалну употребу

1 kom 37040 37040 575

14.12.21.30
Јакне и сакои за жене и дјевојчице, од памука 
или од вјештачких или синтетичких влакана 
за индустријску или професионалну употребу

0+1 kom 39841 39837 797

14.12.22 Женске радне панталоне, радне панталоне с нараменицама, радне панталоне стиснуте испод кољена и кратке панталоне 
(шорцеви), индустријске и професионалне

14.12.22.40

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

0 kom 11164 11165 172

14.12.22.40

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

1 kom 98866 98866 413

14.12.22.40

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

0+1 kom 110030 110031 584

14.12.22.50

Панталоне са нараменицама (трегерима) 
за жене и дјевојчице, од памука или од 
синтетичких или вјештачких влакана, за 
индустријску или професионалну употребу

1 kom 2967 2967 12

14.12.30 Остала радна одјећа
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14.12.30.13

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

0 kom 614513 614695 7471

14.12.30.13

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

1 kom 474666 474666 4635

14.12.30.13

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

0+1 kom 1089179 1089361 12106

14.12.30.23
Остала одјећа за жене и дјевојчице од памука, 
или од синтетичких или вјештачких влакана, 
за индустријску или професионалну употребу

0 kom 34955 34847 577

14.12.30.23
Остала одјећа за жене и дјевојчице од памука, 
или од синтетичких или вјештачких влакана, 
за индустријску или професионалну употребу

1 kom 360605 360605 1494

14.12.30.23
Остала одјећа за жене и дјевојчице од памука, 
или од синтетичких или вјештачких влакана, 
за индустријску или професионалну употребу

0+1 kom 395560 395452 2071

14.13 Производња остале спољашње одјеће

14.13.11 Мушки и дјечачки капути, огртачи, пелерине, кратки капути, анорак, вјетровке свих врста и слични производи, плетени или 
кукичани

14.13.11.10

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)

1 kom 3903 3903 89

14.13.11.20

Прслуци, вјетровке с капуљачом (анорак), 
скијашке јакне, и слични производи за 
мушкарце и дјечаке, од плетених или 
хекланих тканина (искљ. јакне и сакое)

0 kom 976 976 28

14.13.12 Мушка и дјечачка одијела комплети, јакне, сакои, панталоне, панталоне с нараменицама, панталоне стиснуте испод кољена 
и кратке панталоне, плетене или кукичане

14.13.12.70
Пантолоне, кратке пантолоне, трегершлуси 
за мушкарце и дјечаке, од плетених или 
хекланих тканина

0 kom 2000 2000 20

14.13.13 Женски и дјевојачки капути, огртачи, пелерине, вјетровке с капуљачом (анорак) и друге вјетровке и слични производи, 
плетени или кукичани

14.13.13.20

Прслуци, вјетровке с капуљачом (анорак), 
скијашке јакне, и слични производи за жене и 
дјевојчице, од плетених или хекланих тканина 
(искљ. јакне и сакое)

1 kom 1091 1091 9

14.13.14 Женски и дјевојачки костими, комплети, јакне, хаљине, сукње, панталоне, панталоне с нараменицама, панталоне стиснуте 
испод кољена и кратке панталоне (шорцеви), плетени или кукичани

14.13.14.30 Јакне и сакои за жене и дјевојчице, од 
плетених или хекланих тканина 1 kom 310 310 3

14.13.14.60 Одијела и комплети за жене и дјевојчице, од 
плетених или хекланих тканина 1 kom 4836 4836 58

14.13.14.70 Хаљине за жене и дјевојчице, од плетених или 
хекланих тканина 0 kom 45 174 4

14.13.14.70 Хаљине за жене и дјевојчице, од плетених или 
хекланих тканина 1 kom 1600 1600 19
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14.13.14.70 Хаљине за жене и дјевојчице, од плетених или 
хекланих тканина 0+1 kom 1645 1774 23

14.13.14.80 Сукње и сукња-панталоне за жене и 
дјевојчице, од плетених или хекланих тканина 1 kom 3226 3226 32

14.13.21 Мушки и дјечачки капути, кишни капути, огртачи, пелерине, вјетровке с капуљачом (анорак) и друге вјетровке и слични 
производи од тканина, не плетени или кукичани

14.13.21.15 Кишне кабанице, капути, кратки капути, 
пелерине, итд. за мушкарце или дјечаке 0 kom 2112 2938 318

14.13.21.15 Кишне кабанице, капути, кратки капути, 
пелерине, итд. за мушкарце или дјечаке 1 kom 106229 106229 3098

14.13.21.15 Кишне кабанице, капути, кратки капути, 
пелерине, итд. за мушкарце или дјечаке 0+1 kom 108341 109167 3415

14.13.21.30

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)

0 kom 32 32 4

14.13.21.30

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)

1 kom 45986 45986 865

14.13.21.30

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)

0+1 kom 46018 46018 869

14.13.22 Мушка и дјечачка одијела и комплети од тканина, не плетена или кукичана

14.13.22.00 Одијела и комплети за мушкарце или дјечаке 
(искљ. плетена или хеклана) 0 kom 12025 11993 1232

14.13.22.00 Одијела и комплети за мушкарце или дјечаке 
(искљ. плетена или хеклана) 1 kom 68280 68280 2804

14.13.22.00 Одијела и комплети за мушкарце или дјечаке 
(искљ. плетена или хеклана) 0+1 kom 80305 80273 4036

14.13.23 Мушке и дјечачке јакне и сакои (блејзери) од тканина, не плетени или кукичани

14.13.23.00 Јакне и сакои за мушкарце или дјечаке (искљ. 
плетене или хеклане) 0 kom 9059 8183 712

14.13.23.00 Јакне и сакои за мушкарце или дјечаке (искљ. 
плетене или хеклане) 1 kom 740703 740703 19764

14.13.23.00 Јакне и сакои за мушкарце или дјечаке (искљ. 
плетене или хеклане) 0+1 kom 749762 748886 20476

14.13.24 Мушке и дјечачке панталоне, панталоне с нараменицама, панталоне стиснуте испод кољена, кратке панталоне (шорцеви) 
од тканина, не плетене или кукичане

14.13.24.42
Панталоне и кратке панталоне, за мушкарце 
или дјечаке, од денима (искљ. за индустријску 
или професионалну употребу)

1 kom 49440 49440 628

14.13.24.44

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

0 kom 9250 11264 447
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14.13.24.44

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

1 kom 266025 266025 3381

14.13.24.44

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

0+1 kom 275275 277289 3828

14.13.24.45

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

0 kom 1799 1779 61

14.13.24.45

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

1 kom 76161 76161 239

14.13.24.45

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

0+1 kom 77960 77940 300

14.13.24.48
Панталоне и кратке панталоне за мушкарце 
или дјечаке, од памука (искључујући деним, 
плетене или хеклане)

0 kom 2626 2726 88

14.13.24.48
Панталоне и кратке панталоне за мушкарце 
или дјечаке, од памука (искључујући деним, 
плетене или хеклане)

1 kom 66455 66455 528

14.13.24.48
Панталоне и кратке панталоне за мушкарце 
или дјечаке, од памука (искључујући деним, 
плетене или хеклане)

0+1 kom 69081 69181 616

14.13.24.49

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)

0 kom 5244 4898 175

14.13.24.60
Шорцеви за мушкарце или дјечаке од памука 
и синтетичких или вјештачких влакана (искљ. 
плетене или хеклане)

0 kom 1160 1160 12

14.13.31 Женски и дјевојачки капути, огртачи, пелерине, вјетровке с капуљачом (анорак) и друге вјетровке и слични производи од 
тканина, не плетени или кукичани

14.13.31.15 Кишне кабанице, капути, итд. за жене или 
дјевојчице 0 kom 8871 8133 1156

14.13.31.15 Кишне кабанице, капути, итд. за жене или 
дјевојчице 1 kom 250529 250529 11822

14.13.31.15 Кишне кабанице, капути, итд. за жене или 
дјевојчице 0+1 kom 259400 258662 12977

14.13.31.30

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)

0 kom 3962 3676 118

14.13.31.30

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)

1 kom 4358 4358 58
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14.13.31.30

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)

0+1 kom 8320 8034 175

14.13.32 Женски и дјевојачки костими и комплети од тканина, не плетени или кукичани

14.13.32.00 Oдиjeлa и кoмплeти зa жeнe или дjeвojчицe 
(искљ. плетене или хеклане) 0 kom 17710 17887 1361

14.13.32.00 Oдиjeлa и кoмплeти зa жeнe или дjeвojчицe 
(искљ. плетене или хеклане) 1 kom 711 711 23

14.13.32.00 Oдиjeлa и кoмплeти зa жeнe или дjeвojчицe 
(искљ. плетене или хеклане) 0+1 kom 18421 18598 1383

14.13.33 Женске и дјевојачке јакне и блејзери од тканина, не плетени или кукичани

14.13.33.30 Јакне и сакои за жене и дјевојчице (искљ. 
плетене или хеклане) 0 kom 12596 10902 763

14.13.33.30 Јакне и сакои за жене и дјевојчице (искљ. 
плетене или хеклане) 1 kom 408525 408525 8650

14.13.33.30 Јакне и сакои за жене и дјевојчице (искљ. 
плетене или хеклане) 0+1 kom 421121 419427 9413

14.13.34 Женске и дјевојачке хаљине, сукње и сукња-панталоне од тканина, не плетени или кукичани

14.13.34.70 Хаљине за жене или дјевојчице (искљ. 
плетене или хеклане) 0 kom 31618 32054 1926

14.13.34.70 Хаљине за жене или дјевојчице (искљ. 
плетене или хеклане) 1 kom 775122 775122 11467

14.13.34.70 Хаљине за жене или дјевојчице (искљ. 
плетене или хеклане) 0+1 kom 806740 807176 13394

14.13.34.80 Сукње и сукња-панталоне, за жене или 
дјевојчице (искљ. плетене или хеклане) 0 kom 20187 19134 653

14.13.34.80 Сукње и сукња-панталоне, за жене или 
дјевојчице (искљ. плетене или хеклане) 1 kom 164468 164468 665

14.13.34.80 Сукње и сукња-панталоне, за жене или 
дјевојчице (искљ. плетене или хеклане) 0+1 kom 184655 183602 1318

14.13.35 Женске и дјевојачке панталоне, панталоне с нараменицама, панталоне стиснуте испод кољена, кратке панталоне (шорцеви) од 
тканина, не плетене или кукичане

14.13.35.42
Панталоне и кратке панталоне за жене или 
дјевојчице, од денима (искљ. за индустријску 
или професионалну употребу)

0 kom 5925 4382 118

14.13.35.42
Панталоне и кратке панталоне за жене или 
дјевојчице, од денима (искљ. за индустријску 
или професионалну употребу)

1 kom 21665 21665 146

14.13.35.42
Панталоне и кратке панталоне за жене или 
дјевојчице, од денима (искљ. за индустријску 
или професионалну употребу)

0+1 kom 27590 26047 264

14.13.35.48
Панталоне и кратке панталоне, за жене или 
дјевојчице, од памука (искљ. деним, те за 
индустријску или професионалну употребу)

0 kom 10659 11544 462

14.13.35.48
Панталоне и кратке панталоне, за жене или 
дјевојчице, од памука (искљ. деним, те за 
индустријску или професионалну употребу)

1 kom 324916 324916 1594

14.13.35.48
Панталоне и кратке панталоне, за жене или 
дјевојчице, од памука (искљ. деним, те за 
индустријску или професионалну употребу)

0+1 kom 335575 336460 2056
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14.13.35.49

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)

0 kom 25044 25189 661

14.13.35.49

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)

1 kom 76192 76192 739

14.13.35.49

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)

0+1 kom 101236 101381 1400

14.13.35.65
Шорцеви за жене или дјевојчице, од 
синтетичких или вјештачких влакана (искљ. 
плетене или хеклане)

1 kom 840 840 17

14.13.35.69

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)

0 kom 5086 5009 174

14.13.35.69

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)

1 kom 66571 66571 344

14.13.35.69

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)

0+1 kom 71657 71580 518

14.14 Производња рубља

14.14.11 Мушке и дјечачке кошуље, плетене или кукичане

14.14.11.00 Кошуље и поткошуље за мушкарце или 
дјечаке, од плетених или хекланих тканина 0 kom 6218 5418 21

14.14.12 Мушке или дјечачке гаће, ноћне кошуље, пиџаме, купаћи огртачи, кућни огртачи и слични производи, плетени или кукичани

14.14.12.20
Гаће и слип-гаће, за мушкарце или дјечаке, 
од плетених или хекланих тканина (укљ. 
боксерице)

0 kom 119741 118934 284

14.14.12.20
Гаће и слип-гаће, за мушкарце или дјечаке, 
од плетених или хекланих тканина (укљ. 
боксерице)

1 kom 639100 639100 523

14.14.12.20
Гаће и слип-гаће, за мушкарце или дјечаке, 
од плетених или хекланих тканина (укљ. 
боксерице)

0+1 kom 758841 758034 807

14.14.12.30 Кошуље за спавање и пиџаме, за мушкарце 
или дјечаке, плетене или хеклане 0 kom 14739 14739 122

14.14.12.40
Кућни огртачи, баде-мантили и слични 
производи за мушкарце или дјечаке, од 
плетених или хекланих тканина

0 kom 143109 143109 261

14.14.12.40
Кућни огртачи, баде-мантили и слични 
производи за мушкарце или дјечаке, од 
плетених или хекланих тканина

1 kom 27590 27590 151
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14.14.12.40
Кућни огртачи, баде-мантили и слични 
производи за мушкарце или дјечаке, од 
плетених или хекланих тканина

0+1 kom 170699 170699 412

14.14.13 Женске и дјевојачке блузе, кошуље и кошуље блузе, плетене или кукичане

14.14.13.10 Блузе, кошуље и кошуље блузе, за жене или 
девојчице, плетене или хеклане 1 kom 2370 2370 19

14.14.14 Женске и дјевојачке гаћице, подсукње, спаваћице, пиџаме, јутарње хаљине, комбинеи, кућне хаљине и слични производи, 
плетени или кукичани

14.14.14.20
Гаће и слип-гаће, за жене или дјевојчице, 
од плетених или хекланих тканина (укљ. 
боксерице)

0 kom 415876 428500 1138

14.14.14.20
Гаће и слип-гаће, за жене или дјевојчице, 
од плетених или хекланих тканина (укљ. 
боксерице)

1 kom 10499750 10499750 8354

14.14.14.20
Гаће и слип-гаће, за жене или дјевојчице, 
од плетених или хекланих тканина (укљ. 
боксерице)

0+1 kom 10915626 10928250 9492

14.14.14.30 Спаваћице и пиџаме за жене или дјевојчице, 
плетене или хеклане 0 kom 12469 12277 29

14.14.14.50 Подсукње, комбинеи и сл., за жене или 
дјевојчице, плетени или хеклани 0 kom 50 50 0

14.14.14.50 Подсукње, комбинеи и сл., за жене или 
дјевојчице, плетени или хеклани 1 kom 2237666 2237666 1750

14.14.14.50 Подсукње, комбинеи и сл., за жене или 
дјевојчице, плетени или хеклани 0+1 kom 2237716 2237716 1750

14.14.21 Мушке и дјечачке кошуље од тканине, не плетене или кукичане

14.14.21.00 Кошуље за мушкарце или дјечаке (искљ. 
плетене или хеклане) 0 kom 99277 105664 3024

14.14.21.00 Кошуље за мушкарце или дјечаке (искљ. 
плетене или хеклане) 1 kom 385610 386122 2687

14.14.21.00 Кошуље за мушкарце или дјечаке (искљ. 
плетене или хеклане) 0+1 kom 484887 491786 5711

14.14.22 Мушке и дјечачке поткошуље и остале мајице, гаће, ноћне кошуље, пиџаме, купаћи огртачи, кућни огртачи од тканина, не 
плетене или кукичане

14.14.22.20 Гаће и слип-гаће, за мушкарце или дјечаке 
(укљ. боксерице) (искљ. плетене или хеклане) 0 kom 1128633 1196208 1367

14.14.22.20 Гаће и слип-гаће, за мушкарце или дјечаке 
(укљ. боксерице) (искљ. плетене или хеклане) 1 kom 4678265 4678265 746

14.14.22.20 Гаће и слип-гаће, за мушкарце или дјечаке 
(укљ. боксерице) (искљ. плетене или хеклане) 0+1 kom 5806898 5874473 2113

14.14.22.30 Ноћне кошуље и пиџаме за мушкарце или 
дјечаке (искљ. плетене или хеклане) 0 kom 16834 33776 359

14.14.22.30 Ноћне кошуље и пиџаме за мушкарце или 
дјечаке (искљ. плетене или хеклане) 1 kom 29980 29980 192

14.14.22.30 Ноћне кошуље и пиџаме за мушкарце или 
дјечаке (искљ. плетене или хеклане) 0+1 kom 46814 63756 551

14.14.22.40

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

0 kom 2100091 2119919 3970
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14.14.22.40

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

1 kom 2391082 2379582 1431

14.14.22.40

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

0+1 kom 4491173 4499501 5401

14.14.23 Женске и дјевојачке блузе, кошуље и кошуље блузе од тканина, не плетене или кукичане

14.14.23.00 Блузе, кошуље и кошуље-блузе за жене или 
дјевојчице (искљ. плетене или хеклане) 0 kom 60833 62523 1169

14.14.23.00 Блузе, кошуље и кошуље-блузе за жене или 
дјевојчице (искљ. плетене или хеклане) 1 kom 683623 683623 5211

14.14.23.00 Блузе, кошуље и кошуље-блузе за жене или 
дјевојчице (искљ. плетене или хеклане) 0+1 kom 744456 746146 6380

14.14.24 Женске и дјевојачке поткошуље и остале мајице, гаћице, подсукње, спаваћице, пиџаме, јутарње хаљине, комбинеи, кућне 
хаљине и слични производи од тканина, не плетени или кукичани

14.14.24.30 Спаваћице и пиџаме за жене или дјевојчице 
(искљ. плетене или хеклане) 0 kom 35302 70733 710

14.14.24.30 Спаваћице и пиџаме за жене или дјевојчице 
(искљ. плетене или хеклане) 1 kom 225565 225565 522

14.14.24.30 Спаваћице и пиџаме за жене или дјевојчице 
(искљ. плетене или хеклане) 0+1 kom 260867 296298 1232

14.14.24.50 Подсукње, комбинеи и сл., за жене или 
дјевојчице (искљ. плетене или хеклане) 0 kom 6335 6818 28

14.14.24.50 Подсукње, комбинеи и сл., за жене или 
дјевојчице (искљ. плетене или хеклане) 1 kom 144230 144230 213

14.14.24.50 Подсукње, комбинеи и сл., за жене или 
дјевојчице (искљ. плетене или хеклане) 0+1 kom 150565 151048 241

14.14.24.60

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)

0 kom 5082283 5142424 7601

14.14.24.60

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)

1 kom 882037 880957 685

14.14.24.60

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)

0+1 kom 5964320 6023381 8286

14.14.24.80

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)

0 kom 79562 76526 325

14.14.24.80

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)

1 kom 12536 12536 17
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14.14.24.80

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)

0+1 kom 92098 89062 342

14.14.24.89

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)

0 kom 580 580 2

14.14.24.89

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)

1 kom 21890 21890 51

14.14.24.89

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)

0+1 kom 22470 22470 53

14.14.25 Грудњаци, стезници, корзети, нараменице, држачи чарапа, подвезице и слични производи и њихови дијелови, без обзира јесу ли 
плетени или кукичани или нису

14.14.25.30 Грудњаци 0 kom 81853 64901 793

14.14.25.30 Грудњаци 1 kom 584453 584453 1336

14.14.25.30 Грудњаци 0+1 kom 666306 649354 2129

14.14.30 Мајице кратких рукава, поткошуље и друге мајице, плетене или кукичане

14.14.30.00 Мајице кратких рукава, поткошуље и мајице 
без рукава, плетене или хеклане 0 kom 44014 42245 335

14.14.30.00 Мајице кратких рукава, поткошуље и мајице 
без рукава, плетене или хеклане 1 kom 32990 32990 265

14.14.30.00 Мајице кратких рукава, поткошуље и мајице 
без рукава, плетене или хеклане 0+1 kom 77004 75235 600

14.19 Производња остале одјеће и прибора за одјећу

14.19.11 Одјећа и прибор за одјећу за дојенчад, плетена или кукичана

14.19.11.00

Одјећа 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)

0 kom 71768 72950 211

14.19.12 Тренерке, скијашка одијела, купаће гаће или костими и остала одјећа, плетена или кукичана

14.19.12.90 Остала одјећа, плетена или хеклана (укљ. 
бодије с рукавима) 0 kg 1920 1737 64

14.19.13 Рукавице с прстима, с једним прстом или без прстију, плетене или кукичане

14.19.13.00
Рукавице с прстима, рукавице с одвојеним 
палцем и рукавице без прстију, плетене или 
хеклане 

0 pari 225 318 12

14.19.19 Остали готови прибор за одјећу, дијелови одјеће или прибора за одјећу, плетени или кукичани

14.19.19.30 Шалови, мараме, велови и слично, од 
плетених или хекланих тканина 0 kom 247 270 8

14.19.19.60

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

0 kom 16830 16830 180

14.19.21 Одјећа и прибор за одјећу за дојенчад од тканина, не плетена или кукичана
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14.19.21.50

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)

0 kom 528291 518974 774

14.19.21.50

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)

1 kom 36176 36176 243

14.19.21.50

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)

0+1 kom 564467 555150 1018

14.19.22 Тренерке, скијашка одијела, купаће гаће или костими; остала одјећа од тканине, не плетена или кукичана

14.19.22.10

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

0 kom 2364 2305 54

14.19.22.10

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

1 kom 1318664 1318664 2926

14.19.22.10

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

0+1 kom 1321028 1320969 2980

14.19.22.20

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

0 kom 4230 4230 44

14.19.22.20

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

1 kom 10831 10831 51

14.19.22.20

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

0+1 kom 15061 15061 95

14.19.22.40 Купаћи костими за мушкарце или дјечаке 
(искљ. од плетених или хекланих тканина) 1 kom 133280 133280 219

14.19.22.50 Купаћи костими за жене или дјевојчице 
(искљ. од плетених или хекланих тканина) 0 kom 23795 31010 445

14.19.22.50 Купаћи костими за жене или дјевојчице 
(искљ. од плетених или хекланих тканина) 1 kom 280 280 5

14.19.22.50 Купаћи костими за жене или дјевојчице 
(искљ. од плетених или хекланих тканина) 0+1 kom 24075 31290 450

14.19.23 Рупчићи, шалови, мараме, велови, кравате, рукавице и остали готови прибор за одјећу или дијелови одјеће од тканина, не 
плетена или кукичана

14.19.23.33
Шалови, мараме, велови и слично (искљ. 
предмете од свиле или свилених отпадака, 
плетени или хеклани)

0 kom 2541 3307 63
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14.19.23.38 Шалови, мараме, велови и слично, од свиле и 
отпадака свиле (искљ. плетене или хеклане) 0 kom 0 1493 25

14.19.23.53 Кравате, лептир машне и слично од свиле и 
отпадака свиле (искљ. плетене или хеклане) 0 kom 19926 16969 339

14.19.23.58 Кравате, лептир машне и сл., од свиле и 
отпадака свиле (искљ. плетене или хеклане) 0 kom 438 438 3

14.19.23.58 Кравате, лептир машне и сл., од свиле и 
отпадака свиле (искљ. плетене или хеклане) 1 kom 215 215 1

14.19.23.58 Кравате, лептир машне и сл., од свиле и 
отпадака свиле (искљ. плетене или хеклане) 0+1 kom 653 653 4

14.19.23.70
Рукавице с прстима, рукавице с одвојеним 
палцем и рукавице без прстију (искљ. плетене 
или хеклане)

0 pari 800 501 4

14.19.23.96

Одјевни додаци, дијелови одјеће или одјевних 
додатака од тканина, д.н. и њихови дијелови 
( искључујући шалове, мараме, велове, 
кравате, машне, рукавице и њихове дијелове; 
грудњаке, појасеве, стезнике, подвезице, 
плетене или кукичане)

0 kom 1825 1175 23

14.19.23.96

Одјевни додаци, дијелови одјеће или одјевних 
додатака од тканина, д.н. и њихови дијелови 
( искључујући шалове, мараме, велове, 
кравате, машне, рукавице и њихове дијелове; 
грудњаке, појасеве, стезнике, подвезице, 
плетене или кукичане)

1 kom 41497 41497 76

14.19.23.96

Одјевни додаци, дијелови одјеће или одјевних 
додатака од тканина, д.н. и њихови дијелови 
( искључујући шалове, мараме, велове, 
кравате, машне, рукавице и њихове дијелове; 
грудњаке, појасеве, стезнике, подвезице, 
плетене или кукичане)

0+1 kom 43322 42672 99

14.19.31 Прибор за одјећу од коже или вјештачке (реконституисане) коже, искључујући спортске рукавице

14.19.31.75

Рукавице с прстима, рукавице с одвојеним 
палцем и рукавице без прстију од коже или 
вјештачке коже (искљ. спортске, заштитне за 
сва занимања)

0 pari 19280 20750 95

14.19.31.80 Каишеви и опасачи од коже или вјештачке коже 0 kom 1541 1541 28

14.19.31.80 Каишеви и опасачи од коже или вјештачке 
коже 1 kom 6132 6132 27

14.19.31.80 Каишеви и опасачи од коже или вјештачке 
коже 0+1 kom 7673 7673 55

14.19.42 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 косу

14.19.42.30
Шешири и друга покривала за главу од филца, 
направљени од тијела шешира или капа и 
цилиндара

0 kom 699 699 5

14.19.42.50
Шешири и друга покривала за главу, плетени 
или израђени састављањем трака од било ког 
материјала

0 kom 131 130 2

14.19.42.50
Шешири и друга покривала за главу, плетени 
или израђени састављањем трака од било ког 
материјала

1 kom 2872 2872 23

14.19.42.50
Шешири и друга покривала за главу, плетени 
или израђени састављањем трака од било ког 
материјала

0+1 kom 3003 3002 25
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14.19.42.70

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 

0 kom 5649811 5684520 983

14.19.43
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 главе

14.19.43.00

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

0 kom 18603 18740 72

14.19.43.00

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

1 kom 16559 16559 19

14.19.43.00

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

0+1 kom 35162 35299 92

14.3 Производња плетене и кукичане одјеће

14.31 Производња плетених и кукичаних чарапа

14.31.10 Чарапе с гаћицама, чарапе с гаћицама без стопала, чарапе, кратке чарапе и друге чарапе, плетене или кукичане

14.31.10.33
Хулахоп чарапе и чарапе без стопала, од 
плетених или хекланих синтетичких влакана, 
финоће влакна < 67 децитекса

0 kom 171814 110841 326

14.31.10.35
Хулахоп чарапе и чарапе без стопала од 
плетених или хекланих синтетичких влакана, 
финоће влакна ≥ 67 децитекса

0 kom 663752 643097 1093

14.31.10.37
Хулахоп чарапе и чарапе без стопала, од 
текстила (искљ. од плетених или хекланих 
синтетичких влакана)

0 kom 44403 36899 70

14.31.10.90

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)

0 pari 5859613 5933763 12775

14.39 Производња остале плетене и кукичане одјеће

14.39.10 Џемпери, пуловери, прслуци, вунене јакне и слични производи, плетени или кукичани

14.39.10.31

Џемпери, 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)

0 kom 19 19 1

14.39.10.32

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)

0 kom 85 85 4
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14.39.10.32

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)

1 kom 34795 34795 245

14.39.10.32

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)

0+1 kom 34880 34880 249

14.39.10.33 Џемпери и пуловери, који садрже ≥ 50% 
масеног удјела вуне и ≥ 600 g по производу 0 kom 48282 48337 812

14.39.10.61

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)

0 kom 15709 15709 263

14.39.10.61

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)

1 kom 735 735 4

14.39.10.61

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)

0+1 kom 16444 16444 267

14.39.10.62

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)

0 kom 26596 41128 618

14.39.10.62

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)

1 kom 96911 96911 355

14.39.10.62

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)

0+1 kom 123507 138039 973

14.39.10.72

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)

0 kom 54987 54987 912

14.39.10.72

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)

1 kom 2916 2916 55

14.39.10.72

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)

0+1 kom 57903 57903 967

14.39.10.90

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)

1 kom 37568 37568 156
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15 Производња коже и производа од коже

15.1 Штављење и обрада коже; производња путних и ручних торби, седларских и сарачких производа; дорада и бојење крзна

15.11 Штављење и обрада коже; дорада и бојење крзна

15.11.10 Штављена и дорађена крзна

15.11.10.30 Штављена или обрађена крзна, цијела, од 
кунића, зеца или јагњета 1 kom 66169 66169 1578

15.11.10.50 Штављена или обрађена крзна или коже 
(искљ. од кунића, зеца или јагњета) 0 kom 171969 170000 54793

15.11.41 Овчија или јањећа кожа, без вуне

15.11.41.30 Овчија или јагњећа кожа без вуне; штављена, 
али даље необрађивана (искљ. брушену кожу) 0 kg 8470 8110 56

15.12 Производња кофера, ручних торби и сличних производа, седларских и сарачких производа

15.12.11 Седларски и ременарски производи за све врсте животиња од свих врста материјала

15.12.11.00

Седларски 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)

0 kom 4101 4101 682

15.12.12 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 одјеће

15.12.12.10

Путне и ручне торбе, несесери, актовке, 
школске торбе и слични производи од коже, 
вјештачке коже, лакиране коже, пластике, 
текстила, алуминијума и других материјала

0 kom 1510 383 23

15.12.12.20
Ручне торбе од коже, вјештачке коже, 
лакиране коже, пластичних, текстилних и 
других материјала (укљ. и оне без дршки)

0 kom 7570 7556 1008

15.12.12.20
Ручне торбе од коже, вјештачке коже, 
лакиране коже, пластичних, текстилних и 
других материјала (укљ. и оне без дршки)

1 kom 33785 35032 722

15.12.12.20
Ручне торбе од коже, вјештачке коже, 
лакиране коже, пластичних, текстилних и 
других материјала (укљ. и оне без дршки)

0+1 kom 41355 42588 1730

15.12.12.30 Производи који се обично носе у џепу или 
ручној торби 0 kom 40617 37343 830

15.12.12.30 Производи који се обично носе у џепу или 
ручној торби 1 kom 1298 1298 14

15.12.12.30 Производи који се обично носе у џепу или 
ручној торби 0+1 kom 41915 38641 844

15.12.12.50 Торбе, д.н. 0 kom 489688 488426 2193

15.12.19 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.

15.12.19.60 Производи од коже или од вјештачке коже, д.н. 0 kg 417 417 2

15.12.19.60 Производи од коже или од вјештачке коже, д.н. 1 kg 675221 675221 2252

15.12.19.60 Производи од коже или од вјештачке коже, д.н. 0+1 kg 675638 675638 2254

15.2 Производња обуће

15.20 Производња обуће

15.20.11 Непромочива обућа с спољашњим ђоновима и горњим дијелом од гуме или пластичне масе, сем обуће с капицом од ковине
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15.20.11.00
Непромочива обућа, с горњим дијелом од 
гуме или пластике (искљ. оне које садрже 
уметнуте заштитне металне капице)

0 pari 29061 29061 138

15.20.11.00
Непромочива обућа, с горњим дијелом од 
гуме или пластике (искљ. оне које садрже 
уметнуте заштитне металне капице)

1 pari 4928467 4928467 5899

15.20.11.00
Непромочива обућа, с горњим дијелом од 
гуме или пластике (искљ. оне које садрже 
уметнуте заштитне металне капице)

0+1 pari 4957528 4957528 6037

15.20.12 Обућа с спољашњим ђоновима и горњим дијелом од гуме или пластичне масе, сем непромочиве или спортске обуће

15.20.12.10
Сандале с спољашњим ђоном и горњим 
дијелом од гуме или пластике (укљ. сандале 
с каишевима, "јапанке")

1 pari 1850795 1850795 1943

15.20.12.31 Обућа за улицу с горњим дијелом од гуме или 
пластике 0 pari 844811 862158 10120

15.20.12.31 Обућа за улицу с горњим дијелом од гуме или 
пластике 1 pari 263204 263204 2653

15.20.12.31 Обућа за улицу с горњим дијелом од гуме или 
пластике 0+1 pari 1108015 1125362 12773

15.20.12.37
Папуче и остала кућна обућа с ђоном од гуме 
или пластике и горњим дијелом од пластике 
(укљ. обућу за спаваће собе и обућу за плес)

0 pari 82245 167419 465

15.20.13 Обућа с спољашњим оплатама од коже, сем спортске обуће, обуће с капицом од ковине и различита специјална обућа

15.20.13.30
Ципеле с дрвеном основом и горњим дијелом 
од коже (укљ. кломпе) (искљ. са унутрашњим 
ђоном или заштитном металном капицом) 

0 pari 26852 26552 1463

15.20.13.51

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

0 pari 122175 121735 5672

15.20.13.51

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

1 pari 362420 362420 3826

15.20.13.51

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

0+1 pari 484595 484155 9499

15.20.13.52

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

0 pari 1038546 1043395 8887

15.20.13.52

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

1 pari 5475310 5466833 64407

15.20.13.52

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

0+1 pari 6513856 6510228 73294

15.20.13.53

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

0 pari 153845 153845 6933
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15.20.13.53

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

1 pari 3112 3112 44

15.20.13.53

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

0+1 pari 156957 156957 6977

15.20.13.61 Мушке сандале, с горњим дијелом од коже 
(укљ. сандале с каишевима, "јапанке") 0 pari 6091 6044 273

15.20.13.61 Мушке сандале, с горњим дијелом од коже 
(укљ. сандале с каишевима, "јапанке") 1 pari 77666 77666 182

15.20.13.61 Мушке сандале, с горњим дијелом од коже 
(укљ. сандале с каишевима, "јапанке") 0+1 pari 83757 83710 455

15.20.13.62 Женске сандале, с горњим дијелом од коже 
(укљ. сандале с каишевима, "јапанке") 0 pari 10349 10344 330

15.20.13.62 Женске сандале, с горњим дијелом од коже 
(укљ. сандале с каишевима, "јапанке") 1 pari 324463 324463 2137

15.20.13.62 Женске сандале, с горњим дијелом од коже 
(укљ. сандале с каишевима, "јапанке") 0+1 pari 334812 334807 2467

15.20.13.70

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)

0 pari 1010 1010 5

15.20.13.70

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)

1 pari 428859 428859 2906

15.20.13.70

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)

0+1 pari 429869 429869 2911

15.20.13.80
Обућа с горњим дијелом од коже, с дрвеним, 
плутаним или другим спољашњим ђоном 
(искљ. потплате од гуме, пластике или коже)

1 pari 375974 375974 3329

15.20.14 Обућа с спољашњим отплатама од тканине, сем спортске обуће

15.20.14.44 Остале папуче и кућна обућа (укљ. обућу 
за спаваће собе и обућу за плес) 0 pari 141 141 2

15.20.14.44 Остале папуче и кућна обућа (укљ. обућу 
за спаваће собе и обућу за плес) 1 pari 98728 98728 61

15.20.14.44 Остале папуче и кућна обућа (укљ. обућу 
за спаваће собе и обућу за плес) 0+1 pari 98869 98869 63

15.20.14.45

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

0 pari 17298 17298 150

15.20.14.45

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

1 pari 1699187 1699187 3583

15.20.14.45

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

0+1 pari 1716485 1716485 3733
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15.20.21 Обућа за тенис, кошарку, гимнастику, вјежбање и слична обућа

15.20.21.00

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

1 pari 651317 651317 13433

15.20.29 Остала спортска обућа, сем обуће за скијање, клизаљки и котураљки

15.20.29.00 Остала спортска обућа, осим обуће за 
скијање и клизање 1 pari 2381998 2381998 3724

15.20.31 Обућа с металном заштитном капицом

15.20.31.50
Обућа са спољашњим ђоном од гуме, 
пластике или коже и горњим дијелом од коже 
и заштитном капом од метала

0 pari 2664 2923 107

15.20.40 Дијелови обуће од коже; измјењиви улошци за обућу, умеци за потпетице и слични производи; доколенице и слични производи, 
те њихови дијелови

15.20.40.20 Горњи дио обуће и њихови дијелови, од коже 
(искљ. уметке за ојачавање) 0 pari 356387 356387 9590

15.20.40.20 Горњи дио обуће и њихови дијелови, од коже 
(искљ. уметке за ојачавање) 1 pari 5161584 5156584 40316

15.20.40.20 Горњи дио обуће и њихови дијелови, од коже 
(искљ. уметке за ојачавање) 0+1 pari 5517971 5512971 49906

15.20.40.50 Горњи дио обуће и њихови дијелови (искљ. 
уметке за ојачавање) од осталих материјала 1 pari 1512190 1512190 8619

15.20.40.80 Дијелови обуће (искљ. вањске дијелове од 
осталих материјала) 1 kom 70923 70923 384

16 Прерада дрвета и производа од дрвета и плута, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала

16.1 Тестерисање и блањање дрвета (производња резане грађе); импрегнација дрвета

16.10 Тестерисање и блањање дрвета (производња резане грађе); импрегнација дрвета

16.10.10 Дрво, обрађено по дужини пиљењем или глодањем, дебљине > 6 mm; дрвени жељезнички или трамвајски прагови, неимпрегнирани

16.10.10.10 Жељезнички или трамвајски прагови 
(скретничка грађа) од неимпрегнисаног дрвета 0 m³ 141 64 96

16.10.10.33
Црногорично дрво, резано или глодано уздуж, 
сјечено или гуљено, дебљине > 6mm, спојено 
на крајевима, облано или блањано

0 m³ 62108 56184 19624

16.10.10.35 Дрво од смреке (Picea abies Karst), дрво од 
јеле (Abies alba Mill.) 0 m³ 636541 593922 159748

16.10.10.37 Дрво од бора (Pinus sylvestris L.) 0 m³ 1601 1054 535

16.10.10.39

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

0 m³ 13640 1578 608

16.10.10.50

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

0 m³ 325838 240641 144323

16.10.10.71
Тропско дрво, уздуж резано или глодано; 
сјечено или гуљено; спојено на крајевима - 
блањано/облано, дебљине > 6 mm

1 m³ 1468 1468 3954

16.10.10.77

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

0 m² 752056 618262 18720
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16.10.21 Дрво, уздужно обликовано, рубно зарезано (укључујући ламеле и дашчице за паркет, несастављене, украсе и моделе)

16.10.21.10
Црногорично дрво профилисано уздуж 
(укљ. ламеле и украсне резбарије за паркет, 
несастављене)

0 kg 4322170 4335479 7567

16.10.21.50
Нецрногорично дрво, профилисано 
уздуж (укљ. траке и резбарије за паркет, 
несастављене)

0 kg 4014536 4013507 8113

16.10.22 Дрвена вуна, дрвено брашно

16.10.22.00 Дрвена вуна, дрвено брашно 0 kg 171000 176700 12

16.10.23 Дрвено иверје и треске

16.10.23.03 Иверје, тријеске и слично, од четинара 0 kg 1789598 1806337 191

16.10.23.05 Иверје, тријеске и слично, од лишћара 0 kg 2814190 2750789 413

16.10.31 Грубо обрађено дрво, заштићено бојом, креозотом или другим средствима

16.10.31.16
Грубо обрађени колци од меког дрвета, 
испуњени или другачије импрегнирани бојом, 
креозотом или другим заштитним средствима

0 m³ 7125 6957 3819

16.10.32 Жељезнички и трамвајски прагови (скретничка грађа) од дрва, импрегнирани

16.10.32.00 Жељезнички или трамвајски прагови 
(скретничка грађа) од импрегнираног дрвета 0 m³ 1273 1569 1825

16.10.39 Остало грубо обрађено дрво, укључујући нацијепане штапове и колце

16.10.39.00 Остало дрво, необрађено, укљ. цијепане 
колце и колчиће 0 m³ 50204 48150 4940

16.10.91 Услуге сушења, импрегнације или хемијског третмана дрва

16.10.91.00 Третирање дрвета; импрегнација и заштита 
дрвета (укљ. сазријевање и сушење) 0 m³ 2730 2743 478

16.2 Производња производа од дрвета, плута, сламе и плетарских материјала

16.21 Производња фурнира и осталих плоча од дрвета

16.21.12 Остале шперплоче, фурниране плоче и слично ламинирано дрво

16.21.12.14

Шперплоче, које се искључиво састоје од 
дрвених листова (искљ. бамбус), дебљине ≤ 6 
mm, с најмање једним спољашњим слојем од 
нецрногоричног дрвета (искљ. тропско дрво)

0 m³ 1613 1207 2094

16.21.12.21
Фурниране плоче и слично ламинирано дрво 
са блок-плочама, ламинираним плочама или 
плочама од лајсни 

0 m³ 11637 11628 17480

16.21.12.24
Фурниране плоче и слично ламинирано 
дрво (искљ. са блок-плочама, ламинираним 
плочама или плочама од лајсни)

0 m³ 4527 4589 5298

16.21.13 Плоче иверице и сличне плоче од дрва и осталих дрвенастих материјала

16.21.13.13 Плоче од иверице и сличне плоче од дрвета 0 m³ 7027 7080 8557

16.21.13.13 Плоче од иверице и сличне плоче од дрвета 1 m³ 867 867 87

16.21.13.13 Плоче од иверице и сличне плоче од дрвета 0+1 m³ 7894 7947 8644

16.21.13.50 Плоче од иверице и сличне плоче од 
дрвенастих материјала (искљ. дрво) 0 m³ 1041 1041 519

16.21.13.50 Плоче од иверице и сличне плоче од 
дрвенастих материјала (искљ. дрво) 1 m³ 1876 1876 136

16.21.13.50 Плоче од иверице и сличне плоче од 
дрвенастих материјала (искљ. дрво) 0+1 m³ 2917 2917 655
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16.21.21 Листови фурнира, листови за шперплоче и остало ламинирано дрво, резано или љуштено, дебљине ≤ 6 mm

16.21.21.13

Листови 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

0 m³ 17546 17616 17535

16.21.22 Згуснуто (сабијено) дрво у блоковима, плочама, тракама или профилима

16.21.22.00
Згуснуто (сабијено) дрво у блоковима, 
плочама, летвама или профилисаним 
облицима

0 m³ 43937 38036 49953

16.22 Производња састављеног паркета

16.22.10 Састављени паркет

16.22.10.30 Паркет-панели од дрвета за мозаични под 0 m² 30227 25660 254

16.22.10.60 Паркет-панели од дрвета (искљ. оне за 
мозаички под) 0 m² 762577 743161 23032

16.23 Производња остале грађевинске столарије и елемената

16.23.11 Прозори, француски прозори и њихови оквири, врата, довратници и прагови од дрва

16.23.11.10 Прозори, француски прозори и њихови 
оквири, од дрвета 0 kom 24946 25417 11530

16.23.11.50 Врата, оквири за врата и прагови, од дрвета 0 kom 57475 57784 16552

16.23.12 Oплате за бетонске радове у грађевинарству и шиндра од дрва

16.23.12.00 Оплате за бетонске грађевинске радове, 
шиндра, од дрвета 0 kg 3936327 4010827 5414

16.23.19 Грађевинска столарија и елементи од дрва, укључујући траверзе, греде, кровне конструкције, д. н.

16.23.19.00

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)

0 kg 232648 180850 617

16.23.20 Монтажни објекти од дрва 

16.23.20.00 Монтажни објекти од дрвета 0 m² 23467 23467 13100

16.24 Производња амбалаже од дрвета

16.24.11 Палете, палете-сандуци и друга утоварна амбалажа од дрва

16.24.11.33 Равне палете и палетни обручеви, од дрвета 0 kom 1189919 1181077 10375

16.24.11.35 Палете-сандуци и утоварна амбалажа од 
дрвета (искљ. равне палете) 0 kom 370901 366695 2330

16.24.13 Остала дрвена амбалажа и њезини дијелови

16.24.13.20
Сандуци; кутије; гајбе; калемови и слична 
амбалажа од дрвета (искљ. калемове за 
каблове)

0 kg 972618 954685 687

16.24.13.50 Калемови за каблове од дрвета 0 kg 3640000 3575000 2239

16.29 Производња осталих производа од дрвета, производња предмета од плута, сламе и плетарских материјала

16.29.11 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 дрва

16.29.11.30
Алати, тијела алата и дршке, тијела и дршке 
за метле и четке од дрвета, калупи за ципеле 
и чизме и калупи од дрвета

0 kg 191840 177600 732
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16.29.13 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 дрва

16.29.13.00

Ситни 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

0 kg 207549 209136 999

16.29.14 Дрвени оквири за слике, фотографије, огледала и сличне објекте и сличне производе од дрва

16.29.14.20 Дрвени оквирови за слике, фотографије, 
огледала, карнише и сличне производе 0 m 128371 126723 866

16.29.14.91 Остали производи од дрва (искључујући 
палетне обруче и дрвене ковчеге) 0 kom 490506 488874 12087

16.29.25 Производи од сламе, еспарто траве или других плетарских материјала; кошарачки и плетарски производи

16.29.25.00
Производи од сламе, еспарто траве или 
других плетарских материјала; корпарски и 
плетарски производи

0 kg 1080733 1076933 2865

17 Производња папира и производа од папира

17.1 Производња целулозе, папира и картона

17.11 Производња целулозе

17.11.12 Хемијска дрвна целулоза, натријумска или сулфатна, сем целулозе топивог квалитета

17.11.12.00
Хемијска дрвна пулпа за добијање целулозе, 
натријум сулфатна или сулфатна, искљ. 
растворљиве стадијуме

0
kg 90 

% suhe 
supst.

86244270 0 0

17.12 Производња папира и картона

17.12.11 Новински папир у ролама или листовима

17.12.11.00 Новински папир у ролнама или листовима 0 kg 429939 419609 494

17.12.13 Папир и картон који се користи као подлога за фотоосјетљиви, топлинскоосјетљиви и електроосјетљиви папир; папирна 
подлога за карбонски папир; папирна подлога за тапете

17.12.13.00

Папир и картон који се користе као подлога 
за фото-осјетљив, топлотно-осјетљив и 
електро-осјетљив папир; папира с карбонском 
подлогом; подлога за тапете

0 kg 409541 701479 1803

17.12.14 Остали папир и картон за графичку намјену

17.12.14.39
Графички папир и картон, са садржајем 
механичких влакана ≤ 10%, масе ≥ 40 g/m², 
али ≤ 150 g/m², листови

0 kg 128129 130901 158

17.12.20 Папир за израду тоалетног папира, папира за скидање шминке, ручника и салвета, целулозна вата и мрежа од целулозних 
влакана

17.12.20.30

Целулозна вата за употребу у домаћинству 
или за санитарне сврхе, у ролнама ширине 
> 36 cm или у правоугаоним (укљ. листове 
квадратног облика) , с најмање једном 
страницом > 36 cm у размотаном стању 

0 kg 30339 30339 113

17.12.20.90 Папир за домаћинство, остали 0 kg 22249020 22611411 41206

17.12.31 Крафтлајнер, небијељени, непремазани

17.12.31.00

Непремазани, небијељени крафтлајнер папир, 
у ролнама или листовима (искљ. за писање, 
штампање и остале графичке сврхе, бушене 
картице и бушене папирне траке)

0 kg 49750 49750 447
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17.12.34 Флутинг од рециклираног папира и остали флутинг папир

17.12.34.00 Флутинг од рециклираног папира и остали 
флутинг папир 0 kg 4393565 1162867 779

17.12.35 Тестлинер (рециклирани слојевити картон)

17.12.35.20
Непремазани тестлинер (рециклирани 
слојевити картон) масе ≤ 150 g/m², у ролнама 
или листовима

0 kg 5870480 1484867 1006

17.12.41 Непремазани крафт папир; крафт папир за вреће, крепирани или плисирани

17.12.41.20

Непремазани, небијељени крафт папир за 
вреће (искљ. за писање, штампање и остале 
графичке сврхе, бушене картице и бушене 
папирне траке)

0 kg 57656810 51506533 63159

17.12.41.40

Непремазани крафт папир за вреће (искљ. 
небијељени, за писање, штампање и остале 
графичке сврхе, бушене картице и бушене 
папирне траке)

0 kg 16454293 13895532 17398

17.12.41.60

Непремазани крафт папир и картон, масе ≤ 
150 g/m² (искљ. крафтлинер, крафт-папир 
за вреће, за писање, штампање и остале 
графичке сврхе, итд.)

0 kg 9615350 9475849 13270

17.12.43 Филтер папир и картон; пуст папир

17.12.43.30 Непремазани филтер-папир и картон у 
ролнама или листовима 0 kg 35 14 0

17.12.43.60 Непремазани филц (пуст) папир и картон у 
ролнама или листовима 0 kg 2645350 849358 1272

17.12.51 Непремазани сиви картон

17.12.51.10 Непремазани сиви картон 0 kg 10606330 7539549 4667

17.12.59 Остали непремазани картон

17.12.59.10 Остали непремазани картон 0 kg 173261 173261 202

17.12.73 Папир и картон, који се користи за писање, штампање или остале графичке намјене, премазан каолином или другим 
неорганским материјама

17.12.73.79
Остали премазани графички папир за писање, 
штампање, графичке сврхе, са садржајем 
механичких влакана > 10%, у листовима

0 kg 14617 14617 1830

17.12.77 Папир, картон, целулозна вата и мреже од целулозних влакана, премазани, импрегнирани, превучени, површински обојени или 
штампани у ролама или листовима

17.12.77.80 Остали папир и картон, премазан, ..., д.н. 0 kg 8906 7845 189

17.12.79 Остали картон (сем оног који се користи за писање, штампање или остале графичке намјене) премазан каолином или другим 
неорганским материјама

17.12.79.70

Папир/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)

0 kg 730 554 4

17.2 Производња производа од папира и картона

17.21 Производња таласастог папира и картона и амбалаже од папира и картона

17.21.11 Валовити папир и картон у ролама и листовима

17.21.11.00 Валовити папир и картон у ролнама или 
листовима 0 kg 14658879 13277862 11606

17.21.12 Вреће и врећице од папира
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17.21.12.30
Вреће и кесе, са ширином основе ≥ 40 cm, од 
папира, картона, целулозне вате или мрежа 
од целулозних влакана 

0 kg 5852583 5679857 12531

17.21.12.50

Остале вреће и кесе од папира, картона, 
целулозне вате или мрежа од целулозних 
влакана (искљ. оних са ширином основе ≥ 40 
cm) 

0 kg 4171269 4098908 12393

17.21.13 Кутије и кутијице од валовитога папира или картона

17.21.13.00 Кутије и слична амбалажа од валовитог 
папира или картона 0 kg 23574073 22852886 35012

17.21.14 Сложиве кутије и кутијице од неваловитог папира или картона

17.21.14.00 Сложиве кутије, "тетрапак" и слична 
амбалажа од неребрастог папира или картона 0 kg 4947011 4914440 6100

17.21.15 Кутије за списе, ладице за списе, кутије за спремање и слични производи који се користе у уредима, трговинама и слично од 
папира

17.21.15.50

Регистратори, сталци за одлагање докумената, 
кутије за складиштење и слични производи 
од папира или картона, који се користе у 
канцеларијама, продавницама или сл.

0 kg 2643898 2577500 6983

17.22 Производња производа од папира за домаћинство, хигијену и тоалетне потребе

17.22.11 Тоалетни папир, џепни рупчићи, листићи за уклањање шминке, ручници, столњаци и салвете од папирне масе, папира, 
целулозне вате или мреже од целулозних влакана

17.22.11.20 Тоалетни папир 0 kg 19234081 19041343 48926

17.22.11.40

Џепне марамице и марамице за чишћење или 
скидање шминке од папирне пулпе, папира, 
целулозне вате или мреже од целулозних 
влакана 

0 kg 1361733 1343645 5003

17.22.11.60 Убруси од папирне пулпе, папира, целулозне 
вате или мреже од целулозних влакана 0 kg 4817982 4807291 15198

17.22.11.80
Столњаци и салвете од папирне пулпе, папира, 
целулозне вате или мреже од целулозних 
влакана

0 kg 909526 948319 3960

17.22.12 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 влакана

17.22.12.10
Хигијенски улошци и тампони, марамице и 
пелене за бебе и слични хигијенски производи 
од вате

0 kg 2943309 2757027 17257

17.22.12.20

Хигијенски улошци, тампони и слични 
производи од папирне пулпе, папира, 
целулозне вате или мрежица од целулозних 
влакана

0 kg 558092 552699 7197

17.22.12.30

Марамице 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)

0 kg 3666374 3597529 12073

17.22.12.40 Вата; остали производи од вате 0 kg 325119 323711 1316

17.22.13 Послужавници, здјеле, тањири, шољице и слично од папира или картона

17.22.13.00 Послужавници, здјеле, тањири, шољице и 
слично од папира или картона 0 kg 8522 9187 27

17.23 Производња канцеларијског материјала од папира
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17.23.11 Карбонски папир, самокопирајући папир и остали папир за копирање и преношење; матрице за умножавање и офсет плоче од 
папира, гумирани или самољепљиви папир

17.23.11.00

Карбонски папир, самокопирајући папир и 
остали папир за копирање и преношење; 
матрице за умножавање и офсет плоче, од 
папира; гумирани или самољепљиви папир

0 kg 127410 121510 182

17.23.12 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 дописивање

17.23.12.30 Коверте од папира или картона 0 kg 7800 7800 180

17.23.12.50 Дописнице, разгледнице и картице за 
дописивање, од папира или картона 0 kg 368 368 15

17.23.13 Регистри, књиговодствене књиге, увези за књиге, обрасци и остали канцеларијски предмети од папира или картона

17.23.13.13 Регистри, књиге за књиговодство, књиге 
наруџби и рачуна, од папира или картона 0 kg 318432 315962 2043

17.23.13.15 Свеске, папири за писма, папири с 
меморандумом, од папира и картона 0 kg 564863 553070 1640

17.23.13.15 Свеске, папири за писма, папири с 
меморандумом, од папира и картона 1 kg 617 617 0

17.23.13.15 Свеске, папири за писма, папири с 
меморандумом, од папира и картона 0+1 kg 565480 553687 1640

17.23.13.17 Дневници, од папира и картона 0 kg 83580 79100 645

17.23.13.19
Службене књиге, адресари, телефонски 
именици и биљежнице, од папира или картона 
(искљ. дневнике)

0 kg 49757 44022 522

17.23.13.30 Вјежбанке, од папира и картона 0 kg 200284 190821 1103

17.23.13.50 Повези за књиге, фасцикле и мапе за списе 
(искљ. корице за књиге), од папира и картона 0 kg 36839 26919 651

17.23.13.70 Разне пословне форме и сетови од папира и 
картона 0 kg 1068103 1059894 3943

17.23.13.70 Разне пословне форме и сетови од папира и 
картона 1 kg 103 103 0

17.23.13.70 Разне пословне форме и сетови од папира и 
картона 0+1 kg 1068206 1059997 3943

17.23.13.80 Албуми за узорке, колекције, марке или 
фотографије, од папира и картона 0 kg 180290 175000 700

17.23.13.90 Подлоге за писање и корице за књиге, од 
папира и картона 0 kg 1902 1700 5

17.23.14 Остали папир и картон који се користи за писање, штампање или остале графичке намјене, штампани, рељефни или бушени

17.23.14.00
Остали папир и картон који се користи за 
писање, штампање или у друге графичке 
сврхе, штампани, рељефни или бушени

0 kg 12551 12762 54

17.29 Производња осталих производа од папира и картона

17.29.11 Етикете од папира или картона

17.29.11.20 Самољепљиве штампане етикете, од папира 
или картона 0 kg 816682 608919 1365

17.29.11.40 Штампане етикете, од папира или картона 
(искљ. самољепљиве) 0 kg 514790 514790 2405

17.29.11.80 Етикете од папира или картона (искљ. 
штампане, самољепљиве) 0 kg 1422 1422 13
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17.29.19 Цигаретни папир; бобине, шпуле, вретена и сличне подлоге; филтер-папир и картон; остали производи од папира или картона, д. н.

17.29.19.10 Цигаретни папир у ролнама ширине ≤ 5 cm 
или у облику књижица или цјевчица 0 kg 228945 228945 3725

17.29.19.55
Роле, листови и дискови, од папира или 
картона; штампани за саморегиструјуће 
апарате

0 kg 162488 165157 1031

17.29.19.85 Остали производи од папира или картона, д.н. 0 kg 291336 276423 1137

18 Штампање и умножавање снимљених записа

18.1 Штампање и услужне дјелатности повезане са штампањем

18.11 Штампање новина

18.11.10 Услуге штампања новина 

18.11.10.00 Штампане новине, журнали или часописи, које 
излазе најмање четири пута недјељно 0 kg 2959386 2959386 6501

18.11.10.00 Штампане новине, журнали или часописи, које 
излазе најмање четири пута недјељно 1 kg 1548966 1548966 2144

18.11.10.00 Штампане новине, журнали или часописи, које 
излазе најмање четири пута недјељно 0+1 kg 4508352 4508352 8645

18.12 Остало штампање

18.12.11 Услуге штампања поштанских марака, биљега, исправа с утиснутим жигом, банкота, чекова и осталих новчаних папира и 
слично

18.12.11.00 Штампане нове поштанске марке, таксене 
марке, чекови, новчанице, итд. 0 kg 265030 265030 2650

18.12.12 Услуге штампања рекламних (комерцијалних) каталога, проспеката, постера и осталог рекламног материјала

18.12.12.30 Штампани комерцијални каталози 0 kg 236319 228791 1401

18.12.12.50 Штампани трговачки рекламни материјал 
(искљ. комерцијалне каталоге) 0 kg 849587 847568 3855

18.12.13 Услуге штампања новина и часописа који излазе мање од четири пута седмично и осталих периодичних публикација

18.12.13.00
Штампане новине, журнали и часописи, који 
излазе мање од четири пута недјељно и 
остале периодичне публикације

0 kg 1156379 1152342 5260

18.12.14 Услуге штампања књига, географских, хидрографских или сличних карата свих врста слика, гравура и фотографија, разгледница

18.12.14.07
Штампане књиге, брошуре, леци и сличан 
штампани материјал, у појединачним 
листовима

0 kg 1698775 1706338 8543

18.12.14.07
Штампане књиге, брошуре, леци и сличан 
штампани материјал, у појединачним 
листовима

1 kg 549 549 0

18.12.14.07
Штампане књиге, брошуре, леци и сличан 
штампани материјал, у појединачним 
листовима

0+1 kg 1699324 1706887 8543

18.12.14.14
Штампане књиге, брошуре, леци и сличан 
штампани материјал (искљ. у појединачним 
листовима)

0 kg 8606507 8605418 34922

18.12.14.21 Штампане дјечије сликовнице, књиге за 
цртање и бојење 0 kg 152608 150678 752

18.12.14.56

Штампане честитке с поздравима личне 
природе, порукама или најавама, илустровани 
или неилустровани, са или без коверата или 
украса

0 kg 8230 8230 64
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18.12.14.63 Штампане слике, дезени или фотографије 0 kg 194 194 5

18.12.19 Остале услуге штампања, д. н.

18.12.19.10 Штампани календари свих врста, укљ. 
календарске блокове 0 kg 124608 114254 673

18.12.19.90 Остали штампани материјал, д. н. 0 kg 2989550 2983682 21161

18.12.19.90 Остали штампани материјал, д. н. 1 kg 6139 6139 280

18.12.19.90 Остали штампани материјал, д. н. 0+1 kg 2995689 2989821 21441

18.13 Услуге припреме за штампу и објављивање

18.13.10 Услуге припреме за штампање

18.13.10.00 Слагање, израђивање плоча за штампање, 
слагање слова и фотослагање слова 0 ef. sati 5380 5380 161

18.13.30 Помоћне услуге у вези с штампањем

18.13.30.00 Остале графичке услуге 0 ef. sati 18047 18047 550

18.14 Књиговезачке и припадајуће услужне дјелатности

18.14.10 Књиговезачке и сродне услуге

18.14.10.10
Књиговештво и довршавање књига и сличних 
производа (слагање, спајање, шивење, 
лијепљење, орезивање, укоричавање)

0 ef. sati 10766 10766 153

18.14.10.30

Увезивање и довршавање брошура, магазина, 
каталога, узорака и огласне литературе 
укљ. слагање, спајање, шивење, лијепљење, 
орезивање, укоричавање

0 ef. sati 7915 7915 119

18.14.10.50

Увезивање и довршавање укљ. довршавање 
штампаног папира/картона искљ. 
довршавање књига, брошура, магазина, 
каталога, узорака, рекламног материјала

0 ef. sati 3990 3990 40

19 Производња кокса и рафинисаних нафтних производа

19.1 Производња производа коксних пећи (коксовања)

19.10 Производња производа коксних пећи (коксовања)

19.10.10 Кокс и полукокс од угља, лигнита или тресета; ретортни угаљ; коксни плин из коксних пећи; брикетирани кокс

19.10.10.30

Кокс из коксних пећи (добијен 
карбонизацијом коксног угља при 
високим температурама), кокс за плинаре 
(нуспроизвод у плинари)

0 t 911497 482964 171769

19.10.20 Катран добијен дестилацијом угља, лигнита или тресета; остали минерални катрани

19.10.20.00
Катран (смјеса ароматских и алифатских 
састојака, обично се добива дестилацијом 
угља, лигнита или тресета)

0 t 21689 21851 7074

19.2 Производња рафинисаних нафтних производа

19.20 Производња рафинисаних нафтних производа

19.20.12 Брикети и слична чврста горива произведени од лигнита

19.20.12.51 Брикети од мрког угља 0 t 9056 9056 1046

19.20.12.52 Брикети од лигнита 0 t 7616 7616 484

19.20.21 Моторни бензин , укључујући авионски бензин

19.20.21.50 Безоловни бензин за моторе, с ≥ 95 октана 0 t 114086 98974 73778

19.20.21.70 Моторни бензин од 98 октана (МБ 98) 0 t 2953 3617 4491



67

1 Прoдaтa кoличинa зa рeдoвну прoизвoдњу
 Испoручeнa кoличинa зa прoизвoдњу нa oснoву угoвoрa

2 Врстa прoизвoдњe: 0 - Рeдoвнa прoизвoдњa
   1 - Прoизвoдњa нa oснoву угoвoрa

Шифрa Нaзив дjeлaтнoсти и прoизвoдa Врстa
прoизвoдњe

Jeдиницa 
мjeрe

Прoизвeдeнa 
кoличинa

Прoдaтa/
Испoручeнa 
кoличинa1

Вриjeднoст прoдaje/
нaдoкнaдe зa 

испoрукe2 (u.000 KM) 

19.20.23 Лака уља и лаки препарати, д. н.

19.20.23.30
Рафинеријска сировина (примарни и 
екстракцијски бензин), лаки полупрерађени 
дестилат за употребу у рафинерији

0 t 43318 30475 999

19.20.26 Гасна уља

19.20.26.50
Плинска дизел горива (дизел за моторна 
возила, дестилат нафте, 180°С до 380°С, која 
се користе за цестовни/жељезнички превоз)

0 t 313112 308961 313844

19.20.26.70 Плинска ложива уља (дестилат нафте, 180°С 
до 380°С, за гријање и производњу паре) 0 t 97848 105734 106021

19.20.28 Уља за ложење, д. н.

19.20.28.30
Рафинеријска сировина (средња нафтна 
уља, полупрерађени дестилати за употребу у 
рафинерији)

0 t 4876 5846 2088

19.20.28.70 Ложиво уље с > 1% сумпора 0 t 91006 34814 22309

19.20.29 Уља за подмазивање; тешка уља, д. н.

19.20.29.30 Рафинеријска сировина (базна мазива уља за 
употребу у рафинерији) 0 t 41629 0 0

19.20.29.51 Моторна уља 0 t 4300 4063 9119

19.20.29.52 Остала уља и мазива 0 t 49160 39977 46532

19.20.31 Пропан и бутан, течни

19.20.31.20
Нафтни плинови (смјеса лаких 
угљиководоника, одржавана у текућем стању 
под повишеним притиском)

0 t 24687 18147 15688

19.20.41 Вазелин; парафински восак; нафтни и остали воскови

19.20.41.00 Воскови и масти за подмазивање 0 t 9748 9817 5681

19.20.42 Нафтни кокс; нафтни битумен и други остаци нафтних уља

19.20.42.50

Нафтни битумен (црни или тамносмеђи, 
чврсти и получврсти термопластични 
материјал с водоотпорним и самољепљивим 
својствима)

0 t 162598 163198 61398

19.20.42.70 Други нафтни производи/остаци (остаци 
нафтних производа д.н.) 0 t 15778 0 0

20 Производња хемикалија и хемијских производа

20.1 Производња основних хемикалија, ђубрива и азотних једињења, пластике и синтетичког каучука у примарним облицима

20.11 Производња индустријских гасова

20.11.11 Водоник, аргон, ријетки гасови, азот и кисеоник

20.11.11.20 Аргон 0 m³ 1049920 1040592 3479

20.11.11.30 Ријетки гасови (искљ. аргон) 0 m³ 38424 38432 458

20.11.11.60 Азот 0 m³ 1395906 1395292 1357

20.11.11.70 Кисеоник 0 m³ 1575568 1635433 3047

20.11.12 Угљични диоксид и остала неорганска кисеоникова једињења неметала

20.11.12.30 Угљен-диоксид 0 kg 13246925 13169417 4009

20.12 Производња боја и пигмената

20.12.19 Остали метални оксиди, пероксиди и хидроксиди
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20.12.19.10
Жељезни оксиди и хидроксиди; земне боје 
које садрже ≥ 70%  масеног удјела везаног 
гвожђа, прерачунатог као Fe2O3

0 kg 5738000 5738000 267

20.13 Производња осталих основних неорганских хемикалија

20.13.21 Неметали

20.13.21.20 Сумпор, сублимирани или таложени; 
колоидни сумпор 0 kg 4137950 4143100 147

20.13.41 Сулфиди, сулфати, сулфити

20.13.41.51 Сулфати баријума или алуминијума 0 kg 874000 979000 305

20.13.41.57 Сулфати (искључујући сулфате алуминијума 
и баријума) 0 kg 2251000 2166000 524

20.13.43 Карбонати

20.13.43.20 Натријум хидроген карбонат (натријум 
бикарбонат) 0 kg 81815000 79823750 32330

20.13.43.40 Калцијум-карбонат 0 kg 725000 725000 51

20.13.43.90 Остали карбонати 0 kg 407381000 384690970 140794

20.13.52 Неорганска једињења, д. н., укључујући дестиловану воду; амалгами, сем од племенитих метала

20.13.52.50 Дестилована и електропроводљива вода и 
вода сличне чистоће 0 kg 549926 411614 178

20.13.62 Цијаниди, оксиди цијанида и комплексни цијаниди; фулминати, цијанати, тиоцијанати; силикати; борати; перборати; остале 
соли неорганских киселина или пероксикиселина

20.13.62.70 Двоструки или сложени силикати 0 kg 60210500 49894300 33643

20.14 Производња осталих основних органских хемикалија

20.14.31 Индустријске монокарбонске масне киселине; кисела уља од рафинације

20.14.31.50 Индустријске масне киселине од тал уља 0 kg 2089880 2024674 1191

20.14.32 Засићене ацикличке монокарбонске киселине и њихови деривати

20.14.32.71 Сирћетна киселина 0 kg 1075459 1091116 2659

20.14.33 Незасићене монокарбонске, цикланске, цикленске или циклотерпенске ацикличке поликарбонске киселине и њихови деривати

20.14.33.87 Малеински анхидрид 0 kg 8260000 8534000 17867

20.14.62 Једињења с кетонском и кинонском функцијом

20.14.62.11 Ацетон 0 kg 5282 3203 27

20.14.72 Дрвени угаљ

20.14.72.00
Дрвени угаљ, агломерисани или 
неагломерисани (укљ. дрвени угаљ од 
љусака)

0 kg 17028607 17254429 14954

20.14.73 Уља и други производи дестилације катрана каменога угља на високој температури; катранска смола и кокс од катранске 
смоле

20.14.73.90 Остала уља и производи од уља, д.н. 0 kg 21430 20920 15

20.14.74 Неденатурисани етилни алкохол, алкохолне јачине ≥ 80%

20.14.74.00
Неденатурисани етил-алкохол, алкохолне 
јачине ≥ 80% (важно: искљ. акцизе на 
алкохолна пића)

0 l 72181 70687 556

20.14.75 Етилни алкохол и остали денатурисани алкохоли, било које јачине

20.14.75.00 Денатурисани етил-алкохол и остали 
денатурисани алкохоли, било које јачине 0 l 105752 104771 395
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20.15 Производња вјештачких ђубрива и азотних једињења

20.15.39 Остала азотна ђубрива и смјесе

20.15.39.90 Остала азотна минерална или хемијска 
ђубрива, д.н. 0 kg N 77138000 75276000 33422

20.15.71 Ђубрива што садрже три елемента ђубрива: азот, фосфор и калијум

20.15.71.00

Минерална или хемијска ђубрива која 
садрже три елемента ђубрива: азот, фосфор, 
калиј(искљ.она у таблетама или сличним 
облицима, или у паковањима са бруто 
тежином  ≤ 10 kg)

0 kg 3085265 3162325 2303

20.15.80 Животињска или биљна ђубрива, д. н.

20.15.80.00 Ђубрива животињскога или биљнога 
поријекла 0 kg 4084000 3968900 1164

20.16 Производња пластичних маса у примарним облицима

20.16.10 Полимери етилена у примарним облицима

20.16.10.50 Полиетилен специфичне масе ≥ 0,94; у 
примарним облицима 0 kg 98018 96673 434

20.16.20 Полимери стирена у примарним облицима

20.16.20.35 Растегљиви полистирен, у примарним 
облицима 0 kg 9057209 9064774 35145

20.16.40 Полиацетали, остали полиетери и епоксидне смоле у примарним облицима; поликарбонати, алкидне смоле, полиалил естери и 
други полиестери у примарним облицима

20.16.40.15 Полиетилен гликоли и остали полиетерни 
алкохоли; у примарним облицима 0 kg 312673 284703 655

20.16.40.20 Полиетери; у примарним облицима (искљ. 
полиацетале, полиетер алкохоле) 0 kg 440000 449220 1901

20.16.40.62 Полиетилен терефталат с вискозним бројем 
≥ 78 ml/g 0 kg 433886 571121 772

20.16.40.64 Остали полиетилен терефталати 0 kg 2802567 1926787 4245

20.16.56 Остале амино смоле, фенолне смоле и полиуретани у примарним облицима

20.16.56.70 Полиуретани; у примарним облицима 0 kg 3865065 3808627 17282

20.2 Производња пестицида и других хемијских производа за пољопривреду

20.20 Производња пестицида и других хемијских производа за пољопривреду

20.20.11 Инсектициди

20.20.11.90 Остали инсектициди 0 kg akt. 
supst. 414 429 20

20.20.19 Остали пестициди и остали агрохемијски производи

20.20.19.80

Родентициди и остали производи за заштиту 
биља припремљени за малопродају или као 
препарати или производи (искљ. инсектициде, 
фунгициде, хербициде и средства за 
дезинфекцију)

0 kg akt. 
supst. 80131 79155 447

20.3 Производња боја, лакова и сличних премаза, графичких боја и китова

20.30 Производња боја, лакова и сличних премаза, графичких боја и китова

20.30.11 Боје и лакови на основи акрилних и винилних полимера у воденом медију

20.30.11.50
Боје и премази на бази акрил или винил 
полимера распршени или растворени у 
воденом средству (укљ. емајле и лакове)

0 kg 4127428 4120053 3087
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20.30.11.70 Остале боје, премази распршени или 
растворени у воденом средству 0 kg 1235062 1180191 1177

20.30.12 Боје и лакови на основи полиестера, акрилних и винилних полимера у неводеном медију; раствори

20.30.12.25

Боје и премази, на бази полиестера 
распршени/растворени у неводеном средству, 
масе растварача > 50% од масе раствора укљ. 
емајле и лакове

0 kg 5500 5500 4

20.30.12.50 Остале боје и премази на бази акрил или 
винил полимера 0 kg 802677 793819 415

20.30.12.70 Боје и премази; раствори, д.н. 0 kg 1664524 1664524 2549

20.30.12.90 Остале боје и премази на бази синтетичких 
полимера, д.н. 0 kg 1692806 1658412 8420

20.30.22 Остале боје и лакови; припремљени сикативи

20.30.22.13 Уљане боје и премази (укљ. емајле, лакове и 
собосликарске боје) 0 kg 318943 316510 1237

20.30.22.55 Пунила за молерско-фарбарске радове 0 kg 164764 120793 62

20.30.22.60
Неватростални препарати за површинску 
обраду фасада, унутрашњих зидова, подова, 
плафона или слично

0 kg 1489219 1415264 770

20.30.22.73
Сложени органски растварачи и разређивачи 
који се користе за скидање премаза и тинти, 
на бази бутил ацетата

0 kg 42474 40772 109

20.30.22.79
Сложени органски растварачи и разређивачи 
који се користе за скидање премаза и тинти 
(искљ. на бази бутил ацетата)

0 kg 1028714 1028802 1322

20.4 Производња сапуна и детерџената, препарата за чишћење и полирање, парфема и тоалетних препарата

20.41 Производња сапуна и детерџената, препарата за чишћење и полирање

20.41.10 Глицерин

20.41.10.00 Глицерол (глицерин); сиров; глицеролске воде 
и глицеролске лужине 0 kg 291687 20240 7

20.41.20 Органска површински активна средства, сем сапуна

20.41.20.90 Органска површински активна средства 
(искљ. сапун, анјонска, катјонска, нејонска) 0 kg 31000 31000 68

20.41.31 Сапун и органски површински активни производи и препарати који се користе као сапун; папир, вата и филц, импрегнирани, 
премазани или покривени сапуном или детерџентом

20.41.31.20 Сапун и органски површински активни 
производи у штапићима итд., д.н. 0 kg 257690 254548 507

20.41.32 Детерџенти и препарати за прање

20.41.32.40
Површински активни препарати, са или без 
додатка сапуна, п.т.м. (искљ. оне који се 
користе као сапун)

0 kg 2618897 2457174 4349

20.41.32.50

Препарати 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)

0 kg 9031982 8688305 11461

20.41.32.60
Површински активни препарати, са или без 
додатка сапуна, н.п.т.м. (искљ. оне који се 
користе као сапун)

0 kg 575700 398689 1528
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20.41.32.70

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)

0 kg 254745 195595 318

20.41.43 Полирање и креме за обућу, намјештај, подове, каросерије, стакло или метал

20.41.43.89 Остале политуре, креме и слични препарати, д.н. 0 kg 42980 33705 34

20.41.44 Пасте, прашкови и остала средства за чишћење

20.41.44.00 Пасте, прашкови за чишћење и остали 
препарати за рибање 0 kg 59937 60637 161

20.42 Производња парфема и тоалетних препарата

20.42.11 Парфеми и тоалетне воде

20.42.11.70 Тоалетне воде 0 l 355 355 57

20.42.15 Декоративна козметика и препарати за његу коже (укључујући препарате за сунчање), д. н.

20.42.15.00

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) 

0 kg 83918 76217 2637

20.42.16 Шампони, лакови за косу, препарати за трајно коврчање и исправљање косе

20.42.16.30 Шампони 0 kg 1143645 1115803 2358

20.42.16.50 Препарати за трајно коврџање и равнање 
косе 0 kg 134000 134000 630

20.42.19 Препарати за бријање; дезодоранси за личну употребу и препарати против знојења; препарати за купање; остали 
парфимеријски, козметички и тоалетни препарати, д. н.

20.42.19.15
Сапун и органски површински активни 
производи у штапићима, итд., за тоалетну 
употребу

0 kg 553000 553000 1045

20.5 Производња осталих хемијских производа

20.51 Производња експлозива

20.51.11 Барут и припремљени експлозиви

20.51.11.50 Припремљени експлозиви (искљ. погонски 
барут) 0 kg 5838937 5822239 9662

20.51.12 Сигурносни штапини; детонирајући штапини; капсуле; упаљачи; електрични детонатори

20.51.12.50 Сигурносни штапини, детонирајући штапини 0 kom 5177 5177 1039

20.51.12.70 Ударне или детонирајуће каписле; упаљачи и 
електрични детонатори 0 kom 840340064 871457071 35974

20.51.20 Шибице

20.51.20.00 Шибице (искљ. бенгалске шибице и остале 
пиротехничке производе) 0 kg 44742 42326 93

20.52 Производња љепила

20.52.10 Љепила

20.52.10.80 Припремљена љепила и друга припремљена 
средства за лијепљење, д. н. 0 kg 18214077 17818010 8171

20.53 Производња етеричних уља
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20.53.10 Етерична уља

20.53.10.20 Етерична уља 0 kg 1128 876 415

20.53.10.50 Концентрати етеричних уља у мастима...
водени дестилати, итд. 0 kg 608 568 53

20.59 Производња осталих хемијских производа, д. н.

20.59.20 Хемијски модификоване животињске или биљне масти и уља; нејестиве мјешавине животињских или биљних масти и уља

20.59.20.00 Животињске или биљне масти и уља, 
хемијски модификовани 0 kg 11241 12928 129

20.59.43 Течност за хидрауличне кочнице; антифриз и препарати за одлеђивање

20.59.43.30

Течност 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 минерала

0 kg 80145 81020 489

20.59.43.50 Препарати против смрзавања (антифриз) и 
припремљене течности за одлеђивање 0 kg 4334963 4008150 7260

20.59.56 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.

20.59.56.30 Припремљени убрзивачи вулканизације 0 kg 0 4516 12

20.59.59 Остали разноврсни хемијски производи, д. н.

20.59.59.97 Биогорива (замјене за дизел гориво) 0 kg 4017800 4017800 6246

21 Производња основних фармацеутских производа и фармацеутских препарата

21.1 Производња основних фармацеутских производа

21.10 Производња основних фармацеутских производа

21.10.20 Лизин, глутаминска киселина и њихове соли; квартерне амонијум соли и хидроксиди; фосфоаминолипиди; амиди, њихови 
деривати и соли

21.10.20.40
Кватернарне амонијум соли и хидроксиди; 
лецитини и други фосфоаминолипиди, 
хемијски одређени или неодређени

0 kg 255870 251836 712

21.10.54 Антибиотици

21.10.54.00 Антибиотици 0 kg 164 312 479

21.2 Производња фармацеутских препарата

21.20 Производња фармацеутских препарата

21.20.11 Лијекови, који садрже пеницилине или друге антибиотике

21.20.11.60 Лијекови од пеницилина, стрептомицина или 
њихови деривати, у дозама или п.т.м. 0 kg 68925 84978 4707

21.20.11.80 Лијекови од других антибиотика, п.т.м. 0 kg 42056 58555 3716

21.20.12 Лијекови, који садрже хормоне, али не антибиотике

21.20.12.60

Лијекови који садрже инзулин, али 
не антибиотике; за терапеутске или 
профилактичке сврхе; припремљени у 
одмјереним дозама или за малопродају

0 kg 1070 1871 161

21.20.12.70

Лијекови који садрже кортикостероидне 
хормоне; њихове деривате и њима 
структуром аналогне хормоне, припремљени 
у одмјереним дозама или за малопродају

0 kg 9028 11011 2401

21.20.13 Лијекови, који садрже алкалоиде или њихове деривате, али не хормоне нити антибиотике
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21.20.13.10 Лијекови од алкалоида или њихових 
деривата, н.п.т.м. 0 kg 89 198 30

21.20.13.20 Остали лијекови за терапеутску или 
профилактичку употребу, из HS 3003, н.п.т.м. 0 kg 8025 7384 5106

21.20.13.40 Лијекови од алкалоида или њихових 
деривата, п.т.м. 0 kg 0 536 46

21.20.13.60

Лијекови који садрже витамине; провитамине, 
деривате и њихове мјешавине; за терапеутску 
или профилактичку употребу; припремљени у 
одмјереним дозама или за малопродају

0 kg 42379 40533 2443

21.20.13.80 Остали лијекови од мијешаних и немијешаних 
производа, п.т.м., д. н. 0 kg 3663082 3707512 125151

21.20.13.80 Остали лијекови од мијешаних и немијешаних 
производа, п.т.м., д. н. 1 kg 229595 255823 9504

21.20.13.80 Остали лијекови од мијешаних и немијешаних 
производа, п.т.м., д. н. 0+1 kg 3892677 3963335 134655

21.20.24 Љепљиви завоји, кируршки кетгут и слични производи; кутије за прву помоћ; медицински импрегнирана вата, газа, завој, облога

21.20.24.20

Љепљиви завоји или слични производи; 
импрегнисани или пресвучени 
фармацеутским материјама или припремљени 
у облике за малопродају

0 kg 14676 14676 549

22 Производња производа од гуме и пластичних маса

22.1 Производња производа од гуме

22.11 Производња спољашњих и унутрашњих гума за возила; протектовање спољашњих гума за возила

22.11.20 Протектоване пнеуматске спољашње гуме

22.11.20.30 Протектоване спољашње гуме за аутомобиле 0 kom 4271 4073 355

22.11.20.50 Протектоване спољашње гуме за аутобусе и 
камионе 0 kom 10966 11389 4329

22.11.20.50 Протектоване спољашње гуме за аутобусе и 
камионе 1 kom 985 985 252

22.11.20.50 Протектоване спољашње гуме за аутобусе и 
камионе 0+1 kom 11951 12374 4581

22.19 Производња осталих производа од гуме

22.19.20 Невулканизиране гуме и њихови производи; вулканизирана гума, сем тврде гуме, у корду, тракама, плочама, листовима, 
шипкама, цијевима и профилима

22.19.20.30

Остали облици и производи од 
невулканизиране гуме (укљ. шипке, цијеви, 
профилне облике, дискове и прстенове) (искљ. 
профилисане траке са шарама (тзв."camel-
back"); траке за протектирање гума)

0 kg 218404 217690 1771

22.19.20.30

Остали облици и производи од 
невулканизиране гуме (укљ. шипке, цијеви, 
профилне облике, дискове и прстенове) 
(искљ. профилисане траке са шарама 
(тзв."camel-back"); траке за протектирање 
гума)

1 kg 7925 7925 59

22.19.20.30

Остали облици и производи од 
невулканизиране гуме (укљ. шипке, цијеви, 
профилне облике, дискове и прстенове) 
(искљ. профилисане траке са шарама 
(тзв."camel-back"); траке за протектирање 
гума)

0+1 kg 226329 225615 1831
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22.19.30 Цијеви, цријева и шмркови од вулканизиране гуме, сем од тврде гуме

22.19.30.30 Гумене цијеви, без ојачања (неармиране) 0 kg 139 139 9

22.19.30.55 Савитљива гумена цријева ојачана металом 0 kg 19636 21656 553

22.19.30.70 Комплети гумених цријева с прибором 0 kg 650 650 34

22.19.60 Одјевни предмети и прибор од вулканизиране гуме, сем од тврде гуме

22.19.60.00

Одјећа 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

0 kg 16906 9783 133

22.19.73 Остали производи од вулканизиране гуме, д. н.; Тврда гума у свим облицима и њезини производи; подни прекривачи и 
простирачи од вулканизиране пјенасте гуме 

22.19.73.45 Гумено-метални производи за тракторе и 
моторна возила 0 kg 20427 20427 893

22.19.73.50 Вањски ђонови и пете од гуме 1 kom 13159538 13159538 6580

22.19.73.79 Тврда гума, отпаци, остаци и прах од тврде 
гуме; производи од тврде гуме 0 kg 2110 2110 16

22.2 Производња производа од пластичних маса

22.21 Производња плоча, листова, цијеви и профила од пластичних маса

22.21.10 Монофиламенти пресјека > 1 mm, шипке, штапови и профилни облици од пластике

22.21.10.50

Монофиламенти било које димензије 
попречног пресјека > 1 mm; шипке, штапови 
и профилни облици; од полимера етилена 
(укљ. површински обрађене, али другачије 
необрађене)

0 kg 1266574 829584 6273

22.21.10.70

Монофиламенти било које димензије 
попречног пресјека > 1 mm; шипке, штапови и 
профилни облици од полимера винил хлорида 
(укљ. површински обрађене, али другачије 
необрађене)

0 kg 828081 828081 3300

22.21.10.70

Монофиламенти било које димензије 
попречног пресјека > 1 mm; шипке, штапови и 
профилни облици од полимера винил хлорида 
(укљ. површински обрађене, али другачије 
необрађене)

1 kg 4066567 4066567 6880

22.21.10.70

Монофиламенти било које димензије 
попречног пресјека > 1 mm; шипке, штапови и 
профилни облици од полимера винил хлорида 
(укљ. површински обрађене, али другачије 
необрађене)

0+1 kg 4894648 4894648 10180

22.21.21 Вјештачка цријева од чврстих бјеланчевина или целулозних материјала; цијеви и цријева, крути, од пластике

22.21.21.53 Чврсте цијеви и цријева, од полимера етилена 0 kg 3046179 3041619 10491

22.21.21.55 Чврсте цијеви и цријева, од полимера 
пропилена 0 kg 378515 368465 4311

22.21.21.57 Чврсте цијеви и цријева, од полимера винил 
хлорида 0 kg 54170 53130 154

22.21.29 Остале цијеви, цријева и прибор од пластике

22.21.29.20 Флексибилне цијеви и цријева од пластике; за 
притисак ≥ 27,6 MPa 0 kg 661695 670812 1611

22.21.29.50

Пластичне цијеви и цријева (искљ. умјетна 
цријева, цријева за кобасице, чврсте, 
савитљиве цијеви и цријева, за притисак ≥ 
27,6 MPa)

0 kg 100 108 5
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22.21.29.70 Пластични прибор за пластичне цијеви и 
цријева (укљ. спојнице, кољена, прирубнице) 0 kg 155102 153927 1225

22.21.30 Плоче, листови, филмови, фолије и траке од пластике, неојачани или слично комбиновани с другим материјалима

22.21.30.10 Остале плоче..., од полимера етилена, 
неојачане, дебљине ≤ 0,125 mm 0 kg 2362594 2061194 8423

22.21.30.17 Остале плоче..., од полимера етилена, 
неојачане, итд., дебљине > 0,125 mm 0 kg 10263026 10221758 40559

22.21.30.26

Траке од полимера пропилена, дебљине < 
0,10 mm, д.н. и ширине > 5 mm али ≤ 20 mm 
која се употребљава за паковање (искљ.
самољепљиве производе)

0 kg 2177361 2193475 9564

22.21.30.30 Остале плоче, …, од полимера стирена, 
неојачане, итд. 0 kg 90642 92160 804

22.21.30.53 Плоче…, од полиметил метакрилата, 
неојачане, итд. 0 kg 81550 81550 791

22.21.30.86

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)

0 kg 126081 120194 721

22.21.30.90

Плоче, 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)

0 kg 1085661 986699 3382

22.21.41 Остале плоче, листови, филмови, фолије и траке од пластике, целуларне структуре

22.21.41.20 Плоче, листови, филмови, фолије и траке 
целуларне структуре од полимера стирена 0 kg 407423 404571 1551

22.21.41.50 Плоче, листови, филмови, фолије и траке 
целуларне структуре од полиуретана 0 kg 294150 300976 4067

22.21.41.50 Плоче, листови, филмови, фолије и траке 
целуларне структуре од полиуретана 1 kg 224100 224100 2225

22.21.41.50 Плоче, листови, филмови, фолије и траке 
целуларне структуре од полиуретана 0+1 kg 518250 525076 6292

22.21.42 Остале плоче, листови, филмови, фолије и траке од пластике, нецелуларне структуре

22.21.42.80
Остале плоче...,од пластике нецелуларне 
структуре осим оних добијених 
полимеризацијом

0 kg 111527 111527 446

22.22 Производња амбалаже од пластичних маса

22.22.11 Кесе и кесице (укључујући конусне) од полиетилена

22.22.11.00 Кесе и кесице, од полимера етилена (укљ. 
конусне) 0 kg 4974580 4957489 30477

22.22.12 Кесе и кесице(укључујући конусне) од остале пластике, сем полиетиленске

22.22.12.00 Пластичне кесе и кесице (укљ. конусне) 
(искљ. од полимера етилена) 0 kg 889265 863372 3585

22.22.13 Кутије, сандуци, гајбе и слични производи од пластике

22.22.13.00 Пластичне кутије, сандуци, гајбе и слични 
производи за превоз или паковање робе 0 kg 4244093 3950937 22776
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22.22.14 Балони, флаше, флашице и слични производи од пластике

22.22.14.50
Пластични балони, боце, бочице и слични 
производи за превоз или паковање робе; 
садржине ≤ 2 l

0 kom 395180809 391868937 28385

22.22.14.70
Пластични балони, боце, бочице и слични 
производи за превоз или паковање робе; 
садржине > 2 l

0 kom 9791505 8820551 3686

22.22.19 Остала пластична амбалажа за транспорт и паковање

22.22.19.25 Пластични чепови, поклопци, капице и остали 
затварачи 0 kg 78060 74592 942

22.22.19.50

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)

0 kg 6445 6445 56

22.22.19.50

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)

1 kg 1029960 1029960 3992

22.22.19.50

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)

0+1 kg 1036405 1036405 4048

22.23 Производња производа за грађевинарство од пластичних маса

22.23.11 Облоге за под, зид и плафон од пластике у ролама или плочицама

22.23.11.59 Остале облоге за под, зид, плафон, ..., од 
полимера винил хлорида 0 m² 8299 6201 290

22.23.12 Каде, туш-каде, умиваоници, тоалет шоље и поклопци, водокотлићи и слични санитарни производи од пластике

22.23.12.50 Пластичне каде, туш-каде, умиваоници и 
судопери 0 kom 15986 16252 3389

22.23.12.70 Пластичне тоалет шоље и поклопци 0 kom 83804 84387 2099

22.23.12.90

Пластични бидеи, водокотлићи и слична 
санитарна роба (искљ. каде, туш-каде, 
умиваонике и судопере, тоалет шоље и 
поклопце)

0 kom 493363 497964 1746

22.23.13 Складишта, цистерне, бурад и слично, садржине > 300 l од пластике

22.23.13.00 Пластични резервоари, цистерне, бурад, "IBC" 
контејнери и слично, капацитета > 300 l 0 kg 128530 128330 2475

22.23.14 Врата, прозори и њихови оквири, те прагови за врата; ролетне, капци и слични производи, те њихови дијелови од пластике

22.23.14.50 Пластична врата, прозори и њихови оквири и 
прагови за врата 0 kom 448097 450512 136113

22.23.14.70 Пластични капци, ролетне и сл. производи и 
њихови дијелови 0 kg 386094 353259 4994

22.23.19 Производи од пластике за грађевинарство, д. н.

22.23.19.50 Грађевински окови и носачи од пластике за 
трајну уградњу 0 kg 246888 241236 565
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22.23.19.90

Грађевински 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.

0 kg 639020 465752 2764

22.29 Производња осталих производа од пластичних маса

22.29.21 Самољепљиве плоче, листови, филмови, фолије, траке и други равни облици од пластике, у ролама ширине ≤ 20 cm

22.29.21.30

Самољепљиве траке од пластике, премазане 
невулканизираном природном или 
синтетичком гумом, у ролнама, ширине ≤ 20 
cm 

0 kg 359007 349907 2776

22.29.21.40

Самољепљиве плоче, листови, филмови, 
фолије, врпце, траке и други равни облици, од 
пластике, у ролнама ≤ 20 cm ширине (искљ. 
пластичне траке обложене природном или 
синтетичком гумом)

0 kg 443785 443785 899

22.29.22 Остале самољепљиве плоче, листови, филмови, фолије, траке и други равни облици од пластике

22.29.22.40

Самољепљиве плоче, листови, филмови, 
фолије, траке и други равни облици од 
пластике, у ролнама или не, ширине > 20 cm 
(искљ.подне, зидне или плафонске облоге уHS 
3918)

0 kg 432193 387407 2373

22.29.23 Стоно и кухињско посуђе, те остали предмети за домаћинство и тоалетне потребе од пластике

22.29.23.20 Столно и кухињско посуђе од пластике 0 kg 7210891 6910380 19300

22.29.23.40

Остали пластични предмети за тоалетне 
потребе и домаћинство (искљ. столне и 
кухињске предмете, каде, туш-каде, лавабое, 
бидее, умиваонике и судопере, тоалет шоље 
и поклопце, водокотлиће и сличну санитарну 
опрему) 

0 kg 595214 568930 14525

22.29.24 Дијелови, д. н., свјетиљки и њиховог прибора, свјетлећих натписа и слично од пластике

22.29.24.00 Пластични дијелови за лампе, расвјетна 
тијела, свјетлеће натписе и натписне плочице 0 kg 9344 9444 494

22.29.25 Канцеларијски и школски прибор од пластике

22.29.25.00

Канцеларијски и школски прибор од пластике 
(укљ. утеге за папир, ножеве за папир, 
упијаче, држаче за оловке, обиљеживаче 
страна и сл.)

0 kg 1658 2079 239

22.29.26 Прибор за намјештај, каросерије и слично од пластике; фигурице и остали украсни предмети од пластике

22.29.26.10 Пластични прибор за намјештај, за 
производњу аутомобила и слично 0 kg 11028 8224 173

22.29.29 Остали производи од пластике

22.29.29.90 Остали предмети од пластике или других 
материјала 0 kg 1862200 1838949 17656

22.29.29.90 Остали предмети од пластике или других 
материјала 1 kg 1625432 1625432 13797

22.29.29.90 Остали предмети од пластике или других 
материјала 0+1 kg 3487632 3464381 31453

22.29.91 Услуге производње осталих производа од пластике
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22.29.91.10
Пластични дијелови за машине и механичке 
уређаје, искљ. за клипне моторе с унутрашњим 
сагоријевањем, плинске турбине)

0 kg 20482 20482 21

22.29.91.60
Пластични дијелови и опрема за сва цестовна 
возила (искљ. за локомотиве или жељезничке 
вагоне) 

0 kg 598177 593203 10456

22.29.91.93

Пластични дијелови за електричне машине и 
уређаје; уређаје за снимање и репродукцију 
звука, телевизијско снимање и репродукцију 
слике и звука

0 kg 114580 114580 1450

23 Производња осталих производа од неметалних минерала

23.1 Производња стакла и производа од стакла

23.12 Обликовање и обрада равног стакла

23.12.11 Стакло у листовима, савијено с обрађеним рубовима, гравирано, брушено, емајлирано или другачије обрађено, али неуоквирено 
или несастављено

23.12.11.90
Остало стакло из HS 7003, 7004 или 7005, 
савијено, с обрађеним рубовима, гравирано, 
итд.

0 kg 2281352 2281352 8758

23.12.12 Сигурносно стакло

23.12.12.10

Прекаљено (тврдо) сигурносно стакло, 
величине и облика прикладног за уградњу 
у моторна возила, летјелице, свемирске 
бродове, пловила и остала возила 

0 m² 65856 65856 3301

23.12.12.30 Прекаљено (тврдо) сигурносно стакло, д.н. 0 m² 111156 111156 2090

23.12.12.70 Ламинирано сигурносно стакло, д.н. 0 m² 23123 23123 1800

23.12.13 Стаклена огледала; вишеслојни зидни елементи за изолацију од стакла

23.12.13.30 Вишеслојни зидни елементи за изолацију, од 
стакла 0 m² 130100 130100 5763

23.12.13.50 Стаклени ретровизори за возила 0 kom 259 259 2

23.12.13.90 Остала стаклена огледала, уоквирена или 
неуоквирена 0 kg 244866 244866 3698

23.14 Производња влакана од стакла

23.14.12 Копрене (воали), мреже, мат, хасуре, плоче и остали предмети од стаклених влакана, осим тканина

23.14.12.40
Танки листови (воали) од неправилно 
ламинираних стаклених влакана (искључујући 
стаклену вуну)

0 kg 174040 167265 1463

23.19 Производња и обрада осталог стакла укључујући техничке производе од стакла

23.19.26 Производи од стакла, д. н.

23.19.26.70 Ситна стаклена роба (укљ. крунице, имитације 
перли/камена, итд.) 0 kg 5931 5931 117

23.3 Производња производа од печене глине за грађевинарство

23.31 Производња плочица и подних плоча од керамике

23.31.10 Керамичке плочице и плоче

23.31.10.10 Керамичке мозаик плочице, коцкице и слични 
производи без глазуре, површине < 49 cm² 0 m² 763 777 37

23.32 Производња опеке, цријепа и осталих производа од печене глине за грађевинарство

23.32.11 Неватростална керамичка грађевинска цигла, блокови за подове, блокови-носачи и слично
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23.32.11.10
Неватросталне керамичке грађевинске опеке 
(цигле) (искљ. од фосилнога силикатног 
брашна или глине)

0 m³ 409683 420331 23083

23.32.13 Керамичке цијеви, одводи, жљебови и прибор за цијеви

23.32.13.00 Керамичке цијеви, одводи, олуци, цијеви и 
опрема: дренажне цијеви и олуци и опрема 0 kg 189000 193000 64

23.4 Производња осталих производа од порцелана и керамике

23.43 Производња изолатора и прибора од керамике за изолацију

23.43.10 Електрични изолатори од керамике; изолациони прибор, за електричне апарате, уређаје или опрему од керамике

23.43.10.30 Керамички електрични изолатори (искљ. 
изолацијски прибор) 0 kg 1519 1519 49

23.44 Производња осталих техничких производа од керамике

23.44.11 Керамички производи за лабораторијску, хемијску и осталу техничку употребу, од порцулана

23.44.11.00 Керамички производи за лабораторијску, 
хемијску, техничку употребу, од порцулана 0 kg 38098 38098 46

23.44.12 Керамички производи за лабораторијску, хемијску и осталу техничку употребу, сем од порцулана

23.44.12.10
Керамички производи за лабораторијску, 
хемијску, техничку употребу, од осталог 
материјала осим од порцулана

0 kg 2090 2344 1

23.5 Производња цемента, креча и гипса

23.51 Производња цемента

23.51.12 Портланд цемент, алуминијумски цемент, цемент од шљаке и слични хидраулични цементи

23.51.12.10 Портланд цемент 0 kg 807587000 803902400 114672

23.52 Производња креча и гипса

23.52.10 Живи креч, гашени креч и хидраулични креч

23.52.10.33 Негашени креч 0 kg 375104501 126340450 14494

23.52.10.35 Гашени креч 0 kg 47426350 41183660 3847

23.52.20 Гипс

23.52.20.00

Малтер који се састоји од печеног гипса или 
калциј сулфата (укљ. за грађевинарство, за 
превлачење тканина или површине папира,
у зубарству)

0 kg 16839776 16463706 2833

23.6 Производња производа од бетона, цемента и гипса

23.61 Производња производа од бетона за грађевинарство

23.61.11 Блокови, плоче, опека и слични производи од цемента, бетона или умјетнога камена

23.61.11.30 Грађевински блокови и цигле од цемента, 
бетона или умјетног камена 0 kg 78447717 76689502 8158

23.61.11.50

Црјепови; камене плоче за поплочавање и 
слични производи од цемента, бетона или 
умјетног камена (искљ. грађевинске блокове 
и цигле)

0 kg 43347051 40259575 4975

23.61.12 Монтажни грађевински елементи за високоградњу и нискоградњу од цемента, бетона или умјетнога камена

23.61.12.00
Монтажни грађевни елементи за 
високоградњу и нискоградњу од цемента, 
бетона или вјештачког камена

0 kg 119180860 125371990 27123

23.62 Производња производа од гипса за грађевинарство
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23.62.10 Производи од гипса за грађевинарство

23.62.10.50

Плоче, листови, преградне плоче, плочице, 
слични производи од гипса или смјеса на бази 
гипса, превучени или појачани само папиром 
или картоном (искљ. производе обогаћене 
гипсом, украшене)

0 m² 8550 7253 102

23.63 Производња готове бетонске смјесе

23.63.10 Готова бетонска смјеша

23.63.10.00 Готова бетонска смјеса (свјежи бетон) 0 kg 1789077608 1740261977 76178

23.64 Производња малтера

23.64.10 Малтер

23.64.10.00 Фабрички направљен малтер 0 kg 107463150 107617731 22183

23.65 Производња влакнастих зацементираних производа (фиброцемента)

23.65.12 Производи од азбестнога цемента, целулознога фибро-цемента и слично

23.65.12.20

Производи од азбестног цемента, цемента с 
целулозним влакнима и сличне мјешавине 
влакана (азбеста, целулозе или других 
биљних супстанци, синтетичких полимера, 
стаклених или металних влакана, итд.) и 
цемента или друга хидраулична везива која 
садрже азбест

0 kg 3719556 3664651 1063

23.69 Производња осталих производа од бетона, цемента и гипса

23.69.11 Остали производи од гипса или у мјешавини с њиме, д. н.

23.69.11.00 Производи од гипса или од мјешавина на бази 
гипса, д.н. 0 kg 229169 229169 768

23.69.19 Производи од цемента, бетона или умјетног камена, д. н.

23.69.19.30 Цијеви од цемента, бетона или вјештачког 
камена 0 kg 17717706 15201110 2537

23.69.19.80

Производи од цемента, бетона или умјетног 
камена за неграђевинске сврхе (укљ. вазе, 
саксије, архитектонске или вртне украсе, 
кипове и украсне производе)

0 kg 2987440 4287824 1327

23.7 Сјечење, обликовање и обрада камена

23.70 Сјечење, обликовање и обрада камена

23.70.11 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 алабастера

23.70.11.00

Обрађени камен за споменике/грађевине 
и производи од њих, мрамор, травертин и 
алабастер (искљ. плочице, коцкице/сличне 
производе, највеће површине < 7 cm², коцке, 
ивичњаци, плоче)

0 kg 5050172 5008594 7225

23.70.12 Остали обрађени украсни камен и камен за градњу, те њихови производи; остали умјетно обојени гранулат и прах од природног 
камена; производи од агломерисаног шкриљца

23.70.12.10 Коцке, ивичњаци и плоче за поплочавање од 
природног камена (искљ. шкриљац) 0 kg 876918 860215 835

23.70.12.60

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)

0 kg 15526234 17638041 17683
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23.70.12.70

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

0 kg 303320 283320 89

23.70.12.80 Обрађени шкриљац и производи од шкриљца 
или обогаћеног шкриљца 0 kg 14640 14640 35

23.9 Производња брусних производа и производа од неметалних минерала, д. н.

23.91 Производња брусних производа

23.91.12 Брушени прах или зрна на подлози од текстила, папира или картона

23.91.12.30 Природни и вјештачки абразивни прах или 
зрнца само на подлози од текстилних тканина 0 m² 926 941 19

23.99 Производња осталих производа од неметалних минерала, д. н.

23.99.12 Производи од асфалта и сличних материјала

23.99.12.55
Производи од асфалта или сличног 
материјала, нпр.нафтни битумена или катран, 
у ролнама

0 m² 2834479 2569539 4456

23.99.13 Бетонске мјешавине на основи природног и умјетног материјала од камена и бетона, природног асфалта или сродних супстанци 
као везива

23.99.13.10
Битуменске мјешавине на бази природног 
и вјештачког агрегата и битумена или 
природног асфалта као везива

0 kg 430933012 393272747 40000

23.99.19 Производи неметалних минерала, д. н.

23.99.19.20

Експандирани вермикулит; експандирана 
глина; пјенушава троска и слични 
експандирани минерални материјали и 
њихове мјешавине

0 kg 22232610 21909040 8105

23.99.19.30 Мјешавине и производи од материјала за 
топлотну/звучну изолацију, д.н. 0 kg 1658605 1665170 6842

23.99.19.70 Производи од графита или других угљеника 
који нису за електротехничку употребу 0 kg 4147 4147 3709

24 Производња базних метала

24.1 Производња сировог гвожђа, челика и феролегура

24.10 Производња сировог гвожђа, челика и феролегура

24.10.11 Сирово гвожђе и сјајно гвожђе у комадићима, блоковима и другим сировим облицима

24.10.11.00
Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) 
гвожђе у хљебчићима, блоковима или другим 
примарним облицима

0 kg 845462400 0 0

24.10.12 Феролегуре

24.10.12.90 Остале феролегуре, д.н. 0 kg 18716358 18741358 75094

24.10.14 Грануле и прах од сировог гвожђа, сјајног гвожђа или челика

24.10.14.20

Претопљени отпаци ингота од гвожђа или 
челика (искљ. производе чији је хемијски 
састав усклађен с дефиницијом сировог 
гвожђа, мангановог (огледаластог) гвожђа 
или феролегура) 

0 kg 519929628 47513305 2425

24.10.21 Нелегирисани челик у инготима или другим сировим облицима и полупроизводи од челика без примјеса

24.10.21.22
Остали инготи, примарни облици и дугачки 
полупроизводи укљ. чисте (од нелегираног 
челика)

0 kg 795941920 126760120 71597
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24.10.32 Топло ваљани равни производи од челика без примјеса, даље необрађени, ширине < 600 mm

24.10.32.30

Пљоснато ваљани производи од гвожђа 
или нелегираног челика, ширине < 600 mm, 
једноставно топло ваљани, необложени, 
неплатирани или непресвучени (искљ. широке 
плоче)

0 kg 355330769 331345331 255666

24.10.51 Равно ваљани производи од челика без примјеса, ширине ≥ 600 mm, обложени, платирани или превучени

24.10.51.20
Пљоснато ваљани производи од челика 
или нелегираног челика, ширине ≥ 600 mm, 
електролитички платирани или поцинчани

0 kg 1563392 1563392 3412

24.10.55 Равно ваљани производи од брзорезног челика, ширине < 600 mm

24.10.55.00 Пљоснато ваљани производи од брзорезног 
(HSS) челика, ширине < 600 mm 0 kg 320890 300165 795

24.10.61 Топло ваљане шипке и жице у неправилно намотаним колутима од челика без примјеса

24.10.61.10 Ребрасте, те остале жице (с удубљењима, 
жљебовима и слично) од нелегираног челика 0 kg 6242958 6388443 5312

24.10.61.30
Жичане шипке за армирање бетона (ребрасте 
мреже/штангле хладним поступком 
направљене)

0 kg 10686044 10405861 9587

24.10.62 Остала жица и шипке од челика, даље необрађене него коване, топло ваљане, топло вучене, топло истискиване, укључујући оне 
усукане послије ваљања

24.10.62.10 Топло ваљане шипке за армирање бетона 0 kg 296699370 301169980 228336

24.10.62.50
Топло ваљане шипке (искљ. шупље штангле 
и шипке за сврдла) од нелегираног челика 
(осим од слободно резаног челика) 

0 kg 135689 151214 181

24.10.74 Брушене плоче од челика и заварени профили од челика

24.10.74.10 Лимени профили (од челика) 0 kg 2000 2000 6

24.10.75 Дијелови за изградњу жељезничких и трамвајских шина од челика

24.10.75.00 Материјал за шине (од челика) 0 kg 169238 169238 540

24.2 Производња цијеви, цријева, отворених профила и припадајуће опреме од челика

24.20 Производња цијеви, цријева, отворених профила и припадајуће опреме од челика

24.20.31 Цијеви и цријева, врста што их се користи за нафтоводе или гасоводе, заварене, спољашњег промјера ≤ 406,4 mm, од челика

24.20.31.50

Равне цијеви, које се користе за нафтоводе 
или гасоводе заварене уздуж или спирално, 
вањског промјера ≤ 406,4 mm, од челика осим 
од нехрђајућег челика

0 kg 1134170 914820 894

24.20.33 Остале цијеви и цријева, кружног попречног пресјека, заварене, спољашњег промјера ≤ 406,4 mm, од челика

24.20.33.10

Цијеви, 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)

0 kg 21947 21947 292

24.20.33.40

Цијеви прецизних димензија, кружног 
попречног пресјека, заварене, вањског 
промјера ≤ 406,4 mm, од челика осим од 
нехрђајућег челика 

0 kg 133845 133845 107

24.20.34 Цијеви и цријева, некружног попречног пресјека, заварене, спољашњег промјера ≤ 406,4 mm, од челика

24.20.34.10
Цијеви, које немају кружни попречни пресјек, 
вруће или хладно обликоване и заварене, од 
нехрђајућег челика

0 kg 120062 120062 104
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24.20.34.30

Цијеви квадратног или правоугаоног 
попречног пресјека, дебљине зида ≤ 2 mm, 
вруће или хладно обликоване и заварене, од 
челика осим од нехрђајућег

0 kg 1421763 1464794 1692

24.20.34.50

Цијеви квадратног или правоугаоног 
попречног пресјека, дебљине зида > 2 mm, 
вруће или хладно обликоване и заварене, од 
челика осим од нехрђајућег

0 kg 40102 34754 31

24.20.35 Остале цијеви и цријева као нпр. с отвореним спојем, заковане или затворене на сличан начин, спољашњег промјера ≤ 406,4 
mm, од челика

24.20.35.00

Цијеви отвореног шава, заковане (затворене 
заковицама) или на сличан начин затворене, 
од челика (искљ. равне цијеви за нафтоводе 
и гасоводе заштитне и цјевоводне цијеви које 
се користе при бушењу за добијање нафте или 
плина и друге заварене цијеви) 

0 kg 17610 17610 101

24.20.40 Прибор за цијеви и цријева од нелијеваног челика

24.20.40.30
Кољена, лукови, спојнице, наглавци и остали 
навојни прибор за цијеви, од челика (искљ. 
ливени прибор)

0 kg 76007 61660 1719

24.3 Производња осталих производа примарне прераде челика

24.33 Хладно обликовање или савијање профила

24.33.11 Отворени и хладно обликовани профили од челика без примјеса

24.33.11.30
Хладно обликовани профили, добијени од 
равних производа, од нелегираног челика, 
поцинчани 

0 kg 85000 85000 558

24.33.20 Ребрасти лимови од челика без примјеса

24.33.20.00 Хладно профилисани (ребрасти) лимови, од 
нелегираног челика 0 kg 176497 177781 350

24.33.30 Металне плоче од превученог челичног лима

24.33.30.00

Елементи 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)

0 kg 596733 597826 1506

24.34 Хладно вучење жице

24.34.11 Хладно вучене жице од челика без примјеса

24.34.11.50

Жица од нелегираног челика која садржи 0,25 
- 0,6% угљеника, укљ. ребрасту жицу, искљ. 
уплетену жицу, бодљикаву жицу за ограде, 
дуплу жицу, жицу за зубарске брусилице, 
изоловану електричну жицу

0 kg 559128 500288 557

24.4 Производња базних племенитих и осталих обојених метала

24.42 Производња алуминијума

24.42.11 Алуминијум, сирови

24.42.11.30 Необрађени нелегирани алуминијум (искљ. 
прах и љускице) 0 kg 9933000 13545000 52120

24.42.11.54 Необрађени легирани алуминијум (искљ. прах 
и љускице) 0 kg 108320000 103461000 389631

24.42.12 Алуминијум оксид, осим умјетног корунда

24.42.12.00 Алуминијумов оксид (искљ. вјештачки 
корунд) 0 kg 250845000 241453000 136727
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24.42.22 Алуминијум шипке и профили

24.42.22.50

Шипке, профили и шупљи профили од 
легираног алуминијума (искљ. шипке 
и профиле, припремљене за употребу у 
конструкцијама) 

0 kg 23938132 23768550 182788

24.42.22.50

Шипке, профили и шупљи профили од 
легираног алуминијума (искљ. шипке 
и профиле, припремљене за употребу у 
конструкцијама) 

1 kg 1081071 1081071 825

24.42.22.50

Шипке, профили и шупљи профили од 
легираног алуминијума (искљ. шипке 
и профиле, припремљене за употребу у 
конструкцијама) 

0+1 kg 25019203 24849621 183612

24.42.25 Алуминијумске фолије, дебљине ≤ 0,2 mm

24.42.25.00 Фолије од алуминијума (без подлоге), 
дебљине ≤ 0,2 mm 0 kg 124674 126018 1115

24.43 Производња олова, цинка и калаја

24.43.11 Олово, сирово

24.43.11.30 Олово необрађено, рафинисано (искљ. прах и 
љускице) 0 kg 88520 88520 278

24.43.11.50 Олово необрађено, с антимоном (искљ. прах 
и љускице) 0 kg 56080 56080 211

24.43.21 Плоче, лимови,траке и фолије од олова; прах и љуске од олова

24.43.21.00

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)

1 kg 534 534 1

24.43.24 Жица, шипке и профили од калаја

24.43.24.00 Шипке, профили и жица од калаја 0 kg 23 23 1

24.43.24.00 Шипке, профили и жица од калаја 1 kg 509 509 2

24.43.24.00 Шипке, профили и жица од калаја 0+1 kg 532 532 3

24.44 Производња бакра

24.44.11 Бакренац; цементни бакар

24.44.11.00
Бакренац (течни бакар за матирање); 
цементни бакар (преципитат бакра) (искљ. 
прах од бакра)

0 kg 0 0 0

24.44.22 Шипке и профили од бакра

24.44.22.00

Шипке, профили и шупљи профили од бакра и 
легура бакра (искљ. шипке и штангле добијене 
ливењем или синтеровањем, бакарне жице у 
калемовима)

0 kg 0 0 0

24.44.22.00

Шипке, профили и шупљи профили од бакра и 
легура бакра (искљ. шипке и штангле добијене 
ливењем или синтеровањем, бакарне жице у 
калемовима)

1 kg 8407 8407 34

24.44.22.00

Шипке, профили и шупљи профили од бакра и 
легура бакра (искљ. шипке и штангле добијене 
ливењем или синтеровањем, бакарне жице у 
калемовима)

0+1 kg 8407 8407 34

24.44.23 Жица од бакра
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24.44.23.50
Жица од бакра попречног пресјека > 0,5 mm, 
≤ 6 mm (искљ. ужад или конопце појачане 
жицом, уплетену жицу и каблове)

0 kg 0 0 0

24.45 Производња осталих обојених метала

24.45.30 Остали обојени метали и производи од њих; кермет; пепео и остаци који садрже метале и металне спојеве

24.45.30.25 Магнезијум и његови производи, (искљ. 
остатке и отпатке), д. н. 0 kg 3205000 195000 33

24.5 Ливење метала

24.51 Ливење гвожђа

24.51.12 Услуге ливења сфероидног (нодуларног) ливеног гвожђа

24.51.12.90

Нодуларно ливено гвожђе за локомотиве/
шинска возила/њихове дијелове, осим за 
копнена возила, кућишта лежајева, обичне 
осовине, клипне моторе, спојке, зупчанике, 
котурове, машине

0 kg 242139 230139 347

24.51.13 Услуге ливења сивог гвозденог одливка

24.51.13.20

Дијелови од сивог ливеног гвожђа за 
преносне осовине, радилице, брегасте 
осовине, курбле, кућишта и клизне лежајеве 
(искљ. кућишта са кугличним или ваљкастим 
лежајевима)

0 kg 10882920 10782488 17836

24.51.13.90

Сиво ливено гвожђе за локомотиве/вагоне/
њихове дијелове, осим за копнена возила, 
кућишта лежајева, обичне осовине, клипне 
моторе, спојке, зупчанике, котурове, машине

0 kg 1145719 1017719 2719

24.52 Ливење челика

24.52.10 Услуге ливења челика

24.52.10.90

Челични ливови за локомотиве/шинска 
возила/њихове дијелове, осим за копнена 
возила, кућишта лежајева, обичне осовине, 
клипне моторе, спојке, зупчанике, котурове, 
машине

0 kg 1103887 1101477 5638

24.53 Ливење лаких метала

24.53.10 Услуге ливења лаких метала

24.53.10.10
Ливови лаких метала за копнена возила 
(искљ. за локомотиве или вагоне, за 
грађевинска возила)

0 kg 1137148 1137148 14020

24.53.10.50

Ливови 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 грађевинарству

0 kg 2149384 2149384 8185

24.53.10.90 Дијелови за остале примјене 0 kg 13868 13868 213

24.54 Ливење осталих обојених метала

24.54.10 Услуге ливења осталих обојених метала

24.54.10.90 Дијелови за остале примјене 0 kg 143818 143818 1820

25 Производња готових металних производа, осим машина и опреме

25.1 Производња производа за металне конструкције

25.11 Производња металних конструкција и њихових дијелова
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25.11.10 Монтажни објекти од метала

25.11.10.30 Монтажни објекти, од гвожђа или челика 0 kg 15692048 15684365 51547

25.11.21 Мостови и дијелови моста (костури) од гвожђа и челика

25.11.21.00 Мостови и дијелови мостова од гвожђа или 
челика 0 kg 9300 9300 33

25.11.22 Торњеви и решеткасти стубови од гвожђа и челика

25.11.22.00 Торњеви и решеткасти стубови од гвожђа или 
челика 0 kg 273769 272769 1000

25.11.23 Остале конструкције и њихови дијелови, скеле, шипке, отплате и потпорни стубови и слично од гвожђа, челика или алуминијума

25.11.23.10

Опрема од гвожђа или челика за скеле, 
оплате/подупирање рударских јама и 
надградњу, растегљиве греде за стропове, 
цјевасте скеле и слична опрема 

0 kg 10233359 10142898 18723

25.11.23.10

Опрема од гвожђа или челика за скеле, 
оплате/подупирање рударских јама и 
надградњу, растегљиве греде за стропове, 
цјевасте скеле и слична опрема 

1 kg 107728 107728 91

25.11.23.10

Опрема од гвожђа или челика за скеле, 
оплате/подупирање рударских јама и 
надградњу, растегљиве греде за стропове, 
цјевасте скеле и слична опрема 

0+1 kg 10341087 10250626 18814

25.11.23.50 Остале конструкције, претежно од металних 
лимова: остале 0 kg 31830320 31959296 88134

25.11.23.50 Остале конструкције, претежно од металних 
лимова: остале 1 kg 1202201 1187772 2638

25.11.23.50 Остале конструкције, претежно од металних 
лимова: остале 0+1 kg 33032521 33147068 90773

25.11.23.55

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)

0 kg 5482858 5482858 20758

25.11.23.70 Алуминијумске конструкције и њихови 
дијелови …, д. н. 0 kg 801370 796590 11540

25.12 Производња врата и прозора од метала

25.12.10 Врата, прозори, њихови оквири и прагови за врата од метала

25.12.10.30 Врата, прагови за врата, прозори и оквири за 
њих, од гвожђа или челика 0 kom 13820 13820 7190

25.12.10.50 Врата, прагови за врата, прозори и оквири за 
њих, од алуминијума 0 kom 92561 92619 66249

25.2 Производња цистерни, резервоара и посуда од метала

25.21 Производња радијатора и котлова за централно гријање

25.21.11 Радијатори за централно гријање, неелектрично загријавани, од гвожђа и челика

25.21.11.00
Радијатори за централно гријање, 
неелектрично загријавани и њихови дијелови, 
од гвожђа или челика

0 kg 137280 137280 936

25.21.12 Котлови за централно гријање, за производњу топле воде и паре под ниским притиском

25.21.12.00 Котлови за централно гријање осим оних из 
HS 84.02 0 kom 11317 11312 30552
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25.21.13 Дијелови котлова за централно гријање

25.21.13.00 Дијелови котлова за централно гријање 1 kg 1429505 1429505 3834

25.29 Производња осталих цистерни, резервоара и посуда од метала

25.29.11 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 уређајима

25.29.11.20

Жељезни 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)

0 kg 2471383 2464593 5939

25.29.11.30

Жељезни или челични резервоари, цистерне, 
бачве и слични спремници за гас капацитета 
> 300 литара (искљ. оне који су опремљени 
механичком или термалном опремом)

0 kg 107673 107673 1077

25.29.11.50

Жељезни или челични резервоари, цистерне, 
бачве и слични спремници за чврсте материје, 
капацитета > 300 литара (искљ. оне који 
су опремљени механичком или термалном 
опремом)

0 kg 141480 141480 618

25.29.12 Посуде за компримоване и течне гасове од метала

25.29.12.00 Метални спремници за компримовани или 
течни гас 0 kg 657217 657217 854

25.3 Производња парних котлова, осим котлова за централно гријање

25.30 Производња парних котлова, осим котлова за централно гријање

25.30.11 Парни котлови и остали генератори паре; котлови за прегријану воду

25.30.11.50

Парни котлови (укљ. хибридне котлове) 
(искљ. котлове за централно гријање који 
могу производити пару ниског притиска, 
водоцијевне котлове)

0 kom 5 5 113

25.30.12 Помоћни уређаји за котлове: кондензатори за енергетске јединице за водену и другу пару

25.30.12.30 Помоћни уређаји за котлове из шифара HS 
84.02 или 84.03 0 kg 7449 7449 74

25.4 Производња оружја и муниције

25.40 Производња оружја и муниције

25.40.13 Бомбе, ракете и слична војна муниција; гранате, остала муниција и пројектили, те њихови дијелови

25.40.13.00
Патроне и друга муниција и меци и њихови 
дијелови, укљ. сачму и каписле (искљ. за 
војне сврхе)

0 kg 525384 551962 12714

25.5 Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала; металургија праха

25.50 Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала; металургија праха

25.50.11 Услуге ковања метала

25.50.11.34

Дијелови ковани у затвореном калупу од 
необојених метала за преносне осовине, 
радилице, брегасте осовине, курбле; радови из 
HS 7326; дијелови машина, апарата и возила 
из HS 84, 85, 86, 87, 88, 90 (отворени алатни 
ковани дијелови од челика)

1 kg 29550 29550 89

25.50.11.52
Хладно истиснути челични дијелови за 
преносне осовине, брегасте осовине, 
радилице и курбле 

0 kg 6226673 6295926 8031
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25.50.11.57
Производи из HS 7326; дијелови возила и 
апарата за шинска и копнена возила и авиона 
из HS 86, 87, 88 (хладно вучени од челика)

0 kg 263187 263187 1015

25.50.12 Услуге штанцовања метала

25.50.12.10
Ковани (и прецизно ковани) челични дијелови 
за копнена возила искљ. локомотиве и 
шинска возила

0 kg 1583300 1530760 5368

25.50.12.30
Дијелови клипних мотора и механичких 
погона из HS 84.83 (од челика, ковани у 
калупу)

0 kg 310788 296726 1052

25.50.12.50

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

1 kg 3512308 3512308 12320

25.50.13 Остале услуге обликовања метала

25.50.13.30
Обликовање лимова од челика као дијелова 
за машине и механичке апарате искљ. клипне 
моторе

0 kg 80012 80012 1192

25.50.13.30
Обликовање лимова од челика као дијелова 
за машине и механичке апарате искљ. клипне 
моторе

1 kg 22850 22850 274

25.50.13.30
Обликовање лимова од челика као дијелова 
за машине и механичке апарате искљ. клипне 
моторе

0+1 kg 102862 102862 1466

25.50.13.40

Обликовање лимова од челика као дијелова 
за електричне машине и уређаје; уређаје за 
снимање и репродукцију звука, телевизијско 
снимање и репродукцију слике и звука

0 kg 286996 286996 7803

25.50.13.50

Производи 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)

0 kg 755267 755267 3957

25.50.20 Металургија праха

25.50.20.20 Челични производи металургије праха 0 kg 4162994 4205053 22896

25.6 Површинска обрада и превлачење метала; машинска обрада метала

25.61 Површинска обрада и превлачење метала

25.61.11 Услуге превлачења металом

25.61.11.30
Превлачење металом урањањем у 
растопљене метале (поцинчавање 
галванизацијом или урањањем у калај) 

1 ef. sati 165180 165180 5795

25.61.11.70 Превлачење цинком електролизом 
(поцинчавање) 0 ef. sati 128632 128632 8299

25.61.11.70 Превлачење цинком електролизом 
(поцинчавање) 1 ef. sati 48820 48820 1835

25.61.11.70 Превлачење цинком електролизом 
(поцинчавање) 0+1 ef. sati 177452 177452 10134

25.61.11.90

Превлачење металима осим цинка 
електролизом и хемијском обрадом (укљ. 
никлом, бакром, хромом, племенитим 
металима, итд.), 

0 ef. sati 37126 37126 1265
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25.61.11.90

Превлачење металима осим цинка 
електролизом и хемијском обрадом (укљ. 
никлом, бакром, хромом, племенитим 
металима, итд.), 

1 ef. sati 35790 35790 3650

25.61.11.90

Превлачење металима осим цинка 
електролизом и хемијском обрадом (укљ. 
никлом, бакром, хромом, племенитим 
металима, итд.), 

0+1 ef. sati 72916 72916 4915

25.61.12 Услуге превлачења неметалом

25.61.12.30 Превлачење метала пластификацијом (укљ. 
превлачење прахом) 0 ef. sati 45550 45550 1121

25.61.12.50 Остала превлачења (фосфатизација итд.) 0 ef. sati 2644 2644 79

25.61.21 Услуге топлинске обраде метала, осим превлачења металом

25.61.21.00 Термичка обрада метала (искљ. превлачење 
металом, пластификација) 0 ef. sati 23253 23253 1081

25.61.21.00 Термичка обрада метала (искљ. превлачење 
металом, пластификација) 1 ef. sati 36000 36000 360

25.61.21.00 Термичка обрада метала (искљ. превлачење 
металом, пластификација) 0+1 ef. sati 59253 59253 1441

25.61.22 Остале услуге површинске обраде метала

25.61.22.30 Мокро осликавање и лакирање метала 0 ef. sati 4324 4324 87

25.61.22.90 Остала површинска обрада метала 0 ef. sati 169187 169187 4114

25.61.22.90 Остала површинска обрада метала 1 ef. sati 117929 117929 2511

25.61.22.90 Остала површинска обрада метала 0+1 ef. sati 287116 287116 6625

25.62 Машинска обрада метала

25.62.10 Услуге дорађивања (токарења) металних дијелова

25.62.10.01 Токарени метални дијелови за чесме, вентиле 
и сличне артикле 0 kg 89528 89528 1119

25.62.10.01 Токарени метални дијелови за чесме, вентиле 
и сличне артикле 1 kg 40507 40507 57

25.62.10.01 Токарени метални дијелови за чесме, вентиле 
и сличне артикле 0+1 kg 130035 130035 1176

25.62.10.03 Токарени метални дијелови за машине и 
механичке апарате 0 kg 1307141 1310608 22662

25.62.10.05

Токарени метални дијелови за копнена возила 
(искљ. за локомотиве или шинска возила, који 
су добијени ливењем, ковањем, пресовањем, 
штампањем, ваљањем или у металургији 
праха)

0 kg 7705837 7686274 29625

25.62.10.13

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

0 kg 18183 18183 382

25.62.20 Остале услуге машинске обраде метала

25.62.20.00 Метални дијелови (искљ. токарене металне 
дијелове) 0 kg 7631876 7631802 27030

25.62.20.00 Метални дијелови (искљ. токарене металне 
дијелове) 1 kg 2083867 2083867 3326

25.62.20.00 Метални дијелови (искљ. токарене металне 
дијелове) 0+1 kg 9715743 9715669 30355
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25.7 Производња сјечива, алата и металне робе за општу намјену

25.72 Производња брава и окова

25.72.13 Затварачи (копче) и окови са затварачима; кључеви испоручени посебно; дијелови

25.72.13.50
Кључеви од базних метала достављени 
посебно (укљ. грубо ливeни, ковани или 
отиснути, костур кључа)

0 kg 64 64 21

25.72.13.70 Дијелови за катанце, браве, копче и оквирове 
брава, од базних метала 1 kg 2234843 2234843 14068

25.72.14 Шарке, окови, прибор и слични производи за моторна возила, врата, прозоре, намјештај и слично, од основних метала

25.72.14.50
Носачи, прибор и слични производи од базних 
метала погодни за намjештај (искљ. шарке, 
тачкиће, браве и кључеве)

0 kg 625380 641935 1205

25.72.14.60
Остали носачи, прибор и слични производи 
од базних метала (искљ. за моторна возила, 
зграде или намјештај)

0 kg 114935 114935 774

25.73 Производња алата

25.73.10 Ручни алат за употребу у пољопривреди, вртларству и шумарству

25.73.10.10 Ашови и лопате 0 kg 91870 87310 1272

25.73.10.30 Крампе, пијуци, мотике и грабље 0 kg 43000 43000 301

25.73.10.40 Сјекире, косири и слични алати за сјечење и 
цијепање (искљ. сјекире за лед) 0 kg 13000 13000 104

25.73.10.55
Виле и остали ручни алат (искљ. ножеве 
на склапање) за употребу у пољопривреди, 
повртларству и шумарству

0 kg 37880 37678 1150

25.73.20 Ручне пиле; сјечива за пиле свих врста

25.73.20.20 Сјечива за тракасте пиле 0 kg 47912 47912 719

25.73.30 Остали ручни алат

25.73.30.53

Ручни алати за бушење, нарезивање навоја 
или пробијање искљ. измјенљиве ручне алате, 
машинске алате или ручне алате на струју, 
пнеуматске или ручне алате с уграђеним 
мотором

0 kg 910 858 1358

25.73.30.55 Чекићи и маљеви с радним дијелом од метала 0 kg 9000 9000 54

25.73.30.65 Ручни алат за домаћинство 0 kg 35907 34421 679

25.73.30.73 Остали алат за зидаре, моделаре, цементере, 
фасадере и молере 0 kg 41880 40323 520

25.73.30.77
Остали ручни алати (укљ. алате с патроном 
за закивање), алати за малтерисање и слични 
алати

0 kg 23320 23320 676

25.73.40 Замјенљиви дијелови за ручни алат на механички или електрични погон и за алатне машине

25.73.40.14 Алат за израду унутрашњих навоја на металу 0 kg 58289 60545 3559

25.73.40.16 Алат за израду спољашњим навоја на металу 0 kg 10421 8529 227

25.73.40.27

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) 

0 kg 380 1073 100
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25.73.40.48
Машине за провлачење за обраду метала 
с радним дијелом од материјала који нису 
дијамант или агломерисани дијамант

0 kg 150446 159188 6737

25.73.40.71

Токарски алати за метал, с радним дијелом 
од синтерованих металних карбида (искљ. 
неуграђене плочице од синтерованих 
металних карбида, штапиће, врхове и сл. 
елементе за алате) 

0 kg 14750 15405 186

25.73.40.89 Замјенљиви дијелови алата од осталих 
материјала 0 kg 56104 57868 2098

25.73.50 Калупи, моделне плоче за ливнице метала; модели за калупе; калупи за све врсте материјала

25.73.50.80
Алати за калупљење за гуму или пластику 
(искљ. калупе за ливење, бризгањем или под 
притиском)

0 kom 236 236 11777

25.73.60 Остали алати

25.73.60.33
Алати за пресовање, ковање или пробијање 
метала (искљ. радне и алатне држаче за 
машине или ручни алат)

0 kg 74990 74990 2220

25.73.60.39
Алати за пресовање, ковање или пробијање 
(искљ. радне и алатне држаче за машине или 
ручни алат, алат за обраду метала)

0 kg 17704 17704 1253

25.73.60.43 Ножеви и сјечива за машине или механичке 
справе за обраду метала 0 kg 71 71 25

25.73.60.45 Ножеви и сјечива за машине или механичке 
справе за обраду дрвета 0 kg 17782 17178 663

25.73.60.45 Ножеви и сјечива за машине или механичке 
справе за обраду дрвета 1 kg 0 2783 52

25.73.60.45 Ножеви и сјечива за машине или механичке 
справе за обраду дрвета 0+1 kg 17782 19961 715

25.9 Производња осталих готових производа од метала

25.91 Производња челичних буради и сличних посуда од челика

25.91.11 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 уређајима

25.91.11.00
Резервоари, бурад, цистерне, конзерве, ... 
(искљ. за гас) од гвожђа или челика, ≥ 50 l, ≤ 
300 l

0 kom 6875 6929 1656

25.92 Производња амбалаже од лаких метала

25.92.11 Конзерве од гвожђа или челика, које се затварају лемљењем или пертлирањем, капацитета < 50 l

25.92.11.50 Лименке, осим за конзервисану храну и пиће, 
од гвожђа или челика, < 50 l 0 kom 2404987 2395456 1752

25.92.13 Чепови, затварачи, капице и поклопци за флаше од основних метала

25.92.13.70

Затварачи, чепови, капице и поклопци, од 
базних метала (искљ. оловне, крунске чепове, 
алуминијумске затвараче, чепове, капице и 
поклопце промјера > 21 mm)

0 kg 318 318 4

25.93 Производња производа од жице, ланаца и опруга

25.93.11 Уплетене жице, ужад и каблови, плетене траке, плетиво и слично од гвожђа и челика, електрично неизоловани

25.93.11.30

Жељезне или челичне уплетене жице, ужад 
и каблови (укљ. уплетену жицу и кабaл или 
ужад електрично неизоловане, са прибором 
или без њега) (искљ. електрично изоловане)

0 kg 535986 534016 3326
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25.93.13 Платно, решетке, мреже и ограде од гвоздене, челичне и бакарне жице; истегнуте решетке од гвожђа, челика и бакра

25.93.13.20

Заварене 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 малтерисању

0 kg 91621450 88294193 88225

25.93.13.30 Заварене решетке, мреже и ограде, 
несврстане у HS 7314.20 0 kg 51688805 51321012 48237

25.93.13.43 Ткане незаварене жичане мреже, решетке и 
ограде (искљ. пресвучене пластиком) 0 kg 3256187 3183635 9884

25.93.13.45 Ткане незаварене жичане мреже, решетке и 
ограде, пресвучене пластиком 0 kg 804120 768840 968

25.93.13.50 Вучено гвожђе или челик 0 kg 15966074 15894705 16394

25.93.14 Ексери, чавлићи, ексерчићи за цртаћу даску, спајалице и слични производи

25.93.14.00

Ексери, 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

0 kg 404531 411891 685

25.93.15 Жице, шипке, цијеви, плоче, електроде, обложене или испуњене топитељима

25.93.15.10 Електроде пресвучене базним металима, за 
електролучно заваривање 0 kg 111974 113776 362

25.93.16 Опруге и листови за опруге од гвожђа и челика; бакарне опруге

25.93.16.33 Жељезне и челичне хладно обликоване 
спиралне компресионе опруге 0 kg 436189 435702 371

25.93.16.35 Жељезне и челичне хладно обликоване 
спиралне затезне опруге 0 kg 227699 162144 111

25.93.16.55 Жељезне и челичне диск опруге 0 kg 178014 177771 789

25.93.16.60
Жељезне и челичне опруге (искљ. лиснате 
опруге и листове за њих, спиралне опруге, 
торзионе опруге, диск опруге)

0 kg 16900 17000 438

25.93.17 Ланци (сем трансмисијских) и њихови дијелови

25.93.17.10

Жељезни/челични ланци с ојачаним чланцима 
искљ. ланце с уграђеном оштрицом или 
остале производе гдје ланци имају помоћну 
улогу, сигурносне ланце за врата, геодетске 
ланце, имитације накита

0 kg 7041 7041 16

25.94 Производња везаних елемената и вијчаних машинских производа

25.94.11 Вијци с навојем од гвожђа или челика, д. н.

25.94.11.13 Шарафи израђени токарењем, од шипки, 
профила или жице, с тијелом дебљине ≤ 6 mm 0 kg 5481075 5391175 15089

25.94.11.25 Остали шарафи и вијци с главом 0 kg 136472 137472 257

25.94.11.83
Жељезне и челичне матице израђене 
токарењем од шипки, профила или жице, 
пуног пресјека и пречника отвора ≤ 6 mm

0 kg 24283 18260 27

25.94.11.90 Производи с навојем, д.н., од гвожђа и челика 0 kg 896209 896534 3108

25.94.12 Производи без навоја од гвожђа или челика, д. н.

25.94.12.30 Жељезне и челичне подлошке (искљ. 
еластичне и друге сигурносне подлошке) 0 kg 5164025 5001082 25179
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25.94.12.50
Жељезне и челичне заковице (укљ. дијелом 
удубљене заковице) (искљ. цјевасте или 
рачвасте заковице за све сврхе)

0 kg 961 1044 3

25.99 Производња осталих готових производа од метала, д. н.

25.99.11 Судопери, умиваоници, каде и остале санитарије и њихови дијелови од гвожђа, челика, бакра и алуминијума

25.99.11.10 Судопери и умиваоници, од нехрђајућег 
челика 0 kom 15 15 10

25.99.11.31 Санитарије и њихови дијелови, од гвожђа и 
челика 0 kg 56607 56607 1195

25.99.12 Стони, кухињски и остали производи за кућанство те њихови дијелови од гвожђа, челика, бакра и алуминијума

25.99.12.25
Столни, кухињски и производи и њихови 
дијелови за домаћинство направљени од 
нехрђајућег челика (искљ. прибор за јело)

1 kg 79194 79194 290

25.99.12.45

Столни, кухињски и производи и њихови 
дијелови за домаћинство од гвожђа сем од 
лијеваног гвожђа, од челика сем нехрђајућег; 
лакирани или обојени

0 kg 160380 160380 782

25.99.12.80
Жељезна и челична вуна, јастучићи, рукавице 
и слични производи за рибање, полирање и 
сличне намјене

0 kg 31659 31752 584

25.99.22 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 намјештаја

25.99.22.00 Ормари за архиве, ормари за картотеке, … или 
опрема за радни сто, од базних метала 0 kg 148133 148133 808

25.99.29 Остали производи од основних метала, д. н.

25.99.29.11 Жељезна и челична сидра и њихови дијелови 
(искљ. зидарске анкере) 0 kg 8647 8647 97

25.99.29.19 Ливени производи, од гвожђа и челика, д.н. 0 kg 310658 274428 1098

25.99.29.22 Ковани или пресовани производи од гвожђа 
или челика, д.н. 0 kg 12731 12731 278

25.99.29.31 Жељезне или челичне мердевине и степенице 
(искљ. коване или пресоване) 0 kom 81 81 77

25.99.29.33 Палете и сличне подлоге за руковање робом, 
од гвожђа и челика 0 kg 8268639 8185179 18531

25.99.29.35 Жељезни или челични калемови за каблове, 
цијеви и слично 0 kg 700 700 15

25.99.29.37

Жељезни или челични немеханички 
вентилатори, олуци, куке и слични производи 
за употребу у грађевинској индустрији (искљ. 
коване или пресоване)

0 kg 1062393 1057755 2894

25.99.29.45 Производи од гвожђа или челика, д. н. 0 kg 9006779 8988827 50615

25.99.29.45 Производи од гвожђа или челика, д. н. 1 kg 2763738 2763738 10649

25.99.29.45 Производи од гвожђа или челика, д. н. 0+1 kg 11770517 11752565 61264

25.99.29.55 Производи од алуминијума, д. н. 0 kg 1081483 1052562 10175

25.99.29.72 Производи од цинка, д. н. 0 kg 4479650 3549950 28020

25.99.29.83

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)

0 kg 4837 4837 18
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25.99.29.85

Савитљиве цијеви од базних метала (искљ. 
гумене цијеви за инсталацију које садрже 
или је на њих причвршћено вањско метално 
појачања, савитљиве инсталацијске цијеви 
(у форми дијелова за машине/возила), од 
гвожђа или челика)

0 kg 9149 6045 268

25.99.29.87
Плоче са ознакама, називима, адресама и 
сличне плоче, бројеви, слова и други знакови 
од базних метала (искљ. освијетљене)

0 kg 53226 53226 845

26 Производња рачунара, електронских и оптичких производа

26.1 Производња електронских компоненти и плоча

26.12 Производња пуних електронских плоча

26.12.20 Звучне, видео, мрежне и сличне картице за аутоматску обраду података

26.12.20.00

Опрема 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

0 kom 39 39 2

26.2 Производња рачунара и периферне опреме

26.20 Производња рачунара и периферне опреме

26.20.11 Преносни (портабл) уређаји за аутоматску обраду података, масе ≤ 10 kg, као што су лаптоп и нотебоок рачунари; персонални 
дигитални асистенти и слични рачунари

26.20.11.00 Преносиви персонални рачунари (лаптоп) и 
palm-top 0 kom 32 32 103

26.20.13 Дигитални уређаји за аутоматску обраду података, који у истом кућишту садрже барем једну централну јединицу, те једну 
улазну и излазну јединицу, комбиновани или не

26.20.13.00 Столни персонални рачунари (PC) 0 kom 3810 3810 2446

26.20.13.00 Столни персонални рачунари (PC) 1 kom 25 25 10

26.20.13.00 Столни персонални рачунари (PC) 0+1 kom 3835 3835 2456

26.20.14 Дигитални уређаји за аутоматску обраду података, презентовани као системи

26.20.14.00 Дигиталне машине за аутоматску обраду 
података, у форми система 0 kom 204 204 109

26.20.15 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 јединице

26.20.15.00

Остали дигитални уређаји за аутоматску 
обраду података, са или без сљедећих 
јединица у истом кућишту: меморијске 
јединице, улазне/ излазне јединице

0 kom 2 2 0

26.20.16 Улазне или излазне јединице, са или без меморијске јединице у истом кућишту

26.20.16.40

Штампачи, 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 )

0 kom 4 4 1

26.20.16.50 Тастатуре 0 kom 4 4 0

26.20.16.60 Остале улазне или излазне јединице, са или 
без меморијских јединице у истом кућишту 0 kom 1 1 0
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26.20.17 Монитори и пројектори, углавном кориштени у системима за аутоматску обраду података

26.20.17.00
Монитори и пројектори који се претежно 
користе у системима за аутоматску обраду 
података

0 kom 6 6 0

26.20.21 Меморијске јединице

26.20.21.00 Меморијске јединице 0 kom 14 14 2

26.20.22 Полупроводнички уређаји за похрану података

26.20.22.00

Чврсти, трајни (NVM) уређаји за снимање 
података из вањског извора (flash меморијске 
картице или flash електронске картице за 
складиштење), неснимљени

0 kg 0 0 0

26.20.30 Остале јединице уређаја за аутоматску обраду података

26.20.30.00

Остале 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)

0 kom 221 221 6

26.20.40 Прибор и дијелови рачунарских уређаја

26.20.40.00

Дијелови 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 84.72

1 kg 79 79 17

26.3 Производња комуникационе опреме

26.30 Производња комуникационе опреме

26.30.23 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)

26.30.23.10 Базне станице 0 kom 42 42 21

26.30.23.70

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 - WAN), осим апарата за пренос или 
пријем из HS 84.43, 85.25, 85.27 или 85.28

0 kom 1875 1876 380

26.30.40 Антене и антене с рефлектором (одашиљачима) свих врста, те њихови дијелови; дијелови радијских и телевизијских 
одашиљача, те телевизијских камера

26.30.40.35

Вањске антене за радио и телевизијски 
пријем путем сателита (укљ. окретне 
системе) (искљ. антенска појачала и радио-
фреквенцијске осцилаторе)

0 kom 0 3 0

26.30.40.39

Вањске антене за радио и телевизијски 
пријем (укљ. окретне системе) (искљ. за 
пријем путем сателита, антенска појачала и 
радио-фреквенцијске осцилаторе)

0 kom 184720 171804 1689

26.30.40.60
Остале антене и њихови дијелови, погодни 
за употребу искључиво или претежно са 
уређајима из поглавља од 85.25 до 85.28

0 kg 0 3 0

26.5 Производња инструмената и апарата за мјерење, испитивање и навигацију; производња сатова

26.51 Производња инструмената и апарата за мјерење, испитивање и навигацију

26.51.43 Инструменти за мјерење електричних величина, без апарата за записивање



96

1 Прoдaтa кoличинa зa рeдoвну прoизвoдњу
 Испoручeнa кoличинa зa прoизвoдњу нa oснoву угoвoрa

2 Врстa прoизвoдњe: 0 - Рeдoвнa прoизвoдњa
   1 - Прoизвoдњa нa oснoву угoвoрa

Шифрa Нaзив дjeлaтнoсти и прoизвoдa Врстa
прoизвoдњe

Jeдиницa 
мjeрe

Прoизвeдeнa 
кoличинa

Прoдaтa/
Испoручeнa 
кoличинa1

Вриjeднoст прoдaje/
нaдoкнaдe зa 

испoрукe2 (u.000 KM) 

26.51.43.30

Електронски инструменти и апарати за 
мјерење или контролу напона, струје, отпора 
или снаге, без уређаја за регистровање (искљ. 
мултиметре, осцилоскопе и осцилографе)

0 kom 659 659 265

26.51.63 Мјерачи потрошње или производње гаса, течности и електричне енергије

26.51.63.30 Мјерачи снабдијевања или производње гаса 
(укљ. баждарене) 0 kom 2081 1624 2237

26.51.63.70
Мјерила снабдијевања или производње 
електричне енергије (укљ. баждарене) (искљ. 
волтметре, амперметре, ватметре и слично)

0 kom 33176 31719 12731

26.51.82 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.

26.51.82.00
Дијелови и прибор за производе из HS 
26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 и 26.51.5; 
микротоми; дијелови, д. н.

1 kom 10 10 14

26.51.84 Дијелови и прибор за производе из шифара 26.51.63 и 26.51.64

26.51.84.33 Дијелови и прибор за мјерила снабдијевања 
или производње електричне енергије 0 kg 27800 28800 584

26.7 Производња оптичких инструмената и фотографске опреме

26.70 Производња оптичких инструмената и фотографске опреме

26.70.22 Двогледи с једним или два објектива и други оптички телескопи; остали астрономски инструменти; оптички микроскопи

26.70.22.50 Инструменти (искљ. двогледе) попут оптичких 
телескопа 0 kom 0 0 0

26.70.25 Дијелови и прибор уређаја с течним кристалима, ласера (сем ласерских диода), осталих оптичких апарата и инструмената, д. н.

26.70.25.00 Дијелови и прибор оптичких апарата и 
инструмената из HS 90.13 0 kom 0 0 0

27 Производња електричне опреме

27.1 Производња електромотора, генератора, трансформатора и уређаја за дистрибуцију и контролу електричне енергије

27.11 Производња електромотора, генератора и трансформатора

27.11.10 Мотори, снаге ≤ 37,5 W; остали мотори истосмјерне струје; генератори истосмјерне струје

27.11.10.70

Мотори и генератори истосмјерне струје, снаге 
> 75 kW али ≤ 375 kW (искљ. електропокретаче 
(анлесере) за моторе с унутрашњим 
сагоријевањем) 

1 kom 3100 3100 5492

27.11.31 Генераторски агрегати с клипним моторима с унутрашњим сагорјевањем на паљење помоћу компресије

27.11.31.10
Генераторски агрегати са моторима 
са унутрашњим сагоријевањем са 
компресионим паљењем, снаге ≤ 7,5 kVA

0 kom 1 1 6

27.11.31.30
Генераторски агрегати са моторима са 
унутрашњим сагоријевањем с компресионим 
паљењем, снаге > 75 kVA али ≤ 375 kVA

0 kom 14 14 333

27.11.31.50
Генераторски агрегати са моторима са 
унутрашњим сагоријевањем с компресионим 
паљењем, снаге > 375 kVA али ≤ 750 kVA

0 kom 89 90 2492

27.11.42 Остали трансформатори, капацитета снаге ≤ 16 KVА

27.11.42.40 Остали трансформатори д.н., снаге ≤ 1 kVA 0 kom 274164 274164 29

27.11.43 Остали трансформатори, капацитета снаге > 16 KVА

27.11.43.30 Трансформатори, д.н., снаге > 16 kVA али ≤ 
500 kVA 0 kom 137 137 944
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27.11.50 Баласти за сијалице и цијеви с пражњењем; статички конвертери; остали индуктори

27.11.50.30

Исправљачи (искљ. оне које се употребљавају 
са телекомуникацијским уређајима, 
машинама за аутоматску обраду података и 
њихове дијелове

0 kom 360 360 700

27.11.50.55 Инвертери, снаге > 7,5 kVA 0 kom 250 250 800

27.11.50.80
Индуктори (искљ. индукционе калеме, 
реактивне калеме за катодне цијеви, сијалице 
и цијеви пуњене племенитим плином) 

0 kom 580734 580734 182

27.11.61 Дијелови за електромоторе, генераторе и трансформаторе

27.11.61.00 Дијелови подесни за машине из HS 85.01 или 
85.03 0 kg 795929 795929 28558

27.12 Производња уређаја за дистрибуцију и контролу електричне енергије

27.12.10 Електрични апарати за укључивање/искључивање и заштиту електричних струјних кола, за напон > 1 000 V

27.12.10.10 Осигурачи за напон > 1kV 0 kom 1676 1725 61

27.12.10.30 Изолациони прекидачи и растављачи 0 kom 1490029 1479029 2877

27.12.10.90 Други уређаји за спајање, прекидање … 
струјних кола > 1000 V 0 kom 132453 131702 288

27.12.21 Осигурачи за напон ≤ 1 000 V

27.12.21.50 Осигурачи за напон ≤ 1 kV и за јачину струје > 
10 А али ≤ 63 А 0 kom 5403 3946 58

27.12.21.70 Осигурачи за напон ≤ 1 кВ и за јачину струје 
> 63 А 0 kom 1980 1980 7

27.12.23 Апарати за заштиту струјних кола, д. н., за напон ≤ 1 000 V

27.12.23.70

Електрични апарати за заштиту струјних кола 
за напон ≤ 1 kV и јачину струје > 125 А (искљ. 
осигураче, аутоматскe осигурачe (прекидачe) 
струјних кола)

0 kom 1211359 1180886 3089

27.12.31 Плоче и остале основе, опрема за укључивање/ искључивање и заштиту уређаја, за напон ≤ 1 000 V

27.12.31.30
Пултови за нумеричко управљање с 
уграђеним уређајем за аутоматску обраду 
података, за напон ≤ 1 kV

0 kom 1703 1703 1817

27.12.31.70
Остале базе за електрично управљање, 
дистрибуцију електричне енергије, за напон 
≤ 1000 V

0 kom 1810 1810 2896

27.12.40 Дијелови апарата за дистрибуцију и контролу електричне енергије

27.12.40.30

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

0 kom 150339 150954 30977

27.12.40.30

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

1 kom 4466 4466 3617

27.12.40.30

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

0+1 kom 154805 155420 34594
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27.2 Производња батерија и акумулатора

27.20 Производња батерија и акумулатора

27.20.21 Оловни акумулатори за погон клипних мотора

27.20.21.00 Оловни акумулатори за погон клипних мотора 0 kom 192000 202330 26302

27.20.22 Оловни акумулатори, сем за погон клипних мотора

27.20.22.00 Оловни акумулатори (искљ. батерије за 
електропокретаче мотора) 0 br. elem. 24500 24500 2900

27.3 Производња жице и електроинсталационог материјала

27.32 Производња осталих електронских и електричних жица и каблова

27.32.11 Изолована жица за намоте

27.32.11.00 Жица за намоте за електричне сврхе 0 kg 65051 65051 871

27.32.12 Коаксијални каблови и остали коаксијални електрични проводници

27.32.12.00

Изоловани коаксијални каблови и остали 
коаксијални електрични проводници за 
пренос података и контролу, опремљени или 
неопремљени са конекторима

0 kg 527889 527889 19611

27.32.13 Остали електрични проводници, за напон ≤ 1000 V

27.32.13.40 Остали електрични проводници за напон ≤ 
1000 V, са конекторима 0 kg 8772727 8768685 80148

27.32.13.40 Остали електрични проводници за напон ≤ 
1000 V, са конекторима 1 kg 374173 374173 510

27.32.13.40 Остали електрични проводници за напон ≤ 
1000 V, са конекторима 0+1 kg 9146900 9142858 80658

27.32.13.80 Остали електрични проводници за напон ≤ 
1000 V, без конектора 0 kg 15731701 14881748 71073

27.32.14 Остали електрични проводници, за напон > 1 000 V

27.32.14.00

Изоловани 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)

0 kg 3460896 3460896 12098

27.33 Производња електроинсталационог материјала

27.33.14 Електрични изолациони прибор од пластике

27.33.14.10 Зидне утичнице, разводне кутије, кабловске 
полице од пластике за електрична кола 0 kg 607181 602034 4854

27.33.14.30
Изолациони прибор од пластике; за 
електричне машине, апарате или опрему 
(искљ. електричне изолаторе)

0 kg 872 872 44

27.4 Производња електричне опреме за расвјету

27.40 Производња електричне опреме за расвјету

27.40.24 Освијетљени знакови, освијетљене плочице с именима и слично

27.40.24.00
Освијетљени знакови, освијетљене плочице 
с именима или натписима и слично (укљ. 
саобраћајне знакове)

0 kom 1295 1361 1597

27.40.25 Лустери и остала електрична плафонска и зидна свјетлећа тијела
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27.40.25.00

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

0 kom 5514 6291 175

27.40.39 Остале свјетиљке и опрема за расвјету

27.40.39.10

Електрична 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)

0 kg 1665 1665 188

27.40.39.30

Електричне сијалице и расвјетна тијела, од 
пластике и других материјала које се користе 
за сијалице са жарном нити и флоуресцентне 
цијеви

0 kom 707213 707213 6932

27.5 Производња апарата за домаћинство

27.51 Производња електричних апарата за домаћинство

27.51.21 Електромеханички апарати за домаћинство, с уграђеним електромотором

27.51.21.90 Остали електромеханички апарати 0 kg 973 973 15

27.51.23 Електротермички апарати за уређивање косе и апарати за сушење руку; електричне пегле

27.51.23.70 Електричне пегле 0 kom 4533 4533 416

27.51.25 Електрични проточни или акумулациони гријачи воде и уроњиви гријачи

27.51.25.30 Електрични проточни бојлери 0 kom 866 866 219

27.51.25.60 Електрични гријачи воде и хидро гријачи 
(искљ. проточне гријалице воде) 0 kom 931 932 214

27.51.30 Дијелови електричних апарата за домаћинство

27.51.30.30
Дијелови електромеханичких апарата с 
уграђеним електромотором, за домаћинство 
(искљ. вакуумске усисиваче)

0 kg 3709 4359 264

27.51.30.30
Дијелови електромеханичких апарата с 
уграђеним електромотором, за домаћинство 
(искљ. вакуумске усисиваче)

1 kg 205600 205366 1333

27.51.30.30
Дијелови електромеханичких апарата с 
уграђеним електромотором, за домаћинство 
(искљ. вакуумске усисиваче)

0+1 kg 209309 209725 1597

27.51.30.50 Дијелови апарата за бријање и шишање с 
уграђеним електромотором 1 kg 237525 237363 2260

27.52 Производња неелектричних апарата за домаћинство

27.52.11 Неелектрични апарати за кување и гријачи тањира за домаћинство од гвожђа, челика и бакра

27.52.11.90
Остали апарати за кухање и гријачи тањира 
за домаћинство, од гвожђа, челика или бакра, 
неелектрични

0 kom 5600 4172 917

27.52.12 Остали гријачи простора за домаћинство на гас (и комбинована), течно и чврсто гориво

27.52.12.34

Жељезни или челични гасни апарати за 
домаћинство (укљ. гријалице, камине, 
радијаторе на гас и друга горива) (искљ. 
апарате за кување и гријаче тањира)

0 kom 3231 3026 4736

27.52.12.70
Жељезни или челични апарати на чврсто 
гориво, укљ. гријалице, камине, радијаторе 
(искљ. апарате за кухање и гријаче тањира)

0 kom 21392 18672 9206
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27.52.13 Неелектрични гријачи ваздуха и дистрибутери топлог ваздуха, д. н., од гвожђа и челика

27.52.13.00 Неелектрични гријачи ваздуха и дистрибутери 
топлог ваздуха од гвожђа или челика, д.н. 0 kom 95 95 37

27.9 Производња остале електричне опреме

27.90 Производња остале електричне опреме

27.90.12 Електрични изолатори, изолациони прибор за машине или опрему; електропроводне цијеви

27.90.12.30 Електрични изолатори (искљ. од стакла и 
керамике) 0 kg 69914 65020 497

27.90.20 Индикаторске плоче с уграђеним уређајима с течним кристалима или свјетлећим диодама; електрични апарати за звучну или 
визуелну сигнализацију

27.90.20.80 Електрични уређаји за звучну или визуелну 
сигнализацију, д.н. 0 kg 8092 8092 778

27.90.33 Дијелови остале електричне опреме; електрични дијелови машина и апарата, д. н.

27.90.33.90 Електрични дијелови машина и апарата, д.н. 0 kg 217873 218201 6275

27.90.33.90 Електрични дијелови машина и апарата, д.н. 1 kg 57447 57447 481

27.90.33.90 Електрични дијелови машина и апарата, д.н. 0+1 kg 275320 275648 6756

28 Производња машина и опреме, д. н.

28.1 Производња машина за општу намјену

28.11 Производња мотора и турбина, осим мотора за авионе и моторна возила

28.11.42 Дијелови осталих мотора, д. н.

28.11.42.00
Дијелови погодни само или углавном за 
клипне моторе с унутрашњим сагоријевањем 
на паљење помоћу компресије 

0 kg 981866 981866 1818

28.12 Производња хидрауличних погонских уређаја

28.12.11 Хидрауличне и пнеуматске погонске машине и мотори, линеарног дјеловања (цилиндри)

28.12.11.30 Хидраулични цилиндри 0 kom 53609 53513 1361

28.12.11.80 Пнеуматски погони линеарног дјеловања 
(укљ. цилиндре) 0 kom 58 58 11

28.12.16 Хидраулични системи

28.12.16.30 Хидраулични системи, с ваљцима као 
актуаторима 0 kom 40 40 810

28.12.20 Дијелови хидрауличних погонских уређаја

28.12.20.00 Дијелови хидрауличних погонских уређаја 0 kg 32731 32731 852

28.13 Производња осталих пумпи и компресора

28.13.11 Пумпе за гориво, подмазивање, расхладне медије и бетон

28.13.11.65
Пумпе за гориво, мазиво и расхладна 
средства, за моторе са унутрашњим 
сагоријевањем 

0 kom 225180 222102 17498

28.13.14 Остале центрифугалне пумпе за течности; остале пумпе

28.13.14.80 Остале пумпе за течност, подизачи течности 0 kom 18 18 306

28.13.21 Вакуумске пумпе

28.13.21.70

Вакуумске пумпе с ротационим клипом, 
клизне крилне ротацијске пумпе, молекуларне 
пумпе, Roots пумпе, дифузијске пумпе, крио-
пумпе и апсорпционе пумпе

0 kom 1 1 2
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28.13.26 Осцилирајући потисни компресори

28.13.26.30
Наизмјенични потисни компресори, који имају 
мјерач притиска капацитета ≤ 15 бара, који 
даје проток ≤ 60 m³/час

0 kom 5 6 27

28.13.26.70
Наизмјенични потисни компресори, који имају 
мјерач притиска капацитета > 15 бара, који 
даје проток ≤ 120 m³/час

0 kom 0 0 0

28.13.32 Дијелови ваздушних и вакуумских пумпи, ваздушних и гасних компресора, вентилатора и напа

28.13.32.00
Дијелови ваздушних и вакуумских пумпи, 
ваздушних и плинских компресора, 
вентилатора и поклопаца мотора

0 kg 7102 25956 320

28.14 Производња осталих славина и вентила

28.14.20 Дијелови славина, вентила и сличних производа

28.14.20.00

Дијелови славина, вентила и сличних уређаја 
за цијеви, бојлере, резервоаре, цистерне, 
каце (укљ. вентиле за снижавање притиска и 
термостатски контролисане вентиле)

0 kg 635 635 23

28.15 Производња лежајева, преносника, преносних и погонских елемената

28.15.21 Преносни зглобни ланци од гвожа и челика

28.15.21.70 Преносни ваљкасти ланци од гвожђа и челика 
(искљ. ваљкасте) 0 kg 80 80 1

28.15.22 Преносне осовине (укључујући брегасте осовине и радилице) и курбле

28.15.22.70 Остале осовине 0 kg 11627 11627 41

28.15.23 Кућишта за лежајеве, кућишта за осовине и клизни лежајеви

28.15.23.30 Кућишта са уграђеним кугличним или 
ваљкастим лежајевима 0 kg 656 656 5

28.15.23.50 Кућишта лежајева без уграђених кугличних 
или ваљкастих лежајева и клизни лежајеви 0 kg 10742338 10742338 6267

28.15.24 Зупчаници; куглична и ваљкаста вретена; мјењачке кутије и остали мјењачи брзина

28.15.24.32
Кућишта зупчаника са зупчаницима за 
непокретну опрему, кућишта са чеоним и 
пужним зупчаницима

0 kg 4448 4448 21

28.15.24.33 Мјењачке кутије…, кутије са стожастим, 
стожасто/челним и спиралним зупчаницима 0 kg 7818 7818 25

28.15.24.75

Остали преносни елементи (искљ. зупчанике 
и бритве зупчаника, кугличасте или ваљкасте 
вијке, мјењачке кутије са зупчаницима и 
остале мјењаче брзина)

0 kg 42601 66352 505

28.15.26 Спојнице и спојке, укључујући универзалне спојнице

28.15.26.00 Спојнице и спојке (укљ. универзалне спојнице) 0 kg 258991 256693 1407

28.15.31 Куглице, иглице и ваљци; дијелови кугличних и ваљкастих лежајева

28.15.31.30 Куглице, иглице и ваљци за кугличне или 
ваљкасте лежајеве 0 kg 3142000 3141733 19824

28.15.31.50 Дијелови кугличних или ваљкастих лежајева 
(искљ. куглице, игле и ваљке) 1 kg 491772 491772 720

28.15.39 Дијелови лежајева и погонских елемената, д. н.

28.15.39.30 Дијелови кућишта лежајева 0 kg 3607 3607 25
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28.15.39.50

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

0 kg 43863 43863 2095

28.2 Производња осталих машина за општу намјену

28.21 Производња индустријских пећи, ложишта и горионика

28.21.11 Горионици; механички уређаји за ложење; механички избацивачи пепела и слично

28.21.11.70
Механички уређаји за ложење (укљ. 
механичке одстрањиваче пепела, механичке 
решетке и сличнe уређајe)

0 kom 2099 2099 5371

28.21.14 Дијелови горионика, ложишта и пећи

28.21.14.50 Дијелови неелектричних пећи и пећница за 
индустрију или лабораторије 0 kg 358781 157373 1122

28.22 Производња уређаја за дизање и преношење

28.22.11 Колотури и дизалице-колотурници, д. н.

28.22.11.70

Колотури, дизалице и чекрци, без 
електромотора (искљ. дизалице за велике 
терете с малом висином дизања или 
дизалице за дизање возила)

0 kom 1 1 5

28.22.14 Торањске дизалице; дизалице (кранови); покретне платформе за подизање, покретни носачи и теретни камиони опремљени 
дизалицом (краном)

28.22.14.20 Мосни путујући кранови, на фиксном носачу 0 kom 44 44 2007

28.22.16 Лифтови, покретне степенице и стазе за ходање

28.22.16.30 Електро-управљани лифтови и дизалице за 
велике терете с малом висином дизања 0 kom 344 344 10937

28.22.17 Пнеуматске и остале дизалице и конвејери који раде континуирано, за робу и материјал

28.22.17.95

Елеватори (дизала) и конвејери 
(транспортери) за континуирани рад, за 
пренос робе и материјала (искљ. пнеуматске 
елеваторе и конвејере, оне намијењене за 
употребу у рудницима, оне са посудама, оне с 
траком, оне с ваљцима)

0 kom 63 63 3291

28.22.18 Остали уређаји за дизање, преношење, утовар и истовар

28.22.18.40 Уређаји за подизање, руковање, утовар или 
истовар, д.н. 0 kom 8989 8913 4946

28.22.19 Дијелови опреме за дизање и преношење

28.22.19.30

Дијелови машина из HS 84.25, 84.27 и 84.28 
(искљ. за лифтове, дизалице за велике терете 
с малом висином дизања или покретне 
степенице) 

0 kg 1934648 1907818 15406

28.22.19.50
Дијелови лифтова, дизалица за велике терете 
с малом висином дизања или покретних 
степеница) 

0 kg 35090 35090 211

28.22.19.70

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)

0 kg 41345 41345 827
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28.22.20 Ведра, лопате, хватаљке и клијешта за дизалице, кранове и слично

28.22.20.00

Ведра, 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

0 kg 372199 372199 2075

28.23 Производња канцеларијских машина и опреме (осим производње рачунара и периферне опреме)

28.23.13 Књиговодствене машине, регистар-касе, машине за франкирање поште, за обраду поште, машине за издавање карата и сличне 
машине, с уграђеним уређајем за рачунање

28.23.13.00

Књиговодствене машине, регистар-касе, 
машине за франкирање поште, машине 
за издавање карата и сличне машине с 
уграђеним уређајем за рачунање 

0 kom 526 522 294

28.23.24 Дијелови и прибор за писаће машине и рачунске машине

28.23.24.00 Дијелови и прибор за писаће машине и 
рачунске машине 0 kg 34 34 13

28.24 Производња ручних преносивих алата са сопственим погоном

28.24.12 Остали преносиви ручни алат са сопственим погоном

28.24.12.40 Ручни алат, пнеуматски, ротациони, укљ. 
комбиноване ротационо-перкусионе 0 kom 290 301 114

28.24.22 Дијелови осталих преносних ручних алата

28.24.22.50 Дијелови за пнеуматске ручне алате 0 kg 1162 1692 127

28.25 Производња расхладне и вентилационе опреме, осим оне за домаћинство

28.25.11 Измјењивачи топлоте и уређаји за утечњавање ваздуха и других гасова

28.25.11.30 Измјењивачи топлоте 0 kom 7502 7502 1125

28.25.12 Уређаји за климатизацију

28.25.12.70

Уређаји за климатизацију, без уграђене 
расхладне јединице, централни дио за 
управљање клима уређајем, њихова кућишта 
и терминали, јединице константног волумена 
и вентилатори

0 kom 114 114 570

28.25.13 Опрема за хлађење и замрзавање, те топлотне пумпе, сем опреме за домаћинство

28.25.13.90 Остала опрема за хлађење или замрзавање 0 kom 43365 42165 4000

28.25.14 Уређаји и апарати за филтрирање и прочишћавање гасова, д. н.

28.25.14.10

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

0 kom 8912 8912 3525

28.25.30 Дијелови опреме за хлађење и замрзавање и топлотне пумпе

28.25.30.50
Дијелови расхладне опреме која није 
за домаћинство (укљ. испариваче и 
кондензаторе)

0 kom 582600 582600 5377

28.25.30.70

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)

0 kg 1457400 1457400 3627
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28.25.30.80

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. 

0 kg 31236 31236 556

28.29 Производња осталих машина за општу намјену, д. н.

28.29.13 Филтери за уље, гориво и усисни ваздух, за моторе с унутрашњим сагорјевањем

28.29.13.30 Филтери за уље или гориво, за моторе с 
унутрашњим сагоријевањем 0 kom 6564027 6709893 25439

28.29.13.50 Филтери за усисни ваздух, за моторе с 
унутрашњим сагоријевањем 0 kom 3275747 3335559 20265

28.29.21 Машине за чишћење, пуњење, паковање и замотавање флаша и друге амбалаже

28.29.21.80

Машине за паковање или обмотавање (искљ. 
за пуњење, затварање, заптивање, печаћење, 
етикетирање флаша, конзерви, кутија и сл. 
посуда)

0 kom 9 9 90

28.29.22 Апарати за гашење пожара, пиштољи за прскање, апарати за избацивање паре, пијеска и слични апарати, сем за употребу у 
пољопривреди

28.29.22.10 Апарати за гашење пожара 0 kom 93046 93046 1128

28.29.22.40 Остали механички уређаји за избацивање, 
распршивање и прскање 0 kom 91 91 941

28.29.39 Остали уређаји за вагање и мјерење

28.29.39.10
Аутоматски индустријски уређаји и ваге за 
вагање и сортирање, максималног капацитета 
≤ 5000 kg

0 kom 492 492 255

28.29.82 Дијелови центрифуга; дијелови машина и апарата за филтрирање и прочишћавање течности и гасова

28.29.82.50
Дијелови апарата и уређаја за филтрирање и 
прочишћавање течности или гасова (искљ. за 
центрифуге и центрифугалне сушилице)

0 kg 1222333 1219024 13281

28.3 Производња машина за пољопривреду и шумарство

28.30 Производња машина за пољопривреду и шумарство

28.30.10 Трактори, једноосовински (мотокултиватори)

28.30.10.00 Трактори којима се управља стојећи ван њега 0 kom 477 477 2433

28.30.31 Плугови

28.30.31.40 Плугови 0 kom 78 79 203

28.30.32 Дрљаче, бране, култиватори, плијевилице и копачице

28.30.32.10 Дрљаче и култиватори 0 kom 7 10 19

28.30.32.20 Тањираче 0 kom 41 47 207

28.30.32.30 Дрљаче са зупцима (искљ. тањираче) 0 kom 30 30 205

28.30.32.50 Ротациони плугови 0 kom 23 26 175

28.30.33 Сијачице, садилице и расађивачи

28.30.33.33
Сијачице (машине за сијање) с централним 
погоном и прецизним размаком сијања за 
пољопривреду и вртларство

0 kom 5 0 0

28.30.34 Растурачи стајског и вјештачког ђубрива

28.30.34.30 Растурачи минералног или хемијског ђубрива 
за припрему тла 0 kom 34 39 26
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28.30.60 Машине за избацивање, распршивање и прскање течности или праха за пољопривреду и вртларство

28.30.60.10 Уређаји за наводњавање за пољопривреду и 
вртларство 0 kom 119 123 307

28.30.60.50
Прскалице или распршивачи праха, за 
уградњу на трактор или вучу трактором 
(искљ. уређаје за наводњавање)

0 kom 30 43 79

28.30.60.90 Остали уређаји за пољопривреду или 
вртларство 0 kom 20 20 27

28.30.83 Машине за припрему сточне хране

28.30.83.00 Машине за припрему сточне хране 0 kom 68 73 131

28.30.86 Машине за пољопривреду, шумарство, перадарство и узгој пчела, д. н.

28.30.86.30 Машине за шумарство 0 kom 784 810 1825

28.4 Производња машина за обраду метала и алатних машина

28.41 Производња машина за обраду метала

28.41.24 Алатне машине за блањање, пиљење, одсијецање и другачије резање метала

28.41.24.70 Машинске пиле или машине за одсијецање 
метала 0 kom 1 1 7

28.41.31 Машине за савијање, пресавијање и поравнање метала

28.41.31.20

Нумерички управљане машине за савијање, 
пресавијање, исправљање или равнање за 
обраду равних металних производа (укљ. 
пресе)

0 kom 1 1 71

28.41.31.60

Ненумерички управљане машине за савијање, 
пресавијање, исправљање или равнање за 
обраду равних металних производа (укљ. 
пресе)

0 kom 2 2 15

28.41.32 Машине за пробијање или исјецање метала

28.41.32.20

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

0 kom 1 1 41

28.41.32.60

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

0 kom 3 3 28

28.41.33 Машине за слободно ковање или ковање у уковању и батови; хидрауличне пресе и пресе за обраду метала, д. н.

28.41.33.50 Хидрауличне пресе за обраду метала 0 kom 2 2 4

28.41.40 Дијелови и опрема за машине за обраду метала

28.41.40.50

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)

0 kg 663490 663490 6690

28.49 Производња осталих алатних машина

28.49.12 Алатне машине за обраду дрвета, плута, кости, тврде гуме, тврде пластике и сличних тврдих материјала; машине за 
електронско наношење

28.49.12.20

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

0 kom 30 30 1030
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28.49.12.75
Машине за цијепање, сјечење или љуштење 
дрвета, плуте, кости, тврде гуме, пластике и 
сличних тврдих материјала 

0 kom 2 2 17

28.9 Производња осталих машина за посебну намјену

28.92 Производња машина за руднике, каменоломе и грађевинарство

28.92.30 Остале машине за равнање

28.92.30.30 Сњежне грталице и "ролбе" 0 kom 1 4 3

28.92.40 Машине за сортирање, мљевење, мијешање и сличну обраду земље, камена, руда и других минералних материјала

28.92.40.30

Машине за сортирање, просијавање, 
сепарацију, испирање; машине за дробљење, 
брушење, мијешање, гњечење (искљ. 
мјешалице за бетон/малтер, машине за 
мијешање минералних супстанци с битуменом)

0 kom 7 7 1168

28.92.61 Дијелови машина за бушење, ископавање, поравнавање; дијелови крана

28.92.61.30 Дијелови машина за бушење или дубоко 
бушење 0 kg 32000 32000 4098

28.92.61.50

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

0 kg 200941 200941 6957

28.92.62 Дијелови машина за класирање, мљевење и сличну обраду земље, камена и слично

28.92.62.00 Дијелови машина из HS 84.74 0 kg 103244 103244 1357

28.93 Производња машина за индустрију хране, пића и дувана

28.93.15 Неелектричне пекарске пећи; апарати за кување и гријање, сем за домаћинство

28.93.15.30 Пекарске пећи, укљ. пећи за кекс, 
неелектричне 0 kom 1 1 187

28.93.16 Сушаре пољопривредних производа

28.93.16.00
Сушаре пољопривредних производа 
поступком који укључује промјену 
температуре

0 kom 3 3 49

28.93.17 Машине, д. н., за индустријску припрему и производњу хране и пића, укључујући масти и уља

28.93.17.13 Индустријске пекарске машине (искљ. 
неелектричне пећи) 0 kom 30 30 312

28.93.17.20 Индустријске машине за производњу или 
припремање слаткиша, какаоа или чоколаде 0 kom 5 5 25

28.93.17.50 Индустријске машине за припрему меса или 
перади 0 kom 167 176 176

28.93.32 Дијелови машина за индустрију хране

28.93.32.00 Дијелови машина из HS 84.38 0 kg 122787 114907 5701

28.93.34 Дијелови машина за чишћење, сортирање и класирање сјемења, зрневља или сушеног махунастог поврћа

28.93.34.00 Дијелови машина из HS 84.37 0 kg 13739 13739 311

28.96 Производња машина за пластичне масе и гуму

28.96.20 Дијелови машина, д. н., за обраду пластике и гуме или за израду производа од тих материјала

28.96.20.00
Дијелови машина за обраду гуме или 
пластике или за израду гумених или 
пластичних производа (искљ. калуп)

0 kg 11234 700 8
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28.99 Производња осталих машина за специјалну намјену, д. н.

28.99.52 Дијелови осталих машина за посебне намјене

28.99.52.30

Дијелови 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)

0 kg 74300 74300 719

28.99.52.80 Дијелови машина из 84.79 0 kg 139000 139000 1000

29 Производња моторних возила, приколица и полуприколица

29.1 Производња моторних возила

29.10 Производња моторних возила

29.10.13 Клипни мотор с унутрашњим сагоријевањем на паљење помоћу компресије, за возила (дизелски или полудизелски мотори)

29.10.13.00

Клипни мотори са унутрашњим 
сагоријевањем на паљење помоћу компресије 
(дизел или полудизел) (искљ. за трамвајске 
или жељезничке композиције)

0 kom 14 14 229

29.2 Производња каросерија за моторна возила; производња приколица и полуприколица

29.20 Производња каросерија за моторна возила; производња приколица и полуприколица

29.20.10 Каросерије за моторна возила

29.20.10.50

Каросерије за теретна возила (камионе), 
комби, аутобусе, дампере (самоистовариваче) 
и моторна возила посебне намјене (укљ. 
потпуно опремљене и недовршене каросерије, 
возила за транспорт ≥ 10 особа)

0 kom 3640 3645 10022

29.20.21 Контејнери специјално грађени и опремљени за једну или више врста превоза

29.20.21.00

Посуде за транспорт (контејнери) специјално 
конструисани и опремљени за један или 
више начина транспорта (укљ. контејнере за 
транспорт течности)

0 kom 1 1 23

29.20.23 Остале приколице и полуприколице

29.20.23.00 Остале приколице и полуприколице за превоз 
робе 0 kom 367 363 10012

29.20.30 Дијелови приколица, полуприколица и других возила која нису на механички погон

29.20.30.30 Шасије за приколице, полуприколице и за 
остала несамоходна возила 0 kom 1144 1144 8345

29.20.30.90
Остали дијелови за приколице, полуприколице 
и за остала несамоходна возила (искљ. 
шасије, каросерије, осовине)

0 kg 1073461 1073557 5089

29.3 Производња дијелова и прибора за моторна возила

29.31 Производња електричне и електронске опреме за моторна возила

29.31.10 Сетови водича за паљење и остали сетови водича за друмска моторна возила, авионе и бродове

29.31.10.00
Комплети изолованих жица за паљење 
и други комплети жица који се користе у 
возилима, авионима и бродовима

0 kg 164939 164939 1930

29.31.10.00
Комплети изолованих жица за паљење 
и други комплети жица који се користе у 
возилима, авионима и бродовима

1 kg 58766 58766 720

29.31.10.00
Комплети изолованих жица за паљење 
и други комплети жица који се користе у 
возилима, авионима и бродовима

0+1 kg 223705 223705 2650
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29.31.21 Свјећице за паљење; магнети за паљење; динамо-магнети; магнети замашњаци; разводници; свици за паљење

29.31.21.30 Свјећице за паљење 0 kom 2117997 1875653 1716

29.31.22 Стартери и стартер-генератори за двоструку употребу; остали генератори и опрема

29.31.22.30
Електропокретачи мотора (анласери) и 
електропокретачи-генератори с двоструком 
намјеном

0 kg 1487632 1487632 19311

29.31.22.50
Генератори за моторе са унутрашњим 
сагоријевањем (укљ. динаме и алтернаторе) 
(искљ. електропокретаче-генераторе)

0 kg 65591 69364 496

29.31.22.70 Опрема, д.н., за моторе са унутрашњим 
сагоријевањем 0 kg 525589 525589 788

29.31.23 Електрична опрема за расвјету и сигнализацију, брисачи вјетробрана, одлеђивачи и одмагљивачи за мотоцикле и моторна 
возила

29.31.23.50 Опрема за звучну сигнализацију за мотоцикле 
или моторна возила 0 kg 59 269 6

29.31.30 Дијелови остале електричне опреме за моторна возила и мотоцикле

29.31.30.30
Дијелови електричне опреме за паљење или 
покретање, генератори и прекидачи за моторе 
с унутрашњим сагоријевањем

0 kg 54921 57834 924

29.31.30.80 Дијелови опреме из HS 85.12 0 kg 156 566 84

29.32 Производња осталих дијелова и прибора за моторна возила

29.32.10 Сједишта за моторна возила

29.32.10.00 Сједишта за моторна возила 0 kom 49153 47948 3722

29.32.20 Сигурносни појасеви, сигурносни ваздушни јастуци и дијелови и прибор каросерија

29.32.20.90 Дијелови и прибор за каросерије (укљ. 
кабине), д.н. 0 kg 4292588 4292588 24733

29.32.30 Дијелови и прибор, д. н., за моторна возила

29.32.30.20 Кочнице и серво-кочнице и њихови дијелови 
(искљ. немонтиране облоге или штитнике) 0 kg 17509676 17976249 68443

29.32.30.40 Точкови, њихови дијелови и прибор 0 kg 7354130 7516310 52281

29.32.30.63 Издувни лонци, издувне цијеви и њихови 
дијелови 0 kg 1391009 1391461 17506

29.32.30.65 Квачила и њихови дијелови 0 kg 10000 10000 130

29.32.30.90 Остали дијелови и прибор, д.н., за возила из 
HS 87.01 до 87.05; њихови дијелови 0 kg 7380450 7188014 187357

30 Производња осталих саобраћајних средстава

30.1 Изградња бродова и чамаца

30.11 Изградња бродова и пловних конструкција

30.11.50 Остале плутајуће конструкције (укључујући сплавове, резервоаре, кесоне, платформе за искрцавање, бове и свјетионике)

30.11.50.00
Остале плутајуће конструкције (укљ. 
сплавове, резервоаре, кесоне, платформе за 
искрцавање, бове и свјетионике)

0 kom 0 0 0

30.12 Изградња чамаца за разоноду и спортских чамаца

30.12.19 Остали чамци за разоноду и спорт; ронилачки чамци и кануи
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30.12.19.30
Моторни чамци и моторне јахте, за разоноду 
или спорт (искљ. оне са ванбродским 
мотором) 

0 kom 104 101 268

30.12.19.70 Остали чамци за разоноду или спорт д. н., 
чамци на весла и кануи 0 kom 13 13 238

30.2 Производња жељезничких локомотива и шинских возила

30.20 Производња жељезничких локомотива и шинских возила

30.20.40 Дијелови жељезничких и трамвајских локомотива или других шинских возила; уређаји и опрема за пруге, те њихови дијелови; 
механичка опрема за контролу саобраћаја

30.20.40.30 Дијелови локомотива или других шинских 
возила 0 kg 3900 3900 437

30.20.91 Услуге одржавања, поправака, генералног ремонта и опремања жељезничких и трамвајских локомотива и шинских возила

30.20.91.00 Генерални ремонт жељезничких и 
трамвајских локомотива и шинских возила 0 ef. sati 77203 77203 1158

30.3 Производња ваздухопловних и васионских летјелица и припадајућих превозних средстава и опреме

30.30 Производња ваздухопловних и васионских летјелица и припадајућих превозних средстава и опреме

30.30.60 Услуге одржавања и поправака ваздухплова и мотора за ваздухоплове

30.30.60.30 Генерални ремонт мотора за летјелице за 
цивилну употребу 0 ef. sati 62059 62059 9490

30.9 Производња саобраћајних средстава, д. н.

30.92 Производња бицикала и инвалидских колица

30.92.10 Бицикли и друга слична возила без мотора

30.92.10.00 Бицикли и друга слична возила (укљ. 
трицикле за испоруку), немоторизовани 0 kom 6167 5313 1071

30.92.30 Дијелови и прибор бицикала и других сличних возила, немоторизованих те од инвалидских колица

30.92.30.10 Рамови и предње виљушке за бицикле 0 kom 1327 1327 231

30.92.30.60
Дијелови и прибор бицикала и других сличних 
возила, немоторизованих (искљ.рамове и 
предње виљушке)

0 kom 7502 2838 43

30.92.30.60
Дијелови и прибор бицикала и других сличних 
возила, немоторизованих (искљ.рамове и 
предње виљушке)

1 kom 197689 197689 180

30.92.30.60
Дијелови и прибор бицикала и других сличних 
возила, немоторизованих (искљ.рамове и 
предње виљушке)

0+1 kom 205191 200527 223

30.99 Производња осталих саобраћајних средстава, д. н.

30.99.10 Остала превозна средства, д. н.

30.99.10.00

Возила без механичког погона (укљ. 
индустријска колица, ручна колица за пртљаг, 
колица за тешке терете, ручна колица за голф, 
искљ. колица у продавницама)

0 kom 4046 4058 310

31 Производња намјештаја

31.0 Производња намјештаја

31.00 Столице и њихови дијелови; дијелови намјештаја

31.00.11 Сједишта, углавном с металним оквиром
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31.00.11.50

Окретна сједишта са подешавањем висине 
(искљ. сједишта за медицинску, хируршку, 
стоматолошку или ветеринарску употребу и 
бријачке столице)

0 kom 665 673 199

31.00.11.70

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)

0 kom 114124 114251 19205

31.00.11.90

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

0 kom 81650 75307 5861

31.00.12 Сједишта, углавном с дрвеним оквиром

31.00.12.10
Сједишта која се могу претворити у лежајеве 
(искљ. баштенске столице или опрему за 
камповање)

0 kom 171283 169537 40508

31.00.12.50 Тапацирана сједишта с дрвеним оквиром 
(укљ. тросјед; искљ. окретна сједишта) 0 kom 1499312 1438014 105201

31.00.12.90 Нетапацирана сједишта с дрвеним оквиром 
(искљ. окретна сједишта) 0 kom 247123 248244 9343

31.00.13 Остала сједишта

31.00.13.00 Остала сједишта из HS 94.01, д.н. 0 kom 1571 1506 104

31.00.14 Дијелови сједишта

31.00.14.00 Дијелови сједишта 0 kom 810814 770277 6536

31.00.14.00 Дијелови сједишта 1 kom 287489 287489 673

31.00.14.00 Дијелови сједишта 0+1 kom 1098303 1057766 7209

31.00.20 Дијелови намјештаја (сем сједишта)

31.00.20.30

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)

0 kg 124182 124182 1364

31.00.20.50

Дијелови намјештаја од дрвета (искљ. 
медицински, хируршки, стоматолошки 
или ветеринарски намјештај, сједишта - за 
специјално израђен намјештај за hi-fi системе, 
видео или телевизију)

0 m³ 3697 3692 4499

31.00.20.90

Дијелови намјештаја, осим од дрвета или 
метала (искљ. медицински, хируршки, 
стоматолошки или ветеринарски намјештај, 
сједишта, бријачке столице - за намјештај 
израђен за hi-fi системе, видео или 
телевизију)

0 kg 384 384 10

31.01 Производња намјештаја за пословне и продајне просторе

31.01.11 Канцеларијски метални намјештај

31.01.11.00 Канцеларијски метални намјештај 0 kom 2317 2317 298

31.01.12 Канцеларијски дрвени намјештај

31.01.12.00 Канцеларијски дрвени намjештај 0 kom 17394 17218 4284

31.01.13 Дрвени намјештај за продавнице
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31.01.13.00 Дрвени намјештај за продавнице 0 kom 12928 12928 604

31.02 Производња кухињског намјештаја

31.02.10 Кухињски намјештај

31.02.10.00 Кухињски намјештај 0 kom 305510 304838 53402

31.03 Производња мадраца

31.03.11 Носачи мадраца

31.03.11.00

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

0 kom 178183 177747 24267

31.03.12 Мадраци, осим носача мадраца

31.03.12.30
Мадраци од пјенасте гуме (укљ. с металним 
оквирима) (искљ. водене и пнеуматске 
мадраце)

0 kom 1847 1847 207

31.03.12.50
Мадраци од пјенасте пластике (укљ. с 
металним оквирима) (искљ. водене и 
пнеуматске мадраце)

0 kom 28884 27884 4662

31.03.12.70 Мадраци с металним опругама (искљ. од 
пјенасте гуме или пластике) 0 kom 21512 21394 2083

31.03.12.90 Мадраци (искљ. с опругама изнутра, од 
пјенасте гуме или пластике) 0 kom 30604 30604 2936

31.09 Производња осталог намјештаја

31.09.11 Метални намјештај, д. н.

31.09.11.00

Метални намјештај (искљ. канцеларијски, 
медицински, хируршки, стоматолошки или 
ветеринарски намјештај; бријачке столице - 
ормарићи и сталци специјално израђени за 
hi-fi системе, видео и телевизију)

0 kg 678727 712498 4233

31.09.12 Дрвени намјештај за опремање спаваћих соба, соба за дневни боравак и трпезарије

31.09.12.30

Дрвени намјештај за спаваће собе (искљ. 
уградбене плакаре, носаче мадраца, 
свјетиљке и расвјетна тијела, огледала 
намијењена за постављање на под, сједишта)

0 kom 491519 489735 73619

31.09.12.50
Дрвени намјештај за трпезарије и дневне собе 
(искљ. огледала намијењена за постављање 
на под, сједишта) 

0 kom 1009299 1001561 68918

31.09.13 Дрвени намјештај, д. н.

31.09.13.00

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 
hi-fi системе, видео и телевизију)

0 kom 735699 736631 40822

31.09.14 Намјештај од пластике и осталих материјала, (нпр. трске, пруца, бамбуса)

31.09.14.30

Намјештај од пластике (искљ. медицински, 
хируршки, стоматолошки или ветеринарски 
намјештај - ормарићи и сталци специјално 
израђени за hi-fi системе, видео и телевизију)

0 kom 12861 11314 1425

31.09.14.50

Намјештај од осталих материјала осим од 
метала, дрвета или пластике (искљ. сједишта, 
ормариће и сталке специјално израђене за 
hi-fi системе, видео и телевизију)

0 kom 33 1017 102
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32 Остала прерађивачка индустрија

32.1 Производња накита, бижутерије и припадајућих производа

32.12 Производња накита и припадајућих производа

32.12.13 Драгуљарски предмети и њихови дијелови; златарски и сребрни предмети и њихови дијелови

32.12.13.53 Предмети од златарских или филигранских 
производа од племенитих метала, д.н. 0 kg 28 21 518

32.13 Производња бижутерије и припадајућих производа

32.13.10 Имитација накита (бижутерија) и слични производи

32.13.10.00 Имитација накита (бижутерија) и слични 
производи 0 kg 3178 3178 997

32.13.10.00 Имитација накита (бижутерија) и слични 
производи 1 kg 1402 1402 813

32.13.10.00 Имитација накита (бижутерија) и слични 
производи 0+1 kg 4580 4580 1810

32.3 Производња спортске опреме

32.30 Производња спортске опреме

32.30.15 Остали прибор и опрема за спорт и игре на отвореном простору; базени за пливање и веслање

32.30.15.90 Остали предмети и опрема за спорт и игре на 
отвореном простору, д.н. 0 kom 1878 1878 1583

32.30.15.90 Остали предмети и опрема за спорт и игре на 
отвореном простору, д.н. 1 kom 1391912 1391912 929

32.30.15.90 Остали предмети и опрема за спорт и игре на 
отвореном простору, д.н. 0+1 kom 1393790 1393790 2512

32.4 Производња игара и играчака

32.40 Производња игара и играчака

32.40.11 Лутке, само у облику људских бића

32.40.11.00 Лутке, само у облику људских бића 0 kom 558 747 81

32.40.12 Играчке у облику животиња или других нељудских бића; њихови дијелови

32.40.12.00 Играчке у облику животиња или нељудских 
бића 0 kom 13201966 13201966 7480

32.40.12.00 Играчке у облику животиња или нељудских 
бића 1 kom 894923 894923 200

32.40.12.00 Играчке у облику животиња или нељудских 
бића 0+1 kom 14096889 14096889 7680

32.40.20 Возови играчке и њихов прибор; остали смањени модели, конструкције и играчке за састављање

32.40.20.00
Возови играчке и њихов прибор; остали 
смањени модели, конструкције и играчке за 
састављање

0 kom 11528 11528 450

32.40.32 Слагалице

32.40.32.00 Слагалице 0 kom 480108 480108 2587

32.40.39 Игре и играчке, д. н.

32.40.39.20

Играчке-музички инструменти и апарати; 
играчке у комплетима или на подлогама 
(искљ. електричне возове, макете за 
склапање, комплете и играчке на склапање, 
и слагалице); играчке и модели с уграђеним 
мотором; играчке-оружје

0 kom 485 485 52
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32.40.39.90 Остале играчке, д. н. 0 kom 15522 15522 202

32.40.42 Производи за билијар, лунапарк, столне и собне игре; остале игре на аутоматима с убаченим кованим новцем или жетоном

32.40.42.30

Игре које се пуштају у рад металним, 
папирним новцем, жетонима или другим 
сличним предметима (искљ. опрему за 
аутоматске куглане)

0 kom 392 387 3266

32.5 Производња медицинских и стоматолошких инструмената и прибора

32.50 Производња медицинских и стоматолошких инструмената и прибора

32.50.13 Ињекције, игле, катетери, каниле и слично; окулистички и остали инструменти и апарати, д. н.

32.50.13.17

Игле, катетери, каниле и слично за медицину, 
хирургију, зубарство или ветеринарство 
(искљ. цјевасте металне игле и хируршке игле 
за шивење)

1 kom 37096372 37096372 4258

32.50.13.53 Опрема за бубрежну дијализу 0 kom 7800 7800 7

32.50.22 Вјештачки зглобови; ортопедска помагала; вјештачки зуби; зубне протезе; вјештачки дијелови тијела, д. н.

32.50.22.39 Ортопедске справе, лонгете и друга помагала 
за преломе 0 kom 12653 12672 1452

32.50.22.55
Вјештачки зуби од осталих материјала (укљ. 
металне плочице за учвршћивање) (искљ. 
зубне протезе или дијелове зубних протеза)

0 kom 1129 1129 87

32.50.22.59

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

0 kom 19836 19836 1291

32.50.22.90

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

0 kom 635 635 1227

32.50.23 Дијелови и прибор протетских и ортопедских помагала

32.50.23.00 Дијелови и прибор за производе и апарате из 
HS 90.21 0 kom 85 85 38

32.50.30 Медицински, хируршки, зубарски и ветеринарски намјештај; бријачке и сличне столице, те њихови дијелови

32.50.30.50
Медицински, хируршки или ветеринарски 
намjештај, и њихови дијелови (искљ. столове 
и столице за рендгенско зрачење)

0 kom 304 304 214

32.9 Прерађивачка индустрија, д. н.

32.99 Остала прерађивачка индустрија, д. н.

32.99.11 Заштитни покривачи и остали заштитни производи

32.99.11.30
Заштитне рукавице с прстима, рукавице с 
одвојеним палцем и рукавице без прстију од 
коже или умјетне коже 

0 pari 499071 689000 1725

32.99.16 Плоче и плочице за писање; датумари, печати и нумератори и слично; траке за писаће машине или сличне траке; јастучићи за 
печате на тинту

32.99.16.30 Жигови за стављање датума, печаћење, 
нумерисање, итд., за ручну употребу 0 kom 4951 4951 124

32.99.21 Кишобрани и сунцобрани; штапови за шетњу, штапови за сједење, бицеви, палице за јахаче и слично

32.99.21.30 Кишобрани, сунцобрани и слично (укљ. 
футроле за кишобране) 0 kom 8439 8439 5243

32.99.23 Копче (друкери), нитне и слично, те њихови дијелови; дугмад; патентни затварачи
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32.99.23.00 Патентни затварачи, нитне, копче и њихови 
дијелови; дугмад; клизни затварачи 0 kg 6400 6480 162

32.99.54 Свијеће, воштанице и слично

32.99.54.00

Свијеће, воштанице и слично (укљ. кандила 
с пловком) (искљ. анти-астматичне свијеће, 
воштане шибице, сумпором обрађене траке, 
фитиље и свијеће)

0 kg 106890 108898 535

32.99.59 Остали разноврсни производи, д. н.

32.99.59.80
Остали разноврсни производи, д.н. (мртвачки 
сандуци, глобуси, штампани (искљ. рељефне 
глобусе))

0 kom 8384 8284 1734

33 Поправка и инсталација машина и опреме

33.1 Поправка производа од метала, машина и опреме

33.11 Поправка готових производа од метала

33.11.13 Услуге поправке и одржавања парних котлова, сем котлова за централно гријање топлом водом

33.11.13.00

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

0 ef. sati 72033 72033 747

33.11.13.00

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

1 ef. sati 476298 476298 5151

33.11.13.00

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

0+1 ef. sati 548331 548331 5898

33.12 Поправка машина

33.12.11 Услуге поправке и одржавања мотора и турбина, сем мотора за ваздухоплове и моторна возила

33.12.11.00 Поправке и одржавање мотора и турбина 
(искљ. моторе за летјелице и моторна возила) 0 ef. sati 98617 98617 963

33.12.12 Услуге поправке и одржавања уређаја за цјевоводе, осталих црпки, компресора, славина и вентила

33.12.12.10 Поправке и одржавање пумпи и компресора 0 ef. sati 18482 18482 422

33.12.12.10 Поправке и одржавање пумпи и компресора 1 ef. sati 79376 79376 2228

33.12.12.10 Поправке и одржавање пумпи и компресора 0+1 ef. sati 97858 97858 2650

33.12.12.20 Поправке и одржавање славина и вентила 0 ef. sati 12542 12542 212

33.12.14 Услуге одржавања и поправке индустријских пећи и пламеника

33.12.14.00 Поправке и одржавање горионика и 
индустријских пећи 1 ef. sati 111796 111796 1617

33.12.15 Услуге одржавања и поправке уређаја за дизање и преношење

33.12.15.00 Поправке и одржавање уређаја за дизање и 
преношење 0 ef. sati 114755 114755 2380

33.12.18 Услуге одржавања и поправке некућанске расхладне и вентилацијске опреме

33.12.18.00 Поправке и одржавање уређаја за хлађење и 
вентилацију који се не користе у домаћинству 0 ef. sati 2970 2970 128

33.12.19 Услуге одржавања и поправке осталих машина за опште намјене, д. н.

33.12.19.90 Поправке и одржавање осталих машина 
опште намјене, д.н. 0 ef. sati 73022 73022 1248
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33.12.21 Услуге поправке и одржавања машина за пољопривреду и шумарство

33.12.21.20 Поправке и одржавање машина за 
пољопривреду и шумарство 0 ef. sati 604 604 15

33.12.22 Услуге поправке и одржавања машина за обраду метала и алатних машина

33.12.22.00 Услуге поправки и одржавања алатних 
машина за обраду метала 0 ef. sati 31100 31100 1237

33.12.23 Услуге поправке и одржавања машина за металургију

33.12.23.00 Поправке и одржавање машина за 
металургију 0 ef. sati 6819 6819 238

33.12.23.00 Поправке и одржавање машина за 
металургију 1 ef. sati 37465 37465 1051

33.12.23.00 Поправке и одржавање машина за 
металургију 0+1 ef. sati 44284 44284 1289

33.12.24 Услуге поправке и одржавања машина за руднике, каменоломе и грађевинарство

33.12.24.00 Услуге поправке и одржавања машина за 
руднике, каменоломе и грађевинарство 0 ef. sati 464805 464805 5519

33.12.24.00 Услуге поправке и одржавања машина за 
руднике, каменоломе и грађевинарство 1 ef. sati 24587 24587 268

33.12.24.00 Услуге поправке и одржавања машина за 
руднике, каменоломе и грађевинарство 0+1 ef. sati 489392 489392 5787

33.12.25 Услуге поправке и одржавања машина за индустрију хране, пића и дувана

33.12.25.00 Услуге поправке и одржавање машина за 
прераду хране, пића и дувана 0 ef. sati 43006 43006 929

33.12.29 Услуге поправке и одржавања за остале машине за посебне намјене

33.12.29.90 Поправке и одржавање осталих машина за 
специјалне намјене, д.н. 0 ef. sati 405 405 19

33.12.29.90 Поправке и одржавање осталих машина за 
специјалне намјене, д.н. 1 ef. sati 18240 18240 186

33.12.29.90 Поправке и одржавање осталих машина за 
специјалне намјене, д.н. 0+1 ef. sati 18645 18645 205

33.13 Поправка електронске и оптичке опреме

33.13.11 Услуге одржавања и поправке инструмената и апарата за мјерење, контролу, тестирање, навигацију

33.13.11.10

Поправке и одржавање инструмената и 
апарата за мјерење, контролу, тестирање, 
навигацију и остале намјене (искљ. опрему 
за контролу индустријских процеса) 

0 ef. sati 1583 1583 13

33.13.19 Услуге поправке и одржавања остале професионалне електроничке опреме

33.13.19.00 Услуге поправке и одржавања остале 
професионалне електронске опреме 0 ef. sati 20726 20726 774

33.14 Поправка електричне опреме

33.14.11 Услуге поправке и одржавања електромотора, генератора, трансформатора и опреме за дистрибуцију и контролу електричне 
енергије

33.14.11.20 Услуге поправке и одржавања електромотора, 
генератора и трансформатора 0 ef. sati 259631 259631 5319

33.14.11.50 Услуге поправке и одржавања опреме за 
дистрибуцију и контролу електричне енергије 0 ef. sati 127758 127758 1522

33.14.19 Услуге поправке и одржавања остале професионалне електричне опреме
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33.14.19.00

Поправак и одржавање електричне опреме 
(искљ. уређаје за дистрибуцију и контролу 
електричне енергије, моторе, генераторе и 
трансформаторе, телевизијске и радијске 
одашиљаче)

0 ef. sati 42899 42899 1304

33.15 Поправка и одржавање бродова и чамаца

33.15.10 Услуге поправке и одржавања бродова и чамаца

33.15.10.10

Поправак и одржавање бродова, чамаца и 
плутајућих конструкција (искљ. јахте, друга 
пловила за разоноду и спорт, чамце на весла 
и кануе)

0 ef. sati 145608 145608 2653

33.16 Поправка и одржавање авиона и васионских летјелица

33.16.10 Услуге поправке и одржавања ваздухоплова и свемирских летјелица

33.16.10.00 Поправка и одржавање цивилних летјелица и 
њихових мотора 0 ef. sati 29894 29894 2465

33.17 Поправка и одржавање осталих саобраћајних средстава

33.17.11 Услуге поправке и одржавања жељезничких локомотива и шинских возила

33.17.11.00

Поправак и одржавање жељезничких и 
трамвајских локомотива и осталих шинских 
возила и механичке (и електромеханичке) 
опреме за сигнализацију, безбједност или 
контролу саобраћаја 

0 ef. sati 463313 463313 6950

33.19 Поправка остале опреме

33.19.10 Услуге поправке остале опреме

33.19.10.20
Услуге поправке церада и опреме за 
камповање и осталих готових текстилних 
производа

0 ef. sati 11595 11595 464

33.2 Инсталација индустријских машина и опреме

33.20 Инсталација индустријских машина и опреме

33.20.11 Услуге инсталирања парних котлова, сем котлова за централно гријање топлом водом, укључујући инсталирање цијевних 
система у индустријским погонима

33.20.11.00

Услуге уградње парних котлова (искљ. 
котлове за централно гријање топлом водом), 
укљ. услуге уградње система металних 
цјевовода у индустријским постројењима

0 ef. sati 100304 100304 1497

33.20.21 Услуге инсталирања канцеларијских и књиговодствених машина

33.20.21.00 Монтажа канцеларијских машина 0 ef. sati 1608 1608 65

33.20.29 Услуге инсталирања осталих машина за опште намјене

33.20.29.20 Монтажа пумпи и компресора 0 ef. sati 3323 3323 65

33.20.29.30 Монтажа индустријских пећи и горионика 0 ef. sati 45401 45401 917

33.20.29.60

Монтажа машина за општу употребу и 
уређаја за вагање, филтрацију, дестилацију, 
паковање, пуњење боца, прскање, машина за 
избацивање паре/ пијеска, календирање

0 ef. sati 6720 6720 234

33.20.31 Услуге инсталирања индустријских машина и опреме за пољопривреду

33.20.31.00 Монтажа машина за пољопривреду и 
шумарство 0 ef. sati 31972 31972 524

33.20.33 Услуге инсталирања индустријских машина и опреме за металургију

33.20.33.00 Монтажа машина за металургију 0 ef. sati 11590 11590 139
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33.20.39 Услуге инсталирања осталих машина за посебну намјену

33.20.39.00 Монтажа осталих машина за посебне намјене, 
д.н. 0 ef. sati 178790 178790 2027,161

33.20.42 Услуге инсталирања професионалне електроничке опреме

33.20.42.00 Услуге монтаже професионалне електронске 
опреме 0 ef. sati 202949 202949 14092,584

33.20.50 Услуге инсталирања електричне опреме

33.20.50.20 Монтажа електромотора, генератора и 
трансформатора 0 ef. sati 43694 43694 1704,066

33.20.50.50 Монтажа уређаја за дистрибуцију и контролу 
електричне енергије 0 ef. sati 13219 13219 514,38

33.20.50.90
Монтажа остале електричне опреме (искљ. 
електричну опрему за сигнализацију за стазе 
за мотоцикле, путеве...)

0 ef. sati 42829 42829 1264,331

33.20.60 Услуге инсталирања опреме за контролу индустријских процеса

33.20.60.00
Пројектовање и монтажа индустријске 
процесне контролне опреме и 
аутоматизованих производних постројења 

0 ef. sati 92472 92472 5998,03

D ПРОИЗВОДЊА И СНАБДИЈЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ, ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА

35 Производња и снадбијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

35.1 Производња, пренос и дистрибуција електричне енергије

35.11 Производња електричне енергије

35.11.10 Електрична енергија

35.11.10.20 Електрична енергија из термоенергетских 
постројења 0 MWh 373102 4155 262

35.11.10.30 Електрична енергија из термоелектрана 0 MWh 9659403 8723631 761836,327

35.11.10.72 Електрична енергија из хидроелектрана 0 MWh 5590371 5582003 265623,906

35.11.10.75
Електрична енергија из соларних извора (коју 
производе фотонапонске ћелије, спојене с 
решетком)

0 MWh 147,6 147,6 66,439

35.12 Пренос електричне енергије

35.12.10 Услуге преноса електричне енергије

35.12.10.00 Услуге преноса електричне енергије 0 MWh 4703113 4703113 41835,49

35.13 Дистрибуција електричне енергије

35.13.10 Услуге дистрибуције електричне енергије

35.13.10.00 Услуге дистрибуције електричне енергије 0 MWh 8750439 8750435 1218126,106

35.13.10.00 Услуге дистрибуције електричне енергије 1 MWh 265383 230672 30188

35.13.10.00 Услуге дистрибуције електричне енергије 0+1 MWh 9015822 8981107 1248314,106

35.14 Трговина електричном енергијом

35.14.10 Услуге трговине електричном енергијом

35.14.10.00 Услуге трговине електричном енергијом 0 MWh 2686868 2686868 215350,469

35.2 Производња гаса; дистрибуција гасовотих горива цјевоводима

35.22 Дистрибуција гасовитих горива цјевоводима

35.22.10 Услуге дистрибуције гасовитих горива дистрибутивном мрежом
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35.22.10.10 Услуге дистрибуције гасовитих горива 
дистрибутивном мрежом 0 1000 m³ 128520 128520 106280,854

35.23 Трговина гасом цјевоводима

35.23.10 Услуге трговине гасом дистрибутивном мрежом

35.23.10.10 Услуге трговине гасовитих горива кроз 
дистрибутивну мрежу 0 1000 m³ 741 741 725,305

35.3 Производња и снадбијевање паром и климатизација

35.30 Производња и снадбијевање паром и климатизација

35.30.11 Пара и топла вода

35.30.11.10 Производња паре 0 TJ 33898,347 1525,347 14647,727

35.30.11.20 Производња топле и вреле воде 0 TJ 2128,867 2128,867 12189,882

35.30.12 Услуге снабдјевања паром и топлом водом дистрибутивном мрежом

35.30.12.90 Услуге испоруке паре, топле и вреле воде 
преко дистибуционе мреже 0 TJ 1310,896 1310,896 35800,066
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Taбeлa 2. Вриjeднoст прoдaje/испoрукe индустриjских прoизвoдa у 2015. пo врсти прoизвoдњe, 
пoдручjимa дjeлaтнoсти и eнтитeтимa (вриjeднoст у хиљaдaмa КM)

Врста производње Регион
Подручје

Укупно
B C D

Редовна производња (0)
Вриједност продаје

БИХ 712.661 9.972.222 2.672.745 13.357.628

Ф БИХ 455.538 6.293.107 1.613.367 8.362.012

РС 255.549 3.314.177 1.059.378 4.629.103

БД БИХ 1.574 364.938 0 366.513

Производња по уговору (1)
Вриједност накнаде

БИХ 1.549 509.988 30.188 541.725

Ф БИХ 0 332.523 0 332.523

РС 1.549 172.929 0 174.478

БД БИХ 0 4.536 30.188 34.724

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

БИХ 714.210 10.482.210 2.702.933 13.899.353

Ф БИХ 455.538 6.625.630 1.613.367 8.694.535

РС 257.097 3.487.106 1.059.378 4.803.581

БД БИХ 1.574 369.474 30.188 401.237
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Грaфикoн 1. Вриjeднoст прoдaje/испoрукe индустриjских прoизвoдa у 2015. гoдини пo врсти прoизвoдњe и пoдручjимa  
      дjeлaтнoсти

Грaфикoн 2. Структурa вриjeднoсти прoдaje/испoрукe индустриjских прoизвoдa у 2015. гoдини пo врсти прoизвoдњe и  
      пoдручjимa дjeлaтнoсти

Укупнa вриjeднoст (0+1)

Рeдoвнa прoизвoдњa (0)

Прoизвoдњa пo угoвoру (1)

Укупнa вриjeднoст (0+1)

Рeдoвнa прoизвoдњa (0)

Прoизвoдњa пo угoвoру (1)
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Графикон 3. Вриједност продаје/испоруке индустријских производа у 2015. години по врсти производње и ентитетима

Графикон 4. Структура вриједности продаје/испоруке индустријских производа у 2015. години по врсти производње и 
      ентитетима

Укупнa вриjeднoст (0+1)

Рeдoвнa прoизвoдњa (0)

Прoизвoдњa пo угoвoру (1)

Укупнa вриjeднoст (0+1)

Рeдoвнa прoизвoдњa (0)

Прoизвoдњa пo угoвoру (1)
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