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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

ПРЕДГОВОР
Билтен о индустријској производњи је публикација Агенције за статистику Босне и Херцеговине која
приказује службене статистичке податке о индустријској производњи по производима на нивоу Босне и
Херцеговине.
Према Закону о статистици БиХ (Службени гласник БиХ, број 26/04 и 42/04) Агенција за статистику
Босне и Херцеговине надлежна је да, у складу са међународно прихваћеном методологијом, израђује и
објављује службене статистичке податке за Босну и Херцеговину користећи податке ентитетских завода
за статистику и експозитуре Агенције за статистику Босне и Херцеговине у Брчко дистрикту.
Подаци о редовној годишњој индустријској производњи у Босни и Херцеговини први пут су на јединствен
начин прикупљени за 2003. годину, а резултати су објављени почетком 2005. године. Након тога се
годишњи подаци о индустријској производњи у Босни и Херцеговини редовно прикупљају, обрађују и
публикују.
Редовно прикупљање и обрада годишњих података о индустријској производњи у БиХ заснива се на
коришћењу јединствене Номенклатуре индустријских производа Босне и Херцеговине, која се редовно
усаглашава са одговарајућим прописима и номенклатурама Европске уније, као и на примјени јединственог
методолошког приступа. До 2009. године за прикупљање података о индустријској производњи у БиХ
коришћена је Номенклатура индустријских производа Босне и Херцеговине НИП БиХ (базирана на
стандардима Европске уније: Класификацији дјелатности NACE Rev 1.1 и PRODCOM листи из 2005).
У оквиру заједничке међународне и европске ревизије економских класификација дјелатности и производа
извршене су значајне промјене класификација и номенклатура Европске уније. Од 2008. године у свим
земљама чланицама ЕУ обавезна је примјена класификације дјелатности NACE Rev 21, класификације
производа по дјелатности CPA 2008 и одговарајуће PRODCOM листе у структурним, PRODCOM и
краткорочним статистикама. EU PRODCOM листа 2008 године2 је прва ревидирана листа индустријских
производа базирана на ревидираном систему економских класификација. Босна и Херцеговина је у 2016.
години имплементирала ажурирану верзију CPA вер. 2.1 из 2015. године односно КППД БиХ 2016.
У складу са промјеном ЕУ класификација и номенклатура, извршена је и ревизија одговарајућих
статистичких класификација и номенклатура у Босни и Херцеговини. Уведена је Класификација дјелатности
Босне и Херцеговине 2010 - КД БиХ 2010 (Службени гласник БиХ, бр. 47/10) и Номенклатура индустријских
производа НИП БиХ 2010 (Службени гласник БиХ, бр. 12/11 и 41/11) која је потпуно усаглашена са PRODCOM
листом из 2010. године3. Како се ЕУ PRODCOM листа редовно годишње усаглашава, ова публикација је
припремљена на основу НИП БиХ/PRODCOM 2019 номенклатуре (НИП БиХ 2010 која је ажурирана према
ЕУ PRODCOM листи за 2019. годину уз додатак на листу производа шифри које се односе на заштитне
маске и дезинфекциона средства усљед појаве COVID-19 пандемије).
Агенција за статистику БиХ од 2011. године, редовно, доставља Eвростата податке о индустријској
производњи по производима на нивоу БиХ.
Изражавамо захвалност Федералном заводу за статистику Федерације Босне и Херцеговине, Републичком
заводу за статистику Републике Српске и Експозитури Агенције за статистику БиХ у Брчко дистрикту који
су благовремено обезбиједили квалитетне и потпуне податке за припрему ове публикације.

Весна Ћужић, директор
Сарајево, октобар 2021.

1

2
3

NACE је акроним изведен из француског назива класификације економских дјелатности ЕУ: «Nomenclature statistique des Activités
économiques dans la Communauté Européenne». NACE Rev 2 је важећа визија класификације економских дјелатности ЕУ, успостављена
је Прописом ЕЦ Но. 1893/2006, 20.12.2006., а у примјени је у земљама ЕУ од 01.01.2008. године.
Commission Regulation (EC) No 36/2009, oд 11.07.2008. године
Commission Regulation (EU) No 163/2010, oд 09.02.2010. године
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УВОД
Подаци о годишњој индустријској производњи у Босни и Херцеговини први пут су публиковани почетком
2005. године, приказујући годишњу производњу предузећа за властити рачун у 2003. години. Након
тога, резултати годишњег истраживања о индустријској производњи уврштени су у редован програм
публиковања Агенције за статистику БиХ.
Почевши од годишњих података за 2005. годину редовно се објављују и подаци о производњи на основу
уговора, а не само подаци о редовној индустријској производњи (производњи за властити рачун).
Годишње истраживање индустрије ИНД-21 у Босни и Херцеговини (које је основ за податке презентоване
у публикацији) је оријентисано на прикупљање и анализу података о индустријској производњи на нивоу
производа, док се прикупљање, обрада и публиковање података о структури производње, сагласно
стандардима Европске уније (СБС прописи4), спроводи као посебно, годишње, структурно истраживање.
Годишње истраживање о индустријској производњи на нивоу производа је потпуно усаглашено међу
статистичким институцијама БиХ, а у највећој мјери и са међународним, првенствено европским
стандардима и прописима. За годишње истраживање индустрије дефинисани су сљедећи основни
циљеви:
• прикупљање, обрада и објављивање годишњих података о индустријској производњи која се обавља
у БиХ, односно на територији ентитета (и њихових административних јединица) и Брчко дистрикта,
према листи производа из Номенклатуре индустријских производа Босне и Херцеговине (НИП БиХ)
која се заснива на ЕУ PRODCOM листи, и која се редовно усклађује са годишњим измјенама ЕУ PRODCOM
листе;
• прикупљање и обрада података за израду хармонизованог система пондерисања на основу кога ће
се израчунавати мјесечни индекс физичког обима индустријске производње за Босну и Херцеговину,
ентитете и Брчко дистрикт БиХ, сагласно европским стандардима и прописима;
• дисеминација података о годишњој индустријској производњи домаћим и међународним корисницима.
PRODCOM истраживање је оријентисано на производ и обезбјеђује податке везане за обим производње,
обим и вриједност продаје индустријске производње на нивоу појединачног производа из номенклатуре
индустријских производа. Предмет истраживања је индустријска производња у извјештајној години
обављена на подручју Босне и Херцеговине.
Ова публикација систематизује податке прикупљене кроз годишње истраживање индустрије за
референтну 2020. годину и даје преглед обима производње, обима и вриједности продаје индустријских
производа (робе и услуге) у Босни и Херцеговини, које су резултат редовне производње извјештајних
јединица (0) и производње коју извјештајне јединице обављају на основу уговора (1).
Подаци о индустријској производњи за 2020. годину прикупљени су на основу Номенклатуре
индустријских производа Босне и Херцеговине НИП БиХ/ PRODCOM 2019 (изворно НИП БиХ 2010
ажурирана према важећој ЕУ PRODCOM Листи 2019 као и додатку листе производа везано за заштитну
опрему и дезинфекциона средства усљед појаве COVID-19 пандемије). НИП БиХ 2010 је објављена у
Службеном гласнику Босне и Херцеговине број 12/11 и број 41/11. НИП БиХ 2010 је од 2010. године у
обавезној примјени у годишњим истраживањима индустрије уз редовно годишње ажурирање, а од 2013.
године је у примјени у осталим статистичким истраживањима у подручју индустрије и свим статистичким
истраживањима која захтјевају прикупљање, обраду и приказивање резултата према врсти индустријских
производа. Директно упоређивање PRODCOM података за период 2010 - 2020. годину са објављеним
подацима из претходних година се не може урадити на нивоу производа без претходног прегруписања
историјских података сагласно новој номенклатури. За сврхе прегруписања и међусобног упоређивања
података о производима користе се посебне табеле веза и коефицијенти трансформације између старе и
нове номенклатуре индустријских производа.

4

Structural Business Statistics Regulations тј. SBS-R (Прописи Савјета ЕУ No 295/2008, 250/2009, 251/2009 и 275/2010)
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СКРАЋЕНИЦЕ
БиХ
ФБиХ
РС
БД
БХАС
ФЗС
РЗСРС
ЕБД
ECSC
д.н.

Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
Република Српска
Брчко дистрикт
Агенција за статистику Босне и Херцеговине
Федерални завод за статистику
Републички завод за статистику Републике Српске
Експозитура Брчко дистрикт
Европско удружење за угаљ и челик (European Coal and Steel Community)
другдје неспоменуто

ЗНАЦИ
...
0
ø

= нема појаве
= нe располаже се податком
= податак je мањи oд 0,5 oд дате јединице мјере
= просјек
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МЈЕРНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Brt
karat
br. elem.
t nos
g
kg
kg Al2O3
kg B2O3
kg BaCO3
kg Cl
kg F
kg HCl
kg H2O2
kg KOH
kg K2O
kg K2CO4
kg N
kg NaOH
kg Na2CO3
kg Na2S2O5
kg PbO
kg P2O5
kg S
kg SO2
kg SiO2
kg TiO2
kg акт. супст.
kg 90 % суве супст.
kg HF
km
kW
MWh
l
l алк. 100%
m
m²
m³
пари
ком
TJ
KRt
еф. сати
t
1000 m³

Бруто Регистарска тона
Карат (1 карат =0,2 g)
Број елемената
Тона носивости
Грам
Килограм
Килограм алуминијум оксида
Килограм бор оксида
Килограм баријум карбоната
Килограм хлора
Килограм флуора
Килограм хлороводоничне киселине
Килограм хидроген пероксида
Килограм калијум хидроксида (каустична поташа)
Килограм калијум оксида
Килограм калијум карбоната
Килограм азота
Килограм натријум хидроксида (натријева лужина)
Килограм натријум карбоната
Килограм натријум пиросулфита
Килограм оловног оксида
Килограм фосфор пентоксида (анхидрид фосфора)
Килограм сумпора
Килограм сумпор диоксида
Килограм силицијум диоксида
Килограм титанијум диоксида
Килограм активне супстанце
Килограм супстанце, 90 % суве
Килограм флуороводоницне киселине
Километар
Киловат
Мегаватсат (MWh)
Литар
Литар чистог (100%) алкохола
Метар
Квадратни метар
Кубни метар
Број пари
Број комада
Тераџул (1012 џула - бруто калоријска вриједност)
Компензована регистарска тона
Ефективни сати
Тона
Хиљада m³
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МЕТОДОЛОШКА ОБЈАШЊЕЊА
ОРГАНИЗАЦИЈА ИСТРАЖИВАЊА
У спровођењу годишњег истраживања индустрије учествују Агенција за статистику Босне и Херцеговине
(БХАС), Федерални завод за статистику (ФЗС) и његове кантоналне канцеларије, Републички завод за
статистику Републике Српске и његова подручна одјељења (РЗСРС) и Експозитура Агенције за статистику
Босне и Херцеговине у Брчко дистрикту (ЕБД).
Од 2011. године БХАС, ФЗС и РЗСРС су усагласили методологију годишњег истраживања индустрије
тј. заједнички су договорили садржај и изглед обрасца и упутство за попуњавање обрасца. Такође
су заједнички утврдили табеле веза између старе и нове номенклатуре индустријских производа и
коефицијенте трансформације за прегруписавање историјских података (на основу података и контаката
са јединицама посматрања и на основу експертских процјена).
У оквиру своје стандардне праксе БХАС, ФЗС, РЗСРС и ЕБД воде и ажурирају Статистички пословни
регистар који је основа за утврђивање обухвата статистичких јединица за PRODCOM истраживање.
ФЗС, РЗСРС и ЕБД су утврдили обухват статистичких јединица истраживања, организовали сав теренски
рад тј. штампали и дистрибуирали обрасце и друге материјале потребне за спровођање истраживања, те
прикупили, контролисали, уредили и обрадили податке. Све важније методолошке нејасноће и тешкоће
директно су рјешавали са извјештајним јединицама.
На основу дефинисаних упитника и утврђених циљева истраживања у оба ентитетска завода за статистику
су развијене апликације за унос, контролу и обраду података годишњег истраживања индустрије. БХАС је
са ФЗС и РЗСРС договорила рокове, садржај, врсту и форму достављања података за даљу обраду и развила
апликацију за прихват, агрегирање и израчунавање PRODCOM резултата за ниво Босне и Херцеговине.
ФЗС, РЗСРС и ЕБД су прикупили попуњене упитнике и обавили унос, анализу и контролу података. Овако
пречишћени подаци су достављени Агенцији за статистику Босне и Херцеговине у договореној форми.
БХАС је извшила агрегирање и анализу података које су прикупили ФЗС, РЗСРС и ЕБД, те припрему и
објављивање PRODCOM резултата за ниво Босне и Херцеговине.

КОНЦЕПТИ И ДЕФИНИЦИЈЕ
Појам индустрије
Појам индустрије који се користи у годишњем истраживању индустрије ИНД-21, дефинише се с три
подручја класификације дјелатности КД БиХ 2010 (ЕУ NACE Rev.2), у складу са захтјевима ЕУ PRODCOM
регулатива:
• B – ВАЂЕЊЕ РУДА И КАМЕНА,
• C – ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА
• D – ПРОИЗВОДЊА И СНАБДИЈЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ, ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА
Дефиниција појма индустрије је потпуно сагласна дефиницији индустрије која се користи у статистици
ЕУ. Међутим, одређени производи који су (сходно промјенама статистичких стандарда ЕУ) искључени
из ЕУ PRODCOM листе, и даље су садржани у НИП БиХ 2010, због њиховог значаја за БиХ економију и
непостојање других одговарајућих истраживања у БиХ. На овај се начин осигуравају неопходни подаци
за адекватно праћење промјена производње и структуре укупне индустријске производње у Босни и
Херцеговини.
Концепти и дефиниције основних појмова коришћених у годишњем PRODCOM истраживању индустрије
(као што су: главна, споредна и помоћна дјелатност, статистичке јединице, производ, робе, услуге, редовна
производња тј. производња за властити рачун, производња на основу уговора тј. outsourcing, и сл.), узети
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су из увода у NACE Rev. 2, из ЕУ прописа о статистичким јединицама за посматрање и анализу производног
система EU5, увод у ISIC Rev. 46 и увода PRODCOM листе из 2010, а усклађени су с методолошким оквиром
SNA 93/SNA 2008 и ESA 95 и ESA 20107.
Статистичке јединице
Статистичке јединице у пословној статистици су самосталне институције или њихови дијелови који се
баве неким економским дјелатностима. Оне се баве економским трансакцијама роба и услуга при чему
ангажују властиту радну снагу за производњу роба и услуга које се могу продати, давати другима без
накнаде или користити за даљу производњу. Важна карактеристика је то да могу стварати финансијске
обавезе и могу посједовати материјална и нематеријална средства.
Јединице посматрања су оне јединице за које се компилирају статистички резултати у циљу праћења
њихових карактеристика. Основно ограничење које се поставља на јединицу посматрања је њена
аутономност у односу на финансирање и процес производње.
Ово као резултат има два типа јединица посматрања:
• јединице које су потпуно самосталне у односу на све функције везане за финансирање и процес
производње (предузеће) и
• јединице које су самосталне само у односу на процес производње (јединице у саставу предузећа).
Аутономија у доношењу одлука значи да такве јединице имају административну евиденцију о свим
основним карактеристикама процеса.
Извјештајне јединице су статистичке јединице од којих се тражи да доставе податке. То могу бити саме
јединице посматрања или сасвим одвојене јединице. У годишњем истраживању индустрије извјештајне
јединице су правна лица тј. предузећа која су у Регистру пословних субјеката разврстана у подручја
дјелатности Б, Ц и Д (индустрија у ширем смислу), као и она предузећа која нису разврстана у подручја
индустрије, али у свом саставу имају јединице које се баве индустријском дјелатношћу. Јединице
посматрања су предузећа и њихове јединице у саставу, које се баве индустријском дјелатношћу. Резултат
индустријске дјелатности су добра и услуге тј. производи дефинисани у номенклатури индустријских
производа.
Предузеће је најмања комбинација правних јединица која чини организациону јединицу за производњу
добара и услуга и има одређени степен аутономије при одлучивању, посебно при распоређивању
властитих ресурса. Предузеће обавља једну или више дјелатности на једној или више локација.
Локална јединица - је предузеће или његов дио (нпр. радионица, фабрика, складиште, канцеларија,
рудник, стовариште) смјештено на географски одређеном мјесту. На сваком или са сваког од тих мјеста,
изузев у неким посебним случајевима, једно или више лица обавља неку економску дјелатност (некад и
само дио раднога времена), за једно те исто предузеће.
Дјелатност статистичке јединице се одређује на нивоу разреда класификације дјелатности КД БиХ 2010
(четвороцифрена шифра).

5
6
7

Пропис о статистичким јединицама за посматрање и анализу производног система ЕУ-а (Council Regulation (EEC) No 696/93 on the statistical units for observation and analysing within European Community)
ISIC Rev. 4 - International Standard Industrial Classification (Међународна стандардна индустријска класификација свих економских
дјеластности)
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 EУ No 2223/96), усклађен са SNA 93, те приједлог ESA 2010 усклађен
са SNA 2008
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Производи
Производ - је излаз тј. резултат неке индустријске дјелатности, а дефинисан је Номенклатуром
индустријских производа. Овај се термин користи као општи назив за робе, односно добра који имају
физичку димензију, али и за услуге.
Добра – су физички предмети (објекти) за којима постоји потреба на тржишту и над којима се може
утврдити право власништва, које се може пренијети са једне правне јединице на другу у оквиру
тржишних трансакција. За њима постоји потреба зато што се могу користити за задовољење потреба или
жеља домаћинстава или друштвене заједнице или се могу искористити за производњу других добара
или услуга. Производња и размјена добара су сасвим различите дјелатности. Нека се добра уопштзе не
могу размјењивати, док се друга могу продати или купити више пута. Раздвајање производње добара од
њихове продаје и даље препродаје је економски значајна одлика добара, коју услуге немају.
Роба – је преносиво добро које је могуће размјењивати. Она може бити само серијски производ с
производне линије, јединствени примјерак (умјетничка слика) или материјални медиј за пружање услуге
(дискета на којој је записан тражени софтвер). То је појам који се користи у царинским класификацијама.
Полупроизводи – су производи који су прошли фазу обраде, али захтијевају додатну обраду како би били
погодни за коришћење. Могу бити продати за даљу обраду другим прерађивачима, а један од типичних
примјера за то су груби метални одљевци продати другима ради довршавања.
Готов производ – је сваки производ који је у процесу производње достигао одговарајући степен прераде
или дораде тако да је у номенклатури индустријских производа наведен под посебном шифром и називом.
Појам тако дефинисаног готовог производа обухвата и све радове довршавања производа којима
припадају чишћење, паковање, испитивање квалитета, класирање и слично. Неисправни производи
(«шкарт») се не сматрају готовим производима.
Интермедијарни производ - је производ који је достигао одређени степен прераде или дораде тако да
је дефинисан у номенклатури индустријских производа, а који је произвело предузеће/локална јединица.
Овај се производ у истом предузећу, у истој или другој локалној јединици у саставу тог предузећа даље
прерађује или обрађује и таквим се поступцима претвара у нови производ из номенклатуре индустријских
производа (или се уграђује у нови производ). Ови производи се посебно исказују у истраживању као
производи утрошени за даљу производњу у истом предузећу/локалној јединици. Производи купљени
од трећих лица ради препродаје у истом облику у којем су и купљени не сматрају се интермедијарним
производима, као ни производи који се користе за бруто инвестиције у властити фиксни капитал
предузећа или њихових јединица у саставу.
Недовршен производ - Производ који није досегао одређени степен прераде или дораде дефинисан
Номенклатуром НИП БиХ 2010 сматра се недовршеним и не исказује се у истраживању.
Услуге - нису засебне цјелине тј. излази производног процеса над којима се може утврдити право
власништва. Њима се не може трговати (могу се размјењивати) одвојено од производње. Услуге су
хетерогени излази који се производе по наруџби, а у принципу се састоје од промјена стања улаза
(предмета или сировина), до којих долази на основу дјелатности произвођача, на захтјев корисника.
По завршетку ове врсте производње, услуге се морају испоручити кориснику. Пружање услуга се мора
ограничити на оне дјелатности које се могу обавити у једној јединици, а за потребе друге јединице.
Производња
Производња - је дјелатност чији је резултат производ. Термин се користи у вези с цијелим низом
економских дјелатности. У домену индустрије производња је процес чији је резултат индустријски
производ дефинисан Номенклатуром индустријских производа, а то значи добра или услуге.
Производња је поступак обраде сировина, материјала, полупроизвода и других сличних улаза (инпута)
за који је карактеристично то да улази по окончању поступка обраде мијењају свој првобитни облик и
одлике тј. резултат обраде је нови производ. У статистици индустрије користе се и прецизнији појмови
за дефинисање производње: редовна производња, услужна производња индустријских производа
(производња на основу уговора), укупна производња, пружање индустријских услуга (обрада,
прерада, монтажа итд.), зависно од главних карактеристика дјелатности која се обавља и зависно од тога
ко је власник сировина и других улаза у процес обраде, али и зависно од тога за чији се рачун обавља
производња или пружају услуге.
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Редовна - властита производња
То је производња коју обавља јединица посматрања (предузеће/локална јединица) користећи купљене
или властите сировине. Јединица посматрања је власник готовог производа и она сама продаје своје
производе на тржишту и даје све количинске и врједносне податке о производњи. Треба истаћи да се на
исти начин дефинишу и посебне врсте индустријских услуга, које су као посебан производ укључене у
НИП БиХ 2010 (дорада за властити рачун, поправци и одржавање).
Производња, односно прерада на основу уговора – (Outsourcing)
Outsourcing је уговорни однос према којем Наручилац захтјева од Извршиоца обављање специфичних
задатака, попут дијелова производног процеса или чак комплетног производног процеса из домена
дјелатности наручиоца. Наручилац и Извршилац не могу бити предузеће и локална јединица у саставу
истог предузећа, тј. уговорена производња међу различитим погонима истог предузећа није могућа.
Понекад се за ову ситуацију користи и термин: производња на основу уговора.
Извршилац на основу уговора са Наручиоцем производи или прерађује одређени производ.
Outsourcing је веома важан концепт који се мора правилно користити при утврђивању самог обухвата
индустријске статистике, као и при спровођењу истраживања у области индустрије. Ово је најчешћи и по
својој суштини гранични случај између прерађивачке индустрије и трговине на велико.
Наручилац је јединица која улази у уговорни однос с другом јединицом (овдје названом Извршилац)
како би та друга јединица обавила специфичне задатке, попут дијелова производног процеса или чак
комплетног производног процеса.
Извршилац је јединица која обавља специфичне задатке, попут дијелова производног процеса или чак
цјелокупног производног процеса, на основу уговорног односа с наручиоцем. Такође се користи термин
подуговарач.
Подаци
У годишњем PRODCOM истраживању индустрије (PRODCOM истраживање) прикупљају се подаци о укупно
оствареној производњи, интерној потрошњи (производња утрошена за даљу обраду у истом предузећу),
залихама и продаји појединачних производа који су дефинисани Номенклатуром индустријских
производа НИП БиХ 2010, ажурираној у складу са важећом ЕУ PRODCOM листом за 2019. годину као и
додатком листе производа везаних за заштитну опрему и дезинфекциона средства усљед појаве COVID-19
пандемије. На тај су начин, за неки конкретан производ, приказани производња као извор расположивих
количина, а потрошња, продаја и завршне залихе, као расходна страна биланса расположивих количина.
При томе се сви наведени подаци скупљају за двије различите врсте производње:
• Властиту производњу
• Производњу на основу уговора (оutsourcing)
ЕУ PRODCOM пропис дефинише четири типа PRODCOM резултата (Т, С, И и В) које је неопходно произвести
(сагласно важећој PRODCOM листи), а који осигуравају међународну упоредивост:
Укупна производња – Т је укупна количина одређеног производа дефинисаног Номенклатуром
индустријских производа, произведена у јединици посматрања у извјештајној години, без обзира на то да
ли је продата трећим лицима у земљи или иностранству (извоз), стављена на залихе готових производа
(намијењених продаји) или се користила за даљу интерну прераду (интермедијарни производи), или
комбиновано. Укупна производња се исказује по обиму, тј. у мјерним јединицама физичког обима, било
да су производи:
- Трансформисани (processed into) у други производ
- Уграђени (fitted in) у други производ
- Стављени на залихе
Ово укључује и оне производе који су даље употријебљени у истом предузећу за производњу другог
производа. Осим тога, за укупну производњу се исказују вриједност и обим производње.
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Продата производња – С подразумијевају се количине и укупна вриједност производа који су било када
произведени, а који су продати (фактурисани) у извјештајном периоду. Продата производња се исказује
по вриједости и обиму (количини) израженом у прописаној мјерној јединици. У неким случајевима у
PRODCOM листи 2010 није прецизирана јединица обима, али у тим случајевима су у НИП БиХ 2010 оне
прецизиране по узору на НИП БиХ из 2005. године. Вриједност продате производње се обрачунава
на основу продајне цијене на излазу из предузећа (ex - works) и продате количине у току извјештајног
периода. Вриједност продате производње увијек укључује и трошкове паковања, чак и када су ови
трошкови фактурисани посебно. Међутим, вриједност продате производње не обухвата:
• порезе на промет или таксе које се наплаћују од потрошача,
• посебно обрачунате и фактурисане трошкове,
• попусте потрошачима
Индустријске услуге – И обухватају услуге дораде, поправке, одржавања и састављања (монтажа, односно
инсталирање и асемблирање) које врши јединица посматрања (предузеће/локална јединица), а које су
посебно фактурисане. Индустријске услуге (услуга је “производ“) се исказују по свакој појединачној врсти
извршене услуге, и то као вриједост плаћене накнаде за извршену услугу (у овом случају индустријска
услуга је “PRODCOM производ”, спецификован у НИП БиХ 2010.
Обим укупне производње – В се односи на физичке производе (робу) и приказује укупну количину
одређеног производа произведену у јединици посматрања у извјештајној години изражену у
спецификованој мјерној јединици. Не извјештава се о продатој производњи.
Подаци прикупљени кроз истраживање у БиХ омогућавају израчунавање свих наведених резултата.
Агенција за статистику БиХ врши објаву PRODCOM података за БиХ на нивоу производа за сљедеће
варијабле : произведена количина, продата количина и вриједност продаје ( у ´000 КМ ) док се PRODCOM
подаци за БиХ достављају Евростату према прописаним типовима производње ( Т, С, И и В ).
Производња на основу уговора тј. “outsourcing” (производња добара и пружање индустријских услуга
на основу уговора) је врло важан тип индустријске производње која се доста често јавља у БиХ те јој се
због тога посвећује посебна пажња у годишњем истраживању индустрије тако да се у овој публикацији
приказује одвојено од редовне производње (производња за властити рачун).
Податке о овој производњи даје предузеће/локална јединица која врши производњу на бази уговора
(она је јединица посматрања), и то: податак о произведеној количини и податак о накнади за производњу
(износ који наручилац плаћа за ову услугу). Наручилац производње (ако је ресидент БиХ) даје податак о
продатој количини и вриједности продаје.
Јединична вриједност продатих производа - представља просјечну вриједност јединице производа, а
не праву просјечну цијену тих производа. Овај се податак не прикупља директно већ се добије дијељењем
укупне вриједности продатог производа (сума података из свих јединица производње) укупном продатом
количинама производа, а исказује се у конвертибилним маркама (КМ).

ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА - ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
У складу са захтијевима ЕУ PRODCOM прописа извјештајна јединица попуњава све тражене податке у
случају да се ради о редовној тј. властитој производњи. У случају производње на основу уговора јављају
се двије врсте извјештајних јединица: Извршилац производње и Наручилац производње.
- Извршилац производње извјештава о производњи (коју стварно обавља) и попуњава само податке о
произведеној количини и вриједности надокнаде за извршену производњу коју наплаћује од Наручиоца.
Извршилац не извјештава о продаји.
- Наручилац (само онај који је резидент Босне и Херцеговине) извјештава о продаји и увијек попуњава само
податке о продатој количини и вриједности продаје, а не попуњава податак о произведеној количини.
Наручилац који није ресидент Босне и Херцеговине није обухваћен овим истраживањем и од њега се не
могу прикупити никакви подаци.
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ПУБЛИКОВАЊЕ ПОДАТАКА
На нивоу Босне и Херцеговине за публиковање су изабрани подаци о оствареном обиму индустријске
производње и њеним тржишним ефектима (остварена продаја по количини и вриједности), и то засебно
подаци о редовној тј. производњи за властити рачун и производњи на основу уговора. Остварена продаја
обухвата и оне количине које су у извјештајном периоду продате са залиха. За публиковање је одабран и
сљедећи збир података о властитој производњи и података о производњи на основу уговора:
- Обим производње за властити рачун и производње на основу уговора (подаци које даје извршилац),
- Вриједност продате производње за властити рачун и вриједност накнаде за производњу на основу
уговора (подаци које даје извршилац). Овај збир је врло погодна варијабла за упоређивање са
расположивим подацима о укупном оствареном промету.
ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ
Класификације и номенклатуре
За приказивање годишњих резултата о индустријској производњи у Босни и Херцеговини коришћени су
називи и шифре дјелатности из класификације дјелатности КД БиХ 2010, називи и шифре поткатегорија из
класификације производа по дјелатностима КППД БиХ 2016 (CPA ver. 2.1 из 2015. године) и називи и шифре
производа из номенклатура индустријских производа НИП БиХ 2010.
Класификација дјелатности КД БиХ 2010, која је потпуно усаглашена са ЕУ NACE Rev.2. (Закон о КД БиХ
2010, Службени гласник Босне и Херцеговине бр. 100/08 и 32/10 и Одлука о КД БиХ, Службени гласник
Босне и Херцеговине бр. 47/10) у службеној је употреби у БиХ од 01.01.2011.
Номенклатура индустријских производа - НИП БиХ 2010 је званично објављена у Службеном Гласнику
БиХ, бр. 12/11 и 41/11. Од 2010. године НИП БиХ 2010 је обавезни стандард за годишње статистичко
истраживање индустрије, уз обавезу ажурирања са ЕУ PRODCOM листом сваке године. За референтну
2020. годину, PRODCOM резултати су прикупљени и обрађени кориштењем НИП БиХ/ PRODCOM 2019
номенклатуре као и додатка листе производа везано за заштитну опрему и дезинфекциона средства
усљед појаве COVID-19 пандемије.
НИП БиХ 2010 обухвата одређене производе из подручја и области класификације дјелатности које нису
обухваћене оригиналном ЕУ PRODCOM листом из 2010. године, а то су:
- Област 05 – “Вађење угља и лигнита” и
- Област 06 – “Вађење сирове нафте и природног гаса” у оквиру подручја Б – “Вађење руда и камена”
- Област 19 – “Производња кокса и рафинисаних нафтних производа” у оквиру подручја Ц – “Прерађивачка
индустрија” (осим 19.10.30)
- Област 35 – “Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација” у
оквиру подручја Д “ Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација“
- Област 36 – “Услуге скупљања отпада, обраде и збрињавања отпада; услуге рециклаже материјала“ у
оквиру подручја Е - “Снабдијевање водом; уклањање отпадних вода, управљање отпадом те услуге
санације животне средин е“
- Област 38 - “Услуге скупљања отпада, обраде и збрињавања отпада; услуге рециклаже материјала“
у оквиру подручја Е - “Снабдијевање водом; уклањање отпадних вода, управљање отпадом те услуге
санације животне средине“
Обухват истраживања
ЕУ PRODCOM пропис дефинише основни критеријум избора обухвата истраживања: метод истраживања
мора бити такав да прикупљени подаци од јединица посматрања осигурају покривеност укупне
производње ≥90% сваког разреда дјелатности, по NACE Rev.2. Договорено је да се за ниво БиХ овај
критеријум реализује кроз усаглашени обухват предузећа у ентитетима и БД тако што ће се у популацију
од интереса укључити сва предузећа и њихови дијелови који задовољавају услов да је број запослених
лица ≥ 10 и она предузећа и њихови дијелови чији је годишњи промет ≥ 500.000 КМ. Оквир популације за
избор предузећа укључених у истраживање припремљен је на основу података Статистичког пословног
регистра.
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Табела 1. Индустријска производња и продаја/испорука индустријских производа у Босни и
Херцеговини у 2020.
у 000 КМ

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

B

ПРОИЗВОДИ РУДАРСТВА И ВАЂЕЊА КАМЕНА

05

Угаљ и лигнит

05.2

Лигнит

05.20

Лигнит

05.20.1

Лигнит

05.20.10

Лигнит
0

t

6.412.762

4.405.773

325.224

05.20.10.02 Лигнит

0

t

6.952.968

2.179.646

109.279

0

kg

1.427.410.000

1.450.278.000

60.130

07

Металне руде

07.1

Руде гвожђа

07.10

Руде гвожђа

07.10.1

Руде гвожђа

07.10.10

Руде гвожђа

07.2

Руде обојених метала

07.29

Остале руде обојених метала и њихови концентрати

07.29.1

Остале руде обојених метала и њихови концентрати

07.29.13

Руде и концентрати алуминијума

Руде и концентрати
алуминијума (боксит)
Руде и концентрати
07.29.13.00
алуминијума (боксит)
Руде и концентрати
07.29.13.00
алуминијума (боксит)
07.29.13.00

07.29.15

2)

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

05.20.10.01 Мрки угаљ

Руде гвожђа и концентрати.
Неагломерисани
07.10.10.10
(искључујући пржени пирит
гвожђа)

1)

Произведена
количина

Продата/
испоручена
количина

0+1

kg

619.748.000

619.985.000

40.924

0

kg

474.507.000

478.744.000

31.183

1

kg

145.241.000

141.241.000

9.741

Руде и концентрати олова, цинка и калаја

07.29.15.10 Руде и концентрати олова

0

kg

8.157.000

8.325.000

19.092

07.29.15.20 Руде и концентрати цинка

0

kg

13.176.000

24.250.000

23.406

08

Остали производи од руда и камена

08.1

Камен, пијесак и глина

08.11

Украсни камен и камен за градњу, кречњак, гипс, креда и шкриљац

08.11.1

Украсни камен и камен за градњу

08.11.11

Мрамор и остале врсте кречњачког украсног камена или камена за градњу

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Мрамор и травертин, само
08.11.11.36 изрезан у правоугаоне или
квадратне блокове или плоче
Екозин и други кречњачки
камен за споменике или
08.11.11.50 грађевинарство, јасне
специфичне масе >= 2,5 кг/10
м³

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

kg

1.817.000

1.815.100

968

0

kg

272.759.000

146.065.000

2.669

Гранит, пјешчар и остале врсте украсног камеа и камена за градњу

08.11.12.33

Гранит, сиров или грубо
клесан

0

kg

4.554.000

4.569.000

1.085

0

kg

30.939.000

30.939.000

308

08.11.20.30 Сирови гипс, анхидрид

0

kg

140.994.000

140.994.000

2.100

Флукс кречњака, кречњак
и друге врсте кречњачког
камена који се користи
за производњу креча или
08.11.20.50
цемента (искљ. дробљени
агрегат кречњака и
кречњачки архитектонскограђевински камен)

0

kg

2.895.173.690

2.937.729.180

22.555

08.11.30.10 Креда

0

kg

18.677.500

6.382.900

158

Доломит, необрађен, грубо
клесан или само изрезан у
блокове или плоче (искљ.
калцинисан или синтерован
доломит, агломерисан
08.11.30.30
доломит и ломљени или
дробљени доломит за
агрегате бетона, насипање
путева или жељезничких
пруга или др.)

0

kg

25.550.000

9.835.000

60

0

kg

8.271.800

8.271.800

73

0

kg

119.197.570

118.011.115

2.461

08.11.2

Кречњак и гипс

08.11.20

Кречњак и гипс

08.11.3

Креда и доломит, некалцинован

08.11.30

Креда и некалцинован доломит

08.11.4

Шкриљац

08.11.40

Шкриљац

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

2)

Продата/
испоручена
количина

0

08.11.12

08.11.12.50 Пјешчар

1)

Произведена
количина

08.12

Шљунак, пијесак, глина и каолин

08.12.1

Шљунак и пијесак

08.12.11

Природни пијесак

08.12.11.50

Силикатни пијесак (кварцни
или индустријски пијесак)

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

20 Агенција за статистику Босне и Херцеговине

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

u 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Пијесак попут глиненог
пијеска, каолинског пијеска,
08.12.11.90 фелспатног пијеска (искљ.
силикатни пијесак и онај који
садржи метале)
08.12.12

08.12.12.10

kg

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

994.529.273

946.564.463

7.040

Камени гранулат, одломци и прах; облуци, шљунак
Шљунак и облутак који се
користе за агрегате бетона,
за насипање путева или
жељезничких пруга или за
друга насипања; шиндра и
кремен
Шљунак и облутак који се
користе за агрегате бетона,
за насипање путева или
жељезничких пруга или за
друга насипања; шиндра и
кремен
Шљунак и облутак који се
користе за агрегате бетона,
за насипање путева или
жељезничких пруга или за
друга насипања; шиндра и
кремен
Вапненац, доломит и остали
вапненачки камен, ломљен
или дробљен

kg

1.413.247.611

1.375.968.442

9.861

0

kg

1.381.472.611

1.345.834.442

9.705

1

kg

31.775.000

30.134.000

156

0

kg

479.498.114

383.472.114

3.768

Остали ломљени или дробљени
камен, врсте која се обично
користи за агрегате за бетон,
за насипање путева или
08.12.12.40 жељезничких пруга те за друга
насипања (искључујући облутке,
шљунак, крупне бјелутке,
кремен, вапненац, доломит и
остали вапненачки камен)

0+1

kg

5.490.264.240

5.305.755.770

48.884

Остали ломљени или
дробљени камен, врсте која
се обично користи за агрегате
за бетон, за насипање путева
или жељезничких пруга те за
08.12.12.40
друга насипања (искључујући
облутке, шљунак, крупне
бјелутке, кремен, вапненац,
доломит и остали вапненачки
камен)

0

kg

5.112.443.240

4.927.934.770

46.933

Остали ломљени или
дробљени камен, врсте која
се обично користи за агрегате
за бетон, за насипање путева
или жељезничких пруга те за
08.12.12.40
друга насипања (искључујући
облутке, шљунак, крупне
бјелутке, кремен, вапненац,
доломит и остали вапненачки
камен)

1

kg

377.821.000

377.821.000

1.951

08.12.12.10

08.12.12.35

2)

0

Произведена
количина

0+1

08.12.12.10

1)

Јединица
Тип
производње
мјере

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Продата/
Вриједност
испоручена продаје / накнаде
количина
за испоруку
Мјешавине троске и сличних индустријских отпадака, без обзира садрже ли или не садрже облутке,
08.12.13
шљунак, шиндру и кремен за употребу у грађевинарству
Мјешавине шљаке и сличних
индустријских отпадака без
обзира да ли садрже или не
0
kg
152.396.000
107.562.600
1.035
08.12.13.00
садрже облутке, шљунак,
шиндру и кремен за употребу
у грађевинарству

Шифра

Назив дјелатности и
производа

08.12.2

Глина и каолин

08.12.21

Каолин и остале каолинске глине
0+1

kg

108.174.300

101.383.300

400

08.12.21.40 Каолин, некалциниран

0

kg

25.281.000

18.490.000

203

08.12.21.40 Каолин, некалциниран

1

kg

82.893.300

82.893.300

197

0

kg

8.078.000

7.812.000

186

08.12.21.60

Каолинска глина (куглична и
пластична глина)

08.12.22

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

08.12.22.10 Бентонит

0+1

kg

69.183.000

79.647.000

1.047

08.12.22.10 Бентонит

0

kg

13.036.000

23.500.000

823

08.12.22.10 Бентонит

1

kg

56.147.000

56.147.000

225

kg

947.838.000

948.347.650

14.657

08.9

Производи рударства и вађења, д. н.

08.93

Со и чисти натријум хлорид, морска вода

08.93.1

Со и чисти натријум хлорид, морска вода

08.93.10

Со и чисти натријум хлорид, морска вода

0

08.99

Остали производи рударства и вађења, д. н.

08.99.1

Природни битумен и асфалт; асфалтити и асфалтне стијене

08.99.10

Природни битумен и асфалт; асфалтити и асфалтне стијене

08.99.10.00
08.99.2
08.99.29

Природни битумен и асфалт;
0
kg
51.319.400
51.319.400
4.886
асфалтити и асфалтне стијене
Драго и полудраго камење; индустријски дијаманти, необрађени или једноставно отпиљени,
расјечени или грубо брушени; пловучац; корунд; природни корунд, природни гранат и остали
природни абразиви; остали минерали
Остали минерали

08.99.29.00 Остали минерали

2)

Произведена
количина

08.12.21.40 Каолин, некалциниран

Со (укљ. денатурисану со, али
искљ. со за људску исхрану)
и чисти натријум-хлорид, у
08.93.10.00 воденом раствору или не, или
која садржи додато средство
против стврдњавања или за
расипање

1)

Јединица
Тип
производње
мјере

0

C

ПРОИЗВОДИ ПРЕРАÐИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ

10

Прехрамбени производи

kg

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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652.000

0

0

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Продата/
испоручена
количина

Шифра

Назив дјелатности и
производа

10.1

Конзервисано месо и месни производи

10.11

Прерађено и конзервисано месо

10.11.1

Месо од говеда, свиња, оваца, коза, коња и других копитара, свјеже или хлађено

10.11.11

Говеђе месо, свјеже или хлађено

Јединица
Тип
производње
мјере

Говедина и телетина свјежа
10.11.11.40 или хлађена, цијела, полутке
и четвртине с костима
Говедина и телетина, свјежа
10.11.11.90
или хлађена, у дијеловима
10.11.12
10.11.12.30

10.11.12.30

10.11.12.30

10.11.12.50

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

0

kg

5.248.811

5.182.018

44.041

0

kg

16.289.653

14.888.627

119.578

0+1

kg

3.581.810

3.193.417

28.769

0

kg

3.427.930

3.039.537

26.822

1

kg

153.880

153.880

1.947

0

kg

5.258.076

4.450.467

25.988

0

kg

77.181

77.181

656

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

Свињетина, свјежа или
хлађена (укљ. свјеже месо
привремено конзервисано
10.11.12.90
сољу; искљ. цијело, полутке,
бутове, плећке и њихове
дјелове с костима)
10.11.13

Произведена
количина

Овчије месо, свјеже или хлађено

Јагњетина и овчетина,
10.11.13.00 свјежа или хлађена, цијела,
0
kg
727.414
724.303
9.369
половине и дијелови
Јестива изнутрица и остаци од говеда, свиња, оваца, коза, коња и других копитара, свјежи или
10.11.2
хлађени
10.11.20

Јестиви отпаци и остаци од говеда, свиња, оваца, коза, коња и других копитара, свјежи или хлађени

Јестиви отпаци и остаци од
говеда, свиња, оваца, коза,
10.11.20.00
коња и других копитара,
свјежи или хлађени

2)

kg

232.906

10.11.4

Чупана вуна и сирове коже од говеда и других копитара, оваца и коза

10.11.42

Цијеле сирове коже говеда или копитара

Сирова кожа говеда и
10.11.42.00 копитара, цијела (осим оних
повезаних са ЦТ-ом 4101.90)
1)

0

0

ком

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

205.053

57.219

308

205.577

13.517

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

10.11.43

Остале сирове коже говеда или копитара

10.11.43.00

Остале сирове коже и крзна
говеда и копитара

10.11.44

Сирове овчије или јагњеће коже

Јединица
Тип
производње
мјере

10.11.44.00 Овчија или јагњећа кожа

10.11.60

Сирови отпаци и остаци, нејестиви

876

0

ком

137.930

137.412

360

0

kg

576.190

208.053

1.165

0

kg

103.069

102.998

242

0

kg

58.248

34.627

121

0

kg

388.910

388.910

5.553

0+1

kg

5.338.290

5.505.621

17.811

0

kg

4.181.824

4.180.283

15.056

1

kg

1.156.466

1.325.338

2.755

0

kg

25.107.675

25.663.947

113.533

0

kg

64.666

64.666

632

0

kg

204.819

204.819

512

0

kg

481.750

459.100

2.241

kg

1.220.133

1.235.566

3.053

10.12

Прерађено и конзервисано месо перади

10.12.1

Месо живине, свјеже или хлађено

10.12.10

Месо живине, свјеже или хлађено

10.12.10.10
10.12.10.10
10.12.10.10
10.12.10.50
10.12.10.60

Свјеже или хлађено месо
пилића, цијело
Свјеже или хлађено месо
пилића, цијело
Свјеже или хлађено месо
пилића, цијело
Свјеже или хлађено месо
пилића, сјечено
Свјеже или хлађено ћуреће
месо, сјечено

10.12.2

Месо живине, замрзнуто

10.12.20

Месо живине, замрзнуто

Замрзнуто пилеће месо,
цијело
Замрзнуто месо пилића,
10.12.20.53
сјечено
10.12.20.13

2)

262.242

Масти од говеда, оваца, коза или свиња

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

1)

263.940

10.11.50

Сирови отпаци и остаци, нејестиви

10.12.4

Јестиве изнутрице и остаци од живине

10.12.40

Јестиви отпаци и остаци од живине

10.12.40.00

Јестиви отпаци и остаци од
живине

0

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

kg

Масти од говеда, оваца, коза или свиња

10.11.6

Продата/
испоручена
количина

0

10.11.5

Свињска масноћа очишћена
од меса, свјежа, расхлађена,
10.11.50.40 замрзнута, сољена, у
саламури или димљена (искљ.
топљену)
Свињска маст и остале
10.11.50.60
свињске масноће, топљене
Масноће од говеда, оваца и
10.11.50.70
коза, сирове или топљене

Произведена
количина

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Назив дјелатности и
производа

10.13

Производи од меса и меса перади

10.13.1

Припремљено и конзервисано месо, јестиве месне изнутрице и остаци те крв

10.13.11

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

Произведена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

0

kg

902.739

938.617

5.715

Свињско месо са стомака и
његови дијелови, сољени,
10.13.11.50
у саламури, сушени или
димљени

0

kg

665.564

647.528

5.370

Свињетина, сољена, у
саламури, сушена или
димљена (укљ. сланину,
10.13.11.80 бедра и њихове дијелове;
искљ. шунке, плећке и њихове
дијелове с костима, месо са
стомака и њихови дијелови)

0

kg

147.061

150.903

1.417

kg

2.039.948

1.999.227

32.844

Говеђе месо, сољено, сушено или димљено

Говедина и телетина, сољена,
10.13.12.00 у саламури, сушена или
димљена
10.13.13

10.13.14

0

Остало месо и јестиви месни отпаци и остаци, сољени, у саламури, сушени или димљени (осим
свињскога и говеђег меса); јестиво брашно и крупица од меса или јестивих месних отпадака и
остатака

Месо, сољено, у саламури,
сушено или димљено; јестиво
брашно и крупица од меса
или од нуспроизвода клања
10.13.13.00
(искључујући свињетину,
говедину и телетину, сољену,
у саламури, сушену или
димљену)

2)

Јединица
Тип
производње
мјере

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

10.13.12

1)

Продата/
испоручена
количина

Шифра

0

kg

330.742

326.031

1.996

Кобасице и слични производи од меса, јестивих отпадака и остатака или крви

Кобасице и слични производи
и производи на бази
10.13.14.30
џигерице (искључујући готова
јела и оброке)

0

kg

6.337.496

6.196.683

33.359

Кобасице и слични производи
од меса, изнутрица или крви
и производима на њима
10.13.14.60
базираним (искључујући
кобасице од џигерице, готова
јела и оброке)

0+1

kg

23.895.078

24.015.668

118.667

Кобасице и слични производи
од меса, изнутрица или крви
и производима на њима
10.13.14.60
базираним (искључујући
кобасице од џигерице, готова
јела и оброке)

0

kg

22.969.728

23.090.318

117.616

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Кобасице и слични производи
од меса, изнутрица или крви
и производима на њима
10.13.14.60
базираним (искључујући
кобасице од џигерице, готова
јела и оброке)
10.13.15

10.13.15.15

925.350

925.350

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

1.051

Остало припремљено и конзервисано месо, јестиви месни оптпаци и остаци те крв
Припремљена или
конзервисана џигерица
осталих животиња
(искључујући кобасице и
готова јела и оброке)
Остало месо живине,
припремљено или
конзервисано (искључујући
кобасице, производе од
џигерице и готова јела и
оброке)
Свињско месо, припремљено
или конзервисано: бутови и
одресци бутова (искључујући
готова јела и оброке)
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)

kg

180.108

161.237

1.537

0

kg

11.521.154

11.187.442

91.752

1

kg

221.527

221.527

264

0

kg

70.210

70.210

491

Остало припремљено
или конзервисано месо,
изнутрице и мјешавине од
домаће свиње, укључујући
10.13.15.75 мјешавине (искључујући
кобасице и сличне производе,
хомогенизоване производе,
производе од џигерице и
готова јела и оброке)

0

kg

118.802

124.654

517

Припремљено или
конзервисано месо или
изнутрице од говеда
(искључујући кобасице
10.13.15.85
и сличне производе,
хомогенизоване производе,
производе од џигерице и
готова јела и оброке)

0

kg

2.882.620

2.842.656

22.392

10.13.15.45

10.13.15.65

2)

kg

Продата/
испоручена
количина

0

10.13.15.35

1)

1

Произведена
количина

10.2

Прерађене и конзервисане рибе, љускари и мекушци

10.20

Прерађене и конзервисане рибе, љускари и мекушци

10.20.1

Рибе, свјеже, хлађене или замрзнуте

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Продата/
испоручена
количина

Шифра

Назив дјелатности и
производа

10.20.11

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

Свјежи или хлађени рибљи
филети и рибље месо
10.20.11.10
(укључујући пераје морског
пса), мљевено или не
10.20.13

Замрзнута морска риба,
цијела
Замрзнута слатководна риба,
10.20.13.60
цијела

0

kg

42.842

42.842

571

0

kg

176.182

176.182

1.598

0

kg

75.913

75.913

448

0

kg

87.691

87.691

927

kg

3.355

3.355

37

5.277

183

Рибље месо (мљевено или не), замрзнуто

Замрзнуто рибље месо,
10.20.15.10 мљевено или не (искључујући
филете и сурими)
10.20.2

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

Рибљи филети, замрзнути

10.20.14.00 Рибљи филети, замрзнути
10.20.15

Произведена
количина

Риба, замрзнута

10.20.13.30

10.20.14

Јединица
Тип
производње
мјере

0

Рибе, другачије припремљене или конзервисане; кавијар и замјене кавијару

Рибе, укључујући филете,
димљене
Димљена пастрмка
(укључујући филете,
10.20.24.70
искључујући главе, репове и
желуце)
10.20.24

10.20.25

2)

kg

5.277

Рибе, другачије припремљене и конзервисане, сем припремљених рибљих јела

Лосос, припремљен или
конзервисан, цијели или
10.20.25.10 у комадима (искључујући
мљевене производе и готова
јела и оброке)
Припремљене или
конзервисане срделе, велике
срделе и папалине, цијеле
10.20.25.30
или у комадима (искључујући
мљевене производе и готова
јела и оброке)
Туне и сл. рибе, припремљене
или конзервисане, цијеле
или у комадима, немљевене
10.20.25.40
(искључујући мљевене
производе и готова јела и
оброке)

1)

0

0

kg

50.884

49.690

811

0

kg

456.000

456.000

2.750

0

kg

576.152

602.179

7.774

Скуша, припремљена или
конзервисана, цијела или
10.20.25.50 у комадима (искључујући
мљевене производе и готова
јела и оброке)

0

kg

75.000

64.500

665

Инћуни, припремљени или
конзервисани, цијели или
10.20.25.60 у комадима (искључујући
мљевене производе и готова
јела и оброке)

0

kg

109.000

109.000

4.270

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра
10.20.3

Продата/
Вриједност
испоручена продаје / накнаде
количина
за испоруку
Љускари, мекушци, морске алге и остали водени бескичмењаци, замрзнути, припремљени или
конзервисани

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Произведена
количина

10.20.31

Ракови, замрзнути, сушени, сољени или у саламури

10.20.31.00

Ракови, замрзнути, сушени,
сољени или у саламури

10.20.32

Мекушци, замрзнути, сушени, сољени или у саламури

0

kg

62.439

62.439

Мекушци (капице, дагње,
сипа, лигња и хоботница),
10.20.32.50
0
kg
77.473
77.473
замрзнути, сушени, сољени
или у саламури
Ракови, мекушци и остали водени бескичмењаци и морске алге, другачије припремљени или
10.20.34
конзервисани
Ракови, мекушци и остали
водени бескичмењаци
10.20.34.00 и морске алге, другачије
0
kg
540.415
540.415
припремљени или
конзервисани
10.3

Прерађено и конзервисано воће и поврће

10.31

Прерађени и конзервисани кромпир

10.31.1

Прерађени и конзервисани кромпир

10.31.14

Кромпир, припремљен или конзервисан

Кромпир припремљен или
конзервисан, укључујући
чипс (искљ. замрзнут, сушен,
10.31.14.60
у сирћету или сирћетној
киселини, у облику брашна,
праха или пахуљица)

8.403

kg

1.781.140

1.798.472

25.583

0

l

312.769

151.359

219

0

kg

0

0

0

0

l

0

0

0

0

l

331.650

362.614

1.151

0

l

33.328

38.240

269

10.32.16.00 Сок од јабуке

0+1

l

329.101

410.008

1.169

10.32.16.00 Сок од јабуке

0

l

264.831

345.738

1.117

10.32.16.00 Сок од јабуке

1

l

64.270

64.270

51

10.32

Сокови од воћа и поврћа

10.32.1

Сокови од воћа и поврћа

10.32.11

Сок од парадајза

10.32.12

Сок од поморанџе

Неконцентрисани сок од
поморанџе, замрзнут
Неконцентрисани сок од
10.32.12.20
поморанџе (искљ. замрзнути)
10.32.12.10

10.32.12.30 Сок од поморанџе, д. н.
10.32.14

Сок од ананаса

10.32.14.00 Сок од ананаса
10.32.16

2)

861

0

10.32.11.00 Сок од парадајза

1)

609

Сок од јабуке

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

10.32.17

Мијешани сокови, од воћа и поврћа

10.32.17.00

Мјешавине сокова, од воћа и
поврћа

10.32.19

Остали сокови од воћа и поврћа

10.32.19.20

10.32.19.30
10.32.19.30
10.32.19.30

Јединица
Тип
производње
мјере

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

29.244.712

29.982.530

27.015

0

l

498.314

612.306

1.797

0+1

l

2.851.693

2.898.559

2.800

0

l

2.805.940

2.854.948

2.756

1

l

45.753

43.611

44

10.39.1

Прерађено и конзервисано поврће, сем кромпира

10.39.11

Поврће, замрзнуто
kg

250.136

172.508

518

0

kg

126.739

0

0

0

kg

238.167

227.155

14.797

Поврће, сушено

Сушене гљиве и тартуфи,
цијели, сјецкани, резани,
10.39.13.50
мљевени или у праху, али не
даље припремљени
10.39.16

0

Поврће, привремено конзервисано

Поврће привремено
конзервисано сумпордиоксидом, у саламури,
у сумпорисаној води
10.39.12.00
или другим растворима
за конзервисање, али у
том стању непогодни за
непосредну исхрану
10.39.13

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

l

Остало прерађено и конзервисано воће и поврће

10.39.12

Продата/
испоручена
количина

0

10.39

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

Произведена
количина

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

Грашак, конзервисан на
други начин осим у сирћету
10.39.16.00 или сирћетној киселини,
0
kg
84.966
5.966
искључујући онај у готовим
јелима од поврћа
Остало поврће (сем кромпира), конзервисано, али не у сирћету или сирћетној киселини, сем
10.39.17
припремљених јела од поврћа
Конзервисан парадајз, цио
или у кришкама (искључујући
онај у готовим јелима од
10.39.17.10
поврћа и конзервисан
парадајз у сирћету или
сирћетној киселини)
1)
2)

0

kg

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

242.366

202.000

14

606

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра
10.39.17.21
10.39.17.25

10.39.17.30

10.39.17.50

10.39.17.90

10.39.18

10.39.18.00

10.39.2
10.39.21
10.39.21.00

10.39.21.00

10.39.21.00
10.39.22
10.39.22.30

10.39.22.90

10.39.23

10.39.23.30

1)
2)

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Произведена
количина

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

Неконцентровани пире и
0
kg
0
0
0
паста од парадајза
Концентровани пире и паста
0
kg
60.372
27.345
123
од парадајза
Припремљене и
конзервисане гљиве и
тартуфи (искључујући готова
0
kg
392.029
271.034
2.209
јела од поврћа, гљива и
тартуфа, сушених, замрзнутих
или конзервисаних у сирћету
или сирћетној киселини)
Конзервисани кисели
купус (искључујући готова
јела од поврћа и киселог
0
kg
85.070
101.765
157
купуса, сушен, замрзнут или
конзервисан у сирћету или
сирћетној киселини)
Поврће и мјешавине поврћа,
д. н. (искључујући готова јела
0
kg
1.986.968
1.893.542
3.754
од поврћа и смрзнуто поврће
и мјешавине поврћа)
Поврће (сем кромпира), воће, орашасти плодови и остали јестиви дијелови биљака, припремљени
или конзервисани у сирћету или сирћетној киселини
Поврће (искљ. кромпир),
воће, коштуњичаво воће
и други јестиви дијелови
0
kg
5.999.382
4.888.129
11.440
биљака, припремљени или
конзервисани у сирћету или
сирћетној киселини
Прерађено и конзервисано воће и орашасти плодови
Воће и орашасти плодови, некувани или кувани, замрзнути
Замрзнуто воће, коштуњаво
воће, некувано или кувано на
0+1
kg
8.626.003
7.853.792
пари или у врелој води
Замрзнуто воће, коштуњаво
воће, некувано или кувано на
0
kg
8.152.773
7.380.562
пари или у врелој води
Замрзнуто воће, коштуњаво
воће, некувано или кувано на
1
kg
473.230
473.230
пари или у врелој води
Џемови, воћни желеи те пире и пасте од воћа или орашастих плодова
Џемови, мармеладе, желеи,
пиреи и пасте од цитрусног
0
kg
409.916
308.948
воћа, кувани (искључујући
хомогенизоване произоде)
Џемови, мармеладе, воћни
желеи, пиреи и пасте од воћа
и орашастог воћа, кувани
0
kg
2.506.316
2.842.787
(искључујући хомогенизоване
производе од цитрусног воћа)
Орашасти плодови и кикирики, пржени, сољени или другачије припремљени
Кикирики, припремљен или
конзервисан (укљ. кикирикипутер; искљ. у сирћету или
0
kg
561.226
569.091
сирћетној киселини, замрзнут,
пире и пасте)

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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17.717

17.528

189

1.976

9.163

3.137

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Припремљено или
конзервисано коштуњичаво
воће (осим кикирикија);
и остале сјеменке и
10.39.23.90
мјешавине (искљ. у сирћету
или сирћетној киселини,
замрзнуто, пире и пасте,
конзервисане у шећеру)
10.39.29

10.4

Биљна и животињска уља и масти

10.41

Уља и масти

10.41.2

Сирова биљна уља

10.41.23

Сирово уље од сјемена сунцокрета

Сирово уље сјемена
сунцокрета, шафранике и
10.41.23.00
њихове фракције (искљ.
хемијски модификоване)

436.558

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

431.854

2.205

0

kg

215.630

196.231

1.004

0

kg

202

36.560

147

0

kg

86.701.583

22.970.120

33.294

kg

1.750.533

1.088.222

1.661

Сирово уље репице, уљане репице и горушице

Сирово уље репице, уљане
репице или горушице и
10.41.24.10
његове фракције (искљ.
хемијски модификоване)
10.41.29

kg

Продата/
испоручена
количина

Остало припремљено, сушено или конзервисано воће и орашасти плодови

Сушено воће (искључујући
грожђе); мјешавине сушеног
10.39.29.30
орашастог воћа и/или
сушеног воћа
Воће, припремљено или
10.39.29.50 конзервисано, д. н. (искљ.
Мüсле)

10.41.24

0

Произведена
количина

0

Остала сирова биљна уља

Остала сирова биљна уља
10.41.29.10 (искључујући хемијски
0
kg
4.872.747
562.871
1.433
модификована уља)
Уљане погаче и остали крути остаци биљних уља и масти; брашно и крупица од сјемења уљарица
10.41.4
или плодова
10.41.41

Уљане погаче и остали крути остаци биљних уља и масти

Уљане погаче и остали
10.41.41.30 чврсти остаци добијени
екстракцијом уља из соје
Уљане погаче и остали
чврсти остаци добијени
10.41.41.50
екстракцијом масноћа или
уља од сјемена сунцокрета
Уљане погаче и остали
чврсти остаци добијени
10.41.41.70 екстракцијом масноћа или
уља од репице или уљане
репице

1)
2)

0

kg

19.987.866

19.700.480

14.249

0

kg

40.859.191

40.337.137

15.344

0

kg

2.432.360

2.457.860

934

10.41.5

Рафинисана уља, сем остатака

10.41.51

Сојино уље и његове фракције, рафинисано, али хемијски немодификовано

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Рафинисано сојино уље и
10.41.51.00 његове фракције (искљ.
хемијски модификоване)
10.41.54

0

0

0

2)

2.960.257

4.778

kg

72.227.793

56.084.254

95.557

kg

1.027.541

785.486

1.475

Остала уља и њихове фракције, рафинисане, али хемијски немодификоване; чврсте биљне
масти и остала биљна уља (сем кукурузног) и њихове фракције, д. н., рафинисане, али хемијски
немодификоване

Остала уља и њихове
фракције, рафинисане, али
хемијски немодификоване;
чврсте биљне масти и друга
10.41.59.00
биљна уља (искљ. кукурузно
уље) и њихове фракције, д.н.
рафинисане, али хемијски
немодификоване

1)

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

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

Рафинисано уље репице,
уљане репице, горушице
10.41.56.00
и њихове фракције (искљ.
хемијски модификовано)
10.41.59

6.579.417

Продата/
испоручена
количина

Уље од сјемена сунцокрета и његове фракције, рафинисано, али хемијски немодификовано

Рафинисано уље од сјемена
сунцокрета, шафранике и
10.41.54.00
њихове фракције (искљ.
хемијски модификовано)
10.41.56

kg

Произведена
количина

0

kg

17.119

17.683

240

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

0

kg

928.957

927.217

847

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

0+1

kg

165.873.730

163.359.798

159.513

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

0

kg

146.545.805

144.404.947

143.745

10.5

Млијечни производи

10.51

Производи од млијека и сира

10.51.1

Прерађено течно млијеко и павлака

10.51.11

Прерађено течно млијеко

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Млијеко и павлака са
садржајем > 1 % али <= 6
% масеног удјела масноће,
10.51.11.42 неконцентрисани, без
додатог шећера или других
заслађивача, у амбалажи за
директну употребу <= 2 л
10.51.12

1)
2)

1

kg

Произведена
количина

Продата/
испоручена
количина

19.327.925

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

18.954.851

15.768

Млијеко и павлака с више од 6 % масти, неконцентрисано и незаслађено

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

0+1

kg

14.331.980

14.364.947

27.428

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

0

kg

13.655.696

13.688.999

26.306

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

1

kg

676.284

675.948

1.122

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

0

kg

0

0

0

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

0

kg

526.950

526.896

1.603

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

0

kg

3.546.526

3.546.526

11.537

10.51.2

Млијеко и павлака у чврстим облицима

10.51.21

Обрано млијеко и павлака у праху

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Обрано млијеко у праху
(млијеко и павлака у чврстом
стању, са садржајем <= 1.5
10.51.21.30
% масеног удјела масноће),
у амбалажи за директну
употребу <= 2,5 кг

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

kg

37.346

37.346

500

0

kg

191.974

149.436

1.591

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

0

kg

21.460

21.428

197

Млијечни намази са
10.51.30.70 садржајем < 80 % масеног
удјела масноће

0

kg

1.137.114

1.137.465

8.914

Неферментисани или
несољени свјежи сир
10.51.40.30
(укључујући сир од сурутке и
скуту)

0

kg

6.334.135

6.282.696

27.750

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

0

kg

1.196.604

1.134.047

12.900

10.51.3

Маслац и млијечни намази

10.51.30

Маслац и млијечни намази

10.51.30.30

Путер са садржајем <= 85 %
масеног удјела масноће

10.51.4

Сир и урда

10.51.40

Сир и урда

10.51.40.70

Топљени сир (искљ. рендани
или у праху)

0+1

kg

282.775

300.078

2.874

10.51.40.70

Топљени сир (искљ. рендани
или у праху)

0

kg

267.773

267.773

2.570

10.51.40.70

Топљени сир (искљ. рендани
или у праху)

1

kg

15.002

32.305

304

10.51.5

Остали млијечни производи

10.51.52

Јогурт и остало ферментисано или закисељено млијеко и павлака

Кисело млијеко, павлака,
10.51.52.41 јогурт и други ферментисани
производи
2)

Произведена
количина

0

Кисело млијеко, павлака,
10.51.52.41 јогурт и други ферментисани
производи
Кисело млијеко, павлака,
10.51.52.41 јогурт и други ферментисани
производи

1)

Јединица
Тип
производње
мјере

0+1

kg

50.207.595

50.200.748

85.255

0

kg

48.446.341

48.431.820

83.592

1

kg

1.761.254

1.768.928

1.663

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

34 Агенција за статистику Босне и Херцеговине

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

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

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

kg

3.504.500

3.504.500

4.906

Сурутка и модификована
сурутка, у праху, гранулама
10.51.55.30 и ост. чврстим облицима,
концентрисана или
неконцентрисана, заслађена

0

kg

12.380

12.380

8

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

0

kg

723.152

723.152

428

0

kg

426.055

427.864

1.155

l

465.090

477.183

1.932

10.51.56

Сурутка

Млијечни производи, д.н.

Производи који се састоје од
10.51.56.00 природних састојака млијека,
д.н.
10.52

Сладолед

10.52.1

Сладолед и друге смрзнуте смјесе

10.52.10

Сладолед и слични јестиви ледени производи

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

0

10.6

Млинарски производи, скроб и скробни производи

10.61

Млинарски производи

10.61.2

Брашно од житарица и поврћа; њихове мјешавине

10.61.21

Брашно од пшенице или суражице

10.61.21.00

Брашно од пшенице или
суражице

0+1

kg

251.955.827

245.207.523

145.216

10.61.21.00

Брашно од пшенице или
суражице

0

kg

251.925.767

245.177.463

145.211

10.61.21.00

Брашно од пшенице или
суражице

1

kg

30.060

30.060

5

10.61.22

Брашно осталих житарица
0

kg

280.128

269.560

224

Брашно осталих житарица
10.61.22.00 (искључујући пшеницу или
суражицу)
10.61.24
2)

Продата/
испоручена
количина

0

10.51.55

1)

Произведена
количина

Мјешавине за припремање пекарских производа

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Мјешавине и тијеста за
израду хљеба, колача, пецива,
бисквита, вафла, облатни,
10.61.24.00
двопека, тоста и сличних
печених производа и остали
пекарски производи

121.727

Прекрупа, крупица, пелете и остали производи од житарица

10.61.31

Прекрупа и крупица од пшенице

Прекрупа и крупица од тврде
пшенице
Прекрупа и крупица од
10.61.31.35
обичне пшенице и пира
10.61.32

10.61.33

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

130.759

607

0

kg

177.200

172.308

112

0

kg

635.084

623.754

289

kg

2.726.578

2.728.417

1.054

Прекрупа, крупица и пелете од житарица, д. н.

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

0

Житарице за доручак и остали производи од житарица

Житарице; ваљане, у
пахуљицама, ољуштене,
10.61.33.33
перлиране, резане или
гњечене (искљ. пиринач)
Производи типа “Мüсле” на
10.61.33.51 бази непржених пахуљица
житарица
Остала припремљена храна,
10.61.33.53 добијена бубрењем или
пржењем житарица

0

kg

110.790

82.873

166

0

kg

0

0

0

0

kg

0

0

0

10.61.4

Посије (мекиње) и остали остаци од обраде житарица

10.61.40

Посије (мекиње) и остали остаци од обраде житарица

Посије и остали остаци од
10.61.40.10 просијавања, мљевења или
друге обраде кукуруза
Пиринчане мекиње и остали
остаци од просијавања,
10.61.40.30
мљевења и друга обрада
пиринча
Пшеничне мекиње (посије)
и остали остаци од
10.61.40.50
просијавања, мљевења или
друге обраде пшенице
Пшеничне мекиње (посије)
и остали остаци од
10.61.40.50
просијавања, мљевења или
друге обраде пшенице
Пшеничне мекиње (посије)
и остали остаци од
10.61.40.50
просијавања, мљевења или
друге обраде пшенице

2)

kg

10.61.3

10.61.31.33

1)

0

Произведена
количина

0

kg

810.102

820.772

259

0

kg

228.163

288.628

87

0+1

kg

77.059.410

76.884.300

19.835

0

kg

77.052.145

76.877.035

19.834

1

kg

7.265

7.265

1

10.7

Пекарски производи, производи од брашна и колачи

10.71

Хљеб, свјежа пецива и колачи

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

10.71.1

Хљеб, свјежа пецива и колачи

10.71.11

Свјежи хљеб

Свјеж хљеб, који у сувом
стању садржи <= 5 % шећера
и <= 5 % масеног удјела
10.71.11.00
масноће (искључујући с
додатком меда, јаја, сира или
воћа)
10.71.12

Продата/
испоручена
количина

kg

40.202.967

38.585.646

72.705

0

kg

11.819.983

11.848.852

54.513

Двопек и кекси; трајна пецива и колачи

10.72.1

Двопек и кекси; трајна пецива и колачи

10.72.11

Хрскави хљеб (крисп), двопек, тостирани хљеб и слични препечени производи
0

kg

21.122

20.970

134

0

kg

360.133

250.253

752

10.72.11.50

Двопек, тост-хљеб и слични
тост-производи

10.72.12

Медењаци и слични производи; слатки кекси; вафли и облатне

10.72.12.30

10.72.12.53

10.72.12.55

10.72.12.57

10.72.12.59

10.72.19

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

0

10.72

10.72.11.30 Хрускави хљеб (крисп)

Медењаци зачињени
ђумбиром и слично
Слатки кекс, вафли и облатне,
потпуно или дјелимично
пресвучени или прекривени
чоколадом или другим
производима који садрже какао
Слатки кекс (укључујући
сендвич-кекс; искључујући
потпуно или дјелимично
пресвучени или прекривени
чоколадом или другим
производима који садрже
чоколаду)
Вафли и облатне са садржајем
> 10 % масеног удјела
воде у готовом производу
(искључујући корнете за
сладолед, сендвич-вафле и
остале сличне производе)
Вафли и облатне (укључујући
слане) (искључујући потпуно
или дјелимично пресвучене
или прекривене какаом или
другим производима који
садрже какао)

0

kg

664.460

673.468

1.778

0

kg

17.973.588

17.688.199

63.719

0

kg

3.424.458

3.425.201

6.280

0

kg

179.869

181.434

464

0

kg

139.575

167.709

573

kg

5.830

5.830

20

Остали суви и трајни пекарски производи

Хостије; празне капсуле
погодне за фармацеутске
10.72.19.20 потребе; облатне за
печаћење; рижин папир и
слични производи
2)

Произведена
количина

Свјежа пецива и колачи

Колачи и пецива; остали
10.71.12.00 пекарски производи са
додатим заслађивачима

1)

Јединица
Тип
производње
мјере

0

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Кекс (искљ. потпуно или
дјелимично пресвучени
или прекривени чоколадом
10.72.19.40
или другим производима
који садрже какао, вафле и
облатне)
Зачињени или слани
10.72.19.50 истиснути или експандирани
производи
Пекарски производи,
без додатка заслађивача
(укључујући палачинке, пите,
пице; искључујући сендвиче,
10.72.19.90
крисп, вафле, облатне,
двопек, тост, зачињене или
слане екструдиране или
експандиране производе)

Произведена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

0

kg

1.298.729

1.356.163

4.834

0

kg

864.113

864.645

5.270

0

kg

2.315.934

2.319.307

8.284

10.73

Макарони, резанци, кускус и слични производи од брашна

10.73.1

Макарони, резанци, кускус и слични производи од брашна

10.73.11

Макарони, резанци, кускус и слична тјестенина

Некувана тјестенина с јајима
10.73.11.30 (искљ. пуњену и другачије
припремљену)
Некувана тјестенина (искљ.
10.73.11.50 с јајима, пуњену и другачије
припремљену)

Продата/
испоручена
количина

0

kg

2.593.926

2.674.674

6.717

0

kg

1.063.441

1.053.172

1.768

10.8

Остали прехрамбени производи

10.81

Шећер

10.81.1

Сирови или рафинисани шећер од шећерне трске или шећерне репе; меласе

Рафинисани шећер од шећерне трске или шећерне репе те хемијски чиста сахароза, у чврстом стању,
без додатих материја за ароматизацију и за бојење
Рафинисани бијели шећер од
10.81.12.30 шећерне трске или шећерне
0
kg
76.679.774
79.892.164
69.365
репе у чврстом стању
Рафинисани шећер од
шећерне трске или шећерне
10.81.12.90
0
kg
542.219
541.124
1.001
репе у чврстом стању (искљ.
бијели шећер)
10.81.12

10.81.14

Меласе

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

2)

kg

2.087.860

2.087.860

10.82

Какао, чоколада и кондиторски производи

10.82.1

Какао паста са или без масти, какао маслац на бази уља или масти, какао прах

10.82.11

Какао паста, са или без масти

Какао паста (искљ. ону која
10.82.11.00 садржи додати шећер или
друге заслађиваче)
1)

0

0

kg

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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32.361

32.361

563

125

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

10.82.12

Какао маслац, маст и уље од какаа

10.82.12.00 Какао путер, маст и уље
10.82.13

kg

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

161.718

126.498

1.159

0

kg

30.336

30.336

94

10.82.2

Какао, чоколада и кондиторски производи

10.82.21

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

Преливи с укусом чоколаде,
који садрже >= 18 % масеног
10.82.21.70
удјела какао путера у
паковањима > 2 кг
10.82.22

10.82.22.33

10.82.22.39

10.82.22.45

10.82.22.53

10.82.22.55

Пуњени чоколадни блокови;
табле и штангле које имају
језгру (укљ. с кремом,
ликером или воћном пастом;
искљ. чоколадни кекс)
Чоколадни блокови; табле
и штангле (искљ. пуњене, с
додацима житарица; воћа или
орашастог воћа, чоколадни
кекс)
Чоколаде (искљ. оне које
садрже алкохол, у блоковима,
таблама или штанглама)
Пуњени чоколадни
производи (искљ. у
блоковима, таблама или
штанглама, чоколадни кекс,
чоколаде)
Чоколадни производи (искљ.
пуњене, у блоковима, таблама
или штанглама, чоколадни
кекс, чоколаде)

Производи од какаа за
припрему напитака
Прехрамбени производи са
какаом (искључујући какао
пасту, путер, прах, блокове,
табле, штангле, у текућем
10.82.22.90
стању, пасте, прах, грануле,
у осталом расутом стању у
паковању > 2 кг, за припрему
напитака, чоколадни намаз)
10.82.22.80

10.82.23

0

kg

60.921

0

0

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

10.82.22.70 Чоколадни намази

0

kg

1.792.828

1.635.778

9.424

0

kg

0

0

0

0

kg

11.957

11.957

107

0

kg

33.455

32.391

162

0

kg

82.351

80.707

737

0

kg

3.272.178

3.280.909

14.681

0

kg

39.117

43.260

267

0

kg

145.585

145.585

590

269.318

943

Производи од шећера (укључујући бијелу чоколаду) који не садрже какао

Шећером пресвучени
(панирани) производи
10.82.23.63
(укључујући ушећерене
бадеме)
2)

0

Произведена
количина

Какао прах без додатног шећера или других заслађивача

Какао прах који не садржи
10.82.13.00 додатни шећер или друге
заслађиваче

1)

Јединица
Тип
производње
мјере

0

kg

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

271.650

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Гумене бомбоне, воћни
желеи и воћне пасте у облику
10.82.23.65
кондиторских производа
(искљ. гуме за жвакање)
Остали кондиторски
10.82.23.90
производи, д.н.
10.82.24

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

0

kg

108.129

107.722

358

0

kg

762.200

754.394

3.126

0

kg

1.580

1.520

15

10.83.11.50 Пржена кафа с кофеином

0+1

kg

11.674.240

11.689.990

114.188

10.83.11.50 Пржена кафа с кофеином

0

kg

11.615.907

11.632.954

113.846

10.83.11.50 Пржена кафа с кофеином

1

kg

58.333

57.036

342

10.83

Прерађени чај и кафа

10.83.1

Прерађени чај и кафа

10.83.11

Кафа, без кофеина или пржена

10.83.12

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

10.83.12.10

Замјене за кафу које садрже
кафу

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

0

kg

104.714

104.714

712

0

kg

30.297

30.381

358

10.83.13

Зелени чај (неферментисан), црни чај (ферментисан) и дјелимично ферментисани чај, у паковању <=
3 кг

10.83.13.00

Чај, у непосредном паковању
<= 3 кг

10.83.14

Екстракти, есенције, концентрати и препарати чаја или мате-чаја

Екстракти, есенције,
концентрати чаја или матечаја; и препарати на бази
10.83.14.00
ових екстраката, есенција или
концентрата или на бази чаја
или мате-чаја

2)

Продата/
испоручена
количина

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

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

1)

Произведена
количина

0

0

kg

kg

155.419

1.939

160.880

5.304

1.939

54

10.84

Зачини и други додаци храни

10.84.1

Сирће; сосови; мијешани зачини; горушице - слачице (брашна и прекрупе); припремљени сенф

10.84.12

Сосови; мијешани додаци јелима и мијешани зачини; брашно и крупица од горушице и
припремљена горушица (сенф)

10.84.12.30

Кечап и остали сосови од
парадајза

0

kg

11.065.834

11.258.845

15.699

10.84.12.53

Брашно и крупица од
горушице

0

kg

5.548

5.548

8

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Умаци и њихови приправци,
мијешани зачини и зачинска
средства (искљ. умак од соје,
10.84.12.70 кечап и остале сосове од
парадајза, брашно и крупицу
од горушице и припремљену
горушицу (сенф))

Произведена
количина

Продата/
испоручена
количина

0

kg

2.759.667

2.752.890

10.304

0

kg

127.846.498

128.040.549

27.330

10.84.3

Со за јело

10.84.30

Со за јело

10.84.30.00

Со намијењена за људску
исхрану

10.85

Готова храна и јела

10.85.1

Готова храна и јела

10.85.11

Готова јела на бази меса, јестивих месних отпадака и остатака или крви

Готова јела и оброци
10.85.11.00 базирани на месу, месним
изнутрицама или крви

0

kg

26.313

25.409

114

0

kg

2.836

16.947

68

117.837

6.535

10.85.13

Готова јела на бази поврћа

10.85.13.00

Готова јела и оброци на бази
поврћа

10.86

Хомогенизоване прехрамбене намирнице и дијететска храна

10.86.1

Хомогенизоване прехрамбене намирнице и дијететска храна

10.86.10

Хомогенизоване прехрамбене намирнице и дијететска храна

Хомогенизовани сложени
прехрамбени производи
за храну за дојенчад или
10.86.10.60
за дијететске сврхе, за
малопродају, у паковању <=
250 г

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

0

kg

193.772

10.89

Остали прехрамбени производи, д. н.

10.89.1

Супе, јаја, квасац и остали прехрамбени производи; екстракти и сокови од меса риба и водених
бескичмењака

10.89.11

Супе, укључујући месне, и препарати за супе

Супе од поврћа и меса,
0
kg
203.731
168.235
2.173
препарати за супе
Квасци (активни или неактивни); остали једноћелијски микроорганизми, мртви; припремљени
10.89.13
прашци за пецива
Припремљени прашак за
10.89.13.70
0
kg
133.968
128.531
694
пециво
10.89.11.00

10.89.17

Додаци људској прехрани

Додаци прехрани (производи
намијењени људској
10.89.17.00 прехрани намијењени
осигурању храњивих
материја)
10.89.19
1)
2)

0

kg

136.391

136.391

1.874

Разноврсни прехрамбени производи, д. н.

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Прехрамбени производи од
брашна, крупице, скроба, итд.
Концентрати бјеланчевина и
10.89.19.35 ароматизовани или обојени
шећерни сирупи
Остали прехрамбени
10.89.19.50
производи, д. н.
10.89.19.30

2.168.378

7.021

0

kg

475.150

486.454

2.586

0

kg

36.793

36.793

53

Припремљена сточна храна

10.91.1

Припремљена сточна храна, сем брашна и пелета од луцерке

10.91.10

Припремљена сточна храна, сем брашна и пелета од луцерке

10.91.10.35

10.91.10.37

10.91.10.39
11

Пића

11.0

Пића

11.01

Дестилована алкохолна пића

11.01.1

Дестилована алкохолна пића

11.01.10

Дестилована алкохолна пића

Алкохолна пића добијена
дестилацијом вина или
11.01.10.20 комине од грожђа (важно:
искљ. акцизе на алкохолна
пића)
Рум и друга алкохолна пића
добијена дестилацијом
11.01.10.40 ферментисаних производа од
шећерне трске (важно: искљ.
акцизе на алкохолна пића)
Џин и клековача (важно:
11.01.10.50 искљ. акцизе на алкохолна
пића)
Вотка са запреминским
удјелом алкохола <= 45,4 %
11.01.10.63
(важно: искључујући акцизе
на алкохолна пића)
2)

2.212.803

10.91

10.91.10.33

0

kg

1.984.720

1.704.884

2.888

0

kg

36.825.096

36.840.626

24.570

0

kg

59.958.976

46.497.385

24.805

0

kg

196.579.673

184.858.682

109.688

0

kg

21.567.770

20.849.785

11.323

0 l алк. 100%

68.230

81.183

625

0 l алк. 100%

2.152

2.088

30

0 l алк. 100%

297

275

8

0 l алк. 100%

1.176

1.302

36

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

kg

Припремљена храна за животиње

Предсмјесе (премиксови) за
прехрану домаћих животиња
Производи за прехрану
домаћих животиња
(искључујући предсмјесе): за
свиње
Производи за прехрану
домаћих животиња
(искључујући предсмјесе): за
говеда
Производи за прехрану
домаћих животиња
(искључујући предсмјесе): за
живину
Производи за прехрану
домаћих животиња
(искључујући предсмјесе): д.н.

Продата/
испоручена
количина

0

10.9

10.91.10.10

1)

Произведена
количина

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

11.01.10.65

11.01.10.65

11.01.10.65

11.01.10.80

2)

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

Јединица
Тип
производње
мјере

Произведена
количина

0+1 l алк. 100%

630.873

689.112

8.009

0 l алк. 100%

630.873

688.647

7.995

1 l алк. 100%

0

465

14

0 l алк. 100%

35.809

33.848

1.166

949

999

18

Жестока алкохолна пића од
воћа (искључујући ликере,
џин, клековачу; вино из
грожђа или вино из кома
(важно: искључујући акцизе
на алкохолна пића)
Жестока алкохолна пића од
воћа (искључујући ликере,
џин, клековачу; вино из
грожђа или вино из кома
(важно: искључујући акцизе
на алкохолна пића)
Жестока алкохолна пића од
воћа (искључујући ликере,
џин, клековачу; вино из
грожђа или вино из кома
(важно: искључујући акцизе
на алкохолна пића)
Жестока алкохолна пића,
ликери и остала алкохолна
пића (искључујући жестока
алкохолна пића добијена
дестилацијом вина, кома или
воћа/виски, рум, тафију, џин и
клековачу, вотка с волумним
удјелом алкохола од <= 45,4
%, жестока алкохолна пића
од воћа) (важно: искључујући
трошарине на алкохолна
пића)

11.02

Вино од грожђа

11.02.1

Вино од свјежег грожђа; мошт од грожђа

11.02.11

Пјенушаво вино од свјежег грожђа

11.02.11.30

Шампањац (важно: искљ.
акцизе на алкохолна пића)

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

0

l

1.208.526

1.044.734

3.558

Квалитетна вина и мошт
спријечене или заустављене
ферментације додавањем
алкохола, са заштићеном
11.02.12.17
ознаком поријекла (ЗОП)
алкохолне јачине <= 15
%, (искључујући бијело и
пјенушаво вино)

0

l

8.180

23.765

178

Вина и мошт спријечене или
заустављене ферментације
додавањем алкохола,
11.02.12.20
алкохолне јачине <= 15 %
(искључујући пјенушава вина
и вина са ЗОП)

0

l

3.546.187

3.350.151

8.711

11.05
1)

Назив дјелатности и
производа

Пиво

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

11.05.1

Пиво, сем остатака и отпадака пивовара

11.05.10

Пиво, сем талога и отпадака пивовара

Јединица
Тип
производње
мјере

Пиво од слада (искључујући
безалкохолно пиво, пиво
11.05.10.00 које садржи <= 0.5 % удјела
алкохола по волумену, акцизе
на алкохолна пића)
Безалкохолно пиво и пиво
11.05.10.10 које садржи <= 0,5% удјела
алкохола по волумену

77.371.954

102.863

0

l

345.900

345.900

510

Минералне воде и освјежавајућа пића

11.07.11

Минералне и газиране воде, незаслађене и неароматизоване

11.07.11.30

11.07.11.50

11.07.11.50

11.07.11.50
11.07.19

0+1

l

133.581.858

132.273.409

39.115

0

l

108.660.858

107.352.409

38.816

1

l

24.921.000

24.921.000

299

0+1

l

44.806.318

45.333.384

8.589

0

l

18.433.318

18.960.384

8.114

1

l

26.373.000

26.373.000

475

0

l

98.049.356

95.661.643

54.117

0

l

100.813.567

101.617.223

105.551

Остала безалкохолна пића

Воде с додатим шећером,
другим заслађивачима
или ароматизоване, нпр.
11.07.19.30
безалкохолна освјежавајућа
пића (укључујући минералне
и газиране)
Безалкохолна пића која не
садрже млијечне масноће
(искључујући заслађене или
11.07.19.50
незаслађене минералне,
газиране или ароматизоване
воде)

2)

78.131.585

11.07.1

11.07.11.30

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

l

Освјежавајућа пића; минералне воде и друге флаширане воде

Минералне и газиране воде,
незаслађене
Минералне и газиране воде,
незаслађене
Минералне и газиране воде,
незаслађене
Незаслађене и
неароматизоване воде,
лед и снијег (искључујући
минералне и газиране воде)
Незаслађене и
неароматизоване воде,
лед и снијег (искључујући
минералне и газиране воде)
Незаслађене и
неароматизоване воде,
лед и снијег (искључујући
минералне и газиране воде)

Продата/
испоручена
количина

0

11.07

11.07.11.30

1)

Произведена
количина

12

Дувански производи

12.0

Дувански производи

12.00

Дувански производи

12.00.1

Дувански производи, сем отпадака

12.00.11

Цигаре, цигарилоси и цигарете, од дувана или замјене дувана

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

12.00.11.50

12.00.19
12.00.19.30

12.00.19.90

12.00.19.90

12.00.19.90

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

Цигарете које садрже дуван
или мјешавине дувана и
0
ком
402.983.000
402.972.025
7.466
његове замјене (искљ. акцизе
на дуванске производе)
Остали прерађени дуван и замјене дувана; хомогенизовани и реконституисани дуван; дувански
екстракти и сокови
Дуван за пушење (искљ.
акцизе на дуванске
0
kg
15.243
16.594
227
производе)
Дуванске прерађевине,
екстракти и есенције,
0+1
kg
473.868
473.868
750
остали хомогенизовани или
реконституисани дуван, д.н.
Дуванске прерађевине,
екстракти и есенције,
0
kg
67.014
67.014
469
остали хомогенизовани или
реконституисани дуван, д.н.
Дуванске прерађевине,
екстракти и есенције,
1
kg
406.854
406.854
281
остали хомогенизовани или
реконституисани дуван, д.н.

13

Текстил

13.1

Текстилна пређа и конац

13.10

Текстилна пређа и конац

13.10.6

Памучна пређа, памучни конац за шивање

13.10.61

Памучна пређа (сем конца за шивање)

Пређа од чешљаног памука,
непакована за малопродају,
13.10.61.52
за тканине (искључујући за
тепихе и прекриваче за под)
13.10.8

Произведена
количина

1

kg

698.286

709.595

5.132

Текстилна пређа те конац од синтетичких и вјештачких филамената или резаних влакана

Пређа од синтетичких или умјетних филамената, увишеструка или у облику конопа (сем конца за
шивање, пређе велике чврстоће од полиамида, полиестера или вискозног рајона), неприпремљена
13.10.81
за малопродају; пређа од синтетичких или умјетних филамента (сем конца за шивање),
припремљена за малопродају
Вјештачки или синтетички
13.10.81.50 филамент, п.т.м. (искљ. конац
0+1
kg
1.367.704
1.354.705
10.712
за шивење)
Вјештачки или синтетички
13.10.81.50 филамент, п.т.м. (искљ. конац
0
kg
287.232
286.326
3.446
за шивење)
Вјештачки или синтетички
13.10.81.50 филамент, п.т.м. (искљ. конац
1
kg
1.080.472
1.068.379
7.266
за шивење)
13.10.82

Пређа (сем конца за шивање) од резаних синтетичких влакана с удјелом таквих влакана >= 85 %

Пређа (искључујући конац за
шивење) која садржи >= 85 %
13.10.82.50 масеног удјела синтетичких
сортираних влакана,
паковано за малопродају
13.2
1)
2)

0

kg

32.306

32.306

694

Тканине

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

13.20

Тканине

13.20.2

Памучне тканине

13.20.20

Памучне тканине

Јединица
Тип
производње
мјере

Памучне тканине, од
13.20.20.14 једнобојног предива, тежине
<= 200 г/ м², за одјећу
Памучне тканине, од
једнобојног предива,
тежине <= 200 г/м², за
13.20.20.19
техничку и индустријску
употребу (искључујући газу,
медицинску газу)
Памучне тканине, масе <=
13.20.20.20 100 г/м², за медицинску газу,
завоје и облоге

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

1

m²

369.875

369.875

527

0

m²

125.032

125.032

269

0

m²

805.991

805.991

375

Тканине (сем специјалних тканина) од синтетичких и вјештачких филамената или резаних влакана

13.20.31

Тканине од синтетичке и вјештачке филамент пређе

0

m²

2.225.950

2.225.950

13.20.4

Тканине с флоиром/букле (баршунасте тканине), фротир и остале специјалне тканине

13.20.43

Остале фротир тканине за пешкире и сличне фротир тканине (сем уских тканина)

Тканине од фротира и слично
13.20.43.00 ткане фротирне тканине
(искључујући од памука)

1

m²

1.415.000

1.415.000

13.9

Остали текстили

13.91

Плетене и кукичане тканине

13.91.1

Плетене или кукичане тканине

13.91.19

Остале плетене или кукичане тканине, укључујући плетива од вјештачког крзна

13.91.19.10

Плетене или хеклане тканине
(искљ. чупаве тканине)

13.92

Готови текстилни производи, сем одјеће

13.92.1

Готови текстилни производи за домаћинство

13.92.11

Покривачи и простирке за излете, сем електричних покривача

Покривачи и простирке
од синтетичких влакана
13.92.11.50
(искључујући електричне
покриваче)

2)

Продата/
испоручена
количина

13.20.3

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

1)

Произведена
количина

0

kg

321.619

7.090

1.415

273.700

9.462

0

ком

4.000

4.000

12

13.92.12

Постељно рубље

13.92.12.30

Постељина од плетених или
хекланих тканина

0

kg

2.886

2.886

52

13.92.12.53

Постељина од памука (искљ.
плетено или хеклано)

0

kg

76.588

79.360

1.306

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Постељина од осталих
13.92.12.59 тканина (искључујући од
памука, лана или рамије)
Постељина од нетканих
синтетичких или вјештачких
13.92.12.70
влакана (искључујући плетено
или хеклано)
13.92.13

13.92.15.30

13.92.15.50

13.92.15.70

13.92.16
13.92.16.40
13.92.16.40
13.92.16.40

1)
2)

Произведена
количина

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

0

kg

1.778

1.776

86

0

kg

2.635

4.572

95

0

kg

3.064

3.540

82

0

kg

3.562

3.562

228

Стоно рубље

Столњаци и салвете од
13.92.13.53 памука (искљ. плетено или
хеклано)
Столњаци и салвете од
пређе од синтетичких или
вјештачких влакана и од
13.92.13.59
осталих тканих или нетканих
материјала (искључујући од
памука, лана)
13.92.15

Јединица
Тип
производње
мјере

Завјесе (укључујући драперије) и унутрашње платнене ролете; украсне завјесе за прозоре и кревете
Завјесе и унутрашње ролетне,
завјесе или драперије за
0
m²
40.835
41.283
5.676
кревет, од плетених или
хекланих материјала
Завјесе и унутрашње ролетне,
завјесе или драперије за
0
m²
33
33
0
кревет, од тканих материјала
Завјесе и унутрашње ролетне,
завјесе или драперије
0
m²
7.752
7.752
180
за кревет, од нетканих
материјала
Производи за опремање стана, д. н.; комплети од тканине и пређе за израду простирки, таписерија и
слично
Прекривачи за кревете (искљ.
0+1
ком
29.418
29.864
224
пуњене перјем)
Прекривачи за кревете (искљ.
0
ком
29.418
29.864
224
пуњене перјем)
Прекривачи за кревете (искљ.
1
ком
0
0
0
пуњене перјем)

Текстилни производи за
уређење стана (укључујући
пресвлаке за намјештај,
јастучнице, аутопресвлаке
13.92.16.60 (искључујући покриваче,
простирке, постељине, рубље за
домаћинство, тоалетно рубље,
кухињско рубље, завјесе, засторе
и прекриваче за кревете)

0+1

m²

15.688.262

15.684.494

37.017

Текстилни производи за
уређење стана (укључујући
пресвлаке за намјештај,
јастучнице, аутопресвлаке
13.92.16.60 (искључујући покриваче,
простирке, постељине, рубље за
домаћинство, тоалетно рубље,
кухињско рубље, завјесе, засторе
и прекриваче за кревете)

0

m²

1.362.166

1.360.808

2.647

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Текстилни производи за
уређење стана (укључујући
пресвлаке за намјештај,
јастучнице, аутопресвлаке
(искључујући покриваче,
13.92.16.60
простирке, постељине, рубље
за домаћинство, тоалетно
рубље, кухињско рубље,
завјесе, засторе и прекриваче
за кревете)
Комплети од тканина и пређе
за израду прекривача за под,
13.92.16.80 таписерија, везених столњака,
салвета или сличних
текстилних производа, п.т.м.
13.92.2

Произведена
количина

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

1

m²

14.326.096

14.323.686

34.369

1

m²

745.906

745.906

1.801

Остали готови текстилни предмети

Цераде, надстрешнице и спољашњи платнени застори; једра за чамце, даске за једрење и сувоземна
возила; шатори и опрема за камповање (укључујући мадраце на надувавање)
Цераде, тенде, ролетне (искљ.
0
kg
146.852
132.444
6.133
13.92.22.10
шаторске тенде)
13.92.22

13.92.22.50 Једра
13.92.24

0

kg

278.966

278.966

266

Покривачи, перине, јастуци, јастучићи, вреће за спавање и слично, с опругама или пуњени или
изнутра обложени било каквим материјалом или од целуларне гуме или пластичне масе

13.92.24.30 Вреће за спавање

0+1

ком

1.040

1.040

23

13.92.24.30 Вреће за спавање

0

ком

140

140

6

13.92.24.30 Вреће за спавање

1

ком

900

900

17

Опрема за кревете од перја
или паперја (укљ. прекриваче
и штеп-ћебад, јастуке,
13.92.24.93
0
ком
29.040
29.386
1.445
табурее, украсне јастуке)
(искљ. мадраце, вреће за
спавање)
Опрема за кревете, пуњена
осталим материјалима
13.92.24.99 (укључујући покриваче и
0
ком
364.657
409.177
5.784
блазине, јастуке; искључујући
мадраце и вреће за спавање)
Остали готови текстилни производи (укључујући крпе за под, посуде, прашину и сличне крпе за
13.92.29
чишћење те прслуке и појасеве за спашавање)
Крпе за под, посуђе, прашину
13.92.29.53 и сличне тканине за чишћење,
0
kg
135.294
139.001
2.775
од нетканог материјала
Крпе за под, посуђе, прашину
и сличне тканине за чишћење,
плетене или хеклане; прслуци
и појаси за спашавање и
13.92.29.98 остали готови производи
(искључујући заштитне и
филтрирајуће маске за лице,
хигијенске улошке и пелене и
сличне производе)
13.93
1)
2)

0

kg

328.234

328.234

884

Теписи и прекривачи за под

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

Шифра

Назив дјелатности и
производа

13.93.1

Теписи и прекривачи за под

13.93.12

Теписи и остале текстилне простирке за под, ткани, нису добијени тафтингом нити флокингом

Ткани сагови и остали ткани
текстилни простирачи за под
13.93.12.00
(искључујући тафтинг или
чупаве)

Јединица
Тип
производње
мјере

0

Произведена
количина

m²

17.137

12.314

13.94

Ужад, конопци, уплетени конац и мреже

13.94.1

Ужад, конопци, уплетени конац и мреже

13.94.11

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

468

Уплетене шпаге, ужад,
конопци или каблови, од
сисала или других текстилних
влакана од агаве, од јуте или
0
kg
118.070
118.070
1.774
13.94.11.30
осталих ликових влакана
и биљака тврдог листа
(искључујући уплетену ужад
за везивање или балирање)
Узлани мрежасти производи од уплетеног конца; ужади и конопаца, готове рибарске и остале
13.94.12
мреже; производи од пређе, врпца, д. н.
Производи од уплетене
13.94.12.80
0
kg
15
12
1
ужади, конопаца или каблова
13.95

Неткани текстил и производи од нетканог текстила, сем одјеће

13.95.1

Неткани текстил и производи од нетканог текстила, сем одјеће

13.95.10

Неткани текстил и производи од нетканог текстила, сем одјеће

Неткани текстил, масе <= 25
г/м² (укључујући производе
од нетканог текстила)
13.95.10.10
(искључујући одјевне
предмете, пресвучени или
прекривени текстил)
Неткани текстил, пресвучени
и прекривени (укључујући
13.95.10.70 производе од нетканог
текстила) (искључујући
одјевне предмете)

0

kg

19.184

19.184

1.921

0

kg

52.205

52.205

42

13.96

Остали технички и индустријски текстилни производи

13.96.1

Метализована пређа или метализована обавијена пређа; тканине од метализованих нити и тканине
од метализоване пређе; нити и ужад од гуме прекривени текстилом; текстилни производи и
предмети за техничку употребу

Текстилни производи и предмети за техничку употребу (укључујући фитиље, гасне мрежице
текстилне цијеви и цријева, транспортно и погонско ремење, тканина за сита, за цијеђење и
прешање)
Текстилна цријева и
сличан цјевасти материјал,
импрегнисан или
13.96.16.20
0
kg
56.604
56.604
неимпрегнисан, са или без
пресвлаке, заштита и прибор
од осталих материјала
Уске тканине; уски материјал које се састоје само од нити основе које су међусобно слијепљене;
13.96.17
наљепнице, украсне траке и слично
13.96.16

1)
2)

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Уске тканине, осим
13.96.17.30 наљепница, значака и осталих
сличних производа

12.561

Остали текстилни производи, д. н.

13.99.1

Тил, чипка и вез; обавијена пређа и врпца; шенил пређа; ефектна пређа

13.99.12

Вез у метражи, тракама или мотивима

13.99.14

13.99.16

0

kg

913

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

11.807

260

913

207

Текстилна влакна дужине <= 5 мм (флок); прах и нопе од текстилног материјала

13.99.14.00 Текстилни прах и остаци

0

kg

431.155

429.587

2.472

0

m²

128.910

129.201

1.764

0+1

ком

10.242

11.342

1.673

0

ком

3.542

4.642

1.411

1

ком

6.700

6.700

262

Пуњени текстилни производи у метражи

Прошивени текстилни
13.99.16.00 производи у метражи (искљ.
везене)
14

Одјећа

14.1

Одјећа, сем крзнене одјеће

14.11

Кожна одјећа

14.11.1

Одјећа од коже или вјештачке коже

14.11.10

Одјећа од коже или вјештачке коже

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

2)

kg

Продата/
испоручена
количина

13.99

Памучни вез у метражи,
у тракама или мотивима
13.99.12.50
(искључујући вез без видљиве
подлоге, памук)

1)

0

Произведена
количина

14.12

Радна одјећа

14.12.1

Мушка радна одјећа

14.12.11

Мушки радни комплети, јакне и сакои (блејзери), као дио заштитне или професионалне одјеће

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

0+1

ком

770.651

787.133

13.666

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

0

ком

254.634

271.116

11.581

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

2)

Јединица
Тип
производње
мјере

Произведена
количина

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

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

1

ком

516.017

516.017

2.085

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

0+1

ком

296.656

296.510

8.569

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

0

ком

49.237

49.091

3.464

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

1

ком

247.419

247.419

5.106

14.12.12

1)

Назив дјелатности и
производа

Мушке радне панталоне, радне панталоне с пластроном и нараменицама, панталоне стиснуте испод
кољена и кратке панталоне, као дио заштитне или професионалне одјеће

Панталоне и кратке
панталоне за мушкарце и
дјечаке, од памука или од
14.12.12.40
синтетичких или вјештачких
влакана, за индустријску или
професионалну употребу

0+1

ком

1.710.263

1.713.503

13.040

Панталоне и кратке
панталоне за мушкарце и
дјечаке, од памука или од
14.12.12.40
синтетичких или вјештачких
влакана, за индустријску или
професионалну употребу

0

ком

60.884

64.124

2.337

Панталоне и кратке
панталоне за мушкарце и
дјечаке, од памука или од
14.12.12.40
синтетичких или вјештачких
влакана, за индустријску или
професионалну употребу

1

ком

1.649.379

1.649.379

10.703

Панталоне с нараменицама
(трегерима) за мушкарце и
дјечаке, од памука или од
14.12.12.50
синтетичких или умјетних
влакана, за индустријску или
професионалну употребу

0+1

ком

84.773

84.765

949

Панталоне с нараменицама
(трегерима) за мушкарце и
дјечаке, од памука или од
14.12.12.50
синтетичких или умјетних
влакана, за индустријску или
професионалну употребу

0

ком

12.499

12.491

294

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Панталоне с нараменицама
(трегерима) за мушкарце и
дјечаке, од памука или од
14.12.12.50
синтетичких или умјетних
влакана, за индустријску или
професионалну употребу

2)

1

ком

Произведена
количина

72.274

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

72.274

14.12.2

Женска радна одјећа

14.12.21

Женски радни комплети, јакне и сакои (блејзери), као дио заштитне или професионалне одјеће

655

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

0+1

ком

87.577

87.577

763

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

0

ком

87.458

87.458

761

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

1

ком

119

119

2

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

0+1

ком

509.987

510.016

2.129

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

0

ком

3.830

3.859

142

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

1

ком

506.157

506.157

1.987

14.12.22

1)

Јединица
Тип
производње
мјере

Женске радне панталоне, радне панталоне с пластроном и нараменицама, панталоне стиснуте испод
кољена и кратке панталоне, као дио заштитне или професионалне одјеће

Панталоне и кратке
панталоне за жене и
дјевојчице, од памука или од
14.12.22.40
синтетичких или вјештачких
влакана, за индустријску или
професионалну употребу

0+1

ком

47.779

47.959

536

Панталоне и кратке
панталоне за жене и
дјевојчице, од памука или од
14.12.22.40
синтетичких или вјештачких
влакана, за индустријску или
професионалну употребу

0

ком

19.098

19.278

323

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

1)
2)

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Произведена
количина

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

Панталоне и кратке
панталоне за жене и
дјевојчице, од памука или од
14.12.22.40
синтетичких или вјештачких
влакана, за индустријску или
професионалну употребу

1

ком

28.681

28.681

213

Панталоне са нараменицама
(трегерима) за жене и
дјевојчице, од памука или од
14.12.22.50
синтетичких или вјештачких
влакана, за индустријску или
професионалну употребу

1

ком

23.493

23.493

241

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

0+1

ком

973.299

974.757

13.348

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

0

ком

250.319

253.821

5.673

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

1

ком

722.980

720.936

7.675

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

0+1

ком

392.470

393.437

4.079

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

0

ком

90.832

91.799

2.387

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

1

ком

301.638

301.638

1.693

14.12.3

Остала радна одјећа

14.12.30

Остала радна одјећа

14.13

Остала спољашња одјећа

14.13.1

Спољашња одјећа, плетена или кукичана

14.13.11

Капути, кратки капути, пелерине, огртачи, анорци, вјетровке, блузони и слични производи, за
мушкарце или дјечаке, плетени или кукичани

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

14.13.11.10

14.13.11.10

14.13.11.10

14.13.11.20

14.13.11.20

14.13.11.20

14.13.12

Назив дјелатности и
производа
Капути, кратки капути,
пелерине и слични
производи за мушкарце
и дјечаке, од плетених
или хекланих тканина
(искључујући јакне и сакое,
непромочиве јакне, вјетровке
с капуљачом и остале
вјетровке)
Капути, кратки капути,
пелерине и слични
производи за мушкарце
и дјечаке, од плетених
или хекланих тканина
(искључујући јакне и сакое,
непромочиве јакне, вјетровке
с капуљачом и остале
вјетровке)
Капути, кратки капути,
пелерине и слични
производи за мушкарце
и дјечаке, од плетених
или хекланих тканина
(искључујући јакне и сакое,
непромочиве јакне, вјетровке
с капуљачом и остале
вјетровке)
Прслуци, вјетровке с
капуљачом (анорак), скијашке
јакне, и слични производи
за мушкарце и дјечаке, од
плетених или хекланих
тканина (искључујући јакне и
сакое)
Прслуци, вјетровке с
капуљачом (анорак), скијашке
јакне, и слични производи
за мушкарце и дјечаке, од
плетених или хекланих
тканина (искључујући јакне и
сакое)
Прслуци, вјетровке с
капуљачом (анорак), скијашке
јакне, и слични производи
за мушкарце и дјечаке, од
плетених или хекланих тканина
(искључујући јакне и сакое)

Одијела и комплети за
мушкарце и дјечаке, од
14.13.12.60
плетених или хекланих
тканина
2)

Произведена
количина

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

0+1

ком

3.953

3.953

158

0

ком

0

0

0

1

ком

3.953

3.953

158

0+1

ком

3.212

3.212

98

0

ком

1.001

1.001

29

1

ком

2.211

2.211

69

Одијела, комплети, јакне, сакои (блејзери), панталоне, панталоне с пластроном и нараменицама,
панталоне стиснуте испод кољена и кратке панталоне, за мушкарце или дјечаке, плетене или
кукичане

Јакне и сакои за мушкарце
14.13.12.30 и дјечаке, од плетених или
хекланих тканина

1)

Јединица
Тип
производње
мјере

1

ком

5.204

5.204

200

0+1

ком

2.456

2.456

344

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

14.13.12.60

14.13.12.60

14.13.12.70

14.13.13

14.13.13.10

Произведена
количина

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

Одијела и комплети за
мушкарце и дјечаке, од
0
ком
0
0
0
плетених или хекланих
тканина
Одијела и комплети за
мушкарце и дјечаке, од
1
ком
2.456
2.456
344
плетених или хекланих
тканина
Пантолоне, кратке пантолоне,
трегершлуси за мушкарце
0
ком
5.312
5.312
48
и дјечаке, од плетених или
хекланих тканина
Капути, кратки капути, пелерине, огртачи, анорци, вјетровке, блузони и слични производи, за жене
или дјевојчице, плетени или кукичани
Капути, кратки капути,
пелерине и слични
производи за жене и
0
ком
607
607
47
дјевојчице, од плетених
или хекланих тканина
(искључујући јакне и сакое)

0+1

ком

10.499

10.499

472

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

0

ком

0

0

0

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

1

ком

10.499

10.499

472

14.13.14.30

14.13.14.30

14.13.14.30

14.13.14.70

2)

Јединица
Тип
производње
мјере

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

14.13.14

1)

Назив дјелатности и
производа

Костими, комплети, јакне, сакои (блејзери), хаљине, сукње, сукње- панталоне, панталоне, панталоне
с пластроном и нараменицама, панталоне стиснуте испод кољена и кратке панталоне, за жене или
дјевојчице, плетени или кукичани
Јакне и сакои за жене и
дјевојчице, од плетених или
0+1
ком
1.022
1.022
18
хекланих тканина
Јакне и сакои за жене и
дјевојчице, од плетених или
0
ком
0
0
0
хекланих тканина
Јакне и сакои за жене и
дјевојчице, од плетених или
1
ком
1.022
1.022
18
хекланих тканина
Хаљине за жене и дјевојчице,
од плетених или хекланих
1
ком
0
0
0
тканина

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Сукње и сукња-панталоне
за жене и дјевојчице, од
14.13.14.80
плетених или хекланих
тканина
Панталоне, кратке панталоне,
шорцеви и панталоне
нараменицама (трегерима)
14.13.14.90
за жене или дјевојчице,
од плетених или хекланих
тканина
14.13.2
14.13.21
14.13.21.15

14.13.21.15

14.13.21.15

14.13.21.30

14.13.21.30

14.13.21.30

14.13.22

2)

Произведена
количина

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

1

ком

241

241

2

0

ком

1.401

1.401

7

Остала спољашња одјећа, мушка и дјечачка
Капути, кишни капути, кратки капути, пелерине, огртачи, анорци, вјетровке, блузони и слични
производи, за мушкарце или дјечаке, сем плетених или кукичаних
Кишне кабанице, капути,
кратки капути, пелерине, итд.
0+1
ком
76.811
76.790
2.823
за мушкарце или дјечаке
Кишне кабанице, капути,
кратки капути, пелерине, итд.
0
ком
456
435
41
за мушкарце или дјечаке
Кишне кабанице, капути,
кратки капути, пелерине, итд.
1
ком
76.355
76.355
2.782
за мушкарце или дјечаке
Прслуци, непромочиве јакне
(анорак), скијашке јакне,
вјетровке с капуљачом
и слични производи
за мушкарце и дјечаке,
0+1
ком
16.691
16.691
266
(искључујући јакне и сакое,
плетене или хеклане,
импрегнисане, пресвучене,
прекривене, ламиниране или
гумиране)
Прслуци, непромочиве јакне
(анорак), скијашке јакне,
вјетровке с капуљачом
и слични производи
за мушкарце и дјечаке,
0
ком
0
0
0
(искључујући јакне и сакое,
плетене или хеклане,
импрегнисане, пресвучене,
прекривене, ламиниране или
гумиране)
Прслуци, непромочиве јакне
(анорак), скијашке јакне,
вјетровке с капуљачом
и слични производи
за мушкарце и дјечаке,
1
ком
16.691
16.691
266
(искључујући јакне и сакое,
плетене или хеклане,
импрегнисане, пресвучене,
прекривене, ламиниране или
гумиране)
Одијела и комплети од тканина, за мушкарце или дјечаке, сем плетених или кукичаних

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

Јединица
Тип
производње
мјере

0+1

ком

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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35.705

36.935

1.732

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Одијела и комплети за
14.13.22.00 мушкарце или дјечаке (искљ.
плетена или хеклана)
Одијела и комплети за
14.13.22.00 мушкарце или дјечаке (искљ.
плетена или хеклана)
14.13.23

Јединица
Тип
производње
мјере

Произведена
количина

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

0

ком

300

1.530

107

1

ком

35.405

35.405

1.625

Јакне и сакои од тканина, за мушкарце или дјечаке, сем плетених или кукичаних

Јакне и сакои за мушкарце
14.13.23.00 или дјечаке (искључујући
0+1
ком
675.061
675.391
18.119
плетене или хеклане)
Јакне и сакои за мушкарце
14.13.23.00 или дјечаке (искључујући
0
ком
5.757
6.087
808
плетене или хеклане)
Јакне и сакои за мушкарце
14.13.23.00 или дјечаке (искључујући
1
ком
669.304
669.304
17.311
плетене или хеклане)
Панталоне, панталоне с пластроном и нараменицама, панталоне стиснуте испод кољена и кратке
14.13.24
панталоне од тканина, за мушкарце или дјечаке, сем плетених и кукичаних
Панталоне и кратке
панталоне, за мушкарце
14.13.24.42 или дјечаке, од денима
1
ком
15.175
15.175
151
(искључујући за индустријску
или професионалну употребу)
Панталоне, кратке панталоне
и шорцеви, за мушкарце
или дјечаке, од вуне или
14.13.24.44 фине животињске длаке
0+1
ком
197.611
197.523
2.401
(искључујући плетене или
хеклане, за индустријску или
професионалну употребу)
Панталоне, кратке панталоне
и шорцеви, за мушкарце
или дјечаке, од вуне или
14.13.24.44 фине животињске длаке
0
ком
400
312
5
(искључујући плетене или
хеклане, за индустријску или
професионалну употребу)
Панталоне, кратке панталоне
и шорцеви, за мушкарце
или дјечаке, од вуне или
14.13.24.44 фине животињске длаке
1
ком
197.211
197.211
2.396
(искључујући плетене или
хеклане, за индустријску или
професионалну употребу)
Панталоне и кратке панталоне
за мушкарце или дјечаке, од
синтетичких или вјештачких
14.13.24.45
0+1
ком
41.006
40.766
356
влакана (искључујући плетене
или хеклане, за индустријску
или професионалну употребу)
Панталоне и кратке панталоне
за мушкарце или дјечаке, од
синтетичких или вјештачких
14.13.24.45
влакана (искључујући плетене
или хеклане, за индустријску
или професионалну употребу)
1)
2)

0

ком

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

1.919

1.679

101

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

14.13.24.45

14.13.24.48

14.13.24.49

14.13.24.60

14.13.3
14.13.31
14.13.31.15
14.13.31.15
14.13.31.15

14.13.31.30

1)
2)

Назив дјелатности и
производа
Панталоне и кратке панталоне
за мушкарце или дјечаке, од
синтетичких или вјештачких
влакана (искључујући плетене
или хеклане, за индустријску
или професионалну употребу)
Панталоне и кратке панталоне
за мушкарце или дјечаке, од
памука (искључујући деним,
плетене или хеклане)
Панталоне, кратке панталоне,
шорцеви и панталоне с
нараменицама (трегерима)
за мушкарце или дјечаке
(искључујући плетене или
хеклане, од вуне, памука и
синтетичких или вјештачких
влакана, плетене или хеклане)
Шорцеви за мушкарце
или дјечаке од памука и
синтетичких или вјештачких
влакана (искључујући плетене
или хеклане)

Јединица
Тип
производње
мјере

Произведена
количина

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

1

ком

39.087

39.087

255

1

ком

60.697

60.697

1.026

0

ком

63

64

6

1

ком

2.863

2.863

21

Остала спољашња одјећа, женска и дјевојачка
Капути, кратки капути, пелерине, огртачи, анорци, вјетровке, блузони и слични производи, за жене
или дјевојчице, сем плетених или кукичаних
Кишне кабанице, капути, итд.
0+1
ком
226.538
226.834
10.139
за жене или дјевојчице
Кишне кабанице, капути, итд.
0
ком
4.901
5.197
516
за жене или дјевојчице
Кишне кабанице, капути, итд.
1
ком
221.637
221.637
9.623
за жене или дјевојчице
Прслуци, непромочиве јакне,
скијашке јакне, вјетровке с
капуљачом и слични производи
за жене и дјевојчице (искључујући
0+1
ком
2.527
2.554
59
јакне и сакое, плетене или
хеклане, импрегниране,
пресвучене, прекривене,
ламиниране или гумиране)

Прслуци, непромочиве јакне,
скијашке јакне, вјетровке с
капуљачом и слични производи
за жене и дјевојчице (искључујући
14.13.31.30
јакне и сакое, плетене или
хеклане, импрегниране,
пресвучене, прекривене,
ламиниране или гумиране)

0

ком

73

100

11

Прслуци, непромочиве јакне,
скијашке јакне, вјетровке с
капуљачом и слични производи
за жене и дјевојчице (искључујући
14.13.31.30
јакне и сакое, плетене или
хеклане, импрегниране,
пресвучене, прекривене,
ламиниране или гумиране)

1

ком

2.454

2.454

48

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

Шифра

Назив дјелатности и
производа

14.13.32

Одијела и комплети од тканина, за жене или дјевојчице, сем плетених или кукичаних

Одијела и комплети за жене
14.13.32.00 или дјевојчице (искљ. плетене
или хеклане)
Одијела и комплети за жене
14.13.32.00 или дјевојчице (искљ. плетене
или хеклане)
Одијела и комплети за жене
14.13.32.00 или дјевојчице (искљ. плетене
или хеклане)
14.13.33

Произведена
количина

0+1

ком

14.437

16.445

1.046

0

ком

3.354

5.362

719

1

ком

11.083

11.083

327

Јакне и сакои од тканина, за жене или дјевојчице, сем плетених или кукичаних

Јакне и сакои за жене и
14.13.33.30 дјевојчице (искључујући
плетене или хеклане)
Јакне и сакои за жене и
14.13.33.30 дјевојчице (искључујући
плетене или хеклане)
Јакне и сакои за жене и
14.13.33.30 дјевојчице (искључујући
плетене или хеклане)
14.13.34

Јединица
Тип
производње
мјере

0+1

ком

214.212

214.540

4.448

0

ком

8.064

8.392

511

1

ком

206.148

206.148

3.937

Xаљине, сукње, сукње-панталоне од тканина, за жене или дјевојчице, сем плетениx или кукичаниx

Хаљине за жене или
14.13.34.70 дјевојчице (искључујући
0+1
ком
55.228
60.634
1.411
плетене или хеклане)
Хаљине за жене или
14.13.34.70 дјевојчице (искључујући
0
ком
13.781
19.187
676
плетене или хеклане)
Хаљине за жене или
14.13.34.70 дјевојчице (искључујући
1
ком
41.447
41.447
735
плетене или хеклане)
Сукње и сукња-панталоне,
за жене или дјевојчице
14.13.34.80
0+1
ком
61.093
61.455
847
(искључујући плетене или
хеклане)
Сукње и сукња-панталоне,
за жене или дјевојчице
14.13.34.80
0
ком
13.364
13.726
437
(искључујући плетене или
хеклане)
Сукње и сукња-панталоне,
за жене или дјевојчице
14.13.34.80
1
ком
47.729
47.729
411
(искључујући плетене или
хеклане)
Панталоне, панталоне с пластроном и нараменицама, панталоне стиснуте испод кољена и кратке
14.13.35
панталоне, од тканина, за жене или дјевојчице, сем плетених и кукичаних
Панталоне и кратке
панталоне за жене или
14.13.35.42 дјевојчице, од денима
0+1
ком
8.268
9.161
160
(искључујући за индустријску
или професионалну употребу)
Панталоне и кратке
панталоне за жене или
14.13.35.42 дјевојчице, од денима
(искључујући за индустријску
или професионалну употребу)
1)
2)

0

ком

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

1.034

1.927

67

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

14.13.35.42

Назив дјелатности и
производа
Панталоне и кратке
панталоне за жене или
дјевојчице, од денима
(искључујући за индустријску
или професионалну употребу)
Панталоне и кратке
панталоне, за жене или
дјевојчице, од памука
(искључујући деним,
те за индустријску или
професионалну употребу)
Панталоне и кратке
панталоне, за жене или
дјевојчице, од памука
(искључујући деним,
те за индустријску или
професионалну употребу)
Панталоне и кратке
панталоне, за жене или
дјевојчице, од памука
(искључујући деним,
те за индустријску или
професионалну употребу)
Панталоне и кратке
панталоне, за жене или
дјевојчице, од вуне или
фине животињске длаке или
синтетичких или вјештачких
влакана (искључујући
плетене или хеклане,
те за индустријску или
професионалну употребу)

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

ком

7.234

7.234

93

0+1

ком

240.927

241.096

1.724

0

ком

11.069

11.238

300

1

ком

229.858

229.858

1.424

0+1

ком

74.742

74.742

1.310

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

0

ком

1.925

1.925

65

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

1

ком

72.817

72.817

1.245

0+1

ком

51.454

51.015

599

14.13.35.48

14.13.35.48

14.13.35.49

Панталоне, кратке панталоне
и трегершлуси од тканине
за жене или дјевојчице
14.13.35.69 (искључујући памук, вуну или
фину животињску длаку, од
синтетичких или вјештачких
влакана, плетене или хеклане)
2)

Произведена
количина

1

14.13.35.48

1)

Јединица
Тип
производње
мјере

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

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

5.033

201

1

ком

45.982

45.982

398

Рубље, плетено или кукичано

14.14.11

Кошуље за мушкарце или дјечаке, плетене или кукичане

14.14.12.20

14.14.12.20

14.14.12.30

14.14.12.30

14.14.12.30

14.14.12.40

14.14.12.40

Мушке и дјечачке кошуље,
1
ком
779
779
6
плетене или хеклане
Гаће, ноћне кошуље, пиџаме, огртачи за купање, кућни огртачи и слични производи за мушкарце
или дјечаке, плетени или кукичани
Гаће и слип-гаће, за мушкарце
или дјечаке, од плетених или
0+1
ком
6.157.948
6.157.857
6.162
хекланих тканина (укључујући
боксерице)
Гаће и слип-гаће, за мушкарце
или дјечаке, од плетених или
0
ком
5.373.269
5.373.178
5.375
хекланих тканина (укључујући
боксерице)
Гаће и слип-гаће, за мушкарце
или дјечаке, од плетених или
1
ком
784.679
784.679
787
хекланих тканина (укључујући
боксерице)
Кошуље за спавање и пиџаме,
за мушкарце или дјечаке,
0+1
ком
218.601
218.627
224
плетене или хеклане
Кошуље за спавање и пиџаме,
за мушкарце или дјечаке,
0
ком
218.271
218.297
223
плетене или хеклане
Кошуље за спавање и пиџаме,
за мушкарце или дјечаке,
1
ком
330
330
1
плетене или хеклане
Кућни огртачи, баде-мантили
и слични производи за
0+1
ком
342.630
342.630
342
мушкарце или дјечаке, од
плетених или хекланих тканина
Кућни огртачи, баде-мантили
и слични производи за
0
ком
342.630
342.630
342
мушкарце или дјечаке, од
плетених или хекланих тканина

Кућни огртачи, баде-мантили
и слични производи за
14.14.12.40 мушкарце или дјечаке, од
плетених или хекланих
тканина
2)

5.472

14.14.1

14.14.12.20

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

ком

Рубље

14.14.12

Продата/
испоручена
количина

0

14.14

14.14.11.00

1)

Произведена
количина

1

ком

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

0

0

0

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Продата/
испоручена
количина

Шифра

Назив дјелатности и
производа

14.14.13

Блузе, кошуље и кошуље - блузе за жене или дјевојчице, плетене или кукичане

Јединица
Тип
производње
мјере

Произведена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

Блузе, кошуље и кошуље
14.14.13.10 блузе, за жене или девојчице,
0+1
ком
2.794
2.814
27
плетене или хеклане
Блузе, кошуље и кошуље
14.14.13.10 блузе, за жене или девојчице,
0
ком
919
939
10
плетене или хеклане
Блузе, кошуље и кошуље
14.14.13.10 блузе, за жене или девојчице,
1
ком
1.875
1.875
17
плетене или хеклане
Гаће, подсукње, спаваћице, пиџаме, кућне хаљине, неглижеи, огртачи за купање и слични производи
14.14.14
за жене или дјевојчице, плетени или кукичани
Гаће и слип-гаће, за жене
или дјевојчице, од плетених
0+1
ком
35.931.181
35.929.439
42.261
14.14.14.20
или хекланих тканина (укљ.
боксерице)
Гаће и слип-гаће, за жене или
дјевојчице, од плетених или
14.14.14.20
0
ком
29.865.839
29.864.097
30.041
хекланих тканина (укључујући
боксерице)
Гаће и слип-гаће, за жене или
дјевојчице, од плетених или
1
ком
6.065.342
6.065.342
12.220
14.14.14.20
хекланих тканина (укључујући
боксерице)
Спаваћице и пиџаме за жене
14.14.14.30 или дјевојчице, плетене или
0
ком
28.514
28.559
33
хеклане
Кућни огртачи, баде-мантили
и слични производи за жене
14.14.14.40
1
ком
500
500
8
или дјевојчице, од плетених
или хекланих тканина
Подсукње, комбинезони и
14.14.14.50 сл., за жене или дјевојчице,
0
ком
0
0
0
плетени или хеклани
14.14.2

Рубље, не плетено или кукичано

14.14.21

Кошуље, од тканина, за мушкарце или дјечаке, сем плетених или кукичаних

Кошуље за мушкарце или
14.14.21.00 дјечаке (искључујући плетене
0+1
ком
305.349
306.660
или хеклане)
Кошуље за мушкарце или
14.14.21.00 дјечаке (искључујући плетене
0
ком
11.143
12.454
или хеклане)
Кошуље за мушкарце или
14.14.21.00 дјечаке (искључујући плетене
1
ком
294.206
294.206
или хеклане)
Поткошуље и остале мајице без рукава, гаће, ноћне кошуље, пиџаме, огртачи за купање, кућни
14.14.22
огртачи, од тканина, за мушкарце или дјечаке, сем плетених или кукичаних
Гаће и слип-гаће, за мушкарце
или дјечаке (укључујући
14.14.22.20
0+1
ком
2.522.759
2.536.130
боксерице) (искључујући
плетене или хеклане)
Гаће и слип-гаће, за мушкарце
или дјечаке (укључујући
14.14.22.20
0
ком
1.679.555
1.692.926
боксерице) (искључујући
плетене или хеклане)
1)
2)

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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3.811

454

3.357

4.276

3.255

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

14.14.22.20

14.14.22.30

14.14.22.30

14.14.22.30

14.14.22.40

14.14.22.40

14.14.22.40

14.14.23
14.14.23.00

14.14.23.00

14.14.23.00

14.14.24

14.14.24.30

Назив дјелатности и
производа
Гаће и слип-гаће, за мушкарце
или дјечаке (укључујући
боксерице) (искључујући
плетене или хеклане)
Ноћне кошуље и пиџаме
за мушкарце или дјечаке
(искључујући плетене или
хеклане)
Ноћне кошуље и пиџаме
за мушкарце или дјечаке
(искључујући плетене или
хеклане)
Ноћне кошуље и пиџаме
за мушкарце или дјечаке
(искључујући плетене или
хеклане)
Поткошуље, мајице без
рукава, баде-мантили, кућни
огртачи и слични производи
за мушкарце или дјечаке
(искључујући плетене или
хеклане)
Поткошуље, мајице без
рукава, баде-мантили, кућни
огртачи и слични производи
за мушкарце или дјечаке
(искључујући плетене или
хеклане)
Поткошуље, мајице без
рукава, баде-мантили, кућни
огртачи и слични производи
за мушкарце или дјечаке
(искључујући плетене или
хеклане)

2)

Произведена
количина

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

1

ком

843.204

843.204

1.021

0+1

ком

13.018

19.669

274

0

ком

9.097

15.748

251

1

ком

3.921

3.921

24

0+1

ком

3.284.918

3.300.723

2.385

0

ком

171.355

187.160

477

1

ком

3.113.563

3.113.563

1.908

Блузе, кошуље и кошуље - блузе, од тканина, за жене или дјевојчице, сем плетених или кукичаних
Блузе, кошуље и кошуљеблузе за жене или дјевојчице
0+1
ком
321.682
321.719
3.399
(искључујући плетене или
хеклане)
Блузе, кошуље и кошуљеблузе за жене или дјевојчице
0
ком
31.077
31.114
764
(искључујући плетене или
хеклане)
Блузе, кошуље и кошуљеблузе за жене или дјевојчице
1
ком
290.605
290.605
2.635
(искључујући плетене или
хеклане)
Поткошуље и остале мајице без рукава, подсукње, гаће, спаваћице, пиџаме, неглижеи, огртачи за
купање, кућне хаљине и слични производи, од тканина, за жене или дјевојчице, сем плетених или
кукичаних
Спаваћице и пиџаме за жене
или дјевојчице (искључујући
0+1
ком
182.378
192.978
943
плетене или хеклане)

Спаваћице и пиџаме за жене
14.14.24.30 или дјевојчице (искључујући
плетене или хеклане)
1)

Јединица
Тип
производње
мјере

0

ком

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

45.295

55.895

541

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Спаваћице и пиџаме за жене
14.14.24.30 или дјевојчице (искључујући
плетене или хеклане)
Подсукње, комбинезони и сл.,
14.14.24.50 за жене или дјевојчице (искљ.
плетене или хеклане)
Поткошуље и друге мајице
без рукава, гаће, слип-гаће,
неглижеи, баде-мантили,
14.14.24.60 кућни огртачи и слични
производи од памука за жене
или дјевојчице (искључујући
плетене или хеклане)
Поткошуље и друге мајице
без рукава, гаће, слип-гаће,
неглижеи, баде-мантили,
14.14.24.60 кућни огртачи и слични
производи од памука за жене
или дјевојчице (искључујући
плетене или хеклане)
Поткошуље и друге мајице
без рукава, гаће, слип-гаће,
неглижеи, баде-мантили,
14.14.24.60 кућни огртачи и слични
производи од памука за жене
или дјевојчице (искључујући
плетене или хеклане)
Неглижеи, баде-мантили,
кућни огртачи, поткошуље,
мајице без рукава, гаће и слип
14.14.24.80 гаће за жене или дјевојчице
(укључујући боксерице)
од влакана осим памучних
(искљ. плетене или хеклане)
Неглижеи, баде-мантили,
кућни огртачи, поткошуље,
мајице без рукава, гаће и слип
14.14.24.80 гаће за жене или дјевојчице
(укључујући боксерице)
од влакана осим памучних
(искљ. плетене или хеклане)

1)
2)

Јединица
Тип
производње
мјере

Произведена
количина

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

1

ком

137.083

137.083

402

1

ком

132.480

132.480

212

0+1

ком

4.602.177

4.586.595

7.856

0

ком

3.150.721

3.135.139

6.320

1

ком

1.451.456

1.451.456

1.536

0+1

ком

290.530

383.019

1.213

0

ком

166.243

258.732

886

Неглижеи, баде-мантили,
кућни огртачи, поткошуље,
мајице без рукава, гаће и слип
гаће за жене или дјевојчице
14.14.24.80
(укључујући боксерице)
од влакана осим памучних
(искључујући плетене или
хеклане)

1

ком

124.287

124.287

327

Поткошуље, мајице без
рукава, гаће, слип-гаће,
неглижеи, баде-мантили,
кућни огртачи и слични
14.14.24.89
производи од текстила
за жене или дјевојчице
(искључујући плетене или
хеклане)

1

ком

1.340

1.340

7

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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у 000 KM
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Шифра
14.14.25

Продата/
Вриједност
испоручена продаје / накнаде
количина
за испоруку
Грудњаци, стезници, корзети, нараменице, подвезице за чарапе и слични производи и њихови
дијелови, плетени или кукичани или не

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

14.14.25.30 Грудњаци

0+1

ком

268.877

275.262

2.375

14.14.25.30 Грудњаци

0

ком

84.347

90.732

1.186

14.14.25.30 Грудњаци

1

ком

184.530

184.530

1.189

14.14.3

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

14.14.30

Т-мајице, поткошуље и друге мајице без рукава, плетене или кукичане

Т-мајице и поткошуље,
плетене или кукичане
Т-мајице и поткошуље,
14.14.30.00
плетене или кукичане
Т-мајице и поткошуље,
14.14.30.00
плетене или кукичане
14.14.30.00

ком

206.120

205.808

542

0

ком

50.340

50.028

381

1

ком

155.780

155.780

161

Остала одјећа и прибор за одјећу

14.19.1

Одјећа за дојенчад и малу дјецу, тренерке и остали одјевни предмети, прибор за одјећу, дијелови
одјеће или прибора за одјећу, плетени или кукичани

14.19.11

Одјећа и додаци одјећи за дојенчад и малу дјецу, плетени или кукичани

14.19.12
14.19.12.10
14.19.12.50

14.19.12.90
14.19.19

Одјећа и одјевни додаци за
бебе, плетена или хеклана
укључујући мајице без
рукава, једнодјелна одијела,
0
ком
89.369
90.047
444
гаће, гегице, бодије, пелене,
рукавице, спољашња одјећа
(за дјецу висине <= 86 цм)
Тренерке, скијашка одијела, купаће гаће и костими и остала одјећа за спорт и рекреацију, плетена
или кукичана
Тренерке од плетених или
0
ком
166
455
18
хекланих тканина
Купаћи костими за жене или
дјевојчице, од плетених или
1
ком
0
0
0
хекланих тканина
Остала одјећа, плетена
или хеклана (укљ. бодије с
0
kg
131.983
131.983
7.812
рукавима)
Остали готови додаци одјећи, дијелови одјеће или додатака одјећи, плетени или кукичани

Прибор за одијевање и
његови дијелови од плетених
14.19.19.60 или хекланих тканина
(искључујући рукавице,
шалове, мараме и велове)

0+1

ком

38.796

38.796

174

Прибор за одијевање и
његови дијелови од плетених
14.19.19.60 или хекланих тканина
(искључујући рукавице,
шалове, мараме и велове)

0

ком

13.943

13.943

58

Прибор за одијевање и
његови дијелови од плетених
14.19.19.60 или хекланих тканина
(искључујући рукавице,
шалове, мараме и велове)

1

ком

24.853

24.853

116

14.19.2
2)

0+1

14.19

14.19.11.00

1)

Произведена
количина

Одјећа за дојенчад, друга одјећа и други прибор за одјећу од тканина, неплетена или кукичана

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

Врста производње:
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

14.19.21

Одјећа и додаци одјећи за дојенчад и малу дјецу, од тканина, сем плетених или кукичаних

14.19.21.50

14.19.21.50

14.19.22

14.19.22.10

Јединица
Тип
производње
мјере

Произведена
количина

Одјећа и одјевни додаци
за бебе, од тканине
неплетене или нехеклане
(за дјецу висине <= 86 цм)
укључујући мајице без
0+1
ком
105.441
176.932
690
рукава, једнодјелна одијела,
гаће, гегице, бодије, пелене,
рукавице, спољашњу одјећу
(искључујући улошке, пелене
и сличне производе)
Одјећа и одјевни додаци
за бебе, од тканине
неплетене или нехеклане
(за дјецу висине <= 86 цм)
укључујући мајице без
0
ком
94.429
165.920
554
рукава, једнодјелна одијела,
гаће, гегице, бодије, пелене,
рукавице, спољашњу одјећу
(искључујући улошке, пелене
и сличне производе)
Одјећа и одјевни додаци
за бебе, од тканине
неплетене или нехеклане
(за дјецу висине <= 86 цм)
укључујући мајице без
1
ком
11.012
11.012
136
рукава, једнодјелна одијела,
гаће, гегице, бодије, пелене,
рукавице, спољашњу одјећу
(искључујући улошке, пелене
и сличне производе)
Тренерке, скијашка одијела, купаће гаће и костими; остала одјећа од тканина, сем плетене или
кукичане
Остала одјећа за мушкарце
или дјечаке, д.н., укључујући
тренерке и спортску одјећу
0+1
ком
2.270.866
2.270.866
4.435
(искључујући прслуке,
скијашка одијела, те плетена
или хеклана)

Остала одјећа за мушкарце
или дјечаке, д.н., укључујући
тренерке и спортску одјећу
14.19.22.10
(искључујући прслуке,
скијашка одијела, те плетена
или хеклана)

0

ком

9.257

9.257

278

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

1

ком

2.261.609

2.261.609

4.157

0+1

ком

6.811

6.811

16

Остала одећа за жене или
дјевојчице, д.н., укључујући
тренерке и спортску одјећу
14.19.22.20
(искључујући прслуке,
скијашка одијела, те плетена
или хеклана)
2)

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

Назив дјелатности и
производа

14.19.21.50

1)

Продата/
испоручена
количина

Шифра

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Врста производње:
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PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

14.19.22.20

14.19.22.20

14.19.22.40

14.19.22.50

14.19.23

14.19.23.33

14.19.23.33

14.19.23.33

14.19.23.58

14.19.23.70

Назив дјелатности и
производа

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

14.19.3

Прибор за одјећу од коже; одјећа од филца или нетканог текстила; одјећа од превученог текстила

14.19.31

Додаци одјећи од коже или вјештачке коже, сем спортских рукавица

Каишеви и опасачи од коже
или вјештачке коже
Каишеви и опасачи од коже
14.19.31.80
или вјештачке коже
Каишеви и опасачи од коже
14.19.31.80
или вјештачке коже
Одјевни додаци од коже
или вјештачке коже (искљ.
рукавице с прстима,
14.19.31.90
рукавице с одвојеним палцем
и рукавице без прстију,
каишеве и опасаче)
2)

Произведена
количина

Остала одећа за жене или
дјевојчице, д.н., укључујући
тренерке и спортску одјећу
0
ком
20
20
1
(искључујући прслуке,
скијашка одијела, те плетена
или хеклана)
Остала одећа за жене или
дјевојчице, д.н., укључујући
тренерке и спортску одјећу
1
ком
6.791
6.791
15
(искључујући прслуке,
скијашка одијела, те плетена
или хеклана)
Купаћи костими за мушкарце
или дјечаке (искључујући
1
ком
95.814
95.814
383
од плетених или хекланих
тканина)
Купаћи костими за жене или
дјевојчице (искључујући
0
ком
11.628
12.794
195
од плетених или хекланих
тканина)
Марамице, шалови, мараме, велови, кравате,рукавице и остали готови додаци одјећи; дијелови
одјеће или додатака одјећи, од тканина, сем плетених или кукичаних, д.н.
Шалови, мараме, велови и
слично (искљ. предмете од
0+1
ком
178
273
2
свиле или свилених отпадака,
плетени или хеклани)
Шалови, мараме, велови и
слично (искљ. предмете од
0
ком
178
273
2
свиле или свилених отпадака,
плетени или хеклани)
Шалови, мараме, велови и
слично (искљ. предмете од
1
ком
0
0
0
свиле или свилених отпадака,
плетени или хеклани)
Кравате, лептир машне од
свиле и отпадака свиле (искљ.
0
ком
0
34
1
плетене или хеклане)
Рукавице с прстима, рукавице
с одвојеним палцем и
0
пари
38
38
0
рукавице без прстију (искљ.
плетене или хеклане)

14.19.31.80

1)

Јединица
Тип
производње
мјере

0+1

ком

22.340

27.019

319

0

ком

16.840

21.519

300

1

ком

5.500

5.500

19

0

ком

100

100

3

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

14.19.32

Одјећа од пуста (филца) или нетканог текстила, одјећа од превученог или импрегнисаног текстила

14.19.4
14.19.41

14.19.41.30

14.19.42

14.19.42.70

14.19.43

14.19.43.00

14.19.43.00

14.3

Јединица
Тип
производње
мјере

0

ком

Произведена
количина

14.503

14.503

210

Шешири и капе
Облици за шешире, тијела шешира и капе од пуста, туљци и конуси од пуста; облици за шешире,
плетени или израђени састављањем траке разних материјала
Форме за шешире, тијела
шешира и капе, цилиндри и
конуси од филца (пуста) (укљ.
1
ком
13.511
13.511
25
разрезане конусе); (искљ.
чврсто обликоване, с ободом)
Шешири и покривке за главу од пуста, плетени или израђени састављањем траке од било којег материјала,
плетени или кукичани или израђени од чипке или неке друге тканине у комаду; мрежице за косу
Шешири и друга покривке за
главу, плетени или хеклани
или израђени од чипке, филца
0
ком
6.548.150
6.768.200
1.161
или других тканина у комаду
(не у тракама), мрежице за
косу од било којег материјала
Остале покривке за главу, сем покривки за главу од гуме или пластике, заштитне покривке и
азбестне покривке за главу, траке за унутрашње опшивање покривке за главу, подставе, навлаке,
основе, оквири, штитници и траке за везање испод главе
Остала покривке за главу
(осим покривке за главу
од гуме или пластике,
заштитне покривке за главу
и азбестне покривке); траке
0+1
ком
963.550
963.498
648
за унутрашње опшивање,
поставе, навлаке, основе и
оквири за шешире, врхови и
траке за везање испод главе,
за покривање главе
Остала покривке за главу
(осим покривке за главу
од гуме или пластике,
заштитне покривке за главу
и азбестне покривке); траке
0
ком
933.718
933.666
553
за унутрашње опшивање,
поставе, навлаке, основе и
оквири за шешире, врхови и
траке за везање испод главе,
за покривање главе

Остала покривке за главу
(осим покривке за главу
од гуме или пластике,
заштитне покривке за главу
и азбестне покривке); траке
14.19.43.00
за унутрашње опшивање,
поставе, навлаке, основе и
оквири за шешире, врхови и
траке за везање испод главе,
за покривање главе

2)

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

Назив дјелатности и
производа

Одјећа од филца (пуста)
или нетканих материјала,
14.19.32.00
одјећа од превученог или
импрегнисаног текстила

1)

Продата/
испоручена
количина

Шифра

1

ком

29.832

29.832

95

Плетена и кукичана одјећа

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

1)
2)

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

Шифра

Назив дјелатности и
производа

14.31

Плетене и кукичане чарапе

14.31.1

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

14.31.10

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

Јединица
Тип
производње
мјере

Произведена
количина

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

0

ком

87.050

81.792

160

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

0

ком

515.355

512.748

1.594

Хулахоп-чарапе и трикои, од
текстилних влакана, плетене
и хеклане (искључјући
14.31.10.37
градиране стезне чарапе, од
синтетичких влакана и чарапе
за бебе)

0

ком

22.000

20.280

26

Женске дугачке чарапе или
докољенице, плетене или
14.31.10.50
хеклане, финоће влакна < 67
децитекса

1

пари

46.019.089

46.019.089

5.424

Плетене или хеклане чарапе
или обућа (укључујући сокне;
искључујући женске дуге
14.31.10.90 чарапе/докољенице, финоће
влакна < 67 децитекса,
хулахоп чарапе и чарапе без
стопала, обућа с ђоном)

0

пари

7.293.930

7.279.956

16.392

14.39

Остала плетена и кукичана одјећа

14.39.1

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

14.39.10

Џемпери, пуловери, прслуци и слични производи, плетени или кукичани

Џемпери, пуловери, мајице,
прслуци и џемпери на
раскопчавање за мушкарце
и дјечаке, од вуне или
14.39.10.31
фине животињске длаке
(искључујући џемпере и
пуловере, који садрже >= 50
% вуне и који теже >= 600 г)

1

ком

67.170

67.170

504

Џемпери, пуловери, мајице,
прслуци и џемпери на
раскопчавање за жене и
дјевочице, од вуне или
14.39.10.32
фине животињске длаке
(искључујући џемпере и
пуловере,који садрже >= 50 %
вуне и који теже >= 600 г)

1

ком

110.395

110.395

885

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Џемпери, пуловери, мајице,
прслуци и џемпери на
раскопчавање за жене
14.39.10.62 и дјевојчице, од памука
(искључујући лаке фино
плетене ролке, поло џемпере
или полуролке и пуловере)
Џемпери, пуловери, мајице,
прслуци и џемпери на
раскопчавање за мушкарце
и дјечаке, од синтетичких
14.39.10.71
или вјештачких влакана
(искључујући лаке фино
плетене ролке, поло џемпере
или полуролке и пуловере)
Џемпери, пуловери, мајице,
прслуци и џемпери на
раскопчавање за жене и
дјевојчице, од синтетичких
14.39.10.72
или вјештачких влакана
(искључујући лаке фино
плетене ролке, поло џемпере
или полуролке и пуловере)

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

1

ком

5.490

5.490

50

1

ком

8.780

8.780

20

1

ком

7.756

7.756

81

Кожа и сродни производи

15.1

Штављена и обрађена кожа, путне торбе, ручне торбе, седларски и ременарски производи,
обрађено и обојено крзно

15.11

Штављена и обрађена кожа; обрађено и обојено крзно

15.11.1

Штављена и дорађена крзна

15.11.10

Штављена или обрађена крзна

Штављена или обрађена
15.11.10.50 крзна или коже (искљ. од
кунића, зеца или јагњета)

0+1

ком

64.858

64.858

1.419

0

ком

303

303

9

1

ком

64.555

64.555

1.410

0

ком

121.337

119.034

16.135

kg

4.159.024

3.531.602

5.984

kg

8.713

9.311

29

15.11.3

Кожа говеда или од копитара, без длаке

15.11.31

Говеђа кожа, без длаке, цијела

15.11.31.00

Штављене говеђе коже, без
длаке, цијеле

15.11.4

Кожа, овчија, козја или свињска, без длаке

15.11.41

Овчија или јагњећа кожа, без вуне

Овчија или јагњећа кожа
без вуне; штављена, али
15.11.41.30
даље необрађивана (искљ.
брушену кожу)
2)

Продата/
испоручена
количина

15

Штављена или обрађена
15.11.10.30 крзна, цијела, од кунића, зеца
или јагњета
Штављена или обрађена
15.11.10.30 крзна, цијела, од кунића, зеца
или јагњета
Штављена или обрађена
15.11.10.30 крзна, цијела, од кунића, зеца
или јагњета

1)

Произведена
количина

0

0

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

15.12

Путне и ручне торбе и слично, седларски и ременарски производи

15.12.1

Седларски и ременарски производи; путне торбе, ручне торбе и слично; остали производи од коже

15.12.11

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

15.12.12

Јединица
Тип
производње
мјере

0

ком

Произведена
количина

54.508

54.664

1.213

Путне торбе, ручне торбе и слично, од коже, умјетне коже, фолија од пластике, текстилних
материјала, вулканфибера или картона; путни сетови за личну тоалету, шивање, или чишћење
ципела или одјела

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

0

ком

31.938

32.177

533

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

0+1

ком

22.516

22.895

823

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

0

ком

4.446

4.825

312

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

1

ком

18.070

18.070

511

15.12.12.30

Производи који се обично
носе у џепу или ручној торби

0+1

ком

24.754

26.607

875

15.12.12.30

Производи који се обично
носе у џепу или ручној торби

0

ком

19.427

21.280

650

15.12.12.30

Производи који се обично
носе у џепу или ручној торби

1

ком

5.327

5.327

225

0+1

ком

337.983

337.980

2.362

0

ком

336.746

336.743

2.062

1

ком

1.237

1.237

300

Актовке, мапе, кутије за накит
и слично, д. н.
Актовке, мапе, кутије за накит
15.12.12.50
и слично, д. н.
15.12.12.50

2)

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

Назив дјелатности и
производа

Седларски и ременарски
производи, за све врсте
животиња, од свих врста
материјала (укључујући јахаће
бичеве и корбаче и њихове
15.12.11.10
дијелове, конопе за амове,
узице за вођење, кољенице,
брњице, подметаче и јастуке
за седла, капутиће за псе и
слично)

1)

Продата/
испоручена
количина

Шифра

15.12.12.50

Актовке, мапе, кутије за накит
и слично, д. н.

15.12.13

Ремени (сем од метала), и наруквица за ручне сатове те дијелови за њих

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Произведена
количина

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

Наруквице, ремени и слично,
за ручне часовнике те њихови
дијелови (укључујући од
15.12.13.00
0
ком
193
244
6
коже, умјетне коже или
пластике; искључујући од
племенитих метала)
Остали производи од коже или вјештачке коже (укључујући производе који це користе у машинама
15.12.19
или механичким уређајима или за друге техничке употребе), д. н.
Производи од коже или од
15.12.19.60
0
kg
451.371
451.371
49.619
вјештачке коже, д.н.
15.2

Обућа

15.20

Обућа

15.20.1

Обућа, сем спортске и заштитне обуће те ортопедских ципела

15.20.11

15.20.11.00

15.20.11.00

15.20.11.00

15.20.12

15.20.12.10

15.20.12.31

15.20.12.37

15.20.13

15.20.13.30

Непромочива обућа са спољашњим и горњим дијелом од гуме или пластике, сем обуће са заштитном
металном капицом
Непромочива обућа, с
горњим дијелом од гуме или
пластике (искљ. оне које
0+1
пари
7.239.770
7.239.770
11.070
садрже уметнуте заштитне
металне капице)
Непромочива обућа, с
горњим дијелом од гуме или
пластике (искљ. оне које
0
пари
28.800
28.800
264
садрже уметнуте заштитне
металне капице)
Непромочива обућа, с
горњим дијелом од гуме или
пластике (искљ. оне које
1
пари
7.210.970
7.210.970
10.806
садрже уметнуте заштитне
металне капице)
Обућа са спољашњим ђоновима и горњим дијелом од гуме или пластике, сем непромочиве или
спортске обуће
Сандале с ђоном и лицем
(горњиштем) од пластике или
1
пари
2.419.255
2.419.255
6.904
гуме (укључујући горњим
дијелом од кожних каишева)
Обућа за улицу с горњим
0
пари
936.688
923.971
9.627
дијелом од гуме или пластике
Папуче и остала кућна обућа с
ђоном од гуме или пластике и
0
пари
37.270
38.695
472
горњим дијелом од пластике (укљ.
собне папуче и обућу за плес)
Обућа с горњим дијелом од коже, сем спортске обуће, обуће с заштитном металном капицом и
разноврсне посебне обуће
Ципеле с дрвеном основом
и горњим дијелом од коже
(укљ. кломпе) (искљ. са
0
пари
55.098
53.114
2.593
унутрашњим ђоном или
заштитном металном капицом)

Мушка обућа за улицу с
горњим дијелом од коже
(укључујући чизме и ципеле;
15.20.13.51
искључујући непромочиву
обућу и обућу са заштитном
металном капицом)
1)
2)

0+1

пари

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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226.124

226.895

15.175

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

15.20.13.51

Произведена
количина

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

пари

76.623

77.394

4.568

1

пари

149.501

149.501

10.606

0+1

пари

4.250.828

4.247.573

63.077

0

пари

755.102

792.709

20.919

Женска обућа за улицу с
горњим дијелом од коже
(укључујући чизме и ципеле;
15.20.13.52
искључујући непромочиву
обућу и обућу са заштитном
металном капицом)

1

пари

3.495.726

3.454.864

42.158

Дјечија обућа за улицу с
горњим дијелом од коже
(укључујући чизме и ципеле;
15.20.13.53
искључујући непромочиву
обућу и обућу са заштитном
металном капицом)

0+1

пари

383.264

383.264

7.523

Дјечија обућа за улицу с
горњим дијелом од коже
(укључујући чизме и ципеле;
15.20.13.53
искључујући непромочиву
обућу и обућу са заштитном
металном капицом)

0

пари

158.424

158.424

5.730

Дјечија обућа за улицу с
горњим дијелом од коже
(укључујући чизме и ципеле;
15.20.13.53
искључујући непромочиву
обућу и обућу са заштитном
металном капицом)

1

пари

224.840

224.840

1.793

Мушке сандале, с горњим
дијелом од коже (укључујући
15.20.13.61
сандале с каишевима,
“јапанке”)

0+1

пари

131.601

131.596

692

Мушке сандале, с горњим
дијелом од коже (укључујући
15.20.13.61
сандале с каишевима,
“јапанке”)

0

пари

3.790

3.785

162

15.20.13.52

15.20.13.52

2)

Мушка обућа за улицу с
горњим дијелом од коже
(укључујући чизме и ципеле;
искључујући непромочиву
обућу и обућу са заштитном
металном капицом)
Мушка обућа за улицу с
горњим дијелом од коже
(укључујући чизме и ципеле;
искључујући непромочиву
обућу и обућу са заштитном
металном капицом)
Женска обућа за улицу с
горњим дијелом од коже
(укључујући чизме и ципеле;
искључујући непромочиву
обућу и обућу са заштитном
металном капицом)
Женска обућа за улицу с
горњим дијелом од коже
(укључујући чизме и ципеле;
искључујући непромочиву
обућу и обућу са заштитном
металном капицом)

Јединица
Тип
производње
мјере

0

15.20.13.51

1)

Назив дјелатности и
производа

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Мушке сандале, с горњим
15.20.13.61 дијелом од коже (укљ. сандале
с каишевима, “јапанке”)
Женске сандале, с горњим
15.20.13.62 дијелом од коже (укљ. сандале
с каишевима, “јапанке”)
Женске сандале, с горњим
дијелом од коже (укључујући
15.20.13.62
сандале с каишевима,
“јапанке”)
Женске сандале, с горњим
дијелом од коже (укључујући
15.20.13.62
сандале с каишевима,
“јапанке”)
Дјечије сандале, с горњим
15.20.13.63 дијелом од коже (укљ. сандале
с каишевима, “јапанке”)
Папуче и остала кућна обућа
са спољашњим ђоном од
15.20.13.70 гуме или пластике и горњим
дијелом од пластике (укљ.
собне папуче и обућу за плес)
Папуче и остала кућна обућа
са спољашњим ђоном од
15.20.13.70 гуме или пластике и горњим
дијелом од пластике (укљ.
собне папуче и обућу за плес)
Папуче и остала кућна обућа
са спољашњим ђоном од
15.20.13.70 гуме или пластике и горњим
дијелом од пластике (укљ.
собне папуче и обућу за плес)
Обућа с горњим дијелом од
коже, с дрвеним, плутаним
15.20.13.80 или другим спољашњим
ђоном (искљ. потплате од
гуме, пластике или коже)
15.20.14

Обућа с гуменим, пластичним
или кожним спољашњим
ђоном и горњим дијелом
15.20.14.45
од текстила (искљ. папуче и
другу кућну обућу, спортску
обућу)
2)

Произведена
количина

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

1

пари

127.811

127.811

530

0+1

пари

422.552

422.552

2.248

0

пари

8.980

8.980

245

1

пари

413.572

413.572

2.003

1

пари

5.200

5.200

47

0+1

пари

347.556

347.556

2.242

0

пари

208

208

5

1

пари

347.348

347.348

2.237

1

пари

75.600

75.600

568

Обућа с горњим дијелом од текстила, сем спортске обуће

Обућа с гуменим, пластичним
или кожним спољашњим
ђоном и горњим дијелом
15.20.14.45
од текстила (искљ. папуче и
другу кућну обућу, спортску
обућу)
Обућа с гуменим, пластичним
или кожним спољашњим
ђоном и горњим дијелом
15.20.14.45
од текстила (искљ. папуче и
другу кућну обућу, спортску
обућу)

1)

Јединица
Тип
производње
мјере

0+1

пари

2.192.630

2.192.630

8.814

0

пари

52.930

52.930

155

1

пари

2.139.700

2.139.700

8.659

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

15.20.2

Спортска обућа

15.20.21

Обућа за тенис, кошарку, гимнастику, вјежбање и слично

Јединица
Тип
производње
мјере

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

1

Произведена
количина

пари

558.103

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

15.20.3

Заштитна и остала обућа, д. н.

15.20.31

Обућа с заштитном металном капицом

Обућа са спољашњим ђоном
од гуме, пластике или коже
15.20.31.50
и горњим дијелом од коже и
заштитном капом од метала
Обућа са спољашњим ђоном
од гуме, пластике или коже
15.20.31.50
и горњим дијелом од коже и
заштитном капом од метала
Обућа са спољашњим ђоном
од гуме, пластике или коже
15.20.31.50
и горњим дијелом од коже и
заштитном капом од метала
15.20.32

1

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

558.103

16.426

пари

1.555.426

1.555.426

3.645

0+1

пари

4.002

3.902

285

0

пари

4.002

3.902

285

1

пари

0

0

0

Обућа од дрва, разноврсна специјална и остала обућа, д. н.

Обућа од дрвета, разна
15.20.32.00 специјална обућа и остала
0
пари
492
492
1
обућа, д.н.
Дијелови обуће од коже; измјењиви улошци за обућу, умеци за потпетице и слични производи;
15.20.4
докољенице и слични производи те њихови дијелови
Дијелови обуће од коже; измјењиви улошци за обућу, умеци за потпетице и слични производи;
15.20.40
докољенице и слични производи и њихови дијелови
Лица (горњишта) обуће и
15.20.40.20 њихови дијелови од коже
0+1
пари
6.544.224
6.566.823
87.490
(искључујући круте улошке)
Лица (горњишта) обуће и
15.20.40.20 њихови дијелови од коже
0
пари
1.554.987
1.576.344
24.049
(искључујући круте улошке)
Лица (горњишта) обуће и
15.20.40.20 њихови дијелови од коже
1
пари
4.989.237
4.990.479
63.441
(искључујући круте улошке)
Лица (горњишта) обуће
и њихови дијелови
15.20.40.50
1
пари
1.765.395
1.763.998
13.999
(искључујући круте улошке
од коже)
Дијелови обуће (искљ.
15.20.40.80 спољашње дијелове од
осталих материјала)
16
1)
2)

0

ком

154.792

154.792

39

Дрво и производи од дрва и плута, сем намјештаја; производи од сламе и плетарских материјала

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

Шифра

Назив дјелатности и
производа

16.1

Дрво, пиљење и блањање

16.10

Дрво, пиљење и блањање

16.10.1

Дрво, обрађено по дужини пиљењем или глодањем, дебљине > 6мм; дрвени жељезнички или
трамвајски прагови, неимпрегнисани

16.10.11

Дрво, обрађено по дужини пиљењем или глодањем, дебљине > 6мм, од четинара

16.10.11.34

16.10.11.36

16.10.11.38

16.10.12

16.10.12.50

16.10.12.71

16.10.12.77

16.10.13

Произведена
количина

Дрво смреке (Пицеа абиес
Карст.), Јеле (Абиес алба
Милл.) резано или глодано
0
m³
573.061
539.085
156.071
уздуж, сјечено или гуљено,
дебљине > 6мм
Дрво црногорице (Пинус
сyлвестрис Л.) резано или
0
m³
3.173
789
194
глодано уздуж, сјечено или
гуљено, дебљине> 6мм
Црногорично дрво резано
или глодано уздуж, сјечено
или гуљено, дебљине> 6мм
(искључујући дрво смреке
0
m³
31.746
31.197
10.395
“Пицеа абиес Карст.”, сребрне
јеле “Абиес алба Милл.” и бора
“Пинус сyлвестрис Л.”)
Дрво, обрађено по дужини пиљењем или глодањем, резано или љуштено, дебљине > 6мм, од
лишћара
Дрво, уздуж резано или
глодано; сјечено или гуљено;
дебљине > 6 мм (искљ.
0
m³
273.657
192.609
126.694
црногорично и тропско дрво
и храстове блокове, траке и
резбарије)
Тропско дрво, уздуж резано
или глодано; сјечено или
гуљено; спојено на крајевима
0
m³
1.077
1.077
3.321
- блањано/облано, дебљине
> 6 мм
Храстови блокови, траке
или резбарије за паркет или
дрвени блокови за подове,
0
m²
582.511
433.682
16.038
блањани, али несастављени
(искљ. уздуж профилисане)
Дрвени жељезнички или трамвајски прагови (укључујући скретничку грађу), неимпрегнисани

Жељезнички или трамвајски
16.10.13.00 прагови (скретничка грађа)
од неимпрегнисаног дрвета
16.10.2

Јединица
Тип
производње
мјере

0

m³

164

120

211

Дрво, уздужно обликовано, ивично зарезано; дрвена вуна; дрвено брашно; дрвено иверје и треске

Дрво, континуирано обликовано по дужини било којег руба или лица (укључујући ламеле и дашчице
за паркет, несастављене, те ивичне летвице и вијенце), од четинара
Црногорично дрво,
континуирано обликовано
16.10.21.10 (укључујући ламеле
0
kg
3.093.831
3.007.368
3.846
и дашчице за паркет,
несастављене)
Дрво, континуирано обликовано по дужини било којег руба или лица (укључујући ламеле и дашчице
16.10.23
за паркет, несастављене, те ивичне летвице и вијенци), од других врста дрвета
16.10.21

1)
2)

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Дрво, укључујући ламеле
и дашчице за паркет,
несастављене, континуирано
обликовано, „с пером и
утором, ивично зарезано,
оборених ивица, в-спојено,
16.10.23.00 профилисано, заобљено или
слично”, дуж било које ивице,
краја или лица, независно
је ли блањано, брушено или
спојено на крајевима или не
(искључујући црногорично
дрво и бамбус)
16.10.24

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

0

kg

1.975.251

1.913.936

4.481

0

kg

942.573

938.742

27

Дрвена вуна; дрвено брашно

16.10.24.00 Дрвена вуна, дрвено брашно
16.10.25

Произведена
количина

Дрво у облику иверја или сличних честица

Иверје, треске и слично, од
0
kg
12.633.903
12.739.516
четинара
Иверје, треске и слично, од
0
kg
6.361.334
5.230.965
16.10.25.05
лишћара
Грубо обрађено дрво; жељезнички и трамвајски прагови (скретничка грађа) од дрвета,
16.10.3
импрегнисани или другачије обрађени
16.10.25.03

16.10.31

0

m³

7.486

6.802

4.087

Жељезнички и трамвајски прагови (скретничка грађа) од дрвета, импрегнисани

Жељезнички или трамвајски
16.10.32.00 прагови (скретничка грађа)
од импрегнисаног дрвета
16.10.39

632

Грубо обрађено дрво, заштићено бојом, креозотом или другим средствима

Грубо обрађено дрво,
16.10.31.16 заштићено бојом, креозотом
или другим средствима
16.10.32

948

0

m³

12.023

9.695

12.343

Остало грубо обрађено дрво, укључујући нацијепане штапове и колце

Остало грубо обрађено
16.10.39.00 дрво, укључујући нацијепане
0
m³
35.190
35.831
4.705
штапове и колце
Услуге сушења, импрегнације или хемијског третирања дрвета; Подуговарачки послови као дио
16.10.9
производње дрвета, пиљењем и блањањем
16.10.91

Третирање дрвета;
импрегнација и заштита
16.10.91.00
дрвета (укљ. сазријевање и
сушење)

0+1

m³

15.992

5.471

2.283

Третирање дрвета;
импрегнација и заштита
16.10.91.00
дрвета (укљ. сазријевање и
сушење)

0

m³

15.942

5.421

2.275

Третирање дрвета;
импрегнација и заштита
16.10.91.00
дрвета (укљ. сазријевање и
сушење)

1

m³

50

50

8

16.2
1)
2)

Услуге сушења, импрегнације или хемијске обраде дрва

Производи од дрва, плута, сламе и плетарских материјала

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

Шифра

Назив дјелатности и
производа

16.21

Фурниране плоче и остале плоче од дрва

16.21.1

Шперплоче, фурниране плоче и слично ламинирано дрво; плоче иверице и осталих дрвенастих
(лигнинских) материјала

16.21.12

Плоче иверице

16.21.12.00

Плоче од иверице и сличне
плоче од дрвета

16.21.15

Плоче влакнатице од дрвета и других дрвенастих (лигнинских) материјала

Влакнасте плоче средње
густине (МДФ), од дрвета
или других дрвенастих
материјала, агломерисане
16.21.15.29
или неагломерисане смолом
или другим органским
супстанцама, дебљине >= 9
мм
16.21.16

0

0

m³

m²

Произведена
количина

12.156

136.875

12.133

18.148

137.163

2.065

Остале шперплоче, фурниране плоче и слично ламинирано дрво, од четинара

Остале шперплоче,
фурниране плоче и слично
16.21.16.00
ламинирано дрво, од
црногорице
16.21.18

Јединица
Тип
производње
мјере

0

m³

2.983

2.663

2.391

Остале шперплоче, фурниране плоче и слично ламинирано дрво, од других врста дрва

Остале шперплоче,
фурниране плоче и слично
16.21.18.00
ламинирано дрво, од осталих
врста дрвета

0

m³

24.230

24.209

16.21.2

Листови фурнира; листови за шперплоче; згуснуто (сабијено) дрво

16.21.21

Згуснуто (сабијено) дрво у блоковима, плочама, тракама или профилираним облицима

21.311

Згуснуто (сабијено) дрво у
блоковима, плочама, летвама
16.21.21.00
0
m³
64.773
62.266
96.552
или профилисаним облицима
(укљ. масивне плоче)
Листови фурнира и листови за шперплоче и остало дрво пиљено по дужини, резано или љуштено,
16.21.22
дебљине <= 6 мм, од четинара
Листови фурнира и листови
за шперплоче и остало дрво
пиљено по дужини, резано
16.21.22.10 или љуштено, дебљине
0
m³
3.988
3.788
7.366
<= 6 мм, од четинара/
дашчице за производњу
оловака
Листови фурнира и листови за шперплоче и остало дрво пиљено по дужини, резано или љуштено,
16.21.24
дебљине <= 6 мм, од других врста дрва
Листови фурнира и листови
за шперплоче и остало дрво
пиљено по дужини, резано
16.21.24.00
0
m³
10.443
10.319
8.787
или љуштено, дебљине
<= 6 мм, од других врста
дрвета

1)
2)

16.22

Састављени паркет

16.22.1

Састављени паркет

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

78 Агенција за статистику Босне и Херцеговине

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

16.22.10

Састављени паркет

Јединица
Тип
производње
мјере

Састављени панелни паркет
од дрвета за мозаик под
Састављени панелни паркет
16.22.10.60 од дрвета (искључујући оне за
мозаик под)
16.22.10.30

m²

217.792

206.121

2.510

0

m²

621.596

580.235

38.885

16.23.1

Грађевинска столарија и елементи (сем монтажних кућа) од дрвета

16.23.11

Прозори, врата - прозори и њихови оквири, врата, довратници и прагови од дрва

16.23.12

0+1

ком

15.990

15.708

11.930

0

ком

15.841

15.559

11.715

1

ком

149

149

215

0

ком

74.704

74.061

24.759

Оплате за бетонске радове у грађевинарству и шиндра, од дрвета

Постава оплата за бетонске
16.23.12.00 конструкције, шиндра, од
дрвета
16.23.19

0

kg

6.866.740

6.789.885

9.570

0

kg

253.721

222.842

477

0

m²

35.696

35.851

25.037

Грађевинска столарија и елементи од дрва, д. н.

Грађевинска столарија
и жалузине од дрвета
(искључујући прозоре,
француске прозоре и врата,
16.23.19.00
њихове оквире и прагове,
паркет-панеле, оплате од
дрвета за бетонске радове,
шиндру)
16.23.2

Монтажни објекти од дрвета

16.23.20

Монтажне куће од дрва

16.23.20.00 Монтажни објекти од дрвета
16.24

Амбалажа од дрва

16.24.1

Амбалажа од дрвета

16.24.11

Палете, сандучасте палете и друга утоварна амбалажа од дрва

Равне палете и палетни
обручеви, од дрвета
Палете-сандуци и утоварна
16.24.11.35 амбалажа од дрвета (искљ.
равне палете)
16.24.11.33

16.24.13

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

0

Остала грађевинска столарија и елементи од дрва

Прозори, француски прозори
и њихови оквири, од дрвета
Прозори, француски прозори
16.23.11.10
и њихови оквири, од дрвета
Прозори, француски прозори
16.23.11.10
и њихови оквири, од дрвета
Врата, оквири за врата и
16.23.11.50
прагови, од дрвета

0

ком

982.802

967.718

10.033

0

ком

417.667

416.257

3.653

kg

153.514

170.434

189

Остала дрвена амбалажа и њени дијелови

Сандуци; кутије; гајбе;
калемови и слична амбалажа
16.24.13.20
од дрвета (искљ. калемове за
каблове)
2)

Продата/
испоручена
количина

16.23

16.23.11.10

1)

Произведена
количина

0

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

Шифра

Назив дјелатности и
производа

16.24.13.50

Калемови за каблове од
дрвета

16.29

Остали производи од дрва; производи од плута, сламе и плетарских материјала

16.29.1

Остали производи од дрвета; производи од плута, сламе и плетарских материјала

Јединица
Тип
производње
мјере
0

kg

Произведена
количина
2.315.736

2.383.127

5.582

Алати, тијела и држачи алата, тијела и држачи за метле и четке, блокова за производњу лула за
пушење, калупи за ципеле и чизме, од дрва
Алати, тијела алата и држачи,
тијела и држачи за метле и
0
kg
153.911
142.033
572
16.29.11.30 четке од дрвета, калупи за
ципеле и чизме и калупи од
дрвета
Ситни галантеријски производи од дрвета, интарзија од дрвета, кутије за накит, прибор за јело и
16.29.13
слични предмети од дрвета, статуе и остали украси од дрвета
Ситни галантеријски
производи од дрвета и
интарзија дрвета; ковчежићи
и кутије за накит или за
прибор за јело и слични
производи; статуе и остали
16.29.13.00
0
kg
0
0
0
украси, вјешалице за одијела
и шешире; канцеларијски
сталци за одлагање
докумената, пепељаре,
посуде за држање оловака,
сталци за тинту
16.29.11

16.29.14

Дрвени оквири за слике, фотографије, огледала и сличне објекте те остали производи од дрвета

Дрвени оквири за слике,
16.29.14.20 фотографије, огледала,
карнише и сличне производе
Остали производи од дрвета
16.29.14.91 (искључујући палетне обруче
и дрвене ковчеге)
16.29.15

135.155

131.548

898

0

ком

1.627.422

1.568.421

23.436

0

kg

201.784.274

200.432.261

55.130

16.29.2

Производи од плута, сламе и других плетарских материјала; корпарски и плетарски производи

16.29.25

Производи од сламе, еспарта или других плетарских материјала; корпарски и плетарски производи

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

0

kg

150.016

154.016

17

Папир и производи од папира

17.1

Целулоза, папир и картон

17.11

Целулоза

17.11.1

Целулоза од дрва или других влакнастих целулозних материјала

17.11.12

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

Хемијска дрвна пулпа за
добијање целулозе, натријум
17.11.12.00
сулфатна или сулфатна, искљ.
растворљиве стадијуме
2)

m

Пелет и брикет, од пресованог и агломерисаног дрвета и биљних отпадака

Пелет и брикет, од пресованог
16.29.15.00 и агломерисаног дрвета и
дрвних отпадака

1)

0

0

kg 90 %
суве супст.

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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77.405.740

0

1.393

0

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

Шифра

Назив дјелатности и
производа

17.12

Папир и картон

17.12.1

Новински папир, ручно израђени папир и остали непремазани папир или картон, за графичку
намјену

17.12.11

Новински папир, у ролнама или листовима

Јединица
Тип
производње
мјере

Произведена
количина

Новински папир у ролнама
0
kg
274.410
255.499
или листовима
Папир и картон који се користи као подлога за фотоосјетљиви, топлотноосјетљиви и
17.12.13
електроосјетљиви папир; папирна подлога за карбонски папир; папирна подлога за тапете
Папир и картон који се
користе као подлога
за фотоосјетљив,
17.12.13.00 топлотноосјетљив и
0
kg
1.403.206
1.417.706
електроосјетљив папир;
папира с карбонском
подлогом; подлога за тапете
17.12.11.00

17.12.14

438

5.527

Остали папир и картон за графичку намјену

Графички папир и картон,
са садржајем механичких
0
kg
64.335
64.520
90
17.12.14.39
влакана <= 10 %, масе >= 40 г/
м², али <= 150 г/м², листови
Папир за израду тоалетног папира, папира за скидање шминке, пешкира и салвета, целулозна вата и
17.12.2
мреже од целулозних влакана
Папир за израду тоалетног папира, папира за скидање шминке, пешкира и салвета, целулозна вата и
17.12.20
мрежа од целулозних влакана
Целулозна вата за употребу
у домаћинству или за
санитарне сврхе, у ролнама
ширине > 36 цм или у
17.12.20.30
0
kg
2.034
2.034
17
правоугаоним (укључујући
листове квадратног облика) ,
с најмање једном страницом
> 36 цм у размотаном стању
Креп папир и мреже од
целулозних влакана за
домаћинство/санитарне
намјене, у ролнама, ширине
17.12.20.55
0
kg
0
0
0
> 36 цм, правоугаоног облика
с најмање једном страницом
> 36 цм у размотаном стању,
масе <= 25 г/м² по листу
17.12.20.90 Папир за домаћинство, остали
17.12.3

Амбалажа за превоз од папира и картона

17.12.31

Крафтлајнер, небијељени и непремазани

Непремазани, небијељени
крафтлајнер папир, у ролнама
или листовима (искљ. за
17.12.31.00 писање, штампање и остале
графичке сврхе, бушене
картице и бушене папирне
траке)
17.12.34
1)
2)

0

0

kg

25.838.726

21.192.389

40.307

kg

0

0

0

Рециклирани флутинг-папир и остали-флутинг папир

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Флутинг од рециклираног
17.12.34.00 папира и остали флутинг
папир
17.12.35

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

kg

6.561.331

4.253.742

2.597

0

kg

3.547.450

1.368.770

833

17.12.4

Непремазани папир

17.12.41

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

Непремазани, небијељени
крафт папир за вреће (искљ.
за писање, штампање и
17.12.41.20
остале графичке сврхе,
бушене картице и бушене
папирне траке)

0

kg

40.828.830

42.315.530

47.811

Непремазани крафт папир за
вреће (искљ. небијељени, за
писање, штампање и остале
17.12.41.40
графичке сврхе, бушене
картице и бушене папирне
траке)

0

kg

26.767.218

25.582.095

30.695

Непремазани крафт папир
и картон, масе <= 150 г/м²
(искључујући крафтлинер,
17.12.41.60
крафт-папир за вреће, за
писање, штампање и остале
графичке сврхе, итд.)

0

kg

7.869.318

6.470.270

9.805

0

kg

0

0

0

0

kg

1.208.190

1.244.570

2.170

17.12.43

Филтер-папир и картон; пуст папир

Непремазани филтер-папир
17.12.43.30 и картон у ролнама или
листовима
Непремазани филц (пуст)
17.12.43.60 папир и картон у ролнама или
листовима
17.12.5

Непремазани картон (сем оног који се користи за писање, штампање или другу графичку намјену)

17.12.51

Непремазани сиви картон

17.12.51.10 Непремазани сиви картон
17.12.59

0

kg

8.427.060

6.176.940

3.390

0

kg

24.096

23.246

53

Остали непремазани картон

17.12.59.10 Остали непремазани картон

2)

Продата/
испоручена
количина

Тестлајнер (рециклирани слојевити картон)

Непремазани тестлинер
(рециклирани слојевити
17.12.35.20
картон) масе <= 150 г/м², у
ролнама или листовима

1)

0

Произведена
количина

17.12.7

Прерађени папир и картон

17.12.77

Папир, картон, целулозна вата, листови и копрене од целулозних влакана, премазани,
импрегнисани, прекривени, површински обојени или штампани, у ролама и листовима

17.12.77.80

Остали папир и картон,
премазан, ..., д.н.

17.12.78

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

0

kg

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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23.196

17.696

333

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Произведена
количина

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

Крафт папир и картон,
премазани с једне или
с обје стране каолином
или другим неорганским
супстанцама, у ролнама или
квадратним листовима, било
које величине (искључујући
оне који се користе за
0
kg
0
0
0
17.12.78.20
писање, штампање или
друге графичке сврхе; папир
и картон равномјерно
бијељени у маси и који
садржи > 95 % масеног удјела
хемијски обрађених дрвених
влакана у односу на укупни
садржај влакана)
Остали картон (сем оног који се користи за писање, штампање и остале графичке намјене) премазан
17.12.79
каолином или другим неорганским материјама
Папир/картон, у ролнама или
листовима, с једне или обје
стране премазан каолином
или другим неорганским
17.12.79.70
0
kg
3.132
3.083
5
супстанцама (искљ. онај који
се употребљава у графичке
сврхе, вишеслојни папир/
картон)
17.2

Производи од папира и картона

17.21

Валовити папир и картон те амбалажа од папира и картона

17.21.1

Валовити папир и картон те амбалажа од папира и картона

17.21.11

Валовити картон у ролнама или листовима

17.21.11.00

Валовити папир и картон у
ролнама или листовима

17.21.12

Вреће и кесе од папира

Вреће и кесе, са ширином
основе >= 40 цм, од папира,
17.21.12.30
картона, целулозне вате или
мрежа од целулозних влакана
Остале вреће и кесе
од папира, картона,
целулозне вате или мрежа
17.21.12.50
од целулозних влакана
(искључујући оне са ширином
основе >= 40 цм)
17.21.13

2)

7.565.760

7.285.980

8.627

0

kg

8.716.735

8.087.591

19.051

0

kg

3.492.337

3.443.585

10.153

16.107.882

17.698.745

38.718

5.138.804

10.776

0

kg

Сложиве кутије и кутијице од неваловитог папира или картона

Сложиве кутије, “тетрапак”
и слична амбалажа од
17.21.14.00
неребрастог папира или
картона
1)

kg

Кутије и кутијице од валовитога папира или картона

Кутије и слична амбалажа
17.21.13.00 од валовитог папира или
картона
17.21.14

0

0

kg

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

5.138.063

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

Агенција за статистику Босне и Херцеговине 83

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Продата/
Вриједност
испоручена продаје / накнаде
количина
за испоруку
Кутије за списе, ладице за списе, кутије за спремање и слични производи који се користе у
17.21.15
канцеларијама, трговинама и слично, од папира
Остала амбалажа за
17.21.15.30 паковање, укључујући омоте
0
kg
39.500
39.500
397
за грамофонске плоче, д. н.
Регистратори, сталци за
одлагање докумената,
кутије за складиштење
17.21.15.50 и слични производи од
0
kg
2.649.127
2.646.049
8.176
папира или картона, који се
користе у канцеларијама,
продавницама или сл.
Шифра

Назив дјелатности и
производа

17.22

Производи за домаћинство и хигијену те тоалетне потрепштине од папира

17.22.1

Папир за домаћинство и тоалетне потребе те производи од папира

17.22.11

Тоалетни папир, џепне марамице, листићи за уклањање шминке, пешкири, столњаци и салвете од
папирне масе, папира, целулозне вате или мреже од целулозних влакана

17.22.11.20 Тоалетни папир

17.22.11.40

17.22.11.60

17.22.11.80

17.22.12

17.22.12.10

17.22.12.20

17.22.12.30

17.22.12.40
17.22.13

2)

0

kg

Произведена
количина

21.041.522

21.227.157

61.634

Џепне марамице и марамице
за чишћење или скидање
шминке од папирне пулпе,
0
kg
798.218
831.052
3.702
папира, целулозне вате или
мреже од целулозних влакана
Убруси од папирне пулпе,
папира, целулозне вате или
0
kg
5.298.681
5.012.606
16.741
мреже од целулозних влакана
Столњаци и салвете од
папирне пулпе, папира,
0
kg
636.073
692.314
3.074
целулозне вате или мреже од
целулозних влакана
Хигијенски ручници и тампони, дјечје пелене и подлошци за пелене и слични хигијенски производи,
одјећа и одјевни додаци од папирне масе, папира, целулозне вате или мреже од целулозних влакана
Хигијенски улошци и
тампони, марамице и пелене
0
kg
5.522.608
5.306.653
34.228
за бебе и слични хигијенски
производи од вате
Хигијенски улошци, тампони
и слични производи од
папирне пулпе, папира,
0
kg
742.834
708.702
8.298
целулозне вате или мрежица
од целулозних влакана
Дјечје пелене и подлошци за
пелене и слични хигијенски
производи од папирнате
масе, папира, целулозне вате
0
kg
6.798.154
6.873.717
22.983
или копрене (искључујући
тоалетни папир, хигијенске
пешкире, тампоне и сличне
производе)
Вата; остали производи од
0
kg
474.175
477.293
1.670
вате
Послужавници, здјеле, тањири, шољице и слично, од папира или картона

Послужавници, здјеле,
17.22.13.00 тањири, шољице и слично од
папира или картона
1)

Јединица
Тип
производње
мјере

0

kg

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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0

0

0

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

17.23

Канцеларијски материјал од папира

17.23.1

Канцеларијски материјал од папира

17.23.12
17.23.12.30
17.23.13

17.23.13.13

17.23.13.15
17.23.13.17

17.23.13.19

17.23.13.30

17.23.13.50

Јединица
Тип
производње
мјере

Произведена
количина

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

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 прибор за
дописивање
Коверте од папира или
0
kg
9.583
6.713
7
картона
Регистри, књиговодствене књиге, корице за увезивање, обрасци и остали канцеларијски прибор од
папира или картона
Регистри, књиге за
књиговодство, књиге наруџби
0
kg
245.617
246.058
1.291
и рачуна, од папира или
картона
Свеске, папири за писма,
папири с меморандумом, од
0
kg
577.507
598.031
2.748
папира и картона
Дневници, од папира и
0
kg
80.650
73.750
590
картона
Службене књиге, адресари,
телефонски именици и
0
kg
28.644
28.719
418
биљежнице, од папира или
картона (искљ. дневнике)
Вјежбанке, од папира и
0
kg
25.836
25.233
133
картона
Повези за књиге, фасцикле и
мапе за списе (искљ. корице
0
kg
57.753
83.236
391
за књиге), од папира и
картона

Пословни обрасци у више
примјерака и сетови с
17.23.13.70 уметнутим карбонским
папиром, од папира или
картона

0

kg

288.549

290.468

1.626

Албуми за узорке, колекције
17.23.13.80 марака или фотографија од
0
kg
145.000
140.000
560
папира или картона
Подлоге за писање и корице
17.23.13.90
0
kg
752
729
39
за књиге, од папира и картона
Остали папир и картон који се користи за писање, штампање и остале графичке намјене, штампани,
17.23.14
рељефни или бушени
Остали папир и картон који се
користи за писање, штампање
17.23.14.00 или у друге графичке сврхе,
штампани, рељефни или
бушени
17.29

Остали производи од папира и картона

17.29.1

Остали производи од папира и картона

17.29.11

Етикете од папира или картона

Самољепљиве штампане
17.29.11.20 етикете, од папира или
картона
1)
2)

0

0

kg

15.440

15.440

91

kg

107.788

107.056

1.061

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Произведена
количина

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

Штампане етикете, од
17.29.11.40 папира или картона (искљ.
0
kg
382.386
382.426
самољепљиве)
Самољепљиве етикете, од
17.29.11.60 папира или картона (искљ.
0
kg
126.192
131.083
штампане)
Етикете од папира или
17.29.11.80 картона (искљ. штампане,
0
kg
1.237
1.237
самољепљиве)
Цигаретни папир; бобине, шпуле, вретена и сличне подлоге; филтер-папир и картон; остали
17.29.19
производи од папира или картона, д. н.
Цигаретни папир у ролнама
17.29.19.10 ширине <= 5 цм или у облику
0
kg
48.743
48.743
књижица или цјевчица
Роле, листови и
дискови, од папира или
17.29.19.55
0
kg
286.599
313.377
картона; штампани за
саморегиструјуће апарате
Остали производи од папира
0
kg
178.877
181.027
17.29.19.85
или картона, д.н.
18

Штампани материјали и снимљени записи

18.1

Услуге штампања и услуге повезане с штампањем

18.11

Услуге штампања новина

18.11.1

Услуге штампања новина

18.11.10

Услуге штампања новина

Штампане новине, журнали
или часописи, које излазе
18.11.10.00
најмање четири пута
недјељно
Штампане новине, журнали
или часописи, које излазе
18.11.10.00
најмање четири пута
недјељно
Штампане новине, журнали
или часописи, које излазе
18.11.10.00
најмање четири пута
недјељно

2.094

1.050

5

1.781

1.654

1.436

0+1

kg

2.128.504

2.128.504

5.693

0

kg

1.221.578

1.221.578

3.253

1

kg

906.926

906.926

2.440

18.12

Остале услуге штампања

18.12.1

Остале услуге штампања

18.12.11

Услуге штампања поштанских марака, биљега, докумената или списа, паметних картица, чекова и
осталих вриједносних папира и сличног

Штампане нове поштанске
18.12.11.00 марке, таксене марке, чекови,
новчанице, итд.

0

kg

212.393

212.393

Услуге штампања рекламних каталога, проспеката, постера и осталих штампаних рекламних
материјала
Штампани комерцијални
18.12.12.30
0
kg
174.538
176.941
каталози

2.124

18.12.12

Штампани трговачки
18.12.12.50 рекламни материјал (искљ.
комерцијалне каталоге)
1)
2)

0

kg

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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544.413

544.413

760
2.112

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра
18.12.13

18.12.13.00

18.12.14

18.12.14.07

18.12.14.14

18.12.14.21

18.12.14.56

18.12.14.63
18.12.16

Продата/
Вриједност
испоручена продаје / накнаде
количина
за испоруку
Услуге штампања часописа и осталих периодичних публикација које се издају мање од четири пута
седмично
Штампане новине, журнали
и часописи, који излазе мање
0
kg
530.668
531.507
2.693
од четири пута недјељно
и остале периодичне
публикације
Услуге штампања књига, мапа, хидрографских и сличних карата, слика, нацрта, фотографија,
разгледница
Штампане књиге, брошуре,
леци и сличан штампани
0
kg
2.252.885
2.503.304
8.013
материјал, у појединачним
листовима
Штампане књиге, брошуре,
леци и сличан штампани
0
kg
11.253.915
11.260.516
44.296
материјал (искљ. у
појединачним листовима)
Штампане дјечије
сликовнице, књиге за цртање
0
kg
1.749
1.749
14
и бојење
Штампане честитке
с поздравима личне
природе, порукама или
0
kg
8.670
8.670
28
најавама, илустровани или
неилустровани, са или без
коверата или украса
Штампане слике, дезени или
0
kg
121
121
4
фотографије
Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Услуге штампања директно на материјале, осим папира

18.12.16.10 Штампање на текстил
18.12.16.20

Штампање на материјале
осим тканине и папира

18.12.19

Остале услуге штампања, д. н.

Штампани календари свих
18.12.19.10 врста, укљ. календарске
блокове
Остали штампани материјал,
18.12.19.90
д. н.
Остали штампани материјал,
18.12.19.90
д. н.
Остали штампани материјал,
18.12.19.90
д. н.

0

kg

11.733

11.733

215

1

kg

985

985

2.938

0

kg

144.505

144.966

2.367

0+1

kg

1.739.265

1.748.307

21.798

0

kg

1.557.494

1.566.536

20.488

1

kg

181.771

181.771

1.310

еф. час

47.286

47.286

706

18.13

Услуге припреме за штампање и објављивања

18.13.1

Услуге припреме за штампање

18.13.10

Услуге припреме за штампање

Слагање, израђивање плоча
18.13.10.00 за штампу , постављање
узорака слова и слика

1)
2)

Произведена
количина

18.13.3

Помоћне услуге у вези с штампањем

18.13.30

Помоћне услуге у вези с штампањем

0

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

0+1

еф. час

37.593

37.593

1.093

18.13.30.00 Остале графичке услуге

0

еф. час

34.309

34.309

765

18.13.30.00 Остале графичке услуге

1

еф. час

3.284

3.284

328

0

еф. час

2.390

2.390

35

0

еф. час

2.390

2.390

36

0

еф. час

2.021

2.021

24

784.230

429.459

174.121

18.14

Књиговезачке и сродне услуге

18.14.1

Књиговезачке и сродне услуге

18.14.10

Књиговезачке и сродне услуге

19

Кокс и рафинисани нафтни производи

19.1

Производи коксних пећи

19.10

Производи коксних пећи

19.10.1

Кокс и полукокс од угља, лигнита или тресета; ретортни угаљ

19.10.10

Кокс и полукокс од угља, лигнита или тресета; ретортни угаљ

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

0

t

19.10.2

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

19.10.20

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

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

2)

Продата/
испоручена
количина

18.13.30.00 Остале графичке услуге

Увезивање и довршавање
књига и сличних производа
18.14.10.10 (слагање, спајање, шивење,
лијепљење, орезивање,
укоричавање)
Увезивање и довршавање
брошура, магазина, каталога,
узорака и огласне литературе
18.14.10.30
укључујући слагање, спајање,
шивење, лијепљење,
орезивање, укоричавање
Увезивање и довршавање
укљ. довршавање штампаног
папира/картона искљ.
18.14.10.50
довршавање књига, брошура,
магазина, каталога, узорака,
рекламног материјала

1)

Произведена
количина

19.2

Рафинисани нафтни производи

19.20

Рафинисани нафтни производи

19.20.2

Ложива и гасна уља; мазива уља

19.20.21

Моторни бензин

19.20.21.50

Безоловни бензин за моторе,
с >= 95 октана

0

t

18.607

18.306

5.573

0

t

20

0

0
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PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

19.20.23

Wхите спирит („тест-бензин”)

Јединица
Тип
производње
мјере

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

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

t

0

0

0

0

t

0

0

0

0

t

0

0

0

0

t

0

953

899

19.20.29.51 Моторна уља

0

t

3.479

3.668

11.168

19.20.29.52 Остала уља и мазива

0

t

14.194

11.040

17.153

271

255

384

264

278

1.296

188

192

202

Гасна уља

Плинска дизел горива (дизел
за моторна возила, дестилат
19.20.26.50 нафте, 180 ⁰С до 380 ⁰С,
која се користе за друмски/
жељезнички превоз)
Плинска ложива уља
(дестилат нафте, 180⁰С
19.20.26.70
до 380⁰С, за гријање и
производњу паре)
19.20.28

Уља за ложење, д. н.

Рафинеријска сировина
(средња нафтна уља,
19.20.28.30
полупрерађени дестилати за
употребу у рафинерији)
19.20.29

Уља за подмазивање; тешка уља, д. н.

19.20.3

Нафтни гасови и остали гасовити угљоводоници, сем природног гаса

19.20.31

Пропан и бутан, течни

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

0

t

19.20.4

Остали нафтни производи

19.20.41

Вазелин; парафински восак; нафтни и остали воскови

19.20.41.00

Воскови и масти за
подмазивање

19.20.42

Нафтни кокс; нафтни битумен и други остаци нафтних уља

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

2)

Продата/
испоручена
количина

0

19.20.26

1)

Произведена
количина

0

0

t

t

20

Хемикалије и хемијски производи

20.1

Основне хемикалије, ђубриво и азотна једињења, пластика и синтетички каучук у примарним
облицима

20.11

Индустријски гасови

20.11.1

Индустријски гасови
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Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

Агенција за статистику Босне и Херцеговине 89

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

20.11.11

Водоник, аргон, ријетки гасови, азот и кисеоник

Јединица
Тип
производње
мјере

Произведена
количина

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

20.11.11.20 Аргон

0

m³

4.237.333

4.231.820

5.906

20.11.11.60 Азот

0

m³

4.262.289

4.259.762

2.642

20.11.11.70 Кисеоник

0

m³

100.426.540

100.364.167

9.642

0

m³

3.872

4.540

44

20.602.031

20.626.730

4.554

16.184.000

16.955.000

492

20.11.11.90

Остали ријетки гасови (неон,
криптон и ксенон)

20.11.12

Угљен- диоксид и остала неорганска кисеоникова једињења неметала

20.11.12.30 Угљен-диоксид

0

kg

20.12

Боје и пигменти

20.12.1

Оксиди, пероксиди и хидроксиди

20.12.19

Остали метални оксиди, пероксиди и хидроксиди

Жељезни оксиди и
хидроксиди; земне боје које
20.12.19.10 садрже >= 70 % масеног
удјела везаног гвожђа,
прерачунатог као Фе2О3

0

kg

20.13

Остале неорганске основне хемикалије

20.13.2

Хемијски елементи, д. н., неорганске киселине и једињења

20.13.25

Оксиди, хидроксиди и пероксиди; хидразин и хидроксиламин те њихове неорганске соли

20.13.25.70 Алуминијум-хидроксид

0

kg Al₂O₃

20.13.4

Сулфиди, сулфати; нитрати, фосфати и карбонати

20.13.41

Сулфиди, сулфати, сулфити

20.13.41.50 Алуминијумови сулфати

383.818.176

186.976.164

87.246

0

kg

1.984.000

1.925.000

339

20.13.43

Карбонати

20.13.43.20

Натријум хидроген карбонат
(натријум бикарбонат)

0

kg

105.240.000

108.266.587

46.481

20.13.43.40 Калцијум-карбонат (таложни)

0

kg

985.000

985.000

41

20.13.43.95 Остали карбонати, д. н.

0

kg

418.230.000

408.077.426

157.438

20.13.5

Соли осталих метала

20.13.52

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

Дестилована и
20.13.52.50 електропроводљива вода и
вода сличне чистоће
20.13.6

0

kg

1.023.975

870.348

344

Остале основне неорганске хемикалије

Цијаниди, оксиди цијанида и комплексни цијаниди; фулминати, цијанати и тиоцијанати; силикати;
борати; перборати; остале соли неорганских киселина или пероксикиселина
Двоструки или сложени
20.13.62.70
0
kg
43.584.031
43.422.174
36.113
силикати
20.13.62

20.14
1)
2)

Остале органске основне хемикалије
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

Шифра

Назив дјелатности и
производа

20.14.3

Индустријске монокарбонске масне киселине; карбонске киселине и њихови деривати

20.14.31

Индустријске монокарбонске масне киселине; кисела уља од рафинације

20.14.31.50

Индустријске масне киселине
од тал уља

20.14.32

Засићене ацикличке монокарбонске киселине и њихови деривати

Јединица
Тип
производње
мјере

20.14.32.71 Сирћетна киселина

0

kg

0

kg

Произведена
количина

1.766.051

1.084.870

1.891.181

1.659

1.128.438

1.963

Незасићене монокарбонске, цикланске, цикленске или циклотерпенске ацикличке поликарбонске
киселине и њихови деривати
Акрилна киселина и
20.14.33.10 њене соли и остале
0
kg
75.470
75.470
83
монокарбоксилне киселине
20.14.33

20.14.33.87 Малеински анхидрид

0

kg

7.239.000

7.432.000

20.14.6

Етери, органски пероксиди, епоксиди, ацетали и полуацетали; остала органска једињења

20.14.62

Једињења с кетонском и кинонском функцијом

20.14.62.11 Ацетон

0

kg

20.14.7

Разноврсни основни органски хемијски производи

20.14.72

Дрвени угаљ

3.139

3.919

13.164

27

Дрвени угаљ, агломерисани
20.14.72.00 или неагломерисани (укљ.
0
kg
16.884.366
16.043.123
13.163
дрвени угаљ од љусака)
Уља и други производи дестилације катрана каменога угља на високој температури те слични
20.14.73
производи
Бензол (бензен), толуол
20.14.73.20
0
kg
809.000
854.000
525
(толуен) и ксилол (ксилен)
Остала уља и производи од
20.14.73.90
0
kg
16.665
16.700
29
уља, д.н.
20.14.74

Неденатурирани етилни алкохол с волумним садржајем алкохола >= 80 %

Неденатурисани етилалкохол, алкохолне јачине
20.14.74.00
>= 80 % (важно: искључујући
акцизе на алкохолна пића)
20.14.75

Ђубриво и азотна једињења

20.15.3

Азотна ђубрива, минерална или хемијска

20.15.31

Уреа

Уреа која садржи > 45 %
масеног удјела азота у сувом
производу (искључујући
20.15.31.30
у таблетама и сличним
облицима или у паковању
масе <= 10 кг)

2)

0

20.15

20.15.39

l

449.499

230.895

1.444

Етилни алкохол и остали денатурисани алкохоли, било које јачине

Денатурисани етил-алкохол
20.14.75.00 и остали денатурисани
алкохоли, било које јачине

1)

0

0

l

116.063

115.762

1.418

kg N

211.255

211.930

90

Остала азотна ђубрива и смјесе, д. н.
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

20.15.39.90

Остала азотна минерална или
хемијска ђубрива, д.н.

20.15.7

Ђубрива, д. н.

20.15.71

Ђубрива која садрже три елемента ђубрива: азот, фосфор и калијум

Минерална или
хемијска ђубрива која
садрже три елемента
ђубрива: азот, фосфор,
20.15.71.00
калиј(искључујућиона у
таблетама или сличним
облицима, или у паковањима
са бруто масом <= 10 кг)

0

kg N

2.078.120

1.790

kg

5.579.516

5.367.598

1.841

kg

178.976

168.050

524

kg

12.140.356

12.120.417

37.472

Ђубрива животињског или биљног поријекла, д. н.

20.15.80.00

Ђубрива животињскога или
биљнога поријекла

20.16

Пластична маса у примарним облицима

20.16.1

Полимери етилена у примарним облицима

20.16.10

Полимери етилена, у примарним облицима
0

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

1.942.645

kg

29.958.000

Продата/
испоручена
количина

5.866

20.15.80

0

Произведена
количина

26.976.000

Животињска или биљна ђубрива, д. н.

20.16.2

Полимери стирена у примарним облицима

20.16.20

Полимери стирена, у примарним облицима

20.16.20.35

Растегљиви полистирен, у
примарним облицима

20.16.3

Полимери винилхлорида и других халогенираних олефина у примарним облицима

20.16.30

Полимери винилхлорида и других халогенираних олефина у примарним облицима

20.16.30.25

20.16.4
20.16.40
20.16.40.15

20.16.40.20

20.16.40.62

20.16.40.64

2)

0

20.15.8

Полиетилен специфичне
20.16.10.50 масе >= 0,94; у примарним
облицима

1)

Јединица
Тип
производње
мјере

0

Пластификовани поливинил
хлорид помијешан с другим
0
kg
59.156
62.910
55
супстанцама; у примарним
облицима
Полуацетали, остали полиетери и епоксидне смоле у примарним облицима; поликарбонати, алкидне
смоле, полиалил естери и други полиестери у примарним облицима
Полиацетали, остали полиетери и епоксидне смоле, у примарним облицима; поликарбонати,
алкидне смоле, полиалил естери и други полиестери, у примарним облицима
Полиетилен гликоли и остали
полиетерни алкохоли; у
0
kg
1.025.228
911.000
2.264
примарним облицима
Полиетери; у примарним
облицима (искљ.
0
kg
28.200
32.924
294
полиацетале, полиетер
алкохоле)
Полиетилен терефталат
у примарним облицима с
0
kg
218.669
209.919
334
вискозним бројем >= 78 мл/г
Остали полиетилен
терефталати у примарним
0
kg
5.305.234
3.406.623
9.065
облицима
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Назив дјелатности и
производа

20.16.5

Остала пластика у примарним облицима; измјењивачи јона

20.16.56

Остале амино смоле, фенолне смоле и полиуретани, у примарним облицима

20.16.56.70

Полиуретани; у примарним
облицима

20.2

Пестициди и други агрохемијски производи

20.20

Пестициди и други агрохемијски производи

20.20.1

Пестициди и други агрохемијски производи

20.20.11

Инсектициди

Јединица
Тип
производње
мјере

20.20.11.00 Инсектициди
20.20.14

20.20.19

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

kg

4.331.108

4.189.245

19.942

0

kg акт.
супст.

11.701

12.402

17

0

kg акт.
супст.

469.104

395.713

2.521

0

kg акт.
супст.

29.932

23.342

919

102.029

101.606

366

Остали пестициди и остали агрохемијски производи

Родентициди и остали
производи за заштиту биља
припремљени за малопродају
или као препарати
20.20.19.80 или производи (искљ.
инсектициде, фунгициде,
хербициде, средства за
дезинфекцију и опасне
пестициде)

2)

0

Произведена
количина

Дезинфекциона средства

Дезинфицијенси на основи
квартерних амонијакових
соли припремљени у облике
20.20.14.30 или паковања за малопродају
или као препарати или
производи (искључујући
опасне пестициде)
Дезинфицијенси
припремљени у облике или
паковања за малопродају или
као препарати или производи
20.20.14.90 (искључујући оне на основи
квартерних амонијевих соли,
оне на основи халогенираних
спојева и оне који су опасни
пестициди)

1)

Продата/
испоручена
количина

Шифра

0

kg акт.
супст.

20.3

Боје, лакови и слични премази, графичке боје и китови

20.30

Боје, лакови и слични премази, графичке боје и китови

20.30.1

Боје и лакови на основи полимера

20.30.11

Боје и лакови на основи акрилних или винилних полимера у воденом медију

Боје и премази на бази
акрил или винил полимера
20.30.11.50 распршени или растворени
у воденом средству (укљ.
емајле и лакове)

0

kg

5.284.058

5.238.925

4.068

Остале боје, премази
20.30.11.70 распршени или растворени у
воденом средству

0

kg

958.261

1.120.443

1.129

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

Врста производње:
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Продата/
Вриједност
испоручена продаје / накнаде
количина
за испоруку
Боје и лакови на основи полиестера, акрилних или винилних полимера у неводеном медију;
20.30.12
раствори
Боје и премази, на бази
полиестера распршени/
растворени у неводеном
0
kg
4.025
4.025
17
20.30.12.25
средству, масе растварача
> 50 % од масе раствора
укључујући емајле и лакове
Остале боје и премази на бази
20.30.12.50
0
kg
81.385
64.902
118
акрил или винил полимера
Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Произведена
количина

20.30.12.70 Боје и премази; раствори, д.н.

0

kg

2.144.862

2.140.339

3.076

20.30.12.90

Остале боје и премази на бази
синтетичких полимера, д.н.

0

kg

2.429.402

2.316.587

11.754

20.30.2

Остале боје и лакови те слични производи; вјештачке и графичке боје

20.30.22

Остале боје и лакови; припремљени сикативи

Уљане боје и премази
20.30.22.13 (укљ. емајле, лакове и
собосликарске боје)
Пунила за молерско20.30.22.55
фарбарске радове
Неватростални препарати за
површинску обраду фасада,
20.30.22.60
унутрашњих зидова, подова,
плафона или слично
Сложени органски
растварачи и разређивачи
који се користе у спајању
20.30.22.73 с премазима и тинтама;
на основи бутил-ацетата
(искључујући штампарске
боје)

0

kg

649.547

613.778

2.399

0

kg

145.185

129.480

88

0

kg

696.838

678.488

608

0

kg

66.053

65.836

103

20.4

Сапуни и детерџенти, средства за чишћење и полирање, парфеми и тоалетно-козметички препарати

20.41

Сапуни и детерџенти, средства за чишћење и полирање

20.41.2

Органска површински активна средства, сем сапуна

20.41.20

Органска површински активна средства, сем сапуна

Органска површински
активна средства (искљ.
20.41.20.90
сапун, анјонска, катјонска,
нејонска)
20.41.3

0

kg

15.000

15.000

33

Сапуни, средства за прање и чишћење

Сапун и органски површински активни производи и препарати који се користе као сапун; папир, вата
и филц, импрегнисани, премазани или покривени сапуном или детерџентом
Сапун и органски површински
0
kg
949.524
935.162
2.151
20.41.31.20 активни производи у
штапићима итд., д.н.
20.41.31

20.41.32

Детерџенти и препарати за прање

Површински активни
препарати, са или без додатка
20.41.32.40
сапуна, п.т.м. (искљ. оне који
се користе као сапун)
1)
2)

0

kg

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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8.833.002

9.165.639

11.235

Врста производње:
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Препарати за прање и
чишћење, са или без додатка
сапуна, п.т.м. (укљ. помоћне
20.41.32.50 препарате за прање) (искљ.
препарате за коришћење као
сапун, површинске активни
препарате)
Површински активни
препарати, са или без додатка
20.41.32.60
сапуна, н.п.т.м. (искљ. оне који
се користе као сапун)
Препарати за прање и
чишћење, са или без додатка
сапуна, н.п.т.м. (укљ. помоћне
20.41.32.70 препарате за прање) (искљ.
препарате за коришћење као
сапун, површински активне
препарате)

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

0

kg

13.134.539

13.521.636

19.345

0

kg

2.778.152

2.685.464

5.774

0

kg

491.560

447.336

933

202.264

1.994

Мирисни препарати и воскови

20.41.41

Препарати за парфимисање или дезодорисање просторија

20.41.41.00

Препарати за парфемисање и
дезодорисање просторија

20.41.43

Полирање и креме за обућу, намјештај, подове, каросерије, стакло или метал

20.41.44

0

kg

194.275

0

kg

515.332

468.472

806

0

kg

1.041.515

1.138.737

1.581

kg

83.381

79.835

221

Пасте, прашкови и остала средства за чишћење

Пасте, прашкови за чишћење
20.41.44.00 и остали препарати за
рибање

0

20.42

Парфеми и тоалетно-козметички препарати

20.42.1

Парфеми и тоалетно-козметички препарати

20.42.15

Декоративна козметика и препарати за његу коже (укључујући препарате за сунчање), д. н.

Препарати за уљепшавање,
шминкање и његу коже, укљ.
средства за заштиту од сунца
(искљ. лијекове, производе
20.42.15.00 за шминкање усана и очију,
препарате за маникирање
и педикирање, пудере за
козметичку употребу и талк
пудере)
20.42.16

20.42.16.50

0

kg

155.999

78.555

3.005

Шампони, лакови за косу, препарати за трајно коврџање и исправљање косе

20.42.16.30 Шампони

2)

Продата/
испоручена
количина

20.41.4

Политуре, креме и слични
препарати за одржавање
20.41.43.50 дрвеног намјештаја; подова
или остале дрвенарије (искљ.
вјештачке и готове воскове)
Остале политуре, креме и
20.41.43.89
слични препарати, д.н.

1)

Произведена
количина

Препарати за трајно
коврџање и равнање косе

0

kg

1.676.125

1.593.427

3.175

0

kg

72.000

72.000

338

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Продата/
Вриједност
испоручена продаје / накнаде
количина
за испоруку
Препарати за бријање; дезодоранси за личну употребу и препарати против знојења; препарати за
20.42.19
купање; остали парфимеријски, козметички и тоалетни препарати, д. н.
Сапун и органски површински
активни производи у
20.42.19.15
0
kg
1.811.193
1.731.343
3.095
штапићима, итд., за тоалетну
употребу

Шифра

Назив дјелатности и
производа

20.5

Остали хемијски производи

20.51

Експлозиви

20.51.1

Припремљени експлозив; спорогорећи штапини; ударне и експлозивне капсуле; упаљачи;
електрични детонатори; пиротехнички производи за ватромет

20.51.11

Барут и припремљени експлозиви

Јединица
Тип
производње
мјере

Произведена
количина

Припремљени експлозиви
0
kg
5.062.228
4.552.802
(искључујући погонски барут)
Сигурносни (спорогорећи) штапини; детонирајући штапини; капсуле; упаљачи; електрични
20.51.12
детонатори
Сигурносни штапини,
20.51.12.50
0
km
45.979
43.216
детонирајући штапини
Ударне или детонирајуће
20.51.12.70 каписле; упаљачи и
0
ком
940.060.808
908.786.501
електрични детонатори
20.51.11.50

20.51.2

Шибице

20.51.20

Шибице

Шибице (искљ. бенгалске
20.51.20.00 шибице и остале
пиротехничке производе)

6.486

3.278
50.940

0

kg

32.208

36.391

114

0

kg

52.655.282

50.312.810

20.921

20.53.10.20 Етерична уља

0

kg

1.244

1.199

987

Концентрати етеричних уља
20.53.10.50 у мастима...водени дестилати,
итд.

0

kg

11.139

13.287

244

20.52

Љепила

20.52.1

Љепила

20.52.10

Љепила

Припремљена љепила и
20.52.10.80 друга припремљена средства
за лијепљење, д. н.
20.53

Етерична уља

20.53.1

Етерична уља

20.53.10

Етерична уља

20.59

Остали хемијски производи, д. н.

Хемијски модификоване животињске или биљне масти и уља; нејестиве мјешавине животињских
или биљних масти и уља
Животињске или биљне масти и уља, хемијски модификовани; нејестиве мјешавине животињских
20.59.20
или биљних масти и уља
Животињске или биљне
20.59.20.00 масти и уља, хемијски
0
kg
49.657
49.450
495
модификовани
20.59.2

1)
2)

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

20.59.4

Препарати за подмазивање; адитиви; антифриз

20.59.41

Препарати за подмазивање

Јединица
Тип
производње
мјере

Препарати за подмазивање
искључујући препарате који
садрже < 70 % уља од нафте/
20.59.41.79 битуменозних минерала
искључујући препарате за
обраду текстила, коже, коже с
длаком и крзна
20.59.43

kg

Продата/
испоручена
количина

47.650

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

47.650

123

Текућина за хидрауличне кочнице; антифриз и препарати за одлеђивање

Течност за хидрауличне
кочнице и остала
припремљена течност за
хидраулични пренос, која
20.59.43.30
не садрже или садржи < 70
% масеног удјела нафтног
уља или уља добијена из
битуменских минерала
Препарати против смрзавања
20.59.43.50 (антифриз) и припремљене
течности за одлеђивање
20.59.5

0

Произведена
количина

0

kg

337.140

338.400

761

0

kg

4.146.229

3.783.998

5.163

Разноврсни хемијски производи

Препарати за лужење (декапирање) метала; талитељи; припремљени убрзивачи вулканизације за
гуму; сложени пластификатори и стабилизатори за гуму и пластику; каталитички препарати, д. н.;
мијешани алкилбензени и мијешани алкилнафталени, д. н.
Припремљени убрзивачи
20.59.56.30
0
kg
1.200
1.220
3
вулканизације
20.59.56

20.59.59

Остали разноврсни хемијски производи, д. н.

Препарати за спречавање и
20.59.59.40 уклањање воденог каменца и
слична једињења
Средства против
запаљивости; средства
20.59.59.67 против влаге и слична
средства за заштиту у
грађевинарству
Остали хемијски производи,
20.59.59.94
д. н.

0

0

0

0

kg

13.250

13.980

42

0

kg

2.949.361

2.951.446

11.531

Основни фармацеутски производи и фармацеутски препарати

21.1

Основни фармацеутски производи

21.10

Основни фармацеутски производи

21.10.20

Лизин, глутаминска киселина и њихове соли; квартерне амонијум соли и хидроксиди;
фосфоаминолипиди; амиди, њихови деривати и соли
Лизин, глутаминска киселина и њихове соли; квартерне амонијум соли и хидроксиди;
фосфоаминолипиди; амиди, њихови деривати и соли

Кватернарне амонијум соли
и хидроксиди; лецитини и
21.10.20.40 други фосфоаминолипиди,
хемијски одређени или
неодређени
2)

kg

21

21.10.2

1)

0

0

kg

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Врста производње:
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

21.10.5

Провитамини, витамини и хормони; гликозиди и биљни алкалоиди и њихови деривати; антибиотици

21.10.54

Антибиотици

Јединица
Тип
производње
мјере

0

Произведена
количина

kg

21.2

Фармацеутски препарати

21.20

Фармацеутски препарати

21.20.1

Лијекови

21.20.11

Лијекови који садрже пеницилине или друге антибиотике

Лијекови од пеницилина,
стрептомицина или њихови
21.20.11.60
деривати, у дозама или
паковано за малопродају

1.000

1.008

3.956

0

kg

85.053

67.005

5.252

0

kg

66.413

73.095

5.796

21.20.11.80

Лијекови од других
антибиотика, п.т.м.

21.20.12

Лијекови који садрже хормоне, али не антибиотике

Лијекови који садрже
хормоне, али не антибиотике;
за терапеутске или
21.20.12.50 профилактичке сврхе;
неприпремљени у
одмјереним дозама или за
малопродају

0

kg

843

1.071

288

Лијекови који садрже
кортикостероидне хормоне;
њихове деривате и њима
21.20.12.70 структуром аналогне
хормоне, припремљени у
одмјереним дозама или за
малопродају

0

kg

38.842

33.097

3.231

21.20.13

Лијекови који садрже алкалоиде или њихове деривате, али не хормоне нити антибиотике

Остали лијекови за терапијску
или профилактичну употребу,
21.20.13.20
ЦТ-а 3003, непаковани за
малопродају
Лијекови од алкалоида или
њихових деривата, п.т.м.
Лијекови који садрже
витамине; провитамине,
деривате и њихове
21.20.13.60 мјешавине; за терапеутску
или профилактичку употребу;
припремљени у одмјереним
дозама или за малопродају
21.20.13.40

Остали лијекови од
21.20.13.80 мијешаних и немијешаних
производа, п.т.м., д. н.

2)

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

Назив дјелатности и
производа

21.10.54.00 Антибиотици

1)

Продата/
испоручена
количина

Шифра

0

kg

42.807

39.969

7.328

0

kg

14.608

17.088

7.451

0

kg

99.449

93.954

4.787

0

kg

4.194.528

4.231.961

173.550

21.20.2

Остали фармацеутски производи

21.20.23

Дијагностички реагенси и остали фармацеутски производи

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Контрастна средства за
рентгенска испитивања;
21.20.23.40 дијагностички реагенси
намијењени за примјену на
пацијентима
21.20.24

0

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

69

0

Љепљиви завоји или слични
производи; импрегнисани
или пресвучени
21.20.24.20
фармацеутским материјама
или припремљени у облике
за малопродају

0

kg

1.234

1.234

38

21.20.24.60 Кутије и сетови за прву помоћ

0

kg

19.759

19.759

243

22

Производи од гуме и пластике

22.1

Производи од гуме

22.11

Спољашње и унутрашње гуме за возила; протектирање спољашњих гума за возила

22.11.2

Протектоване пнеуматске спољашње гуме

22.11.20

Протектоване пнеуматске спољашње гуме

Протектоване спољашње
гуме за аутомобиле
Протектоване спољашње
22.11.20.30
гуме за аутомобиле
Протектоване спољашње
22.11.20.30
гуме за аутомобиле

0+1

ком

15.760

15.920

901

0

ком

14.100

14.260

608

1

ком

1.660

1.660

293

22.11.20.50

Протектоване спољашње
гуме за аутобусе и камионе

0+1

ком

17.655

11.365

1.717

22.11.20.50

Протектоване спољашње
гуме за аутобусе и камионе

0

ком

15.575

9.275

1.343

22.11.20.50

Протектоване спољашње
гуме за аутобусе и камионе

1

ком

2.080

2.090

374

22.19

Остали производи од гуме

22.19.2

Невулканизоване гуме и њихови производи; вулканизована гума, сем тврде гуме, у корду, тракама,
плочама, листовима, шипкама, цијевима и профилима

22.19.20

Невулканизирана гума и производи од невулканизиране гуме; вулканизирана гума, осим тврде
гуме, у нитима, корду, плочама, листовима, тракама, шипкама и профилима

Остали облици и производи
од невулканизоване гуме
(укључујући шипке, цијеви,
профилне облике, дискове
22.19.20.30
и прстенове) (искључујући
профилисане траке са
шарама (тзв.”цамел-бацк”);
траке за протектирање гума)

2)

kg

Продата/
испоручена
количина

Љепљиви завоји, хируршки кетгут и слични производи; кутије за прву помоћ

22.11.20.30

1)

0

Произведена
количина

0

kg

257.900

22.19.3

Цијеви, цријева и шмркови од вулканизоване гуме, сем од тврде гуме

22.19.30

Цијеви и цријева од вулканизоване гуме, сем од тврде гуме

22.19.30.30

Гумене цијеви, без ојачања
(неармиране)

0

kg

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Продата/
испоручена
количина

Шифра

Назив дјелатности и
производа

22.19.30.55

Цијеви од гуме, ојачане с
металом

22.19.6

Одјевни предмети и прибор од вулканизоване гуме, сем од тврде гуме

22.19.60

Одјевни предмети и прибор од вулканизоване гуме, осим од тврде гуме

Јединица
Тип
производње
мјере

Одјећа и одјевни додаци
(укљ. рукавице с прстима,
рукавице с одвојеним палцем
22.19.60.00
и рукавице без прстију), за све
намјене, од вулканизоване
гуме, осим од тврде гуме
22.19.7

0

0

Произведена
количина

kg

kg

18.686

18.501

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку
0

0

17.392

304

Производи од вулканизоване гуме, д. н.; тврда гума; производи од тврде гуме

Остали производи од вулканизоване гуме, д. н.;
Тврда гума у свим облицима и њени производи; подни прекривачи и простирачи од вулканизоване
пјенасте гуме
Гумено-метални производи за
0
kg
2.857
2.787
977
22.19.73.45
тракторе и моторна возила
Спољашњи ђонови и пете од
22.19.73.50
0
ком
2.044.746
2.044.746
6.703
гуме
Тврда гума у свим облицима,
22.19.73.79 укључујући остатке и отпатке;
0
kg
14.027
14.027
421
производи од тврде гуме, д. н.
22.19.73

22.2

Производи од пластичних маса

22.21

Плоче, листови, цијеви и профили од пластичних маса

22.21.1

Монофиламенти пресјека > 1 мм, шипке, штапови и профилни облици од пластике

22.21.10

Монофиламенти пресјека > 1 мм, шипке, штапови и профилни облици од пластике

Монофиламенти било
које димензије попречног
пресјека > 1 мм; шипке,
штапови и профилни облици;
22.21.10.50
од полимера етилена
(укључујући површински
обрађене, али другачије
необрађене)
Монофиламенти било
које димензије попречног
пресјека > 1 мм; шипке,
штапови и профилни облици
22.21.10.70
од полимера винил хлорида
(укључујући површински
обрађене, али другачије
необрађене)
22.21.2

0

kg

198.492

198.492

1.378

1

kg

14.111.198

14.214.199

26.237

Цијеви, цријева и њихов прибор од пластике

Вјештачка цријева од чврстих бјеланчевина или целулозних материјала; круте цијеви и цријева, од
пластике
Чврсте цијеви и цријева, од
22.21.21.53
0
kg
5.766.490
5.813.985
24.824
полимера етилена
22.21.21

1)
2)

22.21.21.55

Чврсте цијеви и цријева, од
полимера пропилена

0

kg

468.593

471.281

16.857

22.21.21.57

Чврсте цијеви и цријева, од
полимера винил хлорида

0

kg

46.934

40.934

155

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
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Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

22.21.29

Остале цијеви, цријева и прибор од пластике

2)

Произведена
количина

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

Флексибилне цијеви и
22.21.29.20 цријева од пластике; за
притисак >= 27,6 Мпа

0

kg

799.981

785.466

1.987

Флексибилне цијеви и
цријева од пластике,
22.21.29.35 неојачани или другачије
комбиновани с другим
материјалима, без опреме

0

kg

130.032

130.032

426

Пластични прибор за
пластичне цијеви и цријева
22.21.29.70
(укључујући спојнице,
кољена, прирубнице)

0

kg

270.086

267.524

1.200

22.21.3

Плоче, листови, филмови, фолије и траке од пластике, неојачани или слично комбиновани с другим
материјалима

22.21.30

Плоче, листови, филмови, фолије и траке од пластике, неојачани или слично комбоновани с другим
материјалима

Остале плоче..., од полимера
22.21.30.10 етилена, неојачане, дебљине
<= 0,125 мм

0

kg

4.472.732

4.514.033

16.957

Остале плоче..., од полимера
22.21.30.17 етилена, неојачане, итд.,
дебљине > 0,125 мм

0

kg

10.046.254

10.486.621

31.815

Остале плоче, ..., од
нецелуларних полимера
22.21.30.26
пропилена, дебљине > 0,10
мм, д. н.

0

kg

5.334.050

5.329.076

14.555

Остале плоче, …, од
22.21.30.30 полимера стирена, неојачане,
итд.

0

kg

55.125

56.208

330

0

kg

47.304

47.304

664

Плоче, листови, филмови,
фолије и траке, од
поликарбоната, нецелуларне
структуре (искљ. подне,
22.21.30.61 зидне, стропне облоге,
самољепљиве, ојачане,
ламиниране или на сличан
начин комбиноване с другим
материјалима)

0

kg

8.500

7.812

24

Плоче, листови, филмови,
фолије, траке од полиетилен
22.21.30.65
терефталата, неојачане, итд.,
дебљине <= 0,35 мм

0

kg

30.067

30.067

123

22.21.30.53

1)

Јединица
Тип
производње
мјере

Плоче…, од полиметил
метакрилата, неојачане, итд.

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Плоче, листови, филмови,
фолије и траке, од
нецелуларног поливинил
бутирала, амино смола,
фенолних смола или
полимеризацијских производа,
22.21.30.86 неојачане, ламиниране, с
подлогом или на сличан
начин комбиноване с другим
материјалима (искључујући
самољепљиве производе,
као и подне, зидне и стропне
облоге из ЦТ-а 39.18)
Плоче, листови, филмови,
фолије и траке, од
полиестера, нецелуларног
поливинил бутирала, амино
смола, фенолних смола
или полимеризацијских
производа, неојачане,
22.21.30.90
ламиниране, с подлогом или
на сличан начин комбиноване
с другим материјалима
(искључујући самољепљиве
производе, као и подне,
зидне и стропне облоге из
ЦТ-а 39.18)

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

0

kg

453.026

455.906

2.379

0

kg

561.409

663.119

1.623

Остале плоче, листови, филмови, фолије и траке од пластике

22.21.41

Остале плоче, листови, филмови, фолије и траке од пластике, целуларне структуре

22.21.42

0

kg

383.467

380.951

1.360

0

kg

318.062

331.495

3.381

Остале плоче, листови, филмови, фолије и траке од пластике, нецелуларне структуре

Остале плоче, листови,
филмови, фолије и траке
22.21.42.79
од производа добијених
полимеризацијом

2)

Продата/
испоручена
количина

22.21.4

Плоче, листови, филмови,
фолије и траке целуларне
22.21.41.20
структуре од полимера
стирена
Плоче, листови, филмови,
22.21.41.50 фолије и траке целуларне
структуре од полиуретана

1)

Произведена
количина

0

kg

140.758

141.852

329

10.699.730

10.758.381

54.392

22.22

Амбалажа од пластичних маса

22.22.1

Амбалажа од пластичних маса

22.22.11

Кесе и кесице (укључујући стожасте), од полимера етилена

22.22.11.00

Кесе и кесице, од полимера
етилена (укљ. конусне)

22.22.12

Кесе и кесице(укључујући стожасте), од остале пластике, сем полиетиленске

0

kg

Пластичне кесе и кесице (укљ.
22.22.12.00 конусне) (искљ. од полимера
етилена)

0+1

kg

427.543

444.924

2.033

Пластичне кесе и кесице (укљ.
22.22.12.00 конусне) (искљ. од полимера
етилена)

0

kg

348.314

365.871

1.803

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Пластичне кесе и кесице (укљ.
22.22.12.00 конусне) (искљ. од полимера
етилена)
22.22.13

1)
2)

79.229

79.053

229

0+1

kg

8.047.482

7.929.626

44.748

0

kg

7.750.287

7.632.431

44.055

1

kg

297.195

297.195

693

0

ком

424.764.039

419.328.896

22.198

0

ком

3.725.812

3.530.017

2.319

0

kg

241.578

241.097

6.187

0+1

kg

1.413.085

1.409.931

7.125

0

kg

699.784

696.630

4.272

1

kg

713.301

713.301

2.853

Остала амбалажа од пластике

Пластични чепови, поклопци,
капице и остали затварачи
Предмети за транспорт или
паковање робе, од пластике
(искључујући кутије, корице,
сандуке и сличне предмете;
кесе и вреће, укључујући
22.22.19.50
конусне; балони, боце,
бочице и слични производи;
калемови, вретена и слични
држачи ; чепови, поклопци и
остали затварачи)
Предмети за транспорт или
паковање робе, од пластике
(искључујући кутије, корице,
сандуке и сличне предмете;
кесе и вреће, укључујући
22.22.19.50
конусне; балони, боце,
бочице и слични производи;
калемови, вретена и слични
држачи ; чепови, поклопци и
остали затварачи)
Предмети за транспорт или
паковање робе, од пластике
(искључујући кутије, корице,
сандуке и сличне предмете;
кесе и вреће, укључујући
22.22.19.50
конусне; балони, боце,
бочице и слични производи;
калемови, вретена и слични
држачи ; чепови, поклопци и
остали затварачи)
22.22.19.25

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

Балони, флаше, флашице и слични производи, од пластике

Пластични балони, боце,
бочице и слични производи
22.22.14.50
за превоз или паковање робе;
садржине <= 2 л
Пластични балони, боце,
бочице и слични производи
22.22.14.70
за превоз или паковање робе;
садржине > 2 л
22.22.19

kg

Продата/
испоручена
количина

Кутије, сандуци, гајбе и слични производи, од пластике

Пластичне кутије, сандуци,
22.22.13.00 гајбе и слични производи за
превоз или паковање робе
Пластичне кутије, сандуци,
22.22.13.00 гајбе и слични производи за
превоз или паковање робе
Пластичне кутије, сандуци,
22.22.13.00 гајбе и слични производи за
превоз или паковање робе
22.22.14

1

Произведена
количина

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

Шифра

Назив дјелатности и
производа

22.23

Производи од пластичних маса за грађевинарство

22.23.1

Производи од пластичних маса за грађевинарство; линолеум и подни покривачи од других
материјала осим од пластике

22.23.11

Облоге за под, зид или плафон од пластике у ролнама или плочицама

Јединица
Тип
производње
мјере

Произведена
количина

Остале облоге за под, зид,
22.23.11.59 плафон, ..., од полимера винил
0
m²
5.930
5.745
хлорида
Каде, умиваоници, тоалет шоље и поклопци, водокотлићи и слични санитарни производи од
22.23.12
пластике
Пластичне каде, туш-каде,
0
ком
10.903
10.903
22.23.12.50
умиваоници и судопери
Пластичне тоалет шоље и
22.23.12.70
0
ком
153.703
148.654
поклопци
Пластични бидеи,
водокотлићи и слична
санитарна роба (искљ. каде,
0
ком
220.413
219.193
22.23.12.90
туш-каде, умиваонике и
судопере, тоалет шоље и
поклопце)
22.23.13

1.897

3.893
3.007

2.889

Складишта, цистерне, бурад и слично, садржине > 300 л од пластике

Пластични резервоари,
цистерне, бурад, “ИБЦ”
22.23.13.00
0
kg
163.510
163.510
3.502
контејнери и слично,
капацитета > 300 л
Врата, прозори и њихови оквири те прагови за врата; ролетне, капци и слични производи те њихови
22.23.14
дијелови, од пластике
Пластична врата, прозори и
22.23.14.50 њихови оквири и прагови за
0+1
ком
709.521
734.461
230.757
врата
Пластична врата, прозори и
22.23.14.50 њихови оквири и прагови за
0
ком
708.743
733.683
225.457
врата
Пластична врата, прозори и
22.23.14.50 њихови оквири и прагови за
врата

1

ком

778

778

5.300

Пластични капци, ролетне
22.23.14.70 и сл. производи и њихови
дијелови

0

kg

879.558

716.357

3.506

0

kg

1.983.683

1.918.469

14.232

0

kg

314.354

310.301

3.353

22.23.19

Производи од пластике за грађевинарство, д. н.

22.23.19.50

Грађевински окови и носачи
од пластике за трајну уградњу

Грађевински предмети за
израду подова, зидова,
преградних зидова, плафона,
кровова итд. олуци и њихови
дијелови, гелендери, ограде
22.23.19.90 и слично, уградбене полице
за продавнице, фабрике,
складишта, магацине итд.,
архитектонски украси, као
што су резбарије, сводови и
фризе, од пластике, д. н.
1)
2)

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Продата/
испоручена
количина

Шифра

Назив дјелатности и
производа

22.29

Остали производи од пластичних маса

22.29.1

Одјећа и прибор за одјећу (укључујући рукавице) од пластичних маса

22.29.10

Одјећа и додаци одјећи (укључујући рукавице), од пластике

Јединица
Тип
производње
мјере

Пластични одјевни предмети
и одјевни додаци (укључујући
покривала за главу, рукавице,
22.29.10.10 кишне кабанице, прегаче,
каишеве и дјечије сиперке;
искључујући заштитне
покривке за главу)
22.29.2

0

kg

Произведена
количина

1.040

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

1.040

8

Остали производи од пластичних маса, д. н.

Самољепљиве плоче, листови, филмови, фолије, траке и други равни облици од пластике, у ролнама
ширине <= 20 цм
Самољепљиве траке
од пластике, премазане
невулканизираном
22.29.21.30
0
kg
321.250
315.916
2.990
природном или синтетичком
гумом, у ролнама, ширине <=
20 цм
22.29.21

22.29.22

Остале самољепљиве плоче, листови, филмови, фолије, траке и други равни облици, од пластике

Самољепљиве плоче,
листови, филмови, фолије,
траке и други равни облици
од пластике, у ролнама
22.29.22.40
или не, ширине > 20 цм
(искључујући подне, зидне
или плафонске облоге у ЦТ-а
3918)
22.29.23

Стоно и кухињско посуђе од
пластике
Остали пластични предмети
за тоалетне потребе и
домаћинство (искључујући
стоне и кухињске предмете,
22.29.23.40 каде, туш-каде, лавабое,
бидее, умиваонике и
судопере, тоалет шоље и
поклопце, водокотлиће и
сличну санитарну опрему)

1)
2)

577.585

4.185

0

kg

5.253.676

5.089.459

11.981

0

kg

395.854

394.506

17.256

0

kg

590

590

784

Прибор за намјештај, каросерије и слично од пластике; фигурице и остали украсни предмети, од
пластике

Пластични прибор за
22.29.26.10 намјештај, за производњу
аутомобила и слично
22.29.29

577.585

Дијелови, д. н., свјетиљки и њиховог прибора, свјетлећих натписа и слично од пластике

Пластични дијелови за лампе,
22.29.24.00 расвјетна тијела, свјетлеће
натписе и натписне плочице
22.29.26

kg

Стоно и кухињско посуђе те остали предмети за домаћинство и тоалетне потребе, од пластике

22.29.23.20

22.29.24

0

0

kg

957.813

932.004

34.788

Остали предмети од пластике

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Произведена
количина

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

Остали предмети од
0
kg
281.308
280.419
4.711
пластичних листова
Остали производи од
пластике, д.н. (искључујући
заштитне штитнике за лице
0+1
ком
26.239.123
26.241.546
17.877
22.29.29.96
/ визире од пластике и
средства препознатљива као
стома помагала)
Остали производи од
пластике, д.н. (искључујући
заштитне штитнике за лице
22.29.29.96
0
ком
21.905.277
21.907.700
4.354
/ визире од пластике и
средства препознатљива као
стома помагала)
Остали производи од
пластике, д.н. (искључујући
заштитне штитнике за лице
1
ком
4.333.846
4.333.846
13.523
22.29.29.96
/ визире од пластике и
средства препознатљива као
стома помагала)
Услуге производње осталих производа од пластике; Подуговарачки послови као дио производње
22.29.9
осталих производа од пластике
22.29.29.50

22.29.91

Услуге производње осталих производа од пластике

Пластични дијелови за
машине и механичке уређаје,
22.29.91.10 искљ. за клипне моторе с
унутрашњим сагоријевањем,
гасне турбине)
Пластични дијелови и опрема
за сва друмска возила
22.29.91.60
(искљ. за локомотиве или
жељезничке вагоне)

0

kg

192.109

192.109

474

0

kg

1.747.525

1.747.808

58.746

23

Остали неметални минерални производи

23.1

Стакло и производи од стакла

23.12

Обликовано и обрађено равно стакло

23.12.1

Обликовано и обрађено равно стакло

Стакло у листовима, савијено, с обрађеним ивицама, гравирано, брушено, емајлирано или другачије
обрађено, али неуоквирено и несастављено
Остало стакло из ЦТ-а 7003,
7004 или 7005, савијено,
23.12.11.90
0
kg
736.865
736.865
1.560
с обрађеним ивицама,
гравирано, итд.
23.12.11

23.12.12

Сигурносно стакло

Прекаљено (тврдо)
сигурносно стакло, величине
и облика прикладног за
23.12.12.10 уградњу у моторна возила,
летјелице, свемирске
бродове, пловила и остала
возила
23.12.12.30
1)
2)

Прекаљено (тврдо)
сигурносно стакло, д.н.

0

m²

99.630

99.630

9.266

0

m²

16.688

16.688

707

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

23.12.12.70

Ламинирано сигурносно
стакло, д.н.

23.12.13

Стаклена огледала; вишеслојни изолацијски панели од стакла

23.12.13.30
23.12.13.30
23.12.13.30
23.12.13.50
23.12.13.90

Вишеслојни зидни елементи
за изолацију, од стакла
Вишеслојни зидни елементи
за изолацију, од стакла
Вишеслојни зидни елементи
за изолацију, од стакла
Стаклени ретровизори за
возила
Остала стаклена огледала,
уоквирена или неуоквирена

23.13

Шупље стакло

23.13.1

Шупље стакло

Јединица
Тип
производње
мјере
0

m²

Произведена
количина
19.367

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

19.367

2.921

0+1

m²

454.902

454.902

39.290

0

m²

453.302

453.302

39.230

1

m²

1.600

1.600

60

0

ком

139

139

1

0

kg

183.701

183.701

3.263

Производи од стакла за употребу за столом, у кухињи, у канцеларијама, за унутрашњу декорацију,
за тоалетну употребу и слично
Производи од стакла
који се употребљавају
за столом или у кухињи,
линеарног коефицијента
ширења <= 5x10^6 мм/К,
23.13.13.50
0
ком
158.886
222.182
353
у распону температуре 0
-300ºЦ (искључујући од
стаклокерамике, од оловног
кристалног стакла/прекаљеног
стакла, чаше за пиће)
23.13.13

23.19

Остало обрађено стакло, укључујући техничку робу од стакла

23.19.2

Техничко и остало стакло

23.19.26

Производи од стакла, д. н.

Ситна стаклена роба
23.19.26.70 (укључујући крунице,
имитације перли/камена, итд.)

0

23.3

Производи од глине за грађевинарство

23.31

Керамичке плочице и плоче

23.31.1

Керамичке плочице и плоче

23.31.10

Керамичке плочице и плоче

23.31.10.00 Керамичке плочице и плоче

0

kg

2.970

2.970

90

m²

1.906

1.906

93

23.32

Цигла, црјепови и производи за грађевинарство од печене глине

23.32.1

Цигла, црепови и производи за грађевинарство од печене глине

Неватростална керамичка грађевинска цигла, блокови за подове, носиви елементи или испуни и
слично
Неватросталне керамичке
грађевинске опеке (цигле)
23.32.11.10 (искљ. од фосилнога
0
m³
363.473
334.480
19.105
силикатног брашна или
глине)
23.32.11

1)
2)

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

23.32.13

Керамичке цијеви, одводи, жљебови и прибор за цијеви

Керамичке цијеви, одводи,
олуци, цијеви и опрема:
23.32.13.00
дренажне цијеви и олуци и
опрема

Јединица
Тип
производње
мјере

0

23.4

Остали производи од порцулана и керамике

23.43

Керамички изолатори и изолацијски прибор

kg

Произведена
количина

216.000

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

217.000

47

Електрични изолатори од керамике; изолациони прибор, за електричне апарате, уређаје или опрему
од керамике
Електрични изолатори од керамике; изолациони прибор, за електричне апарате, уређаје или
23.43.10
опрему, од керамике
Керамички електрични
23.43.10.30 изолатори (искључујући
0
kg
1.589
1.589
51
изолациони прибор)
23.43.1

23.44

Остали технички производи од керамике

23.44.1

Остали технички производи од керамике

23.44.11

Керамички производи за лабораторијску, хемијску и осталу техничку употребу, од порцелана

Керамички производи за
лабораторијску, хемијску,
23.44.11.00
техничку употребу, од
порцелана
23.44.12

23.5

Цемент, Креч и гипс

23.51

Цемент

23.51.1

Цемент

23.51.11

Цементни клинкер

23.51.11.00 Клинкер цемент

9.575

160

0

kg

92.960

93.146

4.484

0

kg

13.067

13.067

462

0

kg

424.910.000

69.346.400

6.636

0

23.52

Креч и гипс

23.52.1

Живи креч, гашени креч и хидраулични креч

23.52.10

Живи креч, гашени креч и хидраулични креч

23.52.10.33 Негашени креч
2)

9.304

Портланд-цемент, алуминатни цемент, металуршки цемент и слични хидраулични цементи

23.51.12.10 Портланд цемент

1)

kg

Керамички производи за лабораторијску, хемијску и осталу техничку употребу, сем од порцелана

Керамички производи за
лабораторијску, хемијску,
23.44.12.10 техничку употребу, од
осталог материјала осим од
порцелана
Трајни магнети и производи
намијењени да постану
23.44.12.30 трајни магнети послије
магнетизовања (искључујући
металне)

23.51.12

0

0

kg

1.126.489.500

1.111.414.440

153.582

kg

454.171.268

162.253.000

18.639

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

23.52.10.35 Гашени креч
23.52.2

Гипс

23.52.20

Гипс

Гипс који се састоји од
печене садре или калцијум
сулфата (укључујући за
23.52.20.00
грађевинарство, израду
тапета од тканина или папира,
у зубарству)

Произведена
количина

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

0

kg

46.876.000

45.580.000

6.276

0

kg

17.110.075

17.378.294

2.909

23.6

Производи од бетона, цемента и гипса

23.61

Производи од бетона за грађевинарство

23.61.1

Производи од бетона за грађевинарство

23.61.11

Блокови, плоче за поплочавање, опека и слични производи од цемента, бетона или умјетнога камена

Грађевински блокови и
23.61.11.30 цигле од цемента, бетона или
0
kg
75.116.207
74.168.270
8.771
умјетног камена
Црепови; камене плоче
за поплочавање и слични
производи од цемента,
23.61.11.50
0
kg
54.058.794
52.625.265
7.670
бетона или умјетног камена
(искљ. грађевинске блокове
и цигле)
Монтажни грађевински елементи за високоградњу и нискоградњу од цемента, бетона или умјетног
23.61.12
камена
Монтажни грађевни
елементи за високоградњу
23.61.12.00
0
kg
159.580.322
164.157.485
40.024
и нискоградњу од цемента,
бетона или вјештачког камена
23.63

Готова бетонска смјеша

23.63.1

Готова бетонска смјеша

23.63.10

Готова бетонска смјеша

Готова бетонска смјеса
(свјежи бетон)
Готова бетонска смјеса
23.63.10.00
(свјежи бетон)
Готова бетонска смјеса
23.63.10.00
(свјежи бетон)
23.63.10.00

23.64

Малтер

23.64.1

Малтер

23.64.10

Малтер

23.64.10.00 Фабрички направљен малтер

1)
2)

0+1

kg

2.169.203.546

1.993.276.373

93.758

0

kg

2.123.865.546

1.947.938.373

91.522

1

kg

45.338.000

45.338.000

2.236

0

kg

115.154.065

116.976.499

20.758

23.65

Фибро-цемент

23.65.1

Производи од фибро-цемента

23.65.12

Производи од азбестнога цемента, целулознога фибро-цемента и слично

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Производи од азбестног
цемента, цемента с целулозним
влакнима и сличне мјешавине
влакана (азбеста, целулозе
или др. биљних супстанци,
23.65.12.20
синтетичких полимера,
стаклених или металних
влакана, итд.) и цемента или
др. хидраулична везива која
садрже азбест

0

Остали производи од бетона, цемента и гипса

23.69.1

Остали производи од бетона, цемента и гипса

23.69.11

Остали производи од гипса или мјешавина с гипсом, д. н.

23.69.11.00

Производи од гипса или од
мјешавина на бази гипса, д.н.

23.69.19

Производи од цемента, бетона или умјетног камена, д. н.

Цијеви од цемента, бетона
или вјештачког камена
Производи од цемента,
бетона или умјетног камена
за неграђевинске сврхе (укљ.
23.69.19.80
вазе, саксије, архитектонске
или вртне украсе, кипове и
украсне производе)
Производи од цемента,
бетона или умјетног камена
за неграђевинске сврхе (укљ.
23.69.19.80
вазе, саксије, архитектонске
или вртне украсе, кипове и
украсне производе)

0

kg

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

8.097.917

8.091.771

3.059

38.623

38.623

140

0

kg

36.638.024

36.049.595

5.006

0+1

kg

5.456.197

5.567.871

1.810

0

kg

5.427.275

5.424.274

1.775

1

kg

28.922

143.597

35

Производи од цемента,
бетона или умјетног камена
за неграђевинске сврхе (укљ.
23.69.19.80
вазе, саксије, архитектонске
или вртне украсе, кипове и
украсне производе)
23.7

Сјечен, обликован и обрађен камен

23.70

Сјечен, обликован и обрађен камен

23.70.1

Сјечен, обликован и обрађен камен

23.70.11

Мрамор, травертин, алабастер, обрађени, и њихови производи (осим камених блокова, ивичњака,
плоча за поплочавање, црјепова, камених коцака и сличних производа); умјетно обојене грануле,
одломци или прах од мрамора, травертина и алабастера

Обрађени камен за споменике/
грађевине и производи од
њега, од мермера, травертина
и алабастера (искљ. црепове,
камене коцке / сличне
23.70.11.00
производе чија се највећа
површина може уклопити
у квадрат странице < 7 цм,
камене блокове, ивичњаке,
плоче за плочнике)
2)

kg

23.69

23.69.19.30

1)

Произведена
количина

0

kg

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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2.551.402

2.493.712

4.132

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Продата/
Вриједност
испоручена продаје / накнаде
количина
за испоруку
Остали обрађени украсни камен и камен за градњу те њихови производи; остали умјетно обојени
23.70.12
гранулат и прах од природног камена; производи од агломерисаног шкриљца
Коцке, ивичњаци и плоче за
23.70.12.10 поплочавање од природног
0
kg
11.359.008
10.337.649
2.229
камена (искљ. шкриљац)
Обрађени гранит
за споменике или
грађевинарство и производи
од њега (искључујући
плочице, коцке и сличне
0
kg
16.230.210
15.841.642
11.783
23.70.12.60
производе; чија се највећа
површина може уклопити у
квадрат дужине странице < 7
цм, коцке, ивичњаци и плоче
за поплочавање)
Обрађени камен за
споменике или грађевине
и производи од њега
(искључујући гранит или
0
kg
2.518.140
2.518.340
2.020
23.70.12.70 шкриљевац, црепове, камене
коцке / сличне производе
чија се највећа површина
може уклопити у квадрат
странице < 7 цм)
Шифра

Назив дјелатности и
производа

23.9

Брусни производи и неметални минерални производи д.н.

23.91

Брусни производи (абразиви)

23.91.1

Брусни производи (абразиви)

23.91.12

Брушени прах или зрна на подлози од текстила, папира или картона

Природни и вјештачки
абразивни прах или
23.91.12.30
зрнца само на подлози од
текстилних тканина

Јединица
Тип
производње
мјере

0

23.99

Остали неметални минерални производи, д. н.

23.99.1

Остали неметални минерални производи, д. н.

23.99.12

Производи од асфалта и сличних материјала

m²

Произведена
количина

438

610

11

Производи од асфалта или
сличног материјала, нпр.
23.99.12.55
0
m²
511.003
580.265
1.103
нафтни битумена или катран,
у ролнама
Бетонске мјешавине на основи природног или умјетног материјала од камена и бетона, природног
23.99.13
асфалта или сродних супстанци као везива
Битуменске мјешавине на
бази природног и вјештачког
23.99.13.10 агрегата и битумена или
0
kg
708.229.449
652.613.489
73.232
природног асфалта као
везива
23.99.19

Неметални минерални производи, д. н.

Експандирани вермикулит;
експандирана глина;
пјенушава троска и слични
23.99.19.20
експандирани минерални
материјали и њихове
мјешавине
1)
2)

0

kg

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

20.314.550

20.356.331

7.381

Врста производње:
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Производи од графита или
23.99.19.70 других угљеника који нису за
електротехничку употребу

0

kg

Произведена
количина

Продата/
испоручена
количина

3.032

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

3.032

24

Базни метали

24.1

Сирово гвожђе и челик те феролегуре

24.10

Сирово гвожђе и челик те феролегуре

24.10.1

Примарни материјали од гвожђа и челика

24.10.11

Сирово гвожђе и сјајно гвожђе у комадићима, блоковима и другим сировим облицима

Сирово гвожђе и манганово
(огледаласто) гвожђе у
24.10.11.00
хљебчићима, блоковима или
другим примарним облицима
24.10.12

kg

739.058.400

0

0

0

kg

14.640.681

20.777.715

64.747

367.542.167

6.631

Грануле и прах, од сировог гвожђа, сјајног гвожђа или челика

Претопљени отпаци ингота
од гвожђа или челика
(искљ. производе чији је
24.10.14.20 хемијски састав усклађен с
дефиницијом сировог гвожђа,
мангановог (огледаластог)
гвожђа или феролегура)
24.10.2

0

Феролегуре

Остале феролегуре,
24.10.12.95 неспоменуте нити укључене
на другом мјесту
24.10.14

3.189

0

kg

484.738.551

Сирови челик

Нелегирисани челик у инготима или другим примарним облицима и полупроизводи од челика без
примјеса
Остали инготи, примарни
облици и дугачки
24.10.21.22 полупроизводи укључујући
0
kg
740.194.120
5.195.880
3.150
чисте (од нелегираног
челика)
24.10.21

24.10.3

Топло ваљани равни производи од челика, даље необрађени

24.10.32

Топловаљани плоснати производи од нелегираног челика, даље необрађени, ширине < 600 мм

Пљоснато ваљани производи
од гвожђа или нелегираног
челика, ширине < 600 мм,
24.10.32.30 једноставно топло ваљани,
0
kg
398.992.416
322.037.482
266.995
необложени, неплатирани
или непресвучени
(искључујући широке плоче)
Равни ваљани производи од челика,обложени, платирани или превучени, ваљани производи од
24.10.5
брзорезног челика и од силицијског електрочелика
24.10.55

Плоснати ваљани производи од брзорезног челика, ширине < 600 мм

Пљоснато ваљани производи
24.10.55.00 од брзорезног (ХСС) челика,
ширине < 600 мм
24.10.6
1)
2)

0

kg

3.234.996

3.227.911

5.229

Топло обрађене шипке од челика

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

Шифра

Назив дјелатности и
производа

24.10.61

Топло ваљане шипке и жице у неправилно намотаним колутима, од челика без примјеса

24.10.61.10

24.10.61.30
24.10.62
24.10.62.10

24.10.62.50

24.10.7

Јединица
Тип
производње
мјере

Произведена
количина

Ребрасте, те остале жице (с
удубљењима, жљебовима
0
kg
3.944.899
3.943.799
5.638
и слично) од нелегираног
челика
Жице за армирање бетона
0
kg
26.836.338
26.540.843
25.728
(мреже од ребрастих жица)
Остале жице и шипке од челика, топловаљане, топловучене или топлоистискиване и даље
необрађене, укључујући оне усукане послије ваљања
Топло ваљане шипке за
0
kg
293.916.286
297.436.000
248.369
армирање бетона
Коване шипке од челика
и топло ваљане шипке
(искључујући шупље штангле
0
kg
267.433
266.393
26
и шипке за сврдла) од
нелегираног челика (осим од
слободно резаног челика)
Топло обрађени тешки профили од челика, брушене плоче од челика и дијелови за изградњу
жељезничких и трамвајских шина од челика

24.10.75

Дијелови за изградњу жељезничких и трамвајских шина, од челика

24.10.75.00

Материјал за шине (од
челика)

24.2

Цијеви, цријева, шупљи профили и припадајући прибор од челика

24.20

Цијеви, цријева, шупљи профили и припадајући прибор од челика

24.20.1

Цијеви, цријева, шупљи профили, бешавни од челика

24.20.14

Цијеви некружног попречног пресјека и шупљи профили, од челика

0

kg

37.072

37.072

Цијеви и цријева, које немају
кружни попречни пресјек,
24.20.14.00
0
kg
12.815
12.815
бешавне, и шупљи профили,
бешавни, од челика
Цијеви и цријева, заварени, кружног попречног пресјека, спољашњег промјера > 406,4 мм, од
24.20.2
челика
24.20.23

0

kg

89.446

89.446

24.20.3

Цијеви и цријева, спољашњег промјера <= 406,4 мм, заварене, од челика

24.20.31

Цијеви које се користи за нафтоводе или плиноводе, заварене, вањског промјера <= 406,4 мм, од
челика

Равне цијеви, које се користе
за нафтоводе или гасоводе
заварене уздуж или спирално,
24.20.31.10
спољашњег промјера <=
406,4 мм, од нерђајућег
челика
2)

206

Остале цијеви, кружног попречног пресјека, заварене, спољашњег промјера > 406,4 мм, од челика

Цијеви, заварене, спољашњег
промјера > 406,4 мм, од
челика (искључујући равне
цијеви које се користе за
24.20.23.00
нафтоводе или гасоводе
и заштитне цијеви које се
користе при бушењу за
добијање нафте или гаса

1)

302

0

kg

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Равне цијеви, које се користе
за нафтоводе или гасоводе
заварене уздуж или спирално,
24.20.31.50
спољашњег промјера <=
406,4 мм, од челика осим од
нерђајућег челика
24.20.33

0

kg

0

kg

24.20.4

Прибор за цијеви и цријева од неливеног челика

24.20.40

Прибор за цијеви, од неливеног челика

Обрађени прибор за
цијеви од челика, неливени
24.20.40.30 (укључујући прибор од
нерђајућег челика, кољена,
лукове)

157.214

8.844

141.564

818

0

kg

1.477.205

1.643

108.947

110.246

1.731

Остали производи примарне прераде челика

24.33

Хладно обликовање профила

24.33.1

Отворени и хладно обликовани профили

24.33.11

Отворени и хладно обликовани профили, од челика без примјеса
0

kg

12.243

12.243

686

0

kg

173.745

173.745

399

kg

627.793

627.793

1.352

24.33.2

Ребрасти лимови од челика без примјеса

24.33.20

Ребрасти лимови од челика без примјеса

Хладно профилисани
24.33.20.00 (ребрасти) лимови, од
нелегираног челика
24.33.3

7.526.973

1.197.743

24.3

Хладно обликовани
профили, добијени од равних
24.33.11.10
производа, од нелегираног
челика, непресвучени
Хладно обликовани
профили, добијени од равних
24.33.11.30
производа, од нелегираног
челика, поцинчани

2)

7.651.518

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

Цијеви, некружног попречног пресјека, заварене,спољашњег промјера <= 406,4 мм, од челика

Цијеви квадратног или
правоугаоног попречног
пресјека, дебљине зида
24.20.34.30
<= 2 мм, вруће или хладно
обликоване и заварене, од
челика осим од нерђајућег

1)

kg

Продата/
испоручена
количина

Остале цијеви, кружног попречног пресјека, заварене, спољашњег промјера <= 406,4 мм, од челика

Цијеви, кружног попречног
пресјека, заварене,
спољашњег промјера <=
406,4 мм, од нерђајућег
челика (искључујући равне
24.20.33.10
цијеви које се користе за
нафтоводе или гасоводе и
заштитне и цјевоводне цијеви
које се користе при бушењу
за добијање нафте или гаса)
24.20.34

0

Произведена
количина

0

Металне плоче од превученог челичног лима

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

24.33.30

Металне плоче од превученог челичног лима

Јединица
Тип
производње
мјере

Елементи конструкција
искључиво или претежно
од гвозденог или челичног
лима, који се састоје од два
24.33.30.00
профилисана (ребраста)
лима с изолацијским језгром
између њих (искљ. монтажне
објекте)

0

24.34

Хладно вучење жице

24.34.1

Хладно вучење жице

24.34.11

Хладновучене жице од нелегираног челика

Жица од нелегираног
челика која садржи 0,25 - 0,6
% угљеника, укључујући
ребрасту жицу, искључујући
24.34.11.50
уплетену жицу, бодљикаву
жицу за ограде, дуплу жицу,
жицу за зубарске брусилице,
изоловану електричну жицу

2)

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

5.801.855

5.807.480

13.090

kg

19.818

28.552

34

kg

122.241.000

133.170.742

82.484

Основни племенити и обојени метали

24.42

Алуминијум

24.42.1

Алуминијум, сирови; алуминијум оксид

24.42.12

Алуминијум оксид, осим умјетног корунда

24.42.12.00

Алуминијум оксид (глиница)
(искљ. вјештачки корунд)

24.42.2

Полупроизводи од алуминијума и легура алуминијума

24.42.22

Алуминијум шипке и профили

0

Продата/
испоручена
количина

kg

24.4

Шипке, профили и шупљи
профили од легираног
24.42.22.50 алуминијума (искљ. шипке и
профиле, припремљене за
употребу у конструкцијама)
Шипке, профили и шупљи
профили од легираног
24.42.22.50 алуминијума (искљ. шипке и
профиле, припремљене за
употребу у конструкцијама)
Шипке, профили и шупљи
профили од легираног
24.42.22.50 алуминијума (искљ. шипке и
профиле, припремљене за
употребу у конструкцијама)

1)

0

Произведена
количина

0+1

kg

17.857.660

16.831.389

187.568

0

kg

17.150.185

16.123.914

187.101

1

kg

707.475

707.475

467

kg

101.552

93.617

1.144

24.42.25

Алуминијумске фолије, дебљине <= 0,2 мм

24.42.25.00

Фолије од алуминијума (без
подлоге), дебљине <= 0,2 мм

24.43

Олово, цинк и калај

24.43.1

Олово, цинк и калај, сирови

0

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

24.43.11

Олово, сирово

Јединица
Тип
производње
мјере

Олово необрађено,
24.43.11.30 рафинисано (искљ. прах и
љускице)
Олово необрађено, с
24.43.11.50 антимоном (искљ. прах и
љускице)

0

0

0

kg

0

0

0

Плоче, лимови,траке и фолије од олова; прах и љуске од олова

1

kg

837

837

1

0+1

kg

696

733

4

0

kg

4

41

1

1

kg

692

692

3

0+1

kg

5.436

5.474

41

0

kg

138

176

12

1

kg

5.298

5.298

29

0

kg

0

0

0

Шипке, профили и жица од калаја

Шипке, профили и жица од
калаја
Шипке, профили и жица од
24.43.24.00
калаја
Шипке, профили и жица од
24.43.24.00
калаја
24.43.24.00

24.44

Бакар

24.44.2

Полупроизводи од бакра и бакрених легура

24.44.22

Шипке и профили од бакра

Шипке, профили и шупљи
профили од бакра и легура
бакра (искљ. шипке и штангле
24.44.22.00
добијене ливењем или
синтеровањем, бакарне жице
у калемовима)
Шипке, профили и шупљи
профили од бакра и легура
бакра (искљ. шипке и штангле
24.44.22.00
добијене ливењем или
синтеровањем, бакарне жице
у калемовима)
Шипке, профили и шупљи
профили од бакра и легура
бакра (искљ. шипке и штангле
24.44.22.00
добијене ливењем или
синтеровањем, бакарне жице
у калемовима)
Жица од бакра

Жица од бакра попречног
пресјека > 0,5 мм, <= 6 мм
24.44.23.50 (искључујући ужад или
конопце појачане жицом,
уплетену жицу и каблове)
24.5
2)

0

24.43.21

24.44.23

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

kg

Полупроизводи од олова, цинка, калаја и њихових легура

24.43.24

Продата/
испоручена
количина

0

24.43.2

Плоче, лимови, траке и фолије
од олова, прах и љускице од
олова (искљ. прах и љускице
24.43.21.00
које се користе за израду
боја и слично, изоловане
електричне врпце)

1)

Произведена
количина

Услуге ливења метала

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Врста производње:
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

24.51

Услуге ливења гвожђа

24.51.1

Услуге ливења ливеног гвожђа

24.51.12

Услуге ливења сфероидног (нодуларног) ливеног гвожђа

Нодуларно ливено гвожђе за
локомотиве/шинска возила/
њихове дијелове, осим за
24.51.12.90 копнена возила, кућишта
лежајева, обичне осовине,
моторе, спојке, зупчанике,
котурове, машине
24.51.13

24.52

Услуге ливења челика

24.52.1

Услуге ливења челика

24.52.10

Услуге ливења челика

Челични ливови за
локомотиве/шинска возила/
њихове дијелове, осим за
24.52.10.90 копнена возила, кућишта
лежајева, обичне осовине,
моторе, спојке, зупчанике,
котурове, машине
24.53

Услуге ливења лаких метала

24.53.1

Услуге ливења лаких метала

24.53.10

Услуге ливења лаких метала

Ливови лаких метала за
копнена возила (искљ. за
24.53.10.10
локомотиве или вагоне, за
грађевинска возила)
Ливови лаких метала за
машине и механичке апарате
искљ. за моторе, млазне
моторе, елисно-млазне,
24.53.10.50
остале гасне моторе, опрему
за дизање и пренос, и
машине/возила за употребу у
грађевинарству

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

kg

4.246.000

4.246.000

12.424

0

kg

3.240.563

3.240.204

5.401

0

kg

1.136.114

1.135.345

8.337

0

kg

8.841.866

8.810.166

78.488

0

kg

273.465

300.514

2.514

kg

27.252

27.252

1.273

24.54

Услуге ливења осталих обојених метала

24.54.1

Услуге ливења осталих обојених метала

24.54.10

Услуге ливења осталих обојених метала

24.54.10.90 Дијелови за остале примјене
2)

0

Произведена
количина

Услуге ливења сивог гвозденог одливка

Сиво ливено гвожђе за
локомотиве/вагоне/њихове
дијелове, осим за копнена
24.51.13.90 возила, кућишта лежајева,
обичне осовине, моторе,
спојке, зупчанике, котурове,
машине

1)

Јединица
Тип
производње
мјере

0

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

25

Готови метални производи, сем машина и опреме

25.1

Производи металних конструкција

25.11

Металне конструкције и њихови дијелови

25.11.1

Монтажни објекти од метала

25.11.10

Монтажне зграде од метала

Монтажни објекти, од гвожђа
или челика
Монтажни објекти, од гвожђа
25.11.10.30
или челика
Монтажни објекти, од гвожђа
25.11.10.30
или челика
25.11.10.30

1)
2)

Јединица
Тип
производње
мјере

Произведена
количина

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

0+1

kg

24.258.023

24.252.424

90.882

0

kg

23.755.254

23.749.654

88.568

1

kg

502.769

502.770

2.313

7.104

0

0

213.455

213.455

928

25.11.2

Металне конструкције и њихови дијелови

25.11.21

Мостови и дијелови моста (костури) од гвожђа и челика

25.11.21.00

Мостови и дијелови мостова
од гвожђа или челика

25.11.22

Торњеви и решеткасти стубови од гвожђа и челика

25.11.22.00

Торњеви и решеткасти
стубови од гвожђа или челика

25.11.23

Остале конструкције и њихови дијелови, плоче, шипке и слично, од жељеза, челика или алуминија

0

0

kg

kg

Опрема од гвожђа или
челика за скеле, оплате/
подупирање рударских јама и
25.11.23.10
надградњу, растегљиве греде
за стропове, цјевасте скеле и
слична опрема

0+1

kg

4.448.358

3.608.144

13.156

Опрема од гвожђа или
челика за скеле, оплате/
подупирање рударских јама и
25.11.23.10
надградњу, растегљиве греде
за стропове, цјевасте скеле и
слична опрема

0

kg

4.446.999

3.606.785

13.148

Опрема од гвожђа или
челика за скеле, оплате/
подупирање рударских јама и
25.11.23.10
надградњу, растегљиве греде
за стропове, цјевасте скеле и
слична опрема

1

kg

1.359

1.359

8

Остале конструкције,
25.11.23.50 претежно од металних
лимова: остале

0+1

kg

92.927.230

85.784.490

246.577

Остале конструкције,
25.11.23.50 претежно од металних
лимова: остале

0

kg

89.600.151

82.486.724

237.568

Остале конструкције,
25.11.23.50 претежно од металних
лимова: остале

1

kg

3.327.079

3.297.766

9.009

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Бране, уставе, врата за уставе,
фиксне рампе за слијетање
или пристајање, од гвожђа
или челика, конструкције
и дијелови конструкција
од гвожђа или челика, д.н.
(искључујући мостове и
дијелове мостова); торњеви;
25.11.23.55 решеткасти ступови; рампе;
врата, прозори и њихови
оквири и прагови за врата;
конструкције за скеле,
оплате, потпорње за руднике,
конструкције и дијелови
конструкција који нису
произведени искључиво или
претежно од плоча)
Бране, уставе, врата за уставе,
фиксне рампе за слијетање
или пристајање, од гвожђа
или челика, конструкције
и дијелови конструкција
од гвожђа или челика, д.н.
(искључујући мостове и
дијелове мостова); торњеви;
25.11.23.55 решеткасти ступови; рампе;
врата, прозори и њихови
оквири и прагови за врата;
конструкције за скеле,
оплате, потпорње за руднике,
конструкције и дијелови
конструкција који нису
произведени искључиво или
претежно од плоча)
Бране, уставе, врата за уставе,
фиксне рампе за слијетање
или пристајање, од гвожђа
или челика, конструкције
и дијелови конструкција
од гвожђа или челика, д.н.
(искључујући мостове и
дијелове мостова); торњеви;
25.11.23.55 решеткасти ступови; рампе;
врата, прозори и њихови
оквири и прагови за врата;
конструкције за скеле,
оплате, потпорње за руднике,
конструкције и дијелови
конструкција који нису
произведени искључиво или
претежно од плоча)

1)
2)

Јединица
Тип
производње
мјере

Произведена
количина

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

0+1

kg

6.438.897

6.446.179

30.764

0

kg

6.388.897

6.396.179

30.516

1

kg

50.000

50.000

248

25.11.23.70

Алуминијумске конструкције
и њихови дијелови …, д. н.

0+1

kg

718.312

720.749

21.456

25.11.23.70

Алуминијумске конструкције
и њихови дијелови …, д. н.

0

kg

717.532

719.936

21.074

25.11.23.70

Алуминијумске конструкције
и њихови дијелови …, д. н.

1

kg

780

813

382

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

25.12

Врата и прозори од метала

25.12.1

Врата, прозори, њихови оквири и прагови за врата од метала

25.12.10

Врата, прозори, њихови оквири и прагови за врата, од метала

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

0

ком

8.424

8.424

11.413

Врата, прагови за врата,
25.12.10.50 прозори и оквири за њих, од
алуминијума

0+1

ком

88.630

92.877

115.535

Врата, прагови за врата,
25.12.10.50 прозори и оквири за њих, од
алуминијума

0

ком

87.584

91.633

114.632

Врата, прагови за врата,
25.12.10.50 прозори и оквири за њих, од
алуминијума

1

ком

1.046

1.244

903

25.2

Цистерне, резервоари и сличне посуде од метала

25.21

Радијатори и котлови за централно гријање

25.21.1

Радијатори и котлови за централно гријање

25.21.11

Радијатори за централно гријање, неелектрично загријавани, од гвожђа и челика

25.21.12

0

kg

204.649

226.369

1.097

Котлови за централно гријање за производњу топле воде и паре под ниским притиском

Котлови за централно
25.21.12.00 гријање осим оних из ЦТ-а
84.02

0

ком

20.601

20.211

56.600

kg

1.488.977

1.488.977

3.681

25.21.13

Дијелови котлова за централно гријање

25.21.13.00

Дијелови котлова за
централно гријање

25.29

Остале цистерне, резервоари и сличне посуде од метала

25.29.1

Остале цистерне, резервоари и сличне посуде од метала

25.29.11

Резервоари, цистерне, бурад и сличне посуде (сем за компримоване или течне гасове) од гвожђа,
челика или алуминијума, капацитета > 300 л, неопремљен с механичким или топлотним уређајима

Гвоздени или челични
резервоари, цистерне, бачве
и слични спремници за гас
капацитета > 300 литара
25.29.11.10 (искључујући спремнике за
компримовани или течни
гас који су опремљени
механичком или термалном
опремом)
2)

Произведена
количина

Врата, прагови за врата,
25.12.10.30 прозори и оквири за њих, од
гвожђа или челика

Радијатори за централно
гријање, неелектрично
25.21.11.00 загријавани и њихови
дијелови, од гвожђа или
челика

1)

Јединица
Тип
производње
мјере

1

0

kg

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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953.400

903.700

1.894

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Гвоздени или челични
резервоари, цистерне, бачве
и слични спремници за
течности, изнутра обложени
25.29.11.20 или термички изоловани,
капацитета > 300 литара
(искључујући оне који су
опремљени механичком или
термалном опремом)
Гвоздени или челични
резервоари, цистерне, бачве
и слични спремници за гас
25.29.11.30 капацитета > 300 литара
(искључујући оне који су
опремљени механичком или
термалном опремом)
Гвоздени или челични
резервоари, цистерне, бачве
и слични спремници за
чврсте материје, капацитета
25.29.11.50
> 300 литара (искључујући
оне који су опремљени
механичком или термалном
опремом)

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

0

kg

1.600.568

1.605.331

5.842

0

kg

15.550

15.550

426

0

kg

143.678

151.938

591

1.418.038

1.418.038

1.843

490

490

2

Посуде за компримоване и течне гасове од метала

25.29.12.00

Метални спремници за
компримовани или течни гас

25.3

Парни котлови, осим котлова за централно гријање

25.30

Парни котлови, осим котлова за централно гријање

25.30.1

Парни котлови и његови дијелови

25.30.13

Дијелови парних котлова

25.30.13.30

Дијелови парних котлова и
котлова за прегријану воду

25.4

Оружје и муниција

25.40

Оружје и муниција

25.40.1

Оружје и муниција и њихови дијелови

25.40.13

Бомбе, ракете и слична војна муниција; гранате, остала муниција и пројектили, те њихови дијелови

25.40.14

0

0

kg

kg

0

kg

998.684

993.500

22.176

0

kg

140.668

109.419

5.364

Дијелови војнога и другог оружја

Дијелови и опрема за
револвере, пиштоље, невојно
25.40.14.00
ватрено оружје и сличне
направе

2)

Продата/
испоручена
количина

25.29.12

Патроне и друга муниција и
меци и њихови дијелови, укљ.
25.40.13.00
сачму и каписле (искљ. за
војне сврхе)

1)

Произведена
количина

25.5

Услуге ковања, пресовања, штанцовања и ваљања метала; металургија праха

25.50

Услуге ковања, пресовања, штанцовања и ваљања метала; металургија праха

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

Врста производње:
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

25.50.1

Услуге ковања, пресовања, штанцовања и ваљања метала

25.50.11

Услуге ковања метала

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

0

kg

9.543.865

10.045.370

31.259

Производи из ХС 7326;
дијелови возила и апарата
25.50.11.57 за шинска и копнена возила
и авиона из ХС 86, 87, 88
(хладно вучени од челика)

0

kg

362.964

362.964

3.082

0

kg

113.543

113.543

352

0

kg

2.164.487

2.185.193

15.271

0+1

kg

3.624.243

3.624.243

17.461

Челични дијелови ковани у
калупу за дизалице и опрему
за дизалице, кранове, витла,
колотуре, виљушкаре,
остала возила опремљена
25.50.12.50
механизмима за дизање/
опрема за руковање,
лифтове, помичне степенице,
транспортере и преносне
жичаре

0

kg

0

0

0

Челични дијелови ковани у
калупу за дизалице и опрему
за дизалице, кранове, витла,
колотуре, виљушкаре,
остала возила опремљена
25.50.12.50
механизмима за дизање/
опрема за руковање,
лифтове, помичне степенице,
транспортере и преносне
жичаре

1

kg

3.624.243

3.624.243

17.461

Дијелови за механичке
погоне и уређаје из ЦТ-а
25.50.12.60
84.26, 84.29, 84.30 (од челика,
ковани у калупу)

1

kg

102.000

102.000

947

Услуге штанцовања метала

Ковани (и прецизно ковани)
челични дијелови за копнена
25.50.12.10
возила искљ. локомотиве и
шинска возила
Дијелови клипних мотора и
механичких погона из ЦТ-а
25.50.12.30
84.83 (од челика, ковани у
калупу)
Челични дијелови ковани у
калупу за дизалице и опрему
за дизалице, кранове, витла,
колотуре, виљушкаре,
остала возила опремљена
25.50.12.50
механизмима за дизање/
опрема за руковање,
лифтове, помичне степенице,
транспортере и преносне
жичаре

2)

Произведена
количина

Хладно истиснути челични
дијелови за преносне
25.50.11.52
осовине, брегасте осовине,
радилице и курбле

25.50.12

1)

Јединица
Тип
производње
мјере

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Челични дијелови ковани у
калупу за локомотиве или
шинска возила ваздушне
и свемирске летјелице,
25.50.12.80 електричне машине и
опрему, оптичке, фото-,
кинематографске и мјерне
апарате, апарате за контролу
или прецизне апарате
Дијелови машина, апарата и
возила из ХС 84, 85, 87, 88, 90
25.50.12.90
(хладно вучени од обојених
метала)

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

kg

18.507

24.457

168

0

kg

4.067

4.067

287

0+1

kg

88.980

88.980

1.187

0

kg

86.301

86.301

1.155

1

kg

2.679

2.679

32

0+1

kg

60.474

60.474

8.081

0

kg

53.249

53.249

7.460

Обликовање лимова од
челика као дијелова за
електричне машине и
25.50.13.40 уређаје; уређаје за снимање
и репродукцију звука,
телевизијско снимање и
репродукцију слике и звука

1

kg

7.225

7.225

621

Производи из ЦТ-а 7323, 7326;
дијелови намјештаја из ЦТ-а
9403; дијелови копнених
25.50.13.50 возила и шинске опреме
из ЦТ-а 86; апарати из ЦТ-а
90 (обликовање лимова од
обојених метала)

0

kg

626.313

626.313

4.982

25.50.13.30

25.50.13.30

25.50.13.30

25.50.13.40

25.50.13.40

25.50.2
2)

Продата/
испоручена
количина

0

25.50.13

1)

Произведена
количина

Остале услуге обликовања метала
Обликовање лимова од
челика као дијелова за
машине и механичке апарате
искљ. клипне моторе
Обликовање лимова од
челика као дијелова за
машине и механичке апарате
искљ. клипне моторе
Обликовање лимова од
челика као дијелова за
машине и механичке апарате
искљ. клипне моторе
Обликовање лимова од
челика као дијелова за
електричне машине и
уређаје; уређаје за снимање
и репродукцију звука,
телевизијско снимање и
репродукцију слике и звука
Обликовање лимова од
челика као дијелова за
електричне машине и
уређаје; уређаје за снимање
и репродукцију звука,
телевизијско снимање и
репродукцију слике и звука

Металургија праха

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

25.50.20

Металургија праха

25.50.20.20

Челични производи
металургије праха

25.6

Услуге обраде и превлачења метала; машинска обрада метала

25.61

Услуге површинске обраде и превлачења метала

25.61.1

Услуге превлачења метала

25.61.11

Услуге превлачења металом

25.61.11.30

25.61.11.70
25.61.11.70
25.61.11.70

25.61.11.90

25.61.11.90

25.61.11.90

25.61.12

Јединица
Тип
производње
мјере

Превлачење металом
урањањем у растопљене
метале (поцинчавање
галванизацијом или
урањањем у калај)
Превлачење цинком
електролизом (поцинчавање)
Превлачење цинком
електролизом (поцинчавање)
Превлачење цинком
електролизом (поцинчавање)
Превлачење металима
осим цинка електролизом
и хемијском обрадом
(укључујући никлом, бакром,
хромом, племенитим
металима, итд.),
Превлачење металима
осим цинка електролизом
и хемијском обрадом
(укључујући никлом, бакром,
хромом, племенитим
металима, итд.),
Превлачење металима
осим цинка електролизом
и хемијском обрадом
(укључујући никлом, бакром,
хромом, племенитим
металима, итд.),

4.049.016

28.611

579.248

579.248

10.222

0+1

еф. час

267.083

267.083

8.608

0

еф. час

179.627

179.627

7.009

1

еф. час

87.456

87.456

1.599

0+1

еф. час

74.168

75.871

4.113

0

еф. час

11.353

10.636

353

1

еф. час

62.815

65.235

3.760

0

еф. час

108.725

108.725

2.455

25.61.21

Услуге топлинске обраде метала, осим превлачења металом
0

еф. час

81.243

81.243

1.646

0

еф. час

459

459

16

0+1

еф. час

411.662

411.941

11.314

Остале услуге површинске обраде метала

25.61.22.30 Бојење и лакирање метала
25.61.22.90

4.170.936

еф. час

Остале услуге обраде метала

25.61.22

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

1

25.61.2

Термичка обрада метала
25.61.21.00 (искљ. превлачење металом,
пластификација)

2)

kg

Продата/
испоручена
количина

Услуге превлачења неметалом

Превлачење метала
25.61.12.30 пластификацијом (укљ.
превлачење прахом)

1)

0

Произведена
количина

Остала површинска обрада
метала

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Остала површинска обрада
метала
Остала површинска обрада
25.61.22.90
метала
25.61.22.90

277.089

6.547

1

еф. час

134.573

134.852

4.767

Услуге дорађивања (токарења) металних дијелова

25.62.10

Услуге дорађивања (токарења) металних дијелова
0+1

kg

4.189.332

4.246.399

53.849

0

kg

3.953.030

4.010.097

51.445

1

kg

236.302

236.302

2.405

0

kg

4.653.744

4.706.331

24.114

0+1

kg

358.690

358.690

3.803

0

kg

0

0

0

Токарени метални дијелови
за електричне машине и
уређаје; уређаје за снимање
25.62.10.09
и репродукцију звука,
телевизијско снимање и
репродукцију слике и звука

1

kg

358.690

358.690

3.803

Токарени метални дијелови
за оптичке, фотографске,
25.62.10.11 кинематографске, контролне
или прецизне инструменте и
апарате

0

kg

2.685

2.685

162

Токарени метални дијелови
за производе из ЦТ-а 73.26,
74.19, 76.16; токарени метални
25.62.10.13
дијелови за возила и апарате
за поправку жељезничких
шина из ЦТ-а 86

0

kg

25.019

25.019

733

25.62.10.03

25.62.10.05

25.62.10.09

25.62.10.09

2)

277.089

25.62.1

25.62.10.03

1)

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

еф. час

Услуге машинске обраде метала

Токарени метални дијелови за
машине и механичке апарате
Токарени метални дијелови за
машине и механичке апарате
Токарени метални дијелови за
машине и механичке апарате
Токарени метални дијелови
за копнена возила (искљ.
за локомотиве или шинска
возила, који су добијени
ливењем, ковањем,
пресовањем, штампањем,
ваљањем или у металургији
праха)
Токарени метални дијелови
за електричне машине и
уређаје; уређаје за снимање
и репродукцију звука,
телевизијско снимање и
репродукцију слике и звука
Токарени метални дијелови
за електричне машине и
уређаје; уређаје за снимање
и репродукцију звука,
телевизијско снимање и
репродукцију слике и звука

Продата/
испоручена
количина

0

25.62

25.62.10.03

Произведена
количина

25.62.2

Остале услуге машинске обраде метала

25.62.20

Остале услуге машинске обраде метала

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

Врста производње:
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Агенција за статистику Босне и Херцеговине 125

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Метални дијелови (искљ.
токарене металне дијелове)
Метални дијелови (искљ.
25.62.20.00
токарене металне дијелове)
Метални дијелови (искљ.
25.62.20.00
токарене металне дијелове)
25.62.20.00

Јединица
Тип
производње
мјере

Произведена
количина

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

0+1

kg

13.194.875

13.400.801

54.589

0

kg

9.766.072

9.971.998

47.754

1

kg

3.428.803

3.428.803

6.835

97.500

73

25.7

Сјечива, алати и метални производи за општу намјену

25.72

Браве и окови

25.72.1

Браве и окови

25.72.11

Катанци и браве за моторна возила и за намјештај, од обичних метала

25.72.11.70

Браве за намјештај, од базних
метала

25.72.13

Затварачи и окови са затварачима; с уграђеним бравама; дијелови

0

ком

97.500

Кључеви од базних метала
достављени посебно (укљ.
25.72.13.50
0
kg
49
49
16
грубо ливени, ковани или
отиснути, костур кључа)
Дијелови за катанце, браве,
25.72.13.70 копче и оквирове брава, од
1
kg
2.191.952
2.191.952
45.539
базних метала
Шарке, окови, прибор и слични производи за моторна возила, врата, прозоре, намјештај и слично,
25.72.14
од основних метала
Носачи, прибор и слични
производи погодни за
грађевинарство (искљ. шарке,
точкиће, браве и кључеве,
25.72.14.40
шпијунке опремљене
оптичким елементима и резе
за врата које се отварају
кључем)

0

kg

49.640

49.640

415

Носачи, прибор и слични
производи од базних метала
25.72.14.50 погодни за намјештај (искљ.
шарке, тачкиће, браве и
кључеве)

0

kg

525

552

14

Окови, прибор итд. за врата,
стубишта, од основних метала
25.72.14.60
(искључујући за моторна
возила, зграде или намјештај)

0

kg

108.782

108.782

976

25.73

Алати

25.73.1

Ручни алат за употребу у пољопривреди, вртларству и шумарству

25.73.10

Ручни алат за употребу у пољопривреди, вртларству или шумарству

25.73.10.10 Ашови и лопате
25.73.10.30

Крампе, пијуци, мотике и
грабље

Сјекире, косири и слични
25.73.10.40 алати за сјечење и цијепање
(искљ. сјекире за лед)
1)
2)

0

kg

11.950

12.485

206

0

kg

59.000

59.000

413

0

kg

27.000

27.000

216

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Виле и остали ручни алат
(искључујући ножеве на
25.73.10.55 склапање) за употребу у
пољопривреди, повртларству
и шумарству

25.73.30

Остали ручни алат

25.73.30.65 Ручни алат за домаћинство
Остали алат за зидаре,
25.73.30.73 моделаре, цементере,
фасадере и молере
Остали ручни алати
(укљ. алате с патроном
25.73.30.77
за закивање), алати за
малтерисање и слични алати

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

1.400

36

0

kg

42.927

42.927

629

0

kg

2.966

2.966

1.741

0

kg

24.000

24.000

144

0

kg

5.830

6.505

1.010

0

kg

151.560

25.895

692

0

kg

12.620

12.620

308

Ручне тестере; сјечива за тестере свих врста

Остали ручни алат

Продата/
испоручена
количина

735

25.73.20

25.73.3

Произведена
количина

kg

Ручне тестере; сјечива за тестере свих врста

Ручни алати за бушење,
нарезивање навоја или
пробијање искљ. измјенљиве
25.73.30.53 ручне алате, машинске алате
или ручне алате на струју,
пнеуматске или ручне алате с
уграђеним мотором
Чекићи и маљеви с радним
25.73.30.55
дијелом од метала

25.73.4

Замјенљиви дијелови за ручни алат на механички или електрични погон и за алатне машине

25.73.40

Замјенљиви дијелови за ручни алат на механички или електрични погон и за алатне машине

25.73.40.14
25.73.40.16
25.73.40.19

25.73.40.27

25.73.40.33

2)

0

25.73.2

25.73.20.20 Сјечива за тракасте тестере

1)

Јединица
Тип
производње
мјере

Алат за израду унутрашњих
навоја на металу
Алат за израду спољашњих
навоја на металу
Остали алати за обраду
метала (искључујући ручне
алате за обраду метала)
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)
Алати за бушење метала,
измјењиви, с радним дијелом
од других материјала, осим
дијаманата, агломерисаних
дијаманата, синтерованих
металних карбида, кермета
или брзорезног челика
(искључујући алате за израду
унутрашњих навоја)

0

kg

61.698

58.143

3.960

0

kg

9.409

8.636

253

0

kg

743

793

566

0

kg

686

791

102

0

kg

108.519

111.534

5.207

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

Врста производње:
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Глодала (искљ. за обраду
метала)
Токарски алати за метал,
с радним дијелом од
синтерованих металних
карбида (искљ. неуграђене
25.73.40.71
плочице од синтерованих
металних карбида, штапиће,
врхове и сл. елементе за
алате)
Замјенљиви дијелови алата
25.73.40.89
од осталих материјала
25.73.40.69

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

0

kg

0

0

0

0

kg

12.796

13.419

190

0

kg

64.466

62.642

2.145

Калупи, моделне плоче за ливнице метала; модели за калупе; калупи за све врсте материјала

25.73.50

Калупи; калупници за ливнице метала; моделне плоче; модели за израду калупа

25.73.50.80

25.73.50.80

25.73.50.80

Алати за калупљење
ливењем, бризгањем или
под притиском за гуму или
пластику
Алати за калупљење за гуму
или пластику (искљ. калупе за
ливење, бризгањем или под
притиском)
Алати за калупљење за гуму
или пластику (искљ. калупе за
ливење, бризгањем или под
притиском)
Алати за калупљење за гуму
или пластику (искљ. калупе за
ливење, бризгањем или под
притиском)

25.73.6

Остали алати

25.73.60

Остали алати

25.73.60.33

25.73.60.39

25.73.60.43

25.73.60.45

25.73.60.63

25.9
2)

Продата/
испоручена
количина

25.73.5

25.73.50.70

1)

Произведена
количина

0

ком

56.871

56.871

6.522

0+1

ком

144

144

5.688

0

ком

0

0

0

1

ком

144

144

5.688

0

kg

100.250

100.250

3.209

0

kg

4.717

4.717

641

0

kg

4.905

4.905

93

0

kg

63.838

63.838

1.526

0

kg

16.131

16.131

128

Алати за пресовање, ковање
или пробијање метала (искљ.
радне и алатне држаче за
машине или ручни алат)
Алати за пресовање, ковање
или пробијање (искљ. радне и
алатне држаче за машине или
ручни алат, алат за обраду
метала)
Ножеви и сјечива за машине
или механичке справе за
обраду метала
Ножеви и сјечива за машине
или механичке справе за
обраду дрвета
Ножеви и сјечива за
машине које се користе у
пољопривреди, повртларству
и шумарству (искљ. плужна
рала и дискове за дрљаче)
Остали готови производи од метала

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

25.91

Челична бурад и сличне посуде од челика

25.91.1

Челична бурад и сличне посуде од челика

25.91.11

Резервоари, бачве, лименке и слични спремници, за све врсте материјала (осим за гас), од жељеза
или челика, капацитета >= 50 л али <= 300 л, неопремљени механичким или топлотним уређајима

25.91.12

Јединица
Тип
производње
мјере

0

ком

Произведена
количина

19.951

18.896

6.827

Резервоари, бурад, конзерве (сем оних које се затварају лемљењем или пертлирањем) кутије
и слични спремници, за све врсте материјала (сем за гас) од гвожђа и челика, капацитета < 50 л,
неопремљени механичким или топлотним уређајима

Резервоари, бачве, бурад,
лименке (осим оних које
се затварају лемљењем
или пертлирањем) и
слични спремници, за све
25.91.12.00
врсте материјала (осим
за гас), од гвожђа или
челика, капацитета < 50 л,
неопремљени механичким
или топлотним уређајима

0

ком

3

3

320

25.92

Амбалажа од лаких метала

25.92.1

Амбалажа од лаких метала

25.92.11

Конзерве од гвожђа или челика, које се затварају лемљењем или пертлирањем, капацитета < 50 л

Лименке, осим за
25.92.11.50 конзервисану храну и пиће,
од гвожђа или челика, < 50 л

0

ком

3.346.048

3.353.012

2.270

25.93

Производи од жице, ланаца и опруга

25.93.1

Производи од жице, ланаца и опруга

25.93.11

Уплетене жице, ужад и каблови, плетене траке, плетиво и слично, од гвожђа и челика, електрично
неизоловани

Уплетене жице, ужад и
кабели, од гвожђа или челика
(искључујући електрично
25.93.11.30
изоловане производе и
уврнуту жицу за ограду и
бодљикаву жицу)
25.93.12

25.93.13

0

kg

1.129.986

1.060.288

5.439

Бодљикава жица од гвожђа и челика; уплетене жице, ужад и каблови, плетене траке и слично од
бакра и алуминијума, електрично неизоловани

Бодљикава жица и заплетена
25.93.12.30 бодљикава жица, од челика
или челичне жице

2)

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

Назив дјелатности и
производа

Резервоари, бачве, бурад,
лименке и слична амбалажа,
за све врсте материјала (осим
25.91.11.00 за гас), од гвожђа или челика,
капацитета >= 50 л али <= 300
л, неопремљени механичким
или топлотним уређајима

1)

Продата/
испоручена
количина

Шифра

0

kg

346.900

326.781

592

Платно, решетке, мреже и ограде од гвоздене, челичне и бакарне жице;решетке добијене
развлачењем жељеза, челика или бакра

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

25.93.13.20

25.93.13.30

25.93.13.30

25.93.13.30

25.93.13.43

25.93.13.45

Назив дјелатности и
производа
Заварене решетке, мреже
и ограде, направљене од
жице промјера >= 3 мм, с
мрежом величине >= 100 цм²
укључујући с полеђином од
папира, какве се користе при
цементирању и малтерисању
Заварене решетке, мреже
и ограде, несврстане у ХС
7314.20
Заварене решетке, мреже
и ограде, несврстане у ХС
7314.20
Заварене решетке, мреже
и ограде, несврстане у ХС
7314.20
Ткане незаварене жичане
мреже, решетке и ограде
(искљ. пресвучене пластиком)
Ткане незаварене жичане
мреже, решетке и ограде,
пресвучене пластиком

25.93.13.50 Вучено гвожђе или челик
25.93.14

2)

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

0

kg

157.494.170

154.023.836

145.440

0+1

kg

69.404.608

68.781.450

78.669

0

kg

69.404.608

68.781.450

78.669

1

kg

0

0

0

0

kg

3.675.902

3.414.762

12.217

0

kg

259.523

259.523

322

0

kg

23.294.841

23.247.332

24.068

120.461

235

0

kg

124.001

0

kg

142.087

142.458

63

0

kg

277.076

274.268

560

0

kg

218.390

132.525

806

0

kg

43.075

44.075

1.146

0

0

0

Ланци (осим трансмисијских) и њихови дијелови

Жељезни/челични ланци с
ојачаним чланцима искљ.
ланце с уграђеном оштрицом
или остале производе гдје
25.93.17.10
ланци имају помоћну улогу,
сигурносне ланце за врата,
геодетске ланце, имитације
накита
1)

Продата/
испоручена
количина

Опруге и листови за опруге од гвожђа или челика; бакарне опруге

Жељезне и челичне хладно
25.93.16.33 обликоване спиралне
компресионе опруге
Жељезне и челичне хладно
25.93.16.35 обликоване спиралне затезне
опруге
Жељезне и челичне диск
25.93.16.55
опруге
Жељезне и челичне опруге
(искљ. лиснате опруге и
25.93.16.60 листове за њих, спиралне
опруге, торзионе опруге, диск
опруге)
25.93.17

Произведена
количина

Чавли, чавлићи, прибадаче за плоче, спајалице и слични производи

Чавли, чавлићи, прибадаче
за плоче, валовити чавли,
спајалице (осим оних из ЦТ-а
25.93.14.00
8305) и слични производи
од гвожђа челика, бакра,
алуминија
25.93.16

Јединица
Тип
производње
мјере

0

kg

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

25.94

Везни и вијчани производи

25.94.1

Везни и вијчани производи

25.94.11

Вијци и слични везни производи с навојем, од гвожђа или челика, д. н.

25.94.11.16

Шарафи и шарафи без главе
од челика

0

kg

1.084

1.084

7

25.94.11.24

Остали шарафи и шарафи са
главом

0

kg

1.022.451

1.028.579

6.950

0

kg

9.923

6.438

3

0

kg

5.997.000

6.163.000

25.177

Јединица
Тип
производње
мјере

Произведена
количина

25.94.11.90

Производи с навојем, д.н., од
гвожђа и челика

25.94.12

Заковице и слични везни производи без навоја, од гвожђа или челика, д. н.

Жељезне и челичне подлошке
25.94.12.30 (искљ. еластичне и друге
сигурносне подлошке)
25.94.13

0

kg

6.318.353

6.177.906

35.109

Вијци, заковице и други везни производи с навојем и без навоја, од бакра

Подлошке, заковице,
клинови, клинасти чавлићи и
25.94.13.10
слично, производи без навоја,
од бакра

0

kg

118.103

118.089

517

25.99

Остали готови производи од метала, д. н.

25.99.1

Производи од метала за купаоницу и кухињу

25.99.11

Судопери, умиваоници, каде и остале санитарије и њихови дијелови од гвожђа, челика, бакра или
алуминијума

25.99.11.31

Санитарије и њихови
дијелови, од гвожђа и челика

0+1

kg

66.922

66.922

1.520

25.99.11.31

Санитарије и њихови
дијелови, од гвожђа и челика

0

kg

66.722

66.722

1.519

25.99.11.31
25.99.12

2)

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

Назив дјелатности и
производа

Гвоздене или челичне матице
25.94.11.86 (укључујући матице које се
аутоматски затварају)

1)

Продата/
испоручена
количина

Шифра

Санитарије и њихови
1
kg
200
200
1
дијелови, од гвожђа и челика
Стони, кухињски и остали производи за домаћинство те њихови дијелови, од гвожђа, челика, бакра
и алуминијума

Стони, кухињски или
производи и њихови дијелови
за домаћинство од гвожђа
25.99.12.45
сем од ливеног гвожђа,
од челика сем нерђајућег;
лакирани или обојени

0

kg

114.032

114.032

1.056

Жељезна и челична вуна,
јастучићи, рукавице и слични
25.99.12.80
производи за рибање,
полирање и сличне намјене

0

kg

41.137

42.084

752

25.99.2

Остали производи од обичног метала

25.99.22

Претинци за списе, сталци за папир, сталци за оловке, сталци за печате и слична канцеларијска или
стона опрема, од обичних метала, осим канцеларијског намјештаја

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Ормари за архиве, ормари
за картотеке, кутије за
сортирање докумената,
регали за папир, сталци за
пера, сталци за печате и
25.99.22.00 слична канцеларијска или
столна опрема, од основних
метала (искључујући
канцеларијско покућство из
тарифног броја 9403 и канте
за папир)
25.99.29

25.99.29.55 Производи од алуминијума, д. н.

1)
2)

0

Произведена
количина

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

kg

79.996

78.911

430

0

kg

14.025

14.025

41

0

kg

338.580

338.880

930

0+1

kg

388.359

375.239

2.265

0

kg

388.359

375.239

2.265

1

kg

0

0

0

0

kg

24.701

24.701

101

0

kg

6.467.908

6.549.471

24.223

0

kg

2.459

2.459

61

0

kg

1.961.884

1.977.024

6.933

0+1

kg

12.199.586

12.180.595

79.401

0

kg

9.093.983

9.074.992

58.444

1

kg

3.105.603

3.105.603

20.957

0+1

kg

1.463.907

1.455.848

13.298

0

kg

1.440.627

1.432.568

13.264

Остали производи од обичних метала, д. н.

Жељезна и челична сидра
25.99.29.11 и њихови дијелови (искљ.
зидарске анкере)
Ливени производи, од гвожђа
25.99.29.19
и челика, д.н.
Ковани или пресовани
25.99.29.22 производи од гвожђа или
челика, д.н.
Ковани или пресовани
25.99.29.22 производи од гвожђа или
челика, д.н.
Ковани или пресовани
25.99.29.22 производи од гвожђа или
челика, д.н.
Готови производи од
гвоздене/челичне жице;
кафези за птице, замке, итд.,
омче за храњење, брњице за
25.99.29.25
животиње, копче за мадраце,
месарске куке, корпе за
отпадни папир, искључујући
абажуре за лампе)
Жељезне или челичне палете
25.99.29.33 и сличне подлоге за слагање
робе ради превоза
Жељезни или челични
25.99.29.35 калемови за каблове, цијеви
и слично
Жељезни или челични
немеханички вентилатори,
олуци, куке и слични
25.99.29.37
производи за употребу у
грађевинској индустрији
(искљ. коване или пресоване)
Производи од гвожђа или
25.99.29.45
челика, д. н.
Производи од гвожђа или
25.99.29.45
челика, д. н.
Производи од гвожђа или
25.99.29.45
челика, д. н.

25.99.29.55

Јединица
Тип
производње
мјере

Производи од алуминијума,
д. н.

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

25.99.29.55

Производи од алуминијума,
д. н.

Јединица
Тип
производње
мјере

Произведена
количина

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

1

kg

23.280

23.280

34

25.99.29.58 Производи од бакра, д. н.

0

kg

2.397

2.407

70

25.99.29.72 Производи од цинка, д. н.

0

kg

4.554.142

4.497.980

39.573

Плоче са ознакама, називима,
адресама и сличне плоче,
25.99.29.87 бројеви, слова и други
знакови од базних метала
(искљ. освијетљене)

0

kg

83.848

83.848

2.246

26

Рачунари, електронски и оптички производи

26.1

Електронске компоненте и плоче

26.11

Електронске компоненте

26.11.2

Диоде и транзистори

Полупроводнички елементи; диоде за емитовање свјетлости; монтирани пиезоелектрични кристали;
њихови дијелови
Фотоосјетљиви
полупроводнички елементи;
0
ком
25
25
5.073
26.11.22.40
соларне ћелије, фотодиоде,
фототранзистори, итд.
26.11.22

26.11.5

Празни штампани кругови

26.11.50

Празни штампани кругови

26.11.50.50

Празне штампане плоче, осим
вишеслојних

26.12

Пуне електронске плоче

26.12.3

“Паметне” картице

26.12.30

“Паметне” картице

Картице с уграђеним
електронским интегрисаним
26.12.30.00
колом (“паметне (смарт)
картице”)

0

ком

19.177

14.552

182

0

ком

24

24

116

26.2

Рачунари и периферна опрема

26.20

Рачунари и периферна опрема

26.20.1

Рачунари те њихови дијелови и прибор

Дигитални уређаји за аутоматску обраду података који у истом кућишту садрже барем једну
централну јединицу те једну улазну и излазну јединицу, комбиновани или не
Стони персонални рачунари
26.20.13.00
0
ком
7.579
7.573
(ПЦ)
26.20.13

26.20.14

Дигитални уређаји за аутоматску обраду података, презентовани као системи

Дигиталне машине за
26.20.14.00 аутоматску обраду података, у
форми система

1)
2)

4.557

26.3

Комуникациона опрема

26.30

Комуникациона опрема

0

ком

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

9.328

8.159

2.642

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

Шифра

Назив дјелатности и
производа

26.30.2

Електрични апарати за жичну телефонију и телеграфију; видеофони

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

26.30.23.70

26.30.4
26.30.40

26.30.40.35

26.30.40.39

26.30.40.60

Јединица
Тип
производње
мјере

0

Произведена
количина

ком

32

32

Остали апарати за пренос
или пријем гласа, слика или
других података, укључујући
апарате за комуникацију у
жичној или бежичној мрежи
0
ком
1.230
1.257
126
(као што су локална мрежа
- ЛАН или широкопојасна
мрежа - WАН), осим апарата
за пренос или пријем из ЦТ-а
84.43, 85.25, 85.27 или 85.28
Антене и антене с рефлектором (одашиљачима) свих врста те њихови дијелови; дијелови радијских
и телевизијских одашиљача те телевизијских камера
Антене и антенски рефлектори свих врста те њихови дијелови; дијелови радијских и телевизијских
одашиљача те телевизијских камера
Спољашње антене за радио
и телевизијски пријем
путем сателита (укљ.
0
ком
0
0
0
окретне системе) (искљ.
антенска појачала и радиофреквенцијске осцилаторе)
Спољашње антене за радио
и телевизијски пријем (укљ.
окретне системе) (искљ.
0
ком
110.845
110.845
1.631
за пријем путем сателита,
антенска појачала и радиофреквенцијске осцилаторе)
Остале антене и њихови
дијелови, погодни за
употребу искључиво или
0
kg
0
0
0
претежно са уређајима из
поглавља од 85.25 до 85.28

26.5

Инструменти и апарати за мјерење, испитивање и навигацију; сатови

26.51

Инструменти и апарати за мјерење, испитивање и навигацију

26.51.1

Навигациони, метеоролошки, геофизички и слични инструменти и уређаји

26.51.11

Компаси; остали инструменти и уређаји за навигацију

Компаси (укљ. магнетске,
26.51.11.20 гироскопе, бродске и
0
ком
21
21
позиционе)
Теодолити и тахомјери; остали истраживачки, хидрографски, океанографски, хидролошки,
26.51.12
метеоролошки или геофизички инструменти и апарати
Теодолити и тахометри;
остали геодетски,
хидрографски,
26.51.12.00 океанографски, хидролошки,
метеоролошки или
геофизички инструменти и
апарати
1)
2)

17

0

ком

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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51

51

116

21

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Продата/
испоручена
количина

Шифра

Назив дјелатности и
производа

26.51.4

Инструменти за мјерење електричних величина или јонизирајућих зрачења

26.51.43

Инструменти за мјерење електричних величина без апарата за записивање

Електрични мерни
26.51.43.00 инструменти без уређаја за
снимање

Јединица
Тип
производње
мјере

1

Произведена
количина

ком

926

926

532

ком

34

34

98

26.51.44

Инструменти и уређаји за телекомуникације

26.51.44.00

Инструменти и уређаји за
телекомуникације

26.51.6

Остали инструменти и уређаји за мјерење, контролу и испитивање

26.51.63

Мјерачи потрошње или производње гаса, течности и електричне енергије

Мјерачи снабдијевања или
26.51.63.30 производње гаса (укљ.
баждарене)
Мјерачи снабдијевања или
26.51.63.30 производње гаса (укљ.
баждарене)
Мјерачи снабдијевања или
26.51.63.30 производње гаса (укљ.
баждарене)
Мјерила снабдијевања или
производње електричне
26.51.63.70 енергије (укљ. баждарене)
(искљ. волтметре,
амперметре, ватметре и сл.)

0

0+1

ком

1.156

1.155

1.519

0

ком

1.123

1.122

738

1

ком

33

33

781

0

ком

137.813

131.492

16.413

26.51.8

Дијелови и прибор опреме за мјерење, испитивање и навигацију

26.51.84

Дијелови и прибор за производе из шифара 26.51.63 и 26.51.64

Дијелови и прибор за мјерила
26.51.84.33 снабдијевања или производње
електричне енергије
Дијелови и прибор за мјерила
снабдијевања или производње
26.51.84.35
гаса или течности, искљ. за
пумпе за течности

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

0

kg

25.455

25.506

761

0

ком

372

372

35

26.7

Оптички инструменти и фотографска опрема

26.70

Оптички инструменти и фотографска опрема

26.70.2

Остали оптички инструменти и њихови дијелови

Уређаји с течним кристалима; ласери, сем ласерских диода; остали оптички уређаји и инструменти,
д. н.
Телескопски нишани за оружје;
26.70.23.10
0
ком
355
355
552
перископи; телескопи…
Дијелови и прибор уређаја с течним кристалима, ласера (сем ласерских диода), осталих оптичких
26.70.26
апарата и инструмената, д. н.
26.70.23

Дијелови и прибор
(укључујући оквире) за
двогледе с два објектива,
двогледе с једним објективом
26.70.26.10 и остале оптичке телескопе,
остале астрономске
инструменте (искључујући
за инструменте за
радиоастрономију)
1)
2)

0

ком

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

3

3

3

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

Шифра

Назив дјелатности и
производа

27

Електрична опрема

27.1

Електромотори, генератори, трансформатори те уређаји за дистрибуцију и контролу електричне
енергије

27.11

Електромотори, генератори и трансформатори

27.11.1

Мотори, снаге <= 37,5 W; остали мотори једносмјерне струје; генератори једносмјерне струје

27.11.10

Мотори снаге <= 37,5 W; остали мотори једносмјерне струје; генератори једносмјерне струје

Јединица
Тип
производње
мјере

Произведена
количина

Мотори и генератори
једносмјерне струје, снаге >
75 кW али <= 375 кW (искљ.
27.11.10.70
1
ком
4.862
4.862
електропокретаче (анлесере)
за моторе с унутрашњим
сагоријевањем)
Универзални мотори за једносмјерну и наизмјеничну струју, снаге > 37,5 W; остали мотори
27.11.2
наизмјеничне струје; генератори наизмјеничне струје (алтернатори)
27.11.24

Мотори наизмјеничне струје, вишефазни, снаге > 750 W, али <= 75 кW

Вишефазни мотори
27.11.24.03 наизмјеничне струје, снаге >
0,75 кW али <= 7,5 кW
27.11.3

2.970

0

ком

5

5

3

Електрични генераторски агрегати и ротациони конвертери

Генераторски агрегати с клипним моторима с унутрашњим сагоријевањем на паљење помоћу
компресије
Генераторски агрегати са
моторима са унутрашњим
27.11.31.50 сагоријевањем с
0
ком
190
191
3.115
компресионим паљењем,
снаге > 375 кВА али <= 750 кВА
27.11.31

27.11.4

Електрични трансформатори

27.11.42

Остали трансформатори капацитета снаге <= 16 кВА

27.11.42.40

Остали трансформатори д.н.,
снаге <= 1 кВА

27.11.5

Баласти за сијалице и цијеви с пражњењем; статички конвертери; остали индуктори

27.11.50

Баласти за сијалице и цијеви с пражњењем; остали индуктори

Индуктори (искљ.
индукционе калеме,
27.11.50.80 реактивне калеме за катодне
цијеви, сијалице и цијеви
пуњене племенитим гасом)

2)

0

ком

ком

638.538

450.494

27.11.6

Дијелови за електромоторе, генераторе и трансформаторе

27.11.61

Дијелови за електромоторе и генераторе

Дијелови погодни за употребу
искључиво или првенствено
са електромоторима и
генераторима, електричним
27.11.61.10
генераторским агрегатима и
ротацијским претварачима
(конвертори), д. н
(искључујући гориве ћелије)
1)

0

0

kg

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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3.763.248

638.538

2.331

450.494

2.301

3.763.248

56.575

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

27.11.62

Дијелови за трансформаторе и индукторе

Феритне (гвоздене) језгре
трансформатора и индуктора
Дијелови трансформатора
27.11.62.05 и индуктора (искљ. феритне
(гвоздене) језгре)
27.11.62.03

27.12
27.12.1
27.12.10
27.12.10.30
27.12.10.90
27.12.2
27.12.21
27.12.21.50
27.12.21.70
27.12.23

Произведена
количина

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

0

kg

152.746

152.746

5.058

0

kg

1.386.408

1.386.408

10.304

Уређаји за дистрибуцију и контролу електричне енергије
Електрични апарати за укључивање/искључивање и заштиту електричних струјних кола, за напон
> 1 000 В
Електрични апарати за укључивање/искључивање и заштиту електричних струјних кола, за напон
> 1 000 В
Изолациони прекидачи и
0
ком
1.041.043
1.050.033
2.973
растављачи >1кВ
Други уређаји за спајање,
прекидање струјних кола >
0
ком
132.707
132.707
358
1000 В
Електрични апарати за укључивање/искључивање и заштиту електричних струјних кола, за напон
<= 1 000 В
Осигурачи за напон
<= 1 000 В
Осигурачи за напон <= 1 кВ
и за јачину струје > 10 А али
0
ком
380
380
1
<= 63 А
Осигурачи за напон <= 1 кВ и
0
ком
4.050
4.050
117
за јачину струје > 63 А
Апарати за заштиту струјних кола, д. н., за напон <= 1 000 В

Електрични апарати за
заштиту струјних кола за
напон <= 1 кВ и јачину
27.12.23.70 струје > 125 А (искључујући
осигураче, аутоматске
осигураче (прекидаче)
струјних кола)
27.12.3

Јединица
Тип
производње
мјере

0

ком

2.296.314

2.280.161

3.968

Плоче

Плоче и остале основе са електричним уређајима за укључивање/искључивање и заштиту, за напон
<= 1 000 В
Пултови за нумеричко
управљање с уграђеним
27.12.31.30 уређајем за аутоматску
0
ком
2.769
2.769
5.323
обраду података, за напон <=
1 кВ
Остале базе за електрично
управљање, дистрибуцију
27.12.31.70
0
ком
1.663
1.703
494
електричне енергије, за
напон <= 1000 В
Плоче и остале основе са електричним уређајима за укључивање/искључивање и заштиту, за напон
27.12.32
> 1 000 В
27.12.31

Плоче ормарићи и сличне
комбинације апарата за
електричну контролу или
27.12.32.03
дистрибуцију електричне
енергије, за напон > 1.000 В,
али <= 72,5 кВ
1)
2)

0

ком

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

15

15

31

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

27.12.4

Дијелови апарата за дистрибуцију и контролу електричне енергије

27.12.40

Дијелови апарата за дистрибуцију и контролу електричне енергије

Ормари, пултови, плоче,
столови и остале основе
уређаја за управљање
27.12.40.30
електричном енергијом
(искључујући оне које су
опремљене тим уређајима)
Остали дијелови уређаја из
27.12.40.90
ЦТ-а 85.35, 85.36, 85.37

Продата/
испоручена
количина

ком

236.308

225.709

66.956

0

kg

290.117

290.669

20.581

27.20

Батерије и акумулатори

27.20.1

Примарне (непуњиве) ћелије и примарне батерије те њихови дијелови

27.20.12

Дијелови примарних ћалија и примарних батерија
0

27.20.2

Електрични акумулатори и њихови дијелови

27.20.21

Оловни акумулатори за погон клипних мотора

0

kg

20.491

20.791

1.250

ком

1.278

1.109

362

121.907

121.907

1.016

211.527

211.527

14.588

23.135.523

23.135.523

132.326

27.3

Жице и електроинсталациони материјали

27.32

Остале електронске и електричне жице и каблови

27.32.1

Остале електронске и електричне жице и каблови

27.32.11

Изолована жица за намоте

27.32.11.00

Жица за намоте за електричне
сврхе

27.32.12

Коаксијални каблови и остали коаксијални електрични проводници

Изоловани коаксијални
каблови и остали коаксијални
електрични проводници
27.32.12.00 за пренос података и
контролу, опремљени
или неопремљени са
конекторима
27.32.13

0

0

kg

kg

Остали електрични проводници, за напон <= 1000 В

Остали електрични
27.32.13.80 проводници за напон <= 1000
В, без конектора
27.32.14

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

0

Батерије и акумулатори

Оловни акумулатори за погон
клипних мотора (стартни
27.20.21.10 акумулатори), с текућим
електролитом (искључујући
истрошене)

2)

Произведена
количина

27.2

Дијелови примарних
(непуњивих) батерија (искљ.
27.20.12.00
батеријски угљик, за батерије
које се могу поново пунити)

1)

Јединица
Тип
производње
мјере

0

kg

Остали електрични проводници, за напон > 1000 В

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Изоловани електрични
проводници за напон > 1000
В (искљ. жице за намоте,
коаксијалне каблове и друге
27.32.14.00 коаксијалне електричне
проводнике, комплети жица
за паљење и друге сврхе
који се користе у возилима,
летјелицама, бродовима)
27.33

Електроинсталациони материјал

27.33.1

Електроинсталациони материјал

27.33.14

Електрични изолациони прибор од пластике

Зидне утичнице, разводне
27.33.14.10 кутије, кабловске полице од
пластике за електрична кола

7.665.614

36.774

kg

593.747

590.895

4.999

594

12

869

2.546

27.40

Електрична опрема за расвјету

27.40.2

Свјетиљке и опрема за расвјету

27.40.22

Електричне свјетиљке за постављање на сто, уз кревет или на под
ком

594

Освијетљени знакови, освијетљене плочице с именима и слично

Освијетљени знакови,
освијетљене плочице с именима
27.40.24.00
или натписима и слично (укљ.
саобраћајне знакове)
27.40.25

0

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

7.665.614

Електрична опрема за расвјету

27.40.24

0

ком

807

Лустери и остала електрична плафонска и зидна свјетлећа тијела

Лустери и остала електрична
плафонска и зидна свјетлећа
тијела (искљ. оне који
27.40.25.00
се користе за расвјету
отворених јавних простора
или саобраћајница)

2)

0

Продата/
испоручена
количина

kg

27.4

Електричне свјетиљке које
27.40.22.00 се постављају на столове, уз
кревет или на под

1)

0

Произведена
количина

0

27.40.3

Остале свјетиљке и опрема за расвјету

27.40.30

Остале свјетиљке и опрема за расвјету

ком

497.456

497.480

4.473

Рефлектори за отворене
просторе (укљ. рефлекторе
27.40.30.10
за позорнице, фотографске и
филмске студије)

0

ком

4.910

4.833

904

Електрична опрема за
осветљавање и визуелну
сигнализацију за моторна
возила (искљ. обичне
сијалице (са жарном нити)
27.40.30.30 и сијалице с пражњењем,
затворене рефлекторске
улошке с уграђеним
сијалицама, ултраљубичасте,
инфрацрвене сијалице и
лучне сијалице)

0

kg

1.818

1.853

88

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Електричне свјетиљке
и опрема за расвјету,
од пластике и сличних
материјала коришћених за
27.40.30.90 сијалице са жарном нити
и флуоресцентне цијеви,
укључујући свјетлеће сетове
за расвјету божићног дрвета и
ЛЕД лампе

1.454

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

1.454

37

454

21

Апарати за домаћинство

27.51

Електрични апарати за домаћинство

27.51.2

Остали електрични апарати за домаћинство, д. н.

27.51.21

Електромеханички апарати за домаћинство, с уграђеним електромотором

27.51.21.90

Остали електромеханички
апарати

27.51.23

Електротермички апарати за уређивање косе и апарати за сушење руку; електричне пегле

27.51.24

27.51.25

0

kg

454

0

ком

4.641

4.641

988

0

ком

42

1.378

132

0

ком

3.857

3.857

1.563

Остали електротермички апарати

Електрични апарати за
припрему кафе или чаја (укљ.
27.51.24.30
филтрирајуће апарате), за
домаћинство
Електротермички апарати
за домаћинство (искљ.
апарате за уређивање косе
и апарате за сушење руку,
апарате за гријање простора
и апарате за гријање
27.51.24.90 тла, бојлере, урањајуће
гријаче, електричне пегле,
микровалне пећнице,
рерне, пећи, решое, рингле,
роштиље, апарате за
припремање кафе, чаја и
тостере)

2)

ком

Продата/
испоручена
количина

27.5

27.51.23.70 Електричне пегле

1)

0

Произведена
количина

Електрична проточни или акумулациони гријачи воде и уроњиви гријачи

27.51.25.30 Електрични проточни бојлери

0

ком

902

902

397

Електрични гријачи воде и
27.51.25.60 хидро гријачи (искључујући
проточне гријалице воде)

0

ком

132

120

41

27.51.3

Дијелови електричних апарата за домаћинство

27.51.30

Дијелови електромеханичких апарата за домаћинство

Дијелови електромеханичких
апарата с уграђеним
27.51.30.30 електромотором, за
домаћинство (искљ.
вакуумске усисиваче)

1

kg

933.724

933.724

3.696

Дијелови апарата за бријање
27.51.30.50 и шишање с уграђеним
електромотором

1

kg

475.583

475.583

3.162

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

27.52

Неелектрични апарати за домаћинство

27.52.1

Неелектрични апарати за домаћинство, за гријање и кување

Јединица
Тип
производње
мјере

Произведена
количина

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

Остали гријачи просторија за домаћинство на гасовита горива или комбинована гасовита и друга
горива, на течна или чврста горива
Гвоздени или челични гасни
апарати за домаћинство
(укључујући гријалице,
0
ком
1.798
1.798
3.282
27.52.12.34 камине, радијаторе на гас и
друга горива) (искључујући
апарате за кување и гријаче
тањира)
Гвоздени или челични
апарати на чврсто гориво,
27.52.12.70 укљ. гријалице, камине,
0
ком
2.336
2.395
1.993
радијаторе (искљ. апарате за
кување и гријаче тањира)
27.52.12

27.52.2

Дијелови пећница, шпорета, гријаћих тањира и сличних неелектричних апарата за домаћинство

Дијелови пећница, шпорета, апарата за гријање тањира и сличних неелектричних апарата за
домаћинство
Гвоздени или челични
дијелови за пећи, шпорете,
гријаче тањира и сличне
27.52.20.00
0
kg
50.000
50.000
неелектричне апарате за
домаћинство на гас, течна или
чврста горива
27.52.20

27.9

Остала електрична опрема

27.90

Остала електрична опрема

27.90.1

Остала електрична опрема и њени дијелови

455

Електрични изолатори; изолациони прибор за електричне машине и опрему; цијеву за електричне
водиче
Електрични изолатори (искљ.
27.90.12.30
0
kg
28.933
33.030
186
од стакла и керамике)
Индикаторске плоче с уграђеним уређајима с течним кристалима или свјетлећим диодама;
27.90.2
електрични апарати за звучну или визуелну сигнализацију
Индикаторске плоче с уграђеним уређајима с течним кристалима или свјетлећим диодама;
27.90.20
електрични апарати за звучну и визуелну сигнализацију
Електрични уређаји за звучну
27.90.20.80 или визуелну сигнализацију,
0
kg
9.803
9.803
938
д.н.
Електрични алати за лемљење и заваривање, машине и апарати за површинско каљење и вруће
27.90.3
прскање
27.90.12

27.90.33

Дијелови остале електричне опреме; електрични дијелови машина и апарата, д. н.

Електрични дијелови машина
и апарата, д.н.
Електрични дијелови машина
27.90.33.90
и апарата, д.н.
Електрични дијелови машина
27.90.33.90
и апарата, д.н.
27.90.33.90

1)
2)

0+1

kg

756.645

756.645

13.008

0

kg

678.645

678.645

12.177

1

kg

78.000

78.000

831

27.90.4

Остала електрична опрема, д. н.

27.90.41

Инвертери, исправљачи, претварачи

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Произведена
количина

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

Исправљачи (искљ. оне
које се употребљавају
са телекомуникационим
27.90.41.30
уређајима, машинама за
аутоматску обраду података и
њихове дијелове

0

ком

417

407

790

27.90.41.55 Инвертери, снаге > 7,5 кВА

0

ком

359

362

745

Каблови уређаја, продужни каблови и остали електрични каблови с изолованом жицом и
прикључцима
Остали електрични
27.90.44.00 проводници за напон <= 1000
0+1
kg
15.870.075
15.887.766
В, са конекторима
Остали електрични
27.90.44.00 проводници за напон <= 1000
0
kg
14.611.373
14.629.064
В, са конекторима
Остали електрични
27.90.44.00 проводници за напон <= 1000
1
kg
1.258.702
1.258.702
В, са конекторима
27.90.44

28

Машине и опрема, д. н.

28.1

Машине за опште намјене

28.11

Мотори и турбине, сем мотора за авионе и моторна возила

28.11.2

Турбине

28.11.22

Хидрауличне турбине и воденична кола

28.11.22.00

Хидрауличне турбине и
водена кола

28.11.24

Турбине на вјетар

28.11.24.00

Генераторски агрегати на
вјетар

28.11.4

Дијелови мотора

28.11.42

Дијелови осталих мотора, д. н.

Дијелови погодни само или
углавном за клипне моторе с
28.11.42.00 унутрашњим сагоријевањем
на паљење помоћу
компресије

3.387

kW

558

558

191

0

ком

584

584

2.876

0

kg

21.954

21.954

153

Хидраулични погонски уређаји

28.12.1

Хидраулични погонски уређаји, осим дијелова

28.12.11

Хидраулични и пнеуматски и мотори, линеарног дјеловања (цилиндри)

28.12.11.30 Хидраулични цилиндри

0

ком

202.721

202.721

12.041

Пнеуматски погони
28.12.11.80 линеарног дјеловања (укљ.
цилиндре)

0

ком

81

81

17

0

ком

3

3

36

Хидрауличне јединице

Хидрауличне јединице за
28.12.15.30 потискивање с измјеничним
кретањем, са пумпама
2)

110.004

0

28.12

28.12.15

1)

113.391

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

142 Агенција за статистику Босне и Херцеговине

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

28.12.16

Хидраулични системи

28.12.16.30

Хидраулични системи, с
ваљцима као актуаторима

28.12.2

Дијелови хидрауличних погонских уређаја

28.12.20

Дијелови хидрауличних погонских уређаја

28.12.20.00

Дијелови хидрауличних
погонских уређаја

28.13

Остале пумпе и компресори

28.13.1

Пумпе за течности; подизачи течности

28.13.11

Пумпе за гориво, подмазивање, расхладне медије и бетон

Пумпе за гориво, мазиво
и расхладна средства, за
28.13.11.65
моторе са унутрашњим
сагоријевањем

0

0

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

ком

136

136

479

kg

41.586

41.586

1.102

592.717

342.626

19.560

ком

Остале славине и вентили

28.14.1

Славине, пипци, вентили и слични уређаји за цјевоводе, котлове, спремнике, каце и слично

28.14.11

Вентили за снижавање притиска, контролни и сигурносни вентили

28.14.13

0

kg

3

3

0

2.418

2.418

48

625

625

10

3.451

35

Регулациони вентили, запорни, округли и остали вентили

Вентили за регулисање
процеса, за цијеви,
бојлере, резервоаре, итд.
(искључујући вентиле
28.14.13.15 за снижавање притиска
или уљно-хидрауличне/
пнеуматске преносе и
сигурносне/испусне вентиле,
температурне регулаторе)

0

kg

28.14.2

Дијелови славина, вентила и сличних производа

28.14.20

Дијелови славина, вентила и сличних производа

Дијелови славина, вентила
и сличних уређаја за цијеви,
бојлере, резервоаре,
28.14.20.00 цистерне, каце (укљ. вентиле
за снижавање притиска и
термостатски контролисане
вентиле)

0

kg

28.15

Лежајеви, преносници, преносни и погонски елементи

28.15.2

Остали лежајеви, преносници, преносни и погонски елементи

28.15.22

Преносне осовине (укључујући брегасте и кољенасте осовине) и кољена

28.15.22.70 Остале осовине
2)

0

Произведена
количина

28.14

Неповратни вентили и
поклопци за цјевоводе,
28.14.11.60
бојлере, резервоаре, каце и
сл.

1)

Јединица
Тип
производње
мјере

0

kg

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

3.451

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

28.15.23

Кућишта за лежајеве и клизни лежајеви

Јединица
Тип
производње
мјере

Кућишта лежајева без
уграђених кугличних или
28.15.23.50
ваљкастих лежајева и клизни
лежајеви
28.15.24

12.675.865

12.679.736

0

0

0

0

kg

16.617

15.078

122

686.220

4.121

28.15.26.00

Спојнице и спојке (укљ.
универзалне спојнице)

28.15.3

Дијелови лежајева, преносника и погонских елемената

28.15.31

Куглице, иглице и ваљци; дијелови кугличних и ваљкастих лежајева

0

kg

0

669.790

kg

1.673.000

1.909.000

12.807

kg

103.748

103.748

8.029

Дијелови лежајева и погонских елемената, д. н.

Дијелови преноса, зубаца и
радилица, курбле, отворених
ваљкасти лежајеви осовина,
зупчаника, куглично /
28.15.39.50 ваљкастих вијака, мјењачких
кутија, претварача снаге,
замајаца, каишника, спојница,
осовинских спојница,
универзалних спојница

0

28.2

Остале машине за опште намјене

28.21

Пећи, ложишта и горионици

28.21.1

Пећи, ложишта, горионици и њихови дијелови

28.21.11

Горионици; механички уређаји за ложење; механички избацивачи пепела и слично

Механички уређаји за
ложење (укљ. механичке
28.21.11.70 одстрањиваче пепела,
механичке решетке и сличне
уређаје)
28.21.14

33.438

kg

Укључне спојке и спојке за вратила (укључујући универзалне спојке)

28.15.39

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

0

28.15.26

Куглице, иглице и ваљци
28.15.31.30 за кугличне или ваљкасте
лежајеве

0

ком

4.202

3.532

9.525

0

kg

700

700

25

Дијелови горионика и пећи

Дијелови горионика пећи за
течно, чврсто (у облику праха)
и гасовито гориво; механичка
28.21.14.30
ложишта, механичке решетке,
механички одстрањивачи
пепела и слични уређаји
2)

kg

Продата/
испоручена
количина

Зупчаници; куглична и ваљкаста вретена; мјењачке кутије и остали мјењачи брзина

Мјењачке кутије, кутије са
28.15.24.33 стожастим, стожасто/челним
и спиралним зупчаницима
Остали преносни елементи
(искљ. зупчанике и бритве
зупчаника, кугличасте или
28.15.24.75
ваљкасте вијке, мјењачке
кутије са зупчаницима и
остале мјењаче брзина)

1)

0

Произведена
количина

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Дијелови неелектричних
28.21.14.50 пећи и пећница за индустрију
или лабораторије

1

Произведена
количина

kg

28.22

Уређаји за дизање и преношење

28.22.1

Уређаји за дизање и преношење и њихови дијелови

307.605

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

307.605

1.942

Торањске дизалице; дизалице (кранови); покретне платформе за подизање, покретни носачи и
теретни камиони опремљени дизалицом (краном)
Мосни путујући кранови, на
28.22.14.20
0
ком
104
104
4.538
фиксном носачу
28.22.14

28.22.16

Лифтови, покретне степенице и стазе за ходање

Лични и теретни лифтови,
електро-управљани
Лични и теретни лифтови
28.22.16.50 (искључујући оне електроуправљане)
Покретне степенице и
28.22.16.70
покретене стазе
28.22.16.30

28.22.17

Дијелови за самоходна радна
теретна возила, без уређаја
за дизање или руковање,
за употребу у фабрикама,
складиштима, лукама или
28.22.19.70
аеродромима за превоз робе
на кратким удаљеностима;
укључујући вучна возила
за употребу на перонима
жељезничких станица, д. н.
2)

283

14.171

0

ком

170

170

5.941

0

ком

2

2

50

0

ком

0

0

0

ком

24.325

23.073

8.169

0

kg

2.472.940

2.474.543

19.332

0

kg

169

169

130

0

kg

71.280

71.280

1.497

0

Дијелови уређаја за дизање и преношење

Дијелови машина из
ЦТ-а 84.25, 84.27 и 84.28
(искључујући за лифтове,
28.22.19.30
дизалице за велике терете с
малом висином дизања или
покретне степенице)
Дијелови лифтова, дизалица
за велике терете с малом
28.22.19.50
висином дизања или
покретних степеница)

1)

283

Остали уређаји за дизање, преношење, утовар и истовар

Уређаји за подизање,
28.22.18.40 руковање, утовар или
истовар, д.н.
28.22.19

ком

Пнеуматске и остале дизалице и конвејери који раде континуирано, за робу и материјал

Елеватори (дизала) и
конвејери (транспортери) за
континуирани рад, за пренос
робе и материјала (искљ.
28.22.17.95 пнеуматске елеваторе и
конвејере, оне намијењене за
употребу у рудницима, оне са
посудама, оне с траком, оне с
ваљцима)
28.22.18

0

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Назив дјелатности и
производа

28.22.2

Ведра (канте), лопате, хватаљке и клијешта за дизалице, кранове и слично

28.22.20

Ведра, лопате, хватаљке и клијешта за дизалице, кранове и слично

Ведра, лопате, хватаљке
28.22.20.00 и клијешта за дизалице,
кранове и слично

0

Произведена
количина

kg

425.407

28.23.1

Књиговодствене машине и сличне машине, с уграђеним уређајем за рачунање

28.23.10

Рачуноводствене машине и сличне машине, с уграђеним уређајем за рачунање
0

ком

733

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

425.407

Канцеларијске машине и опрема (сем рачунара и периферне опреме)

308

28.25

Расхладна и вентилациона опрема, сем за домаћинство

28.25.1

Измјењивачи топлоте; уређаји за климатизацију, опрема за хлађење и замрзавање, сем за
домаћинство

28.25.11

Измјењивачи топлоте и уређаји за утечњавање ваздуха и других гасова

28.25.11.30 Измјењивачи топлоте
28.25.13

28.25.14

0

ком

496

496

3.713

139

190

Опрема за хлађење и замрзавање те топлотне пумпе, сем опреме за домаћинство

Расхладне витрине и пултови
с уграђеном расхладном
28.25.13.35 јединицом или испаривачем
(искљ. за складиштење
замрзнуте хране)
Остала опрема за хлађење
28.25.13.90
или замрзавање

0

ком

77

77

480

0

ком

901

901

1.409

29.591

9.278

Уређаји и апарати за филтрирање и прочишћавање гасова, д. н.

Уређаји и апарати
за филтрирање или
28.25.14.10 прочишћавање гасова (искљ.
доводне филтере за моторе с
унутрашњим сагоријевањем)

0

ком

29.591

28.25.3

Дијелови опреме за хлађење и замрзавање и топлотне пумпе

28.25.30

Дијелови опреме за хлађење и замрзавање и топлотне пумпе

Дијелови расхладне опреме
која није за домаћинство
28.25.30.50
(укљ. испариваче и
кондензаторе)
Дијелови расхладне опреме
и опреме за замрзавање те
28.25.30.70
дијелови топлотних пумпи,
д.н.
Дијелови машина, уређаја
и лабораторијске опреме,
електрично загријавани
или не, за обраду
28.25.30.80 материјала путем промјене
температуре и дијелови
неелектричних проточних
или акумулационих гријача
воде, д. н.
2)

Јединица
Тип
производње
мјере

28.23

Рачуноводствене машине и
28.23.10.00 сличне машине с уграђеним
уређајем за рачунање

1)

Продата/
испоручена
количина

Шифра

0

ком

307.798

307.798

3.951

0

kg

2.504.227

2.504.227

12.947

0+1

kg

238.865

238.865

1.769

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

0

kg

15.144

15.144

372

Дијелови машина, уређаја
и лабораторијске опреме,
електрично загријавани
или не, за обраду
28.25.30.80 материјала путем промјене
температуре и дијелови
неелектричних проточних
или акумулационих гријача
воде, д. н.

1

kg

223.721

223.721

1.397

28.29

Остале машине за опште намјене, д. н.

28.29.1

Генератори гаса, апарати за дестилацију и филтрирање

28.29.13

Филтери за уље, гориво и усисни ваздух, за моторе с унутрашњим сагоријевањем

Филтери за уље или гориво,
28.29.13.30 за моторе с унутрашњим
сагоријевањем

0

ком

13.342.576

13.129.752

37.077

Филтери за усисни ваздух,
28.29.13.50 за моторе с унутрашњим
сагоријевањем

0

ком

4.753.548

4.776.287

22.118

28.29.2

Машине за чишћење, пуњење, паковање и замотавање флаша и других амбалажа; апарати за
гашење пожара, пиштољи за прскање, машине за избацивање паре или пијеска; бритве

28.29.21

Машине за чишћење, пуњење, паковање и замотавање флаша и друге амбалаже

28.29.22

0

ком

6

6

157

Апарати за гашење пожара, пиштољи за прскање, апарати за избацивање паре или пијеска и слични
апарати, сем за употребу у пољопривреди

28.29.22.10 Апарати за гашење пожара

0

ком

50.800

50.800

268

Остали механички уређаји за
28.29.22.40 избацивање, распршивање и
прскање

0

ком

8

7

431

248

248

198

28.29.3

Индустријски, кућански и остали уређаји за вагање и мјерење

28.29.39

Остали уређаји за вагање и мјерење

28.29.39.40 Остали уређаји за вагање

2)

Продата/
испоручена
количина

Дијелови машина, уређаја
и лабораторијске опреме,
електрично загријавани
или не, за обраду
28.25.30.80 материјала путем промјене
температуре и дијелови
неелектричних проточних
или акумулационих гријача
воде, д. н.

Машине за паковање
или обмотавање (искљ.
за пуњење, затварање,
28.29.21.80
заптивање, печаћење,
етикетирање флаша,
конзерви, кутија и сл. посуда)

1)

Произведена
количина

0

ком

28.29.8

Дијелови осталих машина за општу употребу, д. н.

28.29.82

Дијелови центрифуга; дијелови машина и апарата за филтрирање и прочишћавање течности и
гасова

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Дијелови апарата и
уређаја за филтрирање и
28.29.82.50 прочишћавање течности или
гасова (искљ. за центрифуге и
центрифугалне сушилице)

0

Произведена
количина

kg

1.109.143

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

1.134.511

28.29.85

Дијелови мишина за прање посуђа и машина за чишћење, пуњење, паковање и замотавање

28.29.85.10

Дијелови за машине за прање
посуђа

28.3

Машине за пољопривреду и шумарство

28.30

Машине за пољопривреду и шумарство

28.30.1

Трактори, једноосовински (мотокултиватори)

28.30.10

Трактори, једноосовински (мотокултиватори)

28.30.10.00

Трактори, једноосовински
(мотокултиватори)

28.30.3

Машине за припрему земље

28.30.31

Плугови

28.30.31.40 Плугови
28.30.32

1

21.209

kg

59.577

59.577

288

0

ком

479

479

2.710

0

ком

439

445

453

Дрљаче, бране, култиватори, плијевилице и копачице

28.30.32.20 Тањираче

0

ком

53

54

295

28.30.32.70 Пљевилице и копачице

0

ком

0

0

0

28.30.6

Машине за избацивање, распршивање и прскање течности или праха за пољопривреду и вртларство

Машине за избацивање, распршивање и прскање течности или праха, за пољопривреду и
вртларство
Уређаји за наводњавање за
28.30.60.10
0
ком
0
1
пољопривреду и вртларство
Преносне механичке направе
(прскалице), са или без
мотора, за избацивање,
распршивање или прскање
28.30.60.30
0
ком
2
2
течности или праха за
употребу у пољопривреди
или вртларству (искљ. уређаје
за наводњавање)
Остали уређаји за
28.30.60.90 пољопривреду или
0
ком
53
65
вртларство
28.30.60

28.30.8

Остале машине за пољопривреду

28.30.86

Машине за пољопривреду, вртларство шумарство, живинарство и узгој пчела, д. н.

28.30.86.30 Машине за шумарство

1)
2)

0

ком

1.007

1.007

17

20

173

4.198

28.30.9

Дијелови машина и опреме за пољопривреду; Подуговарачки послови као дио производње машина
за пољопривреду и шумарство

28.30.91

Дијелови машина за жетву и вршидбу

28.30.91.00

Дијелови машина и апарата
из ЦТ-а 84.33

0

kg

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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145.120

145.120

466

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

28.30.92

Дијелови машина за обраду земље

Дијелови машина за
пољопривреду, вртларство
28.30.92.00
и шумарство, за припрему и
култивацију земље

kg

Продата/
испоручена
количина

753.688

28.41

Машине за обраду метала

28.41.2

Стругови и алатне машине за обраду метала бушењем и глодањем

28.41.24

Алатне машине за блањање, пиљење, одсијецање или другачије резање метала
0

28.41.3

Остале алатне машине за обраду метала

28.41.32

Машине за пробијање и зарезивање метала

0

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

758.438

Машине за обраду метала и алатне машине

Нумерички управљане
машине за пробијање или
исјецање метала (укљ.
28.41.32.40
пресе, машине за пробијање
комбиноване с машинским
маказама)

2.458

ком

4

4

16

ком

2

2

78

28.41.33

Машине за слободно ковање или ковање у уковњу и батови; хидрауличне пресе и пресе за обраду
метала, д. н.

28.41.33.50

Хидрауличне пресе за обраду
метала д. н.

28.41.4

Дијелови и опрема за машине за обраду метала

28.41.40

Дијелови и прибор за алатне машине за обраду метала

Дијелови и опрема за алатне
машине за обликовање
метала (искљ. држаче алата
и самоотварајуће главе за
28.41.40.50
нарезивање навоја, држаче
предмета, подионе главе
и друге посебне додатне
уређаје за алатне машине)

0

0

ком

kg

3

3

162

727.845

727.845

7.200

28.49

Остале алатне машине

28.49.1

Алатне машине за обраду камена, дрвета и сличних тврдих материјала

28.49.12

Алатне машине за обраду дрвета, плута, кости, тврде гуме, тврде пластике и сличних тврдих
материјала; машине за галванизацију

Вишенамјенске машине
с аутоматским преносом
изратка између поступака
28.49.12.20 обраде, за обраду дрвета,
плута, кости, тврде гуме,
тврде пластике или сличних
тврдих материјала
2)

0

Произведена
количина

28.4

Машинске пиле или машине
за одсијецање метала,
28.41.24.70
металних карбида или
кермета

1)

Јединица
Тип
производње
мјере

0

ком

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

43

44

978

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

Агенција за статистику Босне и Херцеговине 149

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Пресе за производњу
иверица и влакнастих
грађевинских плоча од
28.49.12.87 дрвета или другог дрвенастог
материјала и остале машине
са засебним функцијама за
третирање дрвета и плута
Алатне машине за обраду
дрвета, плута, кости, тврде
28.49.12.90 гуме, тврде пластике или
сличних тврдих материјала,
д.н.
28.49.2

Држачи алата

28.49.22

Држачи материјала за алатне машине

Произведена
количина

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

0

ком

3

3

17

0

ком

99

104

292

Држачи израдака за алатне
машине и ручне алате (искљ.
шаблоне и спојне направе
0
kg
63.209
63.209
197
28.49.22.70 за специфичне примјене;
и комплете стандардних
шаблона и спојних направа за
токарилице)
Дијелови и прибор за алатне машине за обраду дрвета, плута, кости, тврде гуме и сличних тврдих
28.49.24
материјала
Дијелови и прибор за машине
28.49.24.30
0
kg
116.784
116.784
817
из ЦТ-а 84.64
Дијелови и прибор за машине
28.49.24.50
0
kg
15
15
3
из ЦТ-а 84.65
28.9

Остале машине за посебне намјене

28.92

Машине за руднике, каменоломе и грађевинарство

Машине за сортирање, мљевење, мијешање и сличну обраду земље, камена, руда и других
минералних материјала
Машине за сортирање, мљевење, мијешање и сличну обраду земље, камена, руда и других
28.92.40
минералних материјала
Машине за сортирање,
просијавање, сепарацију,
испирање; машине за
дробљење, брушење,
28.92.40.30 мијешање, гњечење (искљ.
0
ком
1
1
мјешалице за бетон/малтер,
машине за мијешање
минералних супстанци с
битуменом)
28.92.4

28.92.6

Дијелови машина за руднике, каменоломе и грађевинарство

28.92.61

Дијелови машина за бушење, дубинско бушење и ископавање; дијелови дизалица (кранова)

Дијелови машина за
премјештање земље,
бродских дизалица,
кранова, порталне покретне
дизалице искључујући
28.92.61.50
посуде, лопатице, хватаљке,
дршке, сјечива (све типове
грађевинске опреме), за
машине за бушење и дубоко
бушење
1)
2)

0

kg

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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263.535

262.745

83

9.367

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

Шифра

Назив дјелатности и
производа

28.92.62

Дијелови машина за сортирање, мљевење и сличну обраду земље, камена и сличних материјала

28.92.62.00

Дијелови машина из ЦТ-а
84.74

28.93

Машине за индустрију хране, пића и дувана

28.93.1

Машине за индустрију хране, пића и дувана, сем њихових дијелова

28.93.15

Неелектричне пекарске пећи; апарати за кување и гријање, сем за домаћинство

Апарати за кување и гријање
хране, осим за домаћинство
(искљ. неелектричне тунел28.93.15.80 пекарске пећи, неелектричне
пекарске пећи, неелектричне
филтрирајуће апарате за
кафу)
28.93.17

Јединица
Тип
производње
мјере

0

1

Произведена
количина

kg

ком

33.704

1.008

33.704

1.008

210

240

Машине, за индустријску припрему и производњу хране и пића, укључујући масти и уља

Пекарске машине
28.93.17.13 (искључујући пећи и ваљке за
тијесто)
Пекарске машине
28.93.17.13 (искључујући пећи и ваљке за
тијесто)
Пекарске машине
28.93.17.13 (искључујући пећи и ваљке за
тијесто)

0+1

ком

46

46

1.792

0

ком

32

32

967

1

ком

14

14

825

28.93.3

Дијелови машина за индустрију хране, пића и дувана

28.93.32

Дијелови машина за индустрију хране

Дијелови машина из ЦТ-а
0+1
kg
131.794
131.794
5.409
84.38
Дијелови машина из ЦТ-а
28.93.32.00
0
kg
126.124
126.124
5.237
84.38
Дијелови машина из ЦТ-а
28.93.32.00
1
kg
5.670
5.670
172
84.38
Дијелови машина за чишћење, сортирање и класирање сјемења, зрневља или сушеног махунастог
28.93.34
поврћа
Дијелови машина из ЦТ-а
28.93.34.00
0
kg
15.950
15.950
695
84.37
28.93.32.00

28.94

Машине за индустрију текстила, одјеће и коже

28.94.1

Машине за припрему, предење, ткање и плетење текстила

Машине за испредање (екструдирање), извлачење, текстурисање и резање вјештачких влакана;
машине за припрему текстилних влакана
Машине за екструдирање,
извлачење, текстурирање
и сјечење вјештачких или
28.94.11.00 синтетичких текстилних
0
ком
0
0
0
материјала; машине за
припремање текстилних
влакана
Дијелови и прибор машина за ткање и предење, машина за осталу производњу текстила и одјеће те
28.94.5
машина за обраду коже
28.94.11

28.94.52
1)
2)

Дијелови машина за осталу производњу текстила и одјеће те машина за обраду коже

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

Агенција за статистику Босне и Херцеговине 151

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Дијелови машина за прање
веша за домаћинство или
28.94.52.10 праонице (укљ. машине за
прање који су уједно и за
сушење)

0

kg

Произведена
количина

621.441

28.95

Машине за индустрију папира и картона

28.95.1

Машине за индустрију папира и картона те њихови дијелови

28.95.11

Машине за индустрију папира и картона, сем њихових дијелова

Машине за производњу
папира или картона
Машине за довршавање
28.95.11.17
папира и картона
28.95.11.15

28.95.12

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

607.078

1.602

0

ком

0

0

0

0

ком

8

8

4.736

118.545

118.545

217

Дијелови машина за индустрију папира и картона

Дијелови машина за резање,
машина за израду кеса,
врећа/коверата, картона,
кутија, корица, ваљака и
28.95.12.70
сличних посуда, машина
за обликовање производа
од папира, папирне пулпе,
картона

0

kg

28.99

Остале машине за посебне намјене, д. н.

28.99.1

Штампарске и књиговезачке машине

28.99.12

Машине, апарати и опрема за слагање, припрему и израду штампарских плоча, клишеја

Машине, апарати и опрема за
слагање штампарских слова,
28.99.12.00
за припрему или израду
штампарских форми, плоча
28.99.3

0

ком

1.703

1.703

608

Машине за посебне намјене, д. н.

Опрема за лансирање авиона; уређаји за заустављање авиона на палуби и слична опрема; опрема за
балансирање гума; машине за посебне намјене, д. н.
Остале машине и механички
28.99.39.56
0
ком
30
30
1.314
уређаји из ЦТ-а 84, д. н.
Дијелови машина и апарата врсте која се користи искључиво или углавном за производњу
28.99.5
полупроводничких блокова или плоча, полупроводничких елемената, електронских интегрисаних
кола или равних екрана
28.99.39

28.99.52

1)
2)

Дијелови осталих машина за посебне намјене

Дијелови машина за уградњу
електричних/електронских
лампи, цијеви, прекидача
или блиц-сијалица у стаклене
28.99.52.30
омотаче, за производњу/
топлу обраду стакла/
производа од стакла (искљ.
калупе за стакло)

0

kg

225.000

225.000

2.250

28.99.52.80 Дијелови машина из 84.79

0

kg

156.107

157.107

1.969

29

Моторна возила, приколице и полуприколице

29.2

Каросерије за моторна возила; приколице и полуприколице

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

29.20

Каросерије за моторна возила; приколице и полуприколице

29.20.1

Каросерије за моторна возила

29.20.10

Каросерије за моторна возила

Јединица
Тип
производње
мјере

Каросерије за теретна возила
(камионе), комби, аутобусе,
дампере (самоистовариваче)
и моторна возила посебне
29.20.10.50
намјене (укључујући потпуно
опремљене и недовршене
каросерије, возила за
транспорт >= 10 особа)

4.357

11.900

0+1

ком

196

190

6.644

0

ком

178

172

5.737

1

ком

18

18

907

29.20.23

Остале приколице и полуприколице

29.20.3

Дијелови приколица, полуприколица и других возила која нису на механички погон

29.20.30

Дијелови приколица, полуприколица и других возила без властитог погона

Шасије за приколице,
29.20.30.30 полуприколице и за остала
несамоходна возила
Шасије за приколице,
29.20.30.30 полуприколице и за остала
несамоходна возила
Шасије за приколице,
29.20.30.30 полуприколице и за остала
несамоходна возила
Остали дијелови за
приколице, полуприколице и
29.20.30.90 за остала несамоходна возила
(искљ. шасије, каросерије,
осовине)
Остали дијелови за
приколице, полуприколице и
29.20.30.90 за остала несамоходна возила
(искљ. шасије, каросерије,
осовине)
Остали дијелови за
приколице, полуприколице и
29.20.30.90 за остала несамоходна возила
(искљ. шасије, каросерије,
осовине)

2)

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

4.366

Приколице и полуприколице; контејнери

Остале приколице и
полуприколице
Остале приколице и
29.20.23.00
полуприколице
Остале приколице и
29.20.23.00
полуприколице

Продата/
испоручена
количина

ком

29.20.2

29.20.23.00

1)

0

Произведена
количина

0+1

ком

1.037

1.037

7.438

0

ком

1.037

1.037

7.438

1

ком

0

0

0

0+1

kg

1.559.092

1.559.092

6.823

0

kg

1.559.092

1.559.092

6.823

1

kg

0

0

0

29.3

Дијелови и прибор за моторна возила

29.31

Електрична и електроничка опрема за моторна возила

29.31.1

Сетови водича за паљење и остали сетови водича за друмска моторна возила, авионе и бродове

29.31.10

Сетови водича за паљење и остали сетови водича за друмска моторна возила, авионе и бродове

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Комплети изолованих жица
за паљење и други комплети
29.31.10.00 жица који се користе у
возилима, авионима и
бродовима

1

kg

Произведена
количина

Продата/
испоручена
количина

345.338

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

345.338

29.31.2

Остала електрична опрема за моторна возила и њихове дијелове

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

ком

1.118.619

1.366.583

1.534

0

kg

683

683

281

29.31.21.70

Разводници и калемови за
паљење

29.31.22

Електропокретачи и електропокретачи-генератори двоструке намјене; остали генератори и опрема

Електропокретачи
мотора (анласери) и
29.31.22.30 електропокретачи0
kg
2.770.791
2.770.791
генератори с двоструком
намјеном
Опрема, д.н., за моторе са
29.31.22.70
0
kg
1.921.784
1.921.784
унутрашњим сагоријевањем
Електрична опрема за сигнализацију, брисачи вјетробрана, одлеђивачи и одмагљивачи за
29.31.23
мотоцикле и моторна возила
Звучни аларми против
29.31.23.30 провале или пожара и слични
0
ком
12
12
уређаји за моторна возила
29.31.3

Дијелови остале електричне опреме за моторна возила и мотоцикле

29.31.30

Дијелови остале електричне опреме за моторна возила и мотоцикле

Дијелови електричне опреме
за паљење или покретање,
29.31.30.30 генератори и прекидачи
за моторе с унутрашњим
сагоријевањем

Остали дијелови и прибор за моторна возила

29.32.1

Сједишта за моторна возила

29.32.10

Сједишта за моторна возила
0

21

119.489

5.267

ком

206.960

206.960

4.036

29.32.20

Сигурносни појасеви, ваздушни јастуци те дијелови и прибор каросерија

29.32.20.90

Дијелови и прибор за
каросерије (укљ. кабине), д.н.

29.32.3

Дијелови и прибор, д. н., за моторна возила

29.32.30

Дијелови и прибор, д. н., за моторна возила

kg

4.933.533

4.933.533

29.728

0

kg

91.180

75.399

452

0

kg

2.113.303

2.111.737

31.143

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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2.883

119.513

Сигурносни појасеви, сигурносни ваздушни јастуци и дијелови и прибор каросерија

0

18.883

kg

29.32.2

Кочнице и серво-кочнице
и њихови дијелови (искљ.
29.32.30.20
немонтиране облоге или
штитнике)
Издувни лонци, издувне
29.32.30.63
цијеви и њихови дијелови
2)

0

29.32

29.32.10.00 Сједишта за моторна возила

1)

4.129

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Волани, управљачки стубови
29.32.30.67 и управљачке кутије; њихови
дијелови
Остали дијелови и прибор,
29.32.30.90 д.н., за возила из ЦТ-а 87.01 до
87.05; њихови дијелови
Остали дијелови и прибор,
29.32.30.90 д.н., за возила из ЦТ-а 87.01 до
87.05; њихови дијелови
Остали дијелови и прибор,
29.32.30.90 д.н., за возила из ЦТ-а 87.01 до
87.05; њихови дијелови

Произведена
количина

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

0

kg

3.000

3.000

39

0+1

kg

6.829.325

6.775.096

166.708

0

kg

6.694.044

6.643.577

163.220

1

kg

135.281

131.519

3.488

48

441

30

Остала превозна средства

30.1

Бродови и чамци

30.12

Чамци за разоноду и спортски чамци

30.12.1

Чамци за разоноду и спортски чамци

30.12.19

Остала пловила за разоноду и спорт, чамци на весла и кануи

Остали чамци за разоноду
30.12.19.70 или спорт д. н., чамци на
весла и кануи

0

30.2

Жељезничке локомотиве и шинска возила

30.20

Жељезничке локомотиве и шинска возила

ком

48

Услуге одржавања, поправака, генералног ремонта и опремања жељезничких и трамвајских
локомотива и шинских возила; Подуговарачки послови као дио производње жељезничких
локомотива и шинских возила
Услуге генералног ремонта и опремања (,довршавања’) жељезничких и трамвајских локомотива и
30.20.91
шинских возила
Генерални ремонт
30.20.91.00 жељезничких и трамвајских
0
еф. час
77.346
77.346
1.160
локомотива и шинских возила
30.20.9

30.3

Авиони и свемирске летјелице те сродна превозна средства и опрема

30.30

Авиони и свемирске летјелице те сродна превозна средства и опрема

30.30.6

Услуге одржавања и поправака ваздухплова и мотора за ваздухоплове

30.30.60

Услуге ремонта и преправаке ваздухплова и мотора за ваздухоплове

Генерални ремонт мотора
30.30.60.30 за летјелице за цивилну
употребу

37.302

37.302

Превозна средства, д. н.

30.91

Мотоцикли

30.91.1

Мотоцикли и приколице мотоцикла

30.91.11

Мотоцикли и бицикли с помоћним клипним мотором с унутрашњим сагоријевањем, са
праволинијским помјерањем клипа, запремине цилиндра <= 50 цм³

30.92
2)

еф. час

30.9

Мотоцикли и бицикли
с уграђеним помоћним
30.91.11.00 мотором, са унутрашњим
сагоријевањем, капацитета
<= 50 цм³

1)

0

0

ком

40

70

8.083

160

Бицикли и инвалидска колица

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

30.92.1

Бицикли и друга слична возила без мотора

30.92.10

Бицикли и друга слична возила без мотора

Јединица
Тип
производње
мјере

Бицикли и друга слична
30.92.10.00 возила (укључујући трицикле
за испоруку), немоторизовани

175

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

2.238

444

Дијелови и прибор бицикала и других сличних возила, немоторизованих те од инвалидских колица

30.92.30

Дијелови и прибор за бицикла и друга слична немоторизованиа возила те за инвалидска колица

Рамови и предње виљушке за
бицикле
Дијелови и прибор
бицикала и других сличних
возила, немоторизованих
30.92.30.60 (искључујући рамове и
предње виљушке, опрему
за свјетлосну и визуалну
сигнализацију, за бицикле)
30.99

Остала превозна средства, д. н.

30.99.1

Остала превозна средства, д. н.

30.99.10

Остала превозна средства, д. н.

Возила без механичког
погона (укључујући
индустријска колица, ручна
30.99.10.00
колица за пртљаг, колица за
тешке терете, ручна колица за
голф, колица у продавницама)

0

ком

3.774

3.774

799

0

ком

1.463

1.491

28

0

ком

0

0

0

31

Намјештај

31.0

Намјештај

31.00

Сједишта и њихови дијелови; дијелови намјештаја

31.00.1

Сједишта и њихови дијелови

31.00.11

Сједишта, углавном с металним оквиром

Тапацирана сједишта
с металним оквиром
(искључујући окретна
сједишта, сједишта за
31.00.11.70 медицинску, хируршку,
стоматолошку или
ветеринарску употребу,
бријачке и сличне столице, за
моторна возила, за летјелице)
Нетапацирана сједишта
с металним оквиром
(искључујући окретна
сједишта, сједишта за
31.00.11.90 медицинску, хируршку,
стоматолошку или
ветеринарску употребу,
бријачке и сличне столице,
окретна сједишта)
2)

ком

Продата/
испоручена
количина

30.92.3

30.92.30.10

1)

0

Произведена
количина

0

ком

183.647

183.647

30.859

0

ком

63.294

70.149

5.528

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

31.00.12

Сједишта, углавном с дрвеним оквиром

Јединица
Тип
производње
мјере

Сједишта која се могу
претворити у лежајеве (искљ.
31.00.12.10
баштенске столице или
опрему за камповање)
Тапацирана сједишта с
дрвеним оквиром (укљ.
31.00.12.50
тросјед; искљ. окретна
сједишта)
Нетапацирана сједишта с
31.00.12.90 дрвеним оквиром (искљ.
окретна сједишта)
31.00.13

Остала сједишта

31.00.13.00

Остала сједишта из ЦТ-а 94.01,
д.н.

31.00.14

Дијелови сједишта

115.221

116.618

47.444

0

ком

2.048.879

2.047.907

165.066

0

ком

218.869

223.428

9.739

0

ком

1.419

1.432

314

0

ком

1.713.598

1.823.747

36.453

0+1

kg

3.015.390

3.038.038

13.633

0

kg

1.077.111

1.099.759

12.508

1

kg

1.938.279

1.938.279

1.124

0

m³

7.044

6.961

9.280

0

kg

372

372

39

Дијелови намјештаја (сем сједишта)

31.00.20

Дијелови намјештаја (сем сједишта)

31.00.20.30

31.00.20.30

31.00.20.50

31.00.20.90

1)
2)

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

ком

31.00.2

31.00.20.30

Продата/
испоручена
количина

0

31.00.14.00 Дијелови сједишта

Дијелови намјештаја од
метала д. н. (искључујући
дијелове сједала и дијелове
медицинског, хируршког,
стоматолошког или
ветеринарског намјештаја)
Дијелови намјештаја од
метала д. н. (искључујући
дијелове сједала и дијелове
медицинског, хируршког,
стоматолошког или
ветеринарског намјештаја)
Дијелови намјештаја од
метала д. н. (искључујући
дијелове сједала и дијелове
медицинског, хируршког,
стоматолошког или
ветеринарског намјештаја)
Дијелови намјештаја, од
дрвета, д. н. (искључујући
сједала)
Дијелови намјештаја, д.
н. (искључујући дијелове
од метала или дрвета те
дијелове сједала и дијелове
медицинског, хируршког,
стоматолошког или
ветеринарског намјештаја)

Произведена
количина

31.01

Намјештај за пословне и продајне просторе

31.01.1

Намјештај за пословне и продајне просторе

31.01.11

Канцеларијски метални намјештај

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

31.01.11.00

Канцеларијски метални
намјештај

31.01.12

Канцеларијски дрвени намјештај

31.01.12.00

Канцеларијски дрвени
намјештај

31.01.13

Дрвени намјештај за трговине

31.01.13.00

Дрвени намјештај за
продавнице

31.02

Кухињски намјештај

31.02.1

Кухињски намјештај

31.02.10

Кухињски намјештај

Јединица
Тип
производње
мјере

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

ком

1.215

1.215

703

0

ком

41.420

41.250

8.341

0

ком

478

478

364

31.02.10.00 Кухињски намјештај

0+1

ком

174.190

170.107

52.396

31.02.10.00 Кухињски намјештај

0

ком

174.190

170.107

52.396

31.02.10.00 Кухињски намјештај

1

ком

0

0

0

0

ком

578.635

578.957

73.416

0

ком

4.688

3.919

349

0

ком

43.850

44.350

8.100

0

ком

40.341

40.145

7.996

0

ком

18.447

18.447

2.285

0

kg

1.856.943

1.886.774

15.382

31.03

Мадраци

31.03.1

Мадраци

31.03.11

Носачи мадраца

31.03.12
31.03.12.30

31.03.12.50

31.03.12.70

31.03.12.90

Мадраци, осим носача мадраца
Мадраци од пјенасте гуме
(укљ. с металним оквирима)
(искљ. водене и пнеуматске
мадраце)
Мадраци од пјенасте пластике
(укљ. с металним оквирима)
(искљ. водене и пнеуматске
мадраце)
Мадраци с металним
опругама (искљ. од пјенасте
гуме или пластике)
Мадраци (искљ. с опругама
изнутра, од пјенасте гуме или
пластике)

31.09

Остали намјештај

31.09.1

Остали намјештај

31.09.11

Метални намјештај, д. н.

Метални намјештај (искљ.
канцеларијски, медицински,
хируршки, стоматолошки
или ветеринарски намјештај;
31.09.11.00
бријачке столице - ормарићи
и сталци специјално израђени
за хи-фи системе, видео и
телевизију)
2)

Продата/
испоручена
количина

0

Носачи мадраца (укљ.
дрвене или металне оквире
с уграђеним опругама
31.03.11.00
или челичном мрежом,
тапациране подлоге мадраца,
с дрвеним летвама, диване)

1)

Произведена
количина

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Назив дјелатности и
производа

31.09.12

Дрвени намјештај за опремање спаваћих соба, дневних боравака и трпезарија

31.09.12.30

Дрвени намјештај за спаваће
собе (искључујући уградбене
плакаре, носаче мадраца,
свјетиљке и расвјетна тијела,
огледала намијењена за
постављање на под, сједишта)
Дрвени намјештај за спаваће
собе (искључујући уградбене
плакаре, носаче мадраца,
свјетиљке и расвјетна тијела,
огледала намијењена за
постављање на под, сједишта)
Дрвени намјештај за спаваће
собе (искључујући уградбене
плакаре, носаче мадраца,
свјетиљке и расвјетна тијела,
огледала намијењена за
постављање на под, сједишта)
Дрвени намјештај за
трпезарије и дневне собе
(искљ. огледала намијењена
за постављање на под,
сједишта)
Дрвени намјештај за
трпезарије и дневне собе
(искљ. огледала намијењена
за постављање на под,
сједишта)

Произведена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

ком

369.139

366.760

80.299

0

ком

369.137

366.758

80.298

1

ком

2

2

1

0+1

ком

870.423

847.934

91.804

0

ком

870.423

847.934

91.804

1

ком

0

0

0

Остали дрвени намјештај
(искључујући намјештај за
спаваће собе, трпезарије
и дневне собе, кухиње, за
продавнице, медицински,
31.09.13.00
хируршки, зубарски/
ветеринарски намјештај,
ормарићи и сталци
специјално израђени за хи-фи
системе, видео и телевизију)

0+1

ком

510.660

507.305

37.290

Остали дрвени намјештај
(искључујући намјештај за
спаваће собе, трпезарије
и дневне собе, кухиње, за
продавнице, медицински,
31.09.13.00
хируршки, зубарски/
ветеринарски намјештај,
ормарићи и сталци
специјално израђени за хи-фи
системе, видео и телевизију)

0

ком

510.642

507.287

37.286

31.09.12.30

31.09.12.50

31.09.12.50

Дрвени намјештај за
трпезарије и дневне собе
31.09.12.50 (искљ. огледала намијењена
за постављање на под,
сједишта)
31.09.13

2)

Јединица
Тип
производње
мјере

0+1

31.09.12.30

1)

Продата/
испоручена
количина

Шифра

Дрвени намјештај, д. н.

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Остали дрвени намјештај
(искључујући намјештај за
спаваће собе, трпезарије
и дневне собе, кухиње, за
продавнице, медицински,
31.09.13.00
хируршки, зубарски/
ветеринарски намјештај,
ормарићи и сталци
специјално израђени за хи-фи
системе, видео и телевизију)
31.09.14

18

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

18

4

0

ком

3.727

4.992

1.020

0

ком

0

0

0

32

Остала прерађивачка индустрија

32.1

Накит, имитација накита (бижутерија) и сродни производи

32.12

Накит и сродни производи

32.12.1

Накит и сродни производи

32.12.13

Драгуљарски предмети и њихови дијелови; златарски и сребрни предмети и њихови дијелови

Предмети од златарских или
32.12.13.53 филигранских производа од
племенитих метала, д.н.

0

kg

32.13

Имитација накита (бижутерија) и сродни производи

32.13.1

Имитација накита (бижутерија) и сродни производи

32.13.10

Имитација накита (бижутерија) и сродни производи

Имитација накита
32.13.10.00 (бижутерија) и слични
производи
Имитација накита
32.13.10.00 (бижутерија) и слични
производи
Имитација накита
32.13.10.00 (бижутерија) и слични
производи

2)

ком

Продата/
испоручена
количина

Намјештај од пластике и осталих материјала, (нпр. трске, прућа, бамбуса)

Намјештај од пластике
(искљ. медицински,
хируршки, стоматолошки
31.09.14.30 или ветеринарски намјештај
- ормарићи и сталци
специјално израђени за хи-фи
системе, видео и телевизију)
Намјештај од осталих
материјала осим од метала,
дрвета или пластике (искљ.
31.09.14.50
сједишта, ормариће и сталке
специјално израђене за хи-фи
системе, видео и телевизију)

1)

1

Произведена
количина

32.3

Спортска опрема

32.30

Спортска опрема

32.30.1

Спортска опрема

32.30.12

Обућа за скијање

6

2.011

0+1

kg

2.320

2.320

992

0

kg

1.513

1.513

595

1

kg

807

807

397

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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2

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

32.30.12.00 Обућа за скијање

1

Произведена
количина

пари

68.152

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

68.152

273

Остали прибор и опрема за спорт и игре на отвореном; базени за пливање и дјечији базени на
надувавање
Остали предмети и опрема
32.30.15.90 за спорт и игре на отвореном
0+1
ком
915.957
912.547
20.884
простору, д.н.
Остали предмети и опрема
32.30.15.90 за спорт и игре на отвореном
0
ком
25.085
25.085
20.359
простору, д.н.
Остали предмети и опрема
32.30.15.90 за спорт и игре на отвореном
1
ком
890.872
887.462
525
простору, д.н.
32.30.15

32.4

Игре и играчке

32.40

Игре и играчке

32.40.1

Лутке с људским ликом; играчке у облику животиња или других нељудских бића; њихови дијелови

32.40.11

Лутке, само с људским ликом

32.40.11.00

Лутке, само у облику људских
бића

32.40.12

Играчке у облику животиња или других нељудских бића

Играчке у облику животиња
или нељудских бића
Играчке у облику животиња
32.40.12.00
или нељудских бића
Играчке у облику животиња
32.40.12.00
или нељудских бића
32.40.12.00

1

ком

816.380

816.380

834

0+1

ком

41.122.715

41.122.715

21.583

0

ком

40.355.988

40.355.988

20.800

1

ком

766.727

766.727

783

32.40.2

Возови играчке и њихов прибор; остали смањени модели, конструкције и играчке за састављање

32.40.20

Возови играчке и њихов прибор; остали смањени модели, конструкције и играчке за састављање

Возови играчке и њихов
прибор; остали смањени
32.40.20.00
модели, конструкције и
играчке за састављање

1

ком

32.40.3

Остале играчке, укључујући играчке музичке инструменте

32.40.32

Слагалице

32.40.32.00 Слагалице
32.40.4

0

ком

869.975

869.975

888

972.293

972.293

10.466

Остале играчке

Предмети за билијар, лунапарк, стоне и друштвене игре; остале игре на аутоматима које раде на
кованице или жетоне
Игре које се пуштају у
рад металним, папирним
новцем, жетонима или
32.40.42.30
0
ком
1.315
1.324
6.665
другим сличним предметима
(искљ. опрему за аутоматске
куглане)
32.40.42

1)
2)

32.5

Медицински и стоматолошки инструменти и прибор

32.50

Медицински и стоматолошки инструменти и прибор

32.50.1

Медицински, хируршки и стоматолошки инструменти и прибор

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

32.50.13

Инјекције, игле, катетери, каниле и слично; офтамолошки и остали инструменти и апарати, д. н.

Јединица
Тип
производње
мјере

Произведена
количина

Игле, катетери, каниле
и слично за медицину,
хирургију, зубарство или
32.50.13.17
ветеринарство (искљ.
цјевасте металне игле и
хируршке игле за шивење)

1

ком

49.863.650

46.472.860

9.628

32.50.13.53 Опрема за бубрежну дијализу

0

ком

9.000

9.000

8

32.50.22
32.50.22.39

32.50.22.53

32.50.22.59

32.50.22.90

Терапеутски инструменти и апарати; прибор, протетска и ортопедска помагала
Вјештачки зглобови; ортопедска помагала; вјештачки зуби; зубне протезе; вјештачки дијелови
тијела, д. н.
Ортопедске справе, лонгете и
0
ком
4.349
4.362
1.513
друга помагала за преломе
Вјештачки зуби од пластике
(укљ. металне плочице за
учвршћивање) (искљ. зубне
0
ком
1.216
1.216
105
протезе или дијелове зубних
протеза)
Зубарски елементи (укљ.
вјештечке протезе и
дијелове зубних протеза,
металне круне, ливене
0
ком
33.721
33.721
2.993
лимене мостове, мостове од
нерђајућег челика) (искљ.
појединачне умјетне зубе)
Вјештачки дијелови тијела
(искљ. вјештачке зубе и
зубарске елементе, вјештачке
зглобове, ортопедска
0
ком
1.106
1.106
1.174
помагала и помагала за
преломе, стимулаторе срца
(пејсмејкере))

32.50.3

Медицински, хируршки, зубарски и ветеринарски намјештај; бријачке и сличне столице те њихови
дијелови

32.50.30

Медицински, хируршки, зубарски и ветеринарски намјештај; бријачке и сличне столице те њихови
дијелови

Медицински, хируршки или
ветеринарски намјештај,
32.50.30.50 и њихови дијелови (искљ.
столове и столице за
рендгенско зрачење)

0

ком

1.886

1.886

539

32.9

Прерађени производи, д. н.

32.99

Остали прерађивацки производи, д. н.

32.99.1

Заштитне покривке за главу; оловке и хемијске оловке, плочице за писање, датумари, печати или
нумератори; траке за писаће машине, јастучићи за печате на тинту

32.99.11

Заштитне покривке за главу и остала заштитна производа

Заштитне рукавице, рукавице
и рукавице за све занате, од
32.99.11.30
коже или композиције од
коже
2)

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

Назив дјелатности и
производа

32.50.2

1)

Продата/
испоручена
количина

Шифра

0

пари

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

162 Агенција за статистику Босне и Херцеговине

403.406

444.818

1.146

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

32.99.11.70

32.99.11.79

32.99.11.79

32.99.11.79

32.99.16
32.99.16.30

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Произведена
количина

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

Филтрирајуће маске за лице
(FFP) према EN149 и друге
маске у складу са сличним
0
ком
0
0
0
стандардом за маске као
респираторну заштиту од
честица
Заштитне маске за лице (осим
филтера за заштиту лица FFP
према EN149 и других маски
које су у складу са сличним
0+1
ком
17.744.956
17.701.553
14.662
стандардом за маске као
респираторну заштиту од
честица)
Заштитне маске за лице (осим
филтера за заштиту лица FFP
према EN149 и других маски
0
ком
14.118.833
14.075.430
10.439
које су у складу са сличним
стандардом за маске као
респираторну заштиту од
честица)
Заштитне маске за лице (осим
филтера за заштиту лица FFP
према EN149 и других маски
које су у складу са сличним
1
ком
3.626.123
3.626.123
4.224
стандардом за маске као
респираторну заштиту од
честица)
Плочице и плоче за писање и цртање; датумари, печати, нумератори и слично; траке за писаће
машине или сличне траке; јастучићи за печате на тинту
Ручни жигови за датирање,
печаћење, нумерисање и
0
ком
3.719
3.718
110
слично

32.99.2

Кишобрани; штапови за шетњу; дугмад; калупи за дугмад; патентни затварачи; њихови дијелови

32.99.21

Кишобрани и сунцобрани; штапови за ходање, штапови за сједење и слично

Кишобрани, сунцобрани
32.99.21.30 и слично (укљ. футроле за
0
ком
66.573
66.573
кишобране)
Копче, дугмад која се копчају утискивањем и слично те њихови дијелови; дугмад; патентни
32.99.23
затварачи
Патентни затварачи, нитне,
32.99.23.00 копче и њихови дијелови;
0
kg
33.815
30.820
дугмад; клизни затварачи
32.99.5

Остали производи, д. н.

32.99.54

Свијеће, свијећице и слично

Свијеће, воштанице и слично
(укљ. кандила с пловком)
(искљ. анти-астматичне
32.99.54.00
свијеће, воштане шибице,
сумпором обрађене траке,
фитиље и свијеће)
32.99.59

2)

801

0

kg

155.141

163.984

629

0

ком

8.950

9.385

3.752

Остали разноврсни производи, д. н.

32.99.59.90 Дрвени ковчези
1)

25.517

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

33

Услуге поправке и инсталирања машина и опреме

33.1

Услуге поправке производа од метала, машина и опреме

33.11

Услуге поправке производа од метала

33.11.1

Услуге поправке и одржавања производа од метала

33.11.13

Услуге поправке и одржавања парних котлова, сем котлова за централно гријање топлом водом

33.11.19

Јединица
Тип
производње
мјере

Произведена
количина

0+1

еф. час

788.758

788.758

15.609

0

еф. час

147.436

147.436

1.436

1

еф. час

641.322

641.322

14.173

Услуге поправке и одржавања осталих производа од метала

Услуге поправке и одржавања
33.11.19.00 радијатора и котлова за
централно гријање
Услуге поправке и одржавања
33.11.19.00 радијатора и котлова за
централно гријање
Услуге поправке и одржавања
33.11.19.00 радијатора и котлова за
централно гријање

0+1

еф. час

50.786

50.786

371

0

еф. час

2.922

2.922

73

1

еф. час

47.864

47.864

298

33.12

Услуге поправке машина

33.12.1

Услуге поправке и одржавања машина за опште намјене

33.12.11

Услуге поправке и одржавања мотора и турбина, сем мотора за ваздухоплове и моторна возила

Поправке и одржавање
мотора и турбина (искљ.
33.12.11.00
моторе за летјелице и
моторна возила)
33.12.12

0

еф. час

81.485

81.485

3.104

Услуге поправке и одржавања уређаја за цјевоводе, осталих црпки, компресора, славина и вентила

Поправке и одржавање пумпи
и компресора
Поправке и одржавање пумпи
33.12.12.10
и компресора
Поправке и одржавање пумпи
33.12.12.10
и компресора
Поправке и одржавање
33.12.12.20
славина и вентила
33.12.12.10

2)

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

Назив дјелатности и
производа

Услуге одржавања и
поправке парних котлова
(искљ. котлове за централно
33.11.13.00
гријање топлом водом) и
система металних цјевовода у
индустријским постројењима
Услуге одржавања и
поправке парних котлова
(искљ. котлове за централно
33.11.13.00
гријање топлом водом) и
система металних цјевовода у
индустријским постројењима
Услуге одржавања и
поправке парних котлова
(искљ. котлове за централно
33.11.13.00
гријање топлом водом) и
система металних цјевовода у
индустријским постројењима

1)

Продата/
испоручена
количина

Шифра

0+1

еф. час

45.016

45.016

2.105

0

еф. час

13.489

13.489

155

1

еф. час

31.527

31.527

1.950

0

еф. час

7.285

7.285

190

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

33.12.14

Услуге поправке и одржавања пећи и пламеника

Поправке и одржавање
33.12.14.00 горионика и индустријских
пећи
33.12.15

84.131

76.701

2.236

0

еф. час

37.909

30.479

797

1

еф. час

46.222

46.222

1.439

0

еф. час

44.750

44.750

1.135

0

еф. час

46.458

1.384

8.670

8.670

479

46.458

33.12.22

Услуге поправке и одржавања машина за обраду метала и алатних машина

Поправке и одржавање
машина за металургију
Поправке и одржавање
33.12.23.00
машина за металургију
Поправке и одржавање
33.12.23.00
машина за металургију

еф. час

0+1

еф. час

8.921

8.921

204

0

еф. час

3.853

3.853

173

1

еф. час

5.068

5.068

31

Услуге поправке и одржавања машина за руднике, каменоломе и грађевинарство

Услуге поправке и
одржавања машина за
33.12.24.00
руднике, каменоломе и
грађевинарство
Услуге поправке и
одржавања машина за
33.12.24.00
руднике, каменоломе и
грађевинарство
Услуге поправке и
одржавања машина за
33.12.24.00
руднике, каменоломе и
грађевинарство
33.12.25

0

Услуге поправке и одржавања машина за металургију

33.12.23.00

33.12.24

1.602

еф. час

Услуге поправке и одржавања машина за посебне намјене

33.12.23

120.696

0+1

33.12.2

Услуге поправке и одржавања
33.12.22.00 алатних машина за обраду
метала

2)

120.696

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

Услуге поправке и одржавања осталих машина за опште намјене, д. н.

Поправке и одржавање
33.12.19.90 осталих машина опште
намјене, д.н.

1)

еф. час

Продата/
испоручена
количина

Услуге поправке и одржавања расхладне и вентилацијске, осим за домаћинство

Поправке и одржавање
уређаја за хлађење и
33.12.18.00
вентилацију који се не
користи у домаћинству
33.12.19

1

Произведена
количина

Услуге поправке и одржавања машина за дизање и преношење

Поправке и одржавање
33.12.15.00 уређаја за дизање и
преношење
Поправке и одржавање
33.12.15.00 уређаја за дизање и
преношење
Поправке и одржавање
33.12.15.00 уређаја за дизање и
преношење
33.12.18

Јединица
Тип
производње
мјере

0+1

еф. час

519.715

519.715

6.171

0

еф. час

517.766

517.766

6.138

1

еф. час

1.949

1.949

33

Услуге поправке и одржавања машина за индустрију хране, пића и дувана

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Услуге поправке и одржавање
33.12.25.00 машина за прераду хране,
пића и дувана
33.12.29

33.12.29.10

33.12.29.90

33.12.29.90

33.12.29.90

0

еф. час

Произведена
количина

Продата/
испоручена
количина

85.483

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

85.483

2.048

Услуге поправке и одржавања за остале машине за посебне намјене
Услуге одржавања и поправке
алатних машина за обраду
дрвета, плуте, камена, тврде
гуме и сличних тврдих
материјала
Поправке и одржавање
осталих машина за специјалне
намјене, д.н.
Поправке и одржавање
осталих машина за специјалне
намјене, д.н.
Поправке и одржавање
осталих машина за специјалне
намјене, д.н.

0

еф. час

217

217

5

0+1

еф. час

8.241

8.241

342

0

еф. час

1.426

1.426

136

1

еф. час

6.815

6.815

206

33.13

Услуге поправке електроничке и оптичке опреме

33.13.1

Услуге поправке и одржавања електроничке и оптичке опреме

33.13.11

Услуге поправке и одржавања инструмената и апарата за мјерење, испитивање и навигацију

Поправке и одржавање
инструмената и апарата
за мјерење, контролу,
33.13.11.10 тестирање, навигацију и
остале намјене (искљ. опрему
за контролу индустријских
процеса)
33.13.19

0

еф. час

17.668

17.668

353

31.248

1.340

Услуге поправке и одржавања остале професионалне електроничке опреме

Услуге поправке и одржавања
33.13.19.00 остале професионалне
електронске опреме

0

еф. час

33.14

Услуге поправке електричне опреме

33.14.1

Услуге поправке и одржавања електричне опреме

31.248

Услуге поправке и одржавања електромотора, генератора, трансформатора и опреме за
дистрибуцију и контролу електричне енергије
Услуге поправке и одржавања
33.14.11.20 електромотора, генератора и
0
еф. час
284.717
284.717
трансформатора
Услуге поправке и одржавања
опреме за дистрибуцију
33.14.11.50
0
еф. час
63.918
63.918
и контролу електричне
енергије
33.14.11

33.14.19

2)

981

Услуге поправке и одржавања остале професионалне електричне опреме

Поправке и одржавање
електричне опреме (искљ.
уређаје за дистрибуцију
и контролу електричне
33.14.19.00
енергије, моторе, генераторе
и трансформаторе,
телевизијске и радијске
одашиљаче)
1)

7.138

0

еф. час

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

166 Агенција за статистику Босне и Херцеговине

42.021

42.021

1.150

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Продата/
испоручена
количина

Шифра

Назив дјелатности и
производа

33.16

Услуге поправке и одржавања ваздухоплова и свемирских летјелица

33.16.1

Услуге поправке и одржавања ваздухоплова и свемирских летјелица

33.16.10

Услуге поправке и одржавања ваздухоплова и свемирских летјелица

Поправке и одржавање
33.16.10.00 цивилних летјелица и
њихових мотора

Јединица
Тип
производње
мјере

0

Произведена
количина

еф. час

19.064

19.064

2.751

356.998

5.371

33.17

Услуге поправке и одржавања осталих превозних средстава

33.17.1

Услуге поправке и одржавања осталих превозних средстава

33.17.11

Услуге поправке и одржавања жељезничких локомотива и шинских возила

Поправке и одржавање
жељезничких и трамвајских
локомотива и осталих
33.17.11.00 шинских возила и механичке
(и електромеханичке) опреме
за сигнализацију, безбједност
или контролу саобраћаја

0

еф. час

356.998

33.2

Услуге инсталирања индустријских машина и опреме

33.20

Услуге инсталирања индустријских машина и опреме

33.20.1

Услуге инсталирања производа од метала, сем машина и опреме

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

Услуге инсталирања парних котлова, сем котлова за централно гријање топлом водом, укључујући
услуге инсталирања цијевних система у индустријским погонима
Услуге уградње парних
котлова (искљ. котлове за
централно гријање топлом
33.20.11.00
0+1
еф. час
150.933
150.933
2.826
водом), укљ. услуге уградње
система металних цјевовода у
индустријским постројењима
Услуге уградње парних
котлова (искљ. котлове за
централно гријање топлом
33.20.11.00
0
еф. час
108.202
108.202
2.560
водом), укљ. услуге уградње
система металних цјевовода у
индустријским постројењима
Услуге уградње парних
котлова (искљ. котлове за
централно гријање топлом
33.20.11.00
1
еф. час
42.731
42.731
266
водом), укљ. услуге уградње
система металних цјевовода у
индустријским постројењима
33.20.11

1)
2)

33.20.2

Услуге инсталирања машина за опште намјене

33.20.29

Услуге инсталирања осталих машина за опште намјене д. н.

33.20.29.30

Монтажа индустријских пећи
и горионика

33.20.3

Услуге инсталирања машина за посебне намјене

33.20.31

Услуге инсталирања индустријских машина и опреме за пољопривреду

33.20.31.00

Монтажа машина за
пољопривреду и шумарство

0

0

еф. час

еф. час

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

14.880

8.808

14.880

670

8.808

44

Врста производње:
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

33.20.33

Услуге инсталирања индустријских машина и опреме за металургију

33.20.33.00

Монтажа машина за
металургију

33.20.35

Услуге инсталирања индустријских машина и опреме за индустрију хране, пића и дувана

33.20.35.00

Услуге монтаже машина за
прераду хране, пића и дувана

33.20.39

Услуге инсталирања осталих машина за посебну намјену

33.20.39.00

Монтажа осталих машина за
посебне намјене, д.н.

33.20.4

Услуге инсталирања електроничке и оптичке опреме

33.20.42

Услуге инсталирања професионалне електронске опреме

Јединица
Тип
производње
мјере

0

0

Произведена
количина

еф. час

318.802

43

53.083

22.256

596

еф. час

143.512

143.512

24.122

0

еф. час

37.441

37.441

1.126

0+1

еф. час

201.063

201.063

2.696

0

еф. час

44.279

44.279

1.311

1

еф. час

156.784

156.784

1.385

71.448

13.775

0

Услуге инсталирања електричне опреме

33.20.50

Услуге инсталирања електричне опреме

еф. час

33.20.6

Услуге инсталирања опреме за контролу индустријских процеса

33.20.60

Услуге инсталирања опреме за контролу индустријских процеса

Пројектовање и монтажа
индустријске процесне
33.20.60.00 контролне опреме
и аутоматизованих
производних постројења

9.549

2.160

0

еф. час

318.802

2.160

33.20.5

Монтажа уређаја за
33.20.50.50 дистрибуцију и контролу
електричне енергије
Монтажа остале електричне
опреме (искљ. електричну
33.20.50.90
опрему за сигнализацију за
стазе за мотоцикле, путеве...)
Монтажа остале електричне
опреме (искљ. електричну
33.20.50.90
опрему за сигнализацију за
стазе за мотоцикле, путеве...)
Монтажа остале електричне
опреме (искљ. електричну
33.20.50.90
опрему за сигнализацију за
стазе за мотоцикле, путеве...)

0

еф. час

71.448

D

ПРОИЗВОДИ И СНАБДИЈЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ, ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА

35

Електрична енергија, гас, пара и климатизација

35.1

Услуге производње, преноса и дистрибуције електричне енергије

35.11

Електрична енергија

35.11.1

Електрична енергија

35.11.10

Електрична енергија

Електрична енергија из
термоенергетских постројења
Електрична енергија из
35.11.10.30
термоелектрана
35.11.10.20

2)

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

Назив дјелатности и
производа

Услуге монтаже
33.20.42.00 професионалне електронске
опреме

1)

Продата/
испоручена
количина

Шифра

0

MWh

206.010

15.378

1.920

0

MWh

11.471.778

10.482.729

932.852

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Јединица
Тип
производње
мјере

Електрична енергија из
хидроелектрана
Електрична енергија из
соларних извора (коју
35.11.10.75
производе фотонапонске
ћелије, спојене с решетком)
35.11.10.72

2)

4.573.541

224.054

0

MWh

9.641

9.633

1.509

0

MWh

10.382.423

10.382.423

60.010

0+1

MWh

7.942.122

7.942.122

1.150.116

0

MWh

7.669.390

7.669.390

1.113.594

1

MWh

272.732

272.732

36.522

MWh

3.520.252

3.520.252

352.943

Услуге преноса електричне енергије

35.12.10

Услуге преноса електричне енергије

35.12.10.00

Услуге преноса електричне
енергије

35.13

Услуге дистрибуције електричне енергије

35.13.1

Услуге дистрибуције електричне енергије

35.13.10

Услуге дистрибуције електричне енергије

35.14

Услуге трговине електричном енергијом

35.14.1

Услуге трговине електричном енергијом

35.14.10

Услуге трговине електричном енергијом

35.14.10.00

Услуге трговине електричном
енергијом

35.2

Произведени гас; дистрибуција гасовитих горива дистрибутивном мрежом

35.22

Услуге дистрибуције гасовитих горива дистрибутивном мрежом

35.22.1

Услуге дистрибуције гасовитих горива дистрибутивном мрежом

35.22.10

Услуге дистрибуције гасовитих горива дистрибутивном мрежом

0

0

1000 m³

35.23

Услуге трговине гасом дистрибутивном мрежом

35.23.1

Услуге трговине гасом дистрибутивном мрежом

35.23.10

Услуге трговине гасом дистрибутивном мрежом

Услуге трговине гасовитих
35.23.10.10 горива кроз дистрибутивну
мрежу

1)

4.584.334

35.12.1

Услуге дистрибуције
35.22.10.10 гасовитих горива
дистрибутивном мрежом

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

MWh

Услуге преноса електричне енергије

Услуге дистрибуције
електричне енергије
Услуге дистрибуције
35.13.10.00
електричне енергије
Услуге дистрибуције
35.13.10.00
електричне енергије

Продата/
испоручена
количина

0

35.12

35.13.10.00

Произведена
количина

0

1000 m³

147.661

147.661

101.436

857

857

824

35.3

Услуге снабдјевања паром и климатизацијом

35.30

Услуге снабдјевања паром и климатизацијом

35.30.1

Пара и топла вода; услуге снабдијевања паром и топлом водом

35.30.11

Пара и топла вода

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

35.30.11.10 Производња паре
Производња топле и вреле
воде
Производња топле и вреле
35.30.11.20
воде
Производња топле и вреле
35.30.11.20
воде
35.30.11.20

35.30.12

Јединица
Тип
производње
мјере

Произведена
количина

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

0

TJ

32.291

1.503

14.076

0+1

TJ

3.285

3.285

10.085

0

TJ

1.357

1.357

10.033

1

TJ

1.928

1.928

52

Услуге снабдијевања паром и топлом водом дистрибутивном мрежом

Услуге испоруке паре,
35.30.12.90 топле и вреле воде преко
0
TJ
1.796
1.796
39.231
дистибуционе мреже
СНАБДИЈЕВАЊЕ ВОДОМ; УКЛАЊАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА, УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ТЕ УСЛУГЕ САНАЦИЈЕ
E
ОКОЛИНЕ
36

Природна вода; услуге прочишћавања и снабдијевања водом

36.0

Природна вода; услуге прочишћавања и снабдијевања водом

36.00

Природна вода; услуге прочишћавање и снабдијевања водом

36.00.2

Услуге прочишћавање и дистрибуције воде дистрибутивном мрежом

36.00.20

Услуге прочишћавање и дистрибуције воде дистрибутивном мрежом

Услуге прочишћавања
36.00.20.00 и дистрибуције воде
дистрибутивном мрежом
Услуге прочишћавања
36.00.20.00 и дистрибуције воде
дистрибутивном мрежом
Услуге прочишћавања
36.00.20.00 и дистрибуције воде
дистрибутивном мрежом

232.804

169.494

186.550

0

1000 m³

230.461

167.151

182.731

1

1000 m³

2.343

2.343

3.819

Услуге скупљања отпада, обраде и збрињавања отпада; услуге рециклаже материјала

38.3

Услуге рециклаже отпадног материјала; секундарне сировине

38.31

Услуге растављања олупина

38.31.1

Услуге растављања олупина

38.31.12

Услуге демонтирања коришћених аутомобила, рачунара, телевизора и друге опреме

38.31.12.01

38.31.12.01

38.31.12.02

2)

1000 m³

38

38.31.12.01

1)

0+1

Услуге сакупљања,
сортирања и демонтирања
металног отпада од гвожђа и
нелегираних челика
Услуге сакупљања,
сортирања и демонтирања
металног отпада од гвожђа и
нелегираних челика
Услуге сакупљања,
сортирања и демонтирања
металног отпада од гвожђа и
нелегираних челика
Услуге сакупљања, сортирања
и демонтирања металног
отпада од легираних челика

0+1

kg

122.936.910

122.132.754

55.638

0

kg

121.819.910

121.087.754

54.786

1

kg

1.117.000

1.045.000

852

0+1

kg

887.230

908.306

2.111

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Услуге сакупљања, сортирања
38.31.12.02 и демонтирања металног
отпада од легираних челика
Услуге сакупљања, сортирања
38.31.12.02 и демонтирања металног
отпада од легираних челика
Услуге сакупљања, сортирања
и демонтирања металног
38.31.12.03
отпада од бакра и бакрених
легура
Услуге сакупљања, сортирања
и демонтирања металног
38.31.12.03
отпада од бакра и бакрених
легура

1)
2)

Јединица
Тип
производње
мјере

Произведена
количина

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

0

kg

810.230

835.306

1.754

1

kg

77.000

73.000

357

0+1

kg

2.502.590

2.576.845

23.099

0

kg

2.002.170

2.091.385

18.664

Услуге сакупљања, сортирања
и демонтирања металног
38.31.12.03
отпада од бакра и бакрених
легура

1

kg

500.420

485.460

4.435

Услуге сакупљања, сортирања
и демонтирања металног
38.31.12.04
отпада од алуминијума и
алуминијумских легура

0+1

kg

3.469.335

3.747.956

6.531

Услуге сакупљања, сортирања
и демонтирања металног
38.31.12.04
отпада од алуминијума и
алуминијумских легура

0

kg

2.724.126

2.934.747

5.140

Услуге сакупљања, сортирања
и демонтирања металног
38.31.12.04
отпада од алуминијума и
алуминијумских легура

1

kg

745.209

813.209

1.391

Услуге сакупљања, сортирања
и демонтирања металног
38.31.12.05
отпада од олова и оловних
легура

0+1

kg

1.778.905

1.880.800

2.869

Услуге сакупљања, сортирања
и демонтирања металног
38.31.12.05
отпада од олова и оловних
легура

0

kg

1.683.905

1.791.800

2.644

Услуге сакупљања, сортирања
и демонтирања металног
38.31.12.05
отпада од олова и оловних
легура

1

kg

95.000

89.000

225

Услуге сакупљања, сортирања
и демонтирања металног
38.31.12.06
отпада од цинка и цинчаних
легура

0+1

kg

378.293

387.354

889

Услуге сакупљања, сортирања
и демонтирања металног
38.31.12.06
отпада од цинка и цинчаних
легура

0

kg

127.882

137.962

350

Услуге сакупљања, сортирања
и демонтирања металног
38.31.12.06
отпада од цинка и цинчаних
легура

1

kg

250.411

249.392

539

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

0

kg

565

558

847

Услуге сакупљања, сортирања
и демонтирања металног
38.31.12.08
отпада од осталих металних
остатака и отпадака

0+1

kg

1.208.808

1.297.837

4.860

Услуге сакупљања, сортирања
и демонтирања металног
38.31.12.08
отпада од осталих металних
остатака и отпадака

0

kg

1.174.670

1.263.485

4.838

Услуге сакупљања, сортирања
и демонтирања металног
38.31.12.08
отпада од осталих металних
остатака и отпадака

1

kg

34.138

34.352

22

0+1

kg

10.041.521

10.055.721

1.943

0

kg

7.081.521

7.095.721

1.162

1

kg

2.960.000

2.960.000

781

Услуге сакупљања и
38.31.12.10 сортирања и демонтирања
отпада од текстила

0

kg

0

0

0

Услуге сакупљања, сортирања
38.31.12.11 и демонтирања отпада од
гуме

0

kg

820

820

1

Услуге сакупљања, сортирања
38.31.12.12 и демонтирања отпада од
пластике

0+1

kg

2.106.247

2.116.790

661

Услуге сакупљања, сортирања
38.31.12.12 и демонтирања отпада од
пластике

0

kg

1.454.237

1.464.780

496

1

kg

652.010

652.010

165

0+1

kg

33.000

33.000

6

0

kg

24.000

24.000

3

1

kg

9.000

9.000

3

1

kg

90.000

90.000

5

0+1

kg

12.049.000

12.049.000

1.726

Услуге сакупљања и
сортирања отпада од папира
Услуге сакупљања и
38.31.12.09
сортирања отпада од папира
Услуге сакупљања и
38.31.12.09
сортирања отпада од папира

Услуге сакупљања, сортирања
38.31.12.12 и демонтирања отпада од
пластике
Услуге сакупљања и
38.31.12.13 сортирања отпада - уља и
мазива
Услуге сакупљања и
38.31.12.13 сортирања отпада - уља и
мазива
Услуге сакупљања и
38.31.12.13 сортирања отпада - уља и
мазива
Услуге сакупљања, сортирања
38.31.12.15 и демонтирања неметалног
отпада од стакла
Услуге сакупљања и
сортирања осталих
38.31.12.18 неметалних остатака и
отпадака, осим хемијског
поријекла
2)

Произведена
количина

Услуге сакупљања, сортирања
и демонтирања металног
38.31.12.07
отпада од сребра, злата,
платине и њихових легура

38.31.12.09

1)

Јединица
Тип
производње
мјере

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Врста производње:
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у 000 KM

наставак

Шифра

Назив дјелатности и
производа

Услуге сакупљања и
сортирања осталих
38.31.12.18 неметалних остатака и
отпадака, осим хемијског
поријекла
Услуге сакупљања и
сортирања осталих
38.31.12.18 неметалних остатака и
отпадака, осим хемијског
поријекла

Продата/
испоручена
количина

kg

6.344.000

6.344.000

659

1

kg

5.705.000

5.705.000

1.067

38.32.1

Услуге рециклаже посебно издвојеног отпадног материјала

38.32.11

Услуге рециклаже посебно издвојеног металног отпадног материјала

38.32.11.01

38.32.11.02

38.32.11.02

38.32.11.02

38.32.11.03

38.32.11.03

38.32.11.03

38.32.11.04

Услуге рециклаже и
обнављања разврстаног
отпада од гвожђа и
нелегираних челика
Услуге рециклаже и
обнављања разврстаног
отпада од гвожђа и
нелегираних челика
Услуге рециклаже и
обнављања разврстаног
отпада од гвожђа и
нелегираних челика
Услуге рециклаже и
обнављања разврстаног
отпада од легираних челика
Услуге рециклаже и
обнављања разврстаног
отпада од легираних челика
Услуге рециклаже и
обнављања разврстаног
отпада од легираних челика
Услуге рециклаже и
обнављања разврстаног
отпада од бакра и бакрених
легура
Услуге рециклаже и
обнављања разврстаног
отпада од бакра и бакрених
легура
Услуге рециклаже и
обнављања разврстаног
отпада од бакра и бакрених
легура
Услуге рециклаже и
обнављања разврстаног
отпада од алуминијума и
алуминијумских легура

Услуге рециклаже и
обнављања разврстаног
38.32.11.04
отпада од алуминијума и
алуминијумских легура

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

0

Услуге рециклаже посебно издвојеног отпадног материјала; секундарне сировине

38.32.11.01

2)

Произведена
количина

38.32

38.32.11.01

1)

Јединица
Тип
производње
мјере

0+1

kg

37.543.654

35.812.417

12.717

0

kg

22.808.807

21.448.030

7.842

1

kg

14.734.847

14.364.387

4.875

0+1

kg

26.089.396

26.902.048

9.835

0

kg

11.341.396

11.393.048

5.444

1

kg

14.748.000

15.509.000

4.391

0+1

kg

762.178

738.500

5.745

0

kg

680.765

621.878

5.229

1

kg

81.413

116.622

516

0+1

kg

1.911.976

1.650.035

3.003

0

kg

1.701.472

1.437.325

2.759

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

Врста производње:
0 - Редовна производња | 1 - Производња на основу уговора
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ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

у 000 KM

наставак

Шифра

38.32.11.04

38.32.11.05

38.32.11.05

38.32.11.05

38.32.11.06

38.32.11.07

38.32.11.08
38.32.12

Назив дјелатности и
производа
Услуге рециклаже и
обнављања разврстаног
отпада од алуминијума и
алуминијумских легура
Услуге рециклаже и
обнављања разврстаног
отпада од олова и оловних
легура
Услуге рециклаже и
обнављања разврстаног
отпада од олова и оловних
легура
Услуге рециклаже и
обнављања разврстаног
отпада од олова и оловних
легура
Услуге рециклаже и
обнављања разврстаног
отпада од цинка и цинчаних
легура
Услуге рециклаже и
обнављања разврстаног
металног отпада од сребра,
злата, платине и њихових
легура
Услуге рециклаже и
обнављања разврстаног
металног отпада од осталих
металних остатака и отпадака

2)

Произведена
количина

Продата/
испоручена
количина

Вриједност
продаје / накнаде
за испоруку

1

kg

210.504

212.710

244

0+1

kg

1.169.553

1.516.230

2.638

0

kg

1.117.830

1.470.539

2.585

1

kg

51.723

45.691

53

0

kg

11.555

3.500

9

0

kg

6

6

673

0

kg

4.835.317

5.102.410

6.621

Услуге рециклаже разврстаног неметалног отпадног материјала

Услуге рециклаже и
38.32.12.01 обнављања разврстаног
неметалног отпада од папира
Услуге рециклаже и
38.32.12.03 обнављања разврстаног
неметалног отпада од гуме
Услуге рециклаже и
обнављања разврстаног
38.32.12.04
неметалног отпада од
пластике
Услуге рециклаже и
обнављања разврстаног
38.32.12.06
осталог неметалног отпада,
хемијског поријекла
Услуге рециклаже и
38.32.12.07 обнављања разврстаног
неметалног отпада од стакла
Услуге рециклаже и
обнављања разврстаних
неметалних секундарних
38.32.12.10 сировина, од осталих
неметалних остатака и
отпадака, осим хемијског
поријекла

1)

Јединица
Тип
производње
мјере

0

kg

22.763.573

22.820.775

4.435

0

kg

465.023

465.023

4.548

0

kg

3.807.231

3.677.841

1.503

0

kg

33.780

33.780

61

0

kg

649.000

720.000

48

0

kg

3.688.100

3.688.100

921

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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Табела 2. Вриједност продаје/испоруке индустријских производа у 2020. по врсти производње,
подручјима дјелатности и ентитетима (у '000 КМ)

Врста производње

Редовна производња (0)
Вриједност продаје

Регион

2)

D

Укупно

E

10 868 971

2 852 482

316 752

14 728 188

ФБИХ

498 771

7 091 955

1 566 563

207 530

9 364 819

РС

191 172

3 379 105

1 285 919

109 222

4 965 418

40

397 911

0

0

397 951

БИХ

12 270

646 655

36 574

23 740

719 239

ФБИХ

5 390

416 205

52

23 740

445 387

РС

6 880

217 042

0

0

223 922

0

13 408

36 522

0

49 930

БИХ

702 253

11 515 626

2 889 056

340 492

15 447 427

ФБИХ

504 161

7 508 160

1 566 615

231 270

9 810 206

РС

198 052

3 596 147

1 285 919

109 222

5 189 340

40

411 319

36 522

0

447 881

БДБИХ

1)

C

689 983

БДБИХ

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

B

БИХ

БДБИХ

Производња по
уговору (1)
Вриједност накнаде

Подручје

Продата количина за редовну производњу | Испоручена количина за производњу на основу уговора
Вриједност продаје за редовну производњу | Вриједност накнаде за производњу на основу уговора
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ
РЕЗУЛТАТА

ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PRODCOM резултати, 2020

Графикон 1. Вриједност продаје/испоруке индустријских производа у 2020. по врсти производње
и подручјима дјелатности
18 000

Укупна вриједност
(0+1)
Ukupna
vrijednost (0+1)

Redovna
(0)(0)
Редовна proizvodnja
производња

16 000

15 447

Proizvodnja
poпо
ugovoru
(1)(1)
Производња
уговору

14 728

Вриједност у милион КМ

14 000
11 516
10 869

12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000

2 889 2 852
702 690

0

647

12

B

37

C

D

719

340 317 23
E

Ukupno
Укупно

Графикон 2. Структура вриједности продаје/испоруке индустријских производа у 2020. по врсти
производње и подручјима дјелатности

120,0%

Ukupna
vrijednost (0+1)
Укупна вриједност
(0+1)

% учешћа у укупној вриједности индустрије

Редовна proizvodnja
производња
Redovna
(0)(0)

100,0%

100,0%

Производња
уговору
Proizvodnja
poпо
ugovoru
(1)(1)

80,0%

95,1%

74,6%
70,3%

60,0%

40,0%

18,7%

20,0%
4,5% 4,4%
0,0%
B

18,4%

4,3%

0,1%
C

0,3%
D

2,2% 2,0%
0,2%
E

4,9%
Ukupno
Укупно
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Графикон 3. Вриједност продаје/испоруке индустријских производа у 2020. по врсти производње и
ентитетима
18 000

Ukupna вриједност
vrijednost (0+1)
Укупна
(0+1)
Редовна
производња
Redovna proizvodnja
(0)(0)

16 000

15 447

Proizvodnja poпо
ugovoru
(1)(1)
Производња
уговору

14 728

Вриједност у милион КМ

14 000
12 000
10 000

9 810

9 365

8 000
6 000

5 189 4 965

4 000
2 000
445
0

224

ФБиХ
FBIH

РС
RS

448 398

719

50

БДБиХ
BDBIH

БиХ
BIH

Графикон 4. Структура вриједности продаје/испоруке индустријских производа у 2020. по врсти
производње и ентитетима

100,0%

% учешћа у укупној вриједности индустрије

95,2%

Redovna
proizvodnja (0)
Редовна производња
(0)

90,0%

Proizvodnja
Производњаpoпоugovoru
уговору(1)
(1)

80,0%
70,0%

100,0%

Укупна вриједност
(0+1)
Ukupna
vrijednost (0+1)

63,5%

60,0%

60,5%

50,0%
40,0%

33,6%

32,1%

30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

3,0%
ФБиХ
FBIH
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1,5%
РС
RS

2,9%

2,6%

4,8%

0,3%

БДБиХ
BDBIH

БиХ
BIH
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