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ПРЕДГОВОР
На основу члана 8 став ц) Закона о статистици Босне и Херцеговине («Службени гласник БиХ», бр. 26/04)
Агенција за статистику БиХ, као орган надлежан за обраду, дистрибуцију и утврђивање статистичких
података и статистичких стандарда Босне и Херцеговине, доноси класификацију дјелатности Босне и
Херцеговине (у даљњем тексту КД БиХ), као обавезни статистички стандард за реализацију статистичког
програма БиХ, усклађивање статистике на нивоу Босне и Херцеговине и међународном нивоу и за
унапређење квалитета статистике. КД БиХ је централни елемент јединственог интегрисаног система
економских класификација.
Статистичка примјена КД БиХ мора да се одвија на систематичан начин. КД БиХ мора постепено да се
уводи у сва статистичка истраживања у Босни и Херцеговини, а посебно као основа за развој и одржавање
статистичких пословних (бизнис) регистара, који су полазни основ свих статистичких истраживања. КД
БиХ мора да се користи и при евидентирању, прикупљању, обради, анализирању, публиковању и
исказивању података по дјелатностима у подручјима и за сврхе које нису искључиво статистичке, а које су
значајне за праћење стања и кретања на економском, демографском и социјалном подручју у Босни и
Херцеговини. Да би се постигли наведени циљеви, Агенција за статистику БиХ утврђује и методолошко
упутство за статистичку примјену класификације дјелатности у Босни и Херцеговини. Методолошко
упутство доноси Агенција за статистику БиХ као посебан докуменат.
Методолошко упутство за статистичку примјену КД БиХ је усклађено са документом “Увод у статистичку
класификацију економских дјелатности Европске уније - NACE Rev.1.1 1)“ који је пратећи докуменат уз
пропис Европске комисије (EC) број 29/2002 2) (Пропис о статистичкој класификацији економских
дјелатности у Европској унији) и са прописом Савјета министара Европске заједнице (ЕEC) број 696/93 3)
(Пропис о статистичким јединицама за посматрање и анализу производног система ЕУ). Методолошко
упутство даје дефиниције, принципе, објашњења и препоруке које морају да се поштују у примјени
класификације дјелатности у Босни и Херцеговини.
Обавеза статистичког система БиХ је да стално прати све званичне промјене “Статистичке номенклатуре
економских дјелатности Европске уније - NACE”, а тиме и међународне класификације дјелатности
Уједињених нација – ISIC и да благовремено изврши све потребне корекције и измјене.
Усклађивање КД БиХ са међународним стандардима вршиће Агенција за статистику Босне и Херцеговине у
сарадњи са Федералним заводом за статистику и Републичким заводом за статистику Републике Српске,
доношењем одлуке о ревизији КД БиХ или одлуке о новој класификацији дјелатности у Босни и
Херцеговини, зависно од обима промјена. У процесу овог усклађивања Агенција за статистику Босне и
Херцеговине обавиће и све потребне ревизије методолошког упутства за статистичку примјену КД БиХ.
КД БиХ је прва и основна класификација коју доноси Агенција за статистику БиХ, као јединствени и
усаглашени стандард на нивоу Босне и Херцеговине и резултат је заједничког рада свих статистичких
институција у БиХ.
Директор
Зденко Милиновић
1)

NACE је акроним изведен из француског назива класификацијe економских дјелатности ЕУ: "Nomenclature statistique
des Activités économiques dans la Communauté Européenne".
2)
Commission Regulation (EC) No 29/2002 of 19 December 2001 amending Council Regulation (EEC) No 3037/90 on the
statistical classification of economic activities in the European Community
3)
Council Regulation (EEC) No 696/93 of 15 March 1993 on the statistical units for the observation and analysis of the
production system in the Community
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МЕТОДОЛОШКЕ НАПОМЕНЕ
Ове методолошке напомене су извод из Методолошког упутства за примјену класификације дјелатности
Босне и Херцеговине, које Агенција за статистику БиХ доноси као посебан докуменат.
I.

КЛАСИФИКАЦИЈА ДЈЕЛАТНОСТИ

I.1 УВОД
Класификација дјелатности Босне и Херцеговине (у дајњем тексту: КД БиХ), представља општи
статистички стандард Босне и Херцеговине ког, сходно члану 6. Закона о класификацији дјелатности у
Босни и Херцеговини (Службени гласник БиХ, број 76/06) доноси Агенција за статистику Босне и
Херцеговине (у даљем тексту: Агенција).
Агенција одлуком доноси КД БиХ. Приједлог измјена и допуна класификације и свих њених будућих
ревизија израђује Агенција, у сарадњи са Федералним заводом за статистику и Републичким заводом за
статистику Републике Српске (у даљем тексту: ентитетски заводи). КД БиХ је статистичка класификација а
може се користити и у нестатистичке сврхе али се при томе морају строго поштовати правила коришћења
дата у овом методолошком упутству
КД БиХ се у складу са Законом о класификацији дјелатности Босне и Херцеговине (Службени гласник БиХ,
број 76/06) и према Одлуци о класификацији дјелатности Босне и Херцеговине (Службени гласник БиХ,
број 84/06) јединствено примјењује на нивоу Босне и Херцеговине (ентитети и Брчко Дистрикт).
I.2 ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
КД БиХ је класификација свих економских дјелатности у БиХ, која је израђена на основу “Статистичке
номенклатуре економских активности Европске уније – NACE Rev.1.1 4)” и може да се пореди са
међународном стандардном индустријском класификацијом свих економских дјелатности Уједињених
нација - ISIC Rev.3 5).
КД БиХ је у потпуности преузета статистичка класификација економских дјелатности Европске уније,
NACE Rev.1.1, која је само додатно разрађена до нивоа подразреда (шифра дјелатности одређена са 5
цифара). Ови подразреди одражавају специфичности Босне и Херцеговине, посебно њена два ентитета
(Федерација Босне и Херцеговине и Република Српска) и засебне административне јединице Дистрикта
Брчко Босне и Херцеговине (у даљњем тексту Дистрикт).

4)

Statistical Classification of Economic Activities in the Evropean Community, NACE Rev. 1.1
NACE Rev.1.1 је ажурирана верзија NACE Rev. 1, а објављена је 19. децембра 2001. као "Пропис Савјета EУ (EEC),
број 29/2002 o измјенама и допунама прописа Савјета министара Европске заједнице (EEC) број 3037/90 o
статистичкој класификацији економских дјелатности Европске заједнице".
NACE Rev. 1.1 je у примјени у земљама чланицама Европске уније од 1. јануара 2003.
NACE Rev.1 je основна класификација дјелатности Европске уније, објављена 24. октобра 1990. као "Пропис Савјета
министара Европске заједнице број 3037/90" (Council Regulation (EEC) No 3037/90 on the statistical classification of
economic activities in the European Community). Савјет министара Европске заједнице je одобрио овај пропис 9.
октобра 1990.
5)
ISIC Rev.3 - International Standard Industrial Classification of all Economic Activities, Third Revision, United Nations,
Statistical Papers, Series M, No 4, Rev. 3, New York 1990.

7

I.3 СТРУКТУРА И СИСТЕМ ОЗНАЧАВАЊА КД БИХ
I.3.1

Структура

КД БиХ има сљедеће хијерархијске категорије груписања привредних и других дјелатности:
- подручје (означено једнословном абецедном шифром),
- потподручје (означено двословном абецедном шифром),
- област (означена двоцифреном бројчаном шифром),
- грана (означена троцифреном бројчаном шифром),
- разред (означен четвероцифреном бројчаном шифром),
- подразред (означен петоцифреном бројчаном шифром).
Класификација дјелатности – КД БиХ . има 17 подручја, 31 потподручје, 62 области, 224 гране, 514 разреда
и 625 подразреда.
I.3.2

Шифарски систем КД БиХ

Шифарски систем КД БиХ приказан је у Табели 1 и обухвата:
– подручје (section), означено једнословном абецедном шифром,
први ниво
међуниво
– потподручје (subsection), означено двословном абецедном шифром,
други ниво
– област (division), означена двоцифреном бројчаном шифром,
трећи ниво
– грана (group), означена троцифреном бројчаном шифром,
четврти ниво – разред (class), означен четвероцифреном бројчаном шифром,
пети ниво
– подразред (subclass), означен петоцифреном бројчаном шифром.
Формирање и бројчано означавање петоцифрених подразреда КД БиХ извршено је конзистентно како би се
у класификацији дјелатности КД БиХ задржала укупност преузете структуре и садржаја из NACE Rev.1.1.
При том је коришћен сљедећи поступак:
a)
b)

рашчлањеним изворним разредима NACE Rev.1.1 иза четвероцифрене бројчане ознаке
додијељена је још једна бројчана ознака: 1, 2 …н, зависно од броја формираних подразреда, и
нерашчлањеним изворним разредима NACE Rev.1.1, који су преузети у
КД БиХ , без даљњег рашчлањивања додијељена је додатна ознака "0" иза четвероцифреног
нивоа разреда, и то из практичних разлога (обрада података).

ТАБЕЛА 1 Хијерархијски нивои класификације дјелатности – КД БиХ
НАЗИВ НИВОА
подручје
потподручје
област
грана
разред
подразред

СИСТЕМ
ОЗНАЧАВАЊА
А–Q
CA – DN
01 – 99
01.1 – 99.0
01.11 – 99.00
01.111 – 99.000

ВРСТА
ОЗНАКЕ
једнословна
двословна
двоцифрена
троцифрена
четвероцифрена
петоцифрена

УКУПНО
17
31
62
224
514
625

У Табели 2 приказан је број наслова унутар сваког хијерархијског нивоа КД БиХ по појединачним
подручјима КД БиХ , све до најнижег нивоа – подразреда.
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ТАБЕЛА 2 Основна структура и број наслова КД БиХ по хијерархијским нивоима
Број наслова по хијерархијским нивоима
Ознаке и називи подручја КД БиХ

Подразреди
ПотподОбласти Гране Разреди
Разра- Без
ручја
Укупно
ђени разраде

А

Пољопривреда, лов и шумарство

1

2

6

14

25

18

7

B

Рибарство

1

1

1

2

3

2

1

C

Вађење руда и камена

2

5

13

16

21

9

12

D

Прерађивачка индустрија

14

23

103

242

254

24

230

Е

Производња и снабдијевање
електричном енергијом, гасом и водом
Грађевинарство

1

2

4

7

10

4

6

1

1

5

17

21

7

14

1

3

19

79

98

28

70

H

Трговина на велико и трговина на мало;
поправка моторних возила, мотоцикла и
предмета за личну употребу и
домаћинство
Угоститељство

1

1

5

8

15

11

4

I

Саобраћај, складиштење и комуникације

1

5

14

21

24

6

18

Ј

Финансијско посредовање

1

3

5

12

14

4

10

К

Пословање некретнинама,
изнајмљивање и пословне дјелатности
Државна управа и одбрана; обавезно
социјално осигурање

1

5

23

39

43

8

35

1

1

3

10

37

34

3

М
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I.3.3

Правила коришћена у обликовању КД БиХ

Сви концепти и дефиниције који се користе у овом поглављу у цјелини су преузети из концепта и
дефиниција NACE Rev.1.1, јер је КД БиХ преузела структуру и описе изворног прописа и Увода у NACE
Rev.1.1, па тако и изворне концепте и дефиниције. Само су за намјенски уведену категорију подразреда
коришћени бх. концепти.
I.3.3.1

Главни критеријуми

ЕУ класификација дјелатности – NACE Rev.1.1, а тиме и класификација дјелатности Босне и Херцеговине КД БиХ, формирана је тако да омогући категоризацију података који се односе на "статистичке јединице", а
то су у овом случају пословне јединице (јединице дјелатности) које се баве неком пословном дјелатношћу,
на примјер: индивидуално постројење или група постројења која чине неку економску цјелину, као што је
предузеће. У статистичкој примјени КД БиХ представља основу за припрему широког дијапазона
статистичких података и резултата (оутпут, инпути у производни процес, инвестиције и финансијске
трансакције) о овим јединицама.
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Систем класификације дјелатности зависи од примјене прописаних описа дјелатности и статистичких
јединица које се разврставају у ту дјелатност.
Главни критеријуми коришћени за издвајање и опис области и грана КД БиХ (хијерархијски нивои
означени двоцифреном и троцифреном шифром) односе се на оне особине дјелатности пословних јединица
које су стратешки важне за одређивање степена међусобне сличности јединица у односу на њихову
структуру и одређене економске односе. Главни критеријуми за одређивање области и грана, тј. главни
аспекти дјелатности, су:
•
особине произведених роба и услуга,
•
намјена производа и услуга,
•
инпути, процес и технологија производње.
Важност која је додијељена овим критеријумима разликује се од једне до друге категорије. У многим
случајевима, нпр. у дјелатностима производње хране, у индустрији текстила, одјеће и коже, производњи
машина и опреме, те у услужним дјелатностима, критеријуми су врло сродни тако да проблем одређивања
важности заправо не постоји.
У случају полупроизвода често се највећа важност придаје физичком саставу и степену обраде производа.
У случају робе за чију се производњу користе сложени производни процеси често се даје приоритет крајњој
намјени, технологији и организацији производње, а не физичком саставу производа.
Критеријуми који се односе на облике и начине повезивања дјелатности унутар исте пословне јединице
(нпр. предузећа) и између различитих пословних јединица заузимају централно мјесто у дефиницији
разреда (хијерархијски ниво означен четвероцифреном шифром). Њихова је намјена да у већини случајева
обезбиједе могућност разврставања појединачних статистичких јединица (превасходно предузећа и
јединица једноврсне дјелатности) у одговарајуће разреде КД БиХ и да при томе јединице које се
разврставају у један разред буду међусобно што је могуће сличније по врсти дјелатности коју или које
обављају.
Разреди КД БиХ дефинисани су тако да сљедећа два услова буду задовољена у максимално могућој мјери:

־

да производња одређених категорија тј. група роба или услуга које су карактеристичне за дати
разред чини главнину оутпута јединица разврстаних у тај разред и

־

да разред обухвата јединице које производе већину категорија (група) роба или услуга које га
карактеришу.

Подразреди КД БиХ су рашчлањени тако да сљедећа три услова буду задовољена у максимално могућој
мјери:

I.3.3.2

־

да је производња одређених категорија роба или услуга које обиљежавају дати подразред
хомогена и економски важна на нивоу сваког ентитета, а тиме и на нивоу БиХ,

־

да је производња одређених категорија роба или услуга, које карактеришу дати подразреди,
специфична за неки од ентитета а тиме и за БиХ (у супротном не би била видљива) или се
очекује њихов брз развој и продор на тржиште,

־

да се обезбиједи, на нивоу ентитета и на нивоу БиХ, могућност поређења података о производњи одређених категорија роба или услуга, које карактеришу дати подразред, са историјским
подацима о њиховој производњи и сличних категорија роба или услуга (прикупљених кроз
различита статистичка истраживања).
Остали критеријуми

КД БиХ не разликује облик својине, врсту правног организовања или начин пословања јер ти критеријуми
нису повезани са карактеристикама саме дјелатности. Јединице које обављају исту врсту економске
дјелатности разврставају се на исти начин независно од тога да ли је ријеч о инкорпорисаним предузећима,
самосталним предузетницима или држави и без обзира на то да ли матично предузеће обухвата више од
једне јединице.
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Разврставања према облику својине, врсти организације или начину пословања изводе се независно од
разврставања према дјелатности. Међутим, повезивање КД БиХ са другим класификацијама обезбиједиће
корисне додатне податке.
На сличан начин разврставају се пословне јединице према главној економској дјелатности коју обављају,
независно од тога да ли се посао обавља електричним или ручним уређајима, да ли се ради у фабрици или у
домаћинству, што значи да модерне технологије у односу на традиционалну немају никакву предност и не
представљају критеријум разврставања.
I.3.3.2.1 Тржишне и нетржишне дјелатности
У структури КД БиХ разлика између тржишних и нетржишних дјелатности није узета у обзир, као што је то
био случај у старој класификацији дјелатности (ЈКД) 6), иако и у КД БиХ постоје неки подразреди који су у
правилу нетржишни (нпр. одређени подразреди области 75), те подразреди дјелатности који могу да буду и
тржишни и нетржишни.
I.3.3.2.2 Дјелатности описане производима
Било који ниво класификације економских дјелатности може да се опише оутпутом својих
карактеристичних роба и услуга. Међутим, увијек треба прво да се узме у обзир опис дјелатности јер је у
неким случајевима класификација дјелатности дефинисана на основу процеса или сировине, а не самог
производа. Веома је корисно да се у свакодневној статистичкој пракси консултује класификација производа
по дјелатностима базирана на стандарду Европске уније CPA 2002 7), која спецификује карактеристичне
производе појединачних дјелатности.
I.4 ПРИМЈЕНА КД БИХ
КД БиХ се у складу са Законом о класификацији дјелатности у Босни и Херцеговини и према Одлуци о
класификацији дјелатности Босне и Херцеговине обавезно користи за: евидентирање, прикупљање,
припрему, похрањивање, обраду, компилацију, анализу, публиковање и груписање по дјелатностима,
података значајних за праћење стања и кретања на економском, демографском и социјалном подручју на
нивоу Босне и Херцеговине, ентитетa и Брчко Дистриктa.
Генерално, КД БиХ се примјењује:
- при праћењу промјена у стању економије и за доношење мјера економске и социјалне политике;
- у службеној статистици, систему информирања, евиденцији и планирању развоја;
- у прикупљању, обради и објављивању података према дјелатностима, уз обезбјеђивање
међународног поређења;
- склапању уговора и извршавању међународних обавеза;
- у научноистраживачком и аналитичком раду;
- за упис дјелатности у статистичке, административне и регистре посебних намјена.
Класификација дјелатности – КД БиХ је обавезујући стандард за примјену у цијелој земљи и за
међународну размјену података.
У примјени КД БиХ неопходно је, у највећој могућој мјери, да се обезбиједи раздвајање статистичких од
фискалних и осталих нестатистичких циљева.
I.4.1

Ступање на снагу и имплементација КД БиХ

КД БиХ ступила је на снагу на основу Одлуке о класификацији дјелатности БиХ, а за статистичке и аналитичке
потребе примјењиват ће се најкасније у року од 120 дана од дана почетка примјене Закона о класификацији
дјелатности у Босни и Херцеговини у свим статистичким истраживањима и пословним регистрима.

6)
7)

Јединствена класификација дјелатности - ЈКД, која се користила у ФБиХ до 1995, a у Републици Српској до 1997.
Statistical Classification of Product by Activity in the Evropean Economic Community, 2002 version, која је у примјени у
земљама чланицама Европске уније од 1. јануара 2003.
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I.4.2

Измјене КД БиХ

Статистичке класификације нису статична категорија. Разлог је у чињеници да се привреда и њена
структура мијењају током времена, нове технологије стварају нове дјелатности и производе који добијају
све већу важност, док неке друге дјелатности постепено губе на важности. Како би статистичке
информације о структури економије задржале своју актуелност, неопходно је да с времена на вријеме
ревидирају класификације. То не смије да буде пречесто и у кратким интервалима јер свака ревизија
класификација има негативан учинак зато што изазива прекид временских серија и захтијева њихову
реконструкцију. Еуростат и УН су постигле договор о истовременим ревизијама основних економских
класификација тако да је сљедећа значајна ревизија класификације дјелатности предвиђена за 2007. годину.
У складу с тим мора да се планира сљедећа ревизија КД БиХ и ступање на снагу ревидиране класификације
сагласно роковнику “Операције 2007”, тј. оно мора да буде у складу са ступањем на снагу ревидираних
свјетских и европских статистичких класификација дјелатности.
I.5 ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ДЕФИНИЦИЈЕ
Статистичка примјена КД БиХ заснива се на важећим прописима и пратећим препорукама и упутствима
Европске уније и Уједињених нација, превасходно:
- Увод у NACE Rev.1.1,
- Увод у ISIC Rev.3,
- Пропис Савјета министара Европске заједнице број 696/93 о статистичким јединицама за
посматрање и анализу производног система ЕУ,
- Пропис Савјета министара Европске заједнице број 2186/93 о координацији Европске уније у
успостављању пословног регистра за статистичке сврхе (статистичког бизнис регистра) 8),
- Приручник са препорукама за успостављање и развој статистичког бизнис регистра 9), Прва
ревизија, март 2003. Овај приручник нема правну снагу прописа, али даје смјернице за
интерпретацију прописа број 2186/93 и информације за вођење активности на даљњем развоју
бизнис регистра,
- Увод у Систем националних рачуна Уједињених нација SNA 93 10),
- Увод у европски систем интегрисаних економских рачуна ESA 95 11)
I.5.1

Дјелатност

Под дјелатношћу се подразумијева комбинација ресурса као што су опрема, рад, техника производње,
информативне мреже или производи чији је резултат одређена роба или услуга. Дјелатност је одређена
инпутом производа (добара или услуга), производним процесом и оутпутом производа.
Већина пословних, посебно производних јединица, стварно обавља неколико различитих дјелатности, те је
управо због тога неопходно да се одреди категорија сваке од тих дјелатности. Користе се три категорије:
главна, споредна и помоћна дјелатност.
I.5.1.1

Главна дјелатност (Principal activity)

је она дјелатност која у највећој мјери учествује, тј. доприноси формирању укупне додане вриједности
економске цјелине која се посматра. Главна дјелатност одређена на овај начин не мора обавезно да покрива
50% или више укупне додане вриједности посматране економске цјелине. Детаљи и метода одређивања
главне дјелатности (“top-down” метод) описани су у 1.6.1.1.
I.5.1.2

Споредна дјелатност (Secondary activity)

је свака друга дјелатност економске цјелине која као резултат даје одређену робу или услуге.
8)

Council Regulation (EEC) No 2186/93 of 22 July 1993 on Community co-ordination in drawing up business registers for
statistical purpose
9)
Business register – The Recommendations Manual 2003, First Revision - March 2003
10)
UN System of National Accounts 1993 - SNA 93 (ISBN 92-1-161352-3)
11)
European System of Integrated Economic Accounts (ESA 95), harmonized with SNA 95, adopted by the Council of EU,
Regulation No. 2223/96 of 25 June 1996

12

I.5.1.3
Помоћна дјелатност (Ancilliary activity)
је дјелатност која се обавља као помоћ при обављању главне и/или споредне дјелатности, као што је то на
примјер рачуноводство, транспорт, складиштење, набавка, маркетинг, поправка и одржавање итд. Помоћне
дјелатности су оне дјелатности које постоје само да би омогућиле и пружиле потребну подршку главним
производним дјелатностима неке економске цјелине обезбјеђујући им нетрајне тј. потрошне (non-durable)
производе и услуге. Резултат главних и споредних дјелатности су производи и услуге који се продају
трећим лицима, док се производи и услуге који су резултат помоћних дјелатности не испоручују, тј. не
продају трећим лицима.
Међутим, ако се главна и/или споредне дјелатности неке пословне јединице и припадајуће помоћне
дјелатности (на примјер рачунски центар) обављају на различитим географским локацијама, било би
пожељно да се прикупе засебне информације о различитим локалним јединицама, и то оне категорије
података које морају да се разврстају сходно географским подручјима.
Помоћна дјелатност мора да задовољи сљедеће услове:
a) да служи само одређеној пословној јединици или јединицама за које је везана и да њени производи
или услуге не смију да се продају на тржишту,
b) да се сличне дјелатности и у упоредивом обиму обављају у сличним пословним јединицама,
c) да су производи услуге или, у изузетним случајевима, нетрајна роба, који не улазе у састав
излазних производа (оутпута) дате пословне јединице,
d) да учествује у текућим трошковима дате пословне јединице али да не учествује у формирању бруто
инвестиција у фиксни капитал, тј. да не производи робе и услуге које су дио фиксне активе.
I.5.2
I.5.2.1

Статистичке јединице
Појам

Статистичке јединице у пословној статистици су аутономне институције или њихови дијелови који се баве
неким економским дјелатностима. Статистичке јединице се баве економским трансакцијама роба и услуга и
при томе ангажују сопствену радну снагу за производњу роба и услуга које могу да се продају, дају другима
без накнаде или да се користе за даљњу производњу.
I.5.2.2

Основне карактеристике

Економске активности обављају аутономне институције или њихови дијелови који имају себи својствену
правну и организациону структуру. Међутим, често долази до значајних и брзих промјена организационих
облика, својине, производног асортимана, производних процеса, локација, удруживања, раздруживања и сл.
Исто тако, аналитички захтјеви су различити за разне врсте статистичких истраживања и тражених
резултата. У пракси већина пословних јединица обавља више различитих дјелатности. За стварање
комплетне статистичке слике о индустријским и другим привредним дјелатностима потребне су врло
различите информације, али организациони ниво на ком је упутно да се прикупљају и групишу
информације варира зависно од типа података и крајње намјене података.
Како би се ускладили различити захтјеви и обезбиједило прикупљање, обрађивање, посматрање и анализа
статистичких података тако да се добију цјеловити резултати, који међусобно могу да се пореде на
државном и међународном нивоу, неопходно је да се ограниче и стандардизују статистичке јединице тј.
утврди заједничка фамилија статистичких јединица (family of statistical units) која ће се обавезно користити
у статистичким истраживањима и обради података. Стандардизација мора да се примијени и на дефиниције
и на класификацију статистичких јединица и њихових активности. Статистичка јединица служи као
средство помоћу ког се на једнозначан, али ипак довољно детаљан начин, оцјењују различити аспекти
економије, с обзиром да обезбјеђује јединствен основ за упоређивање.
Статистичке јединице за које се прикупљају или компилирају подаци морају да буду, у највећој могућој
мјери, хомогене и то у односу на економски сектор, дјелатност и географски регион.
Други захтјев који се поставља на статистичке јединице је расположивост података о њиховој дјелатности.
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Важна карактеристика статистичких јединица је њихова аутономност у доношењу одлука, тј. својство да
могу да стварају финансијске обавезе и могу да посједују материјална и нематеријална средства.
I.5.2.3

Статистичке јединице по функцији коју обављају

Статистичке јединице, по својој функцији, могу да буду:
 ־јединице за компилацију статистичких података (јединице посматрања и аналитичке
јединице) и

־

јединице за прикупљање података (извјештајне јединице).

I.5.2.3.1 Јединице посматрања (Observation units)
су оне јединице за које се компилирају статистички резултати с циљем да се прате њихове карактеристике.
Основно ограничење које се поставља на јединицу посматрања је њена аутономност у односу на
финансирање и процес производње, тако да под јединицом посматрања може готово увијек да се
подразумијева институционална јединица. Ово као резултат има два типа јединица посматрања:
1.
јединице које су потпуно аутономне у односу на све функције у вези са финансирањем и
процесом производње (предузеће), што значи да јединица:
o мора да буде везана за тржиште и у стању да одређује цијене сопствених
производа,
o мора да буде комплетна, тј. мора да контролише све функције неопходне за
вршење својих дјелатности;
2.
јединице које су аутономне само у односу на процес производње (нпр. јединице у саставу
предузећа). Аутономија у доношењу одлука значи да такве јединице имају административну
евиденцију о свим основним карактеристикама процеса.
I.5.2.3.2 Аналитичке јединице (Analytical units)
се најчешће формирају раздвајањем или груписањем јединица посматрања, а ово раздвајање или груписање
се врши на бази процјена и импутација, тако да се обезбиједи детаљније и хомогеније компилирање
статистичких резултата, које не би било могуће коришћењем само података о јединицама посматрања.
Примјер аналитичке јединице је уско дефинисани појам “јединице у саставу” (establishment) у SNA 93.
I.5.2.3.3 Извјештајне јединице (Reporting units)
су јединице од којих се тражи да доставе податке. То могу да буду саме јединице посматрања или сасвим
одвојене јединице, као на примјер књиговодствене агенције које попуњавају упитнике за своје клијенте. У
општем случају то је јединица којој се шаље упитник.
I.5.3

Статистичке јединице и међународно поређење статистичких података

Међународно поређење статистичких података и резултата различитих земаља не може да се обезбиједи
уколико се не утврди заједничка листа стандардних статистичких јединица које обавезно морају да се
користе у њиховим статистичким системима. Ове стандардне статистичке јединице се користе превасходно
за формирање статистичког пословног регистра, као основе и оквира за спровођење свих статистичких
истраживања у некој земљи. Статистички пословни регистар представља спону између организационих
облика пословних јединица и стандардно структурисаних статистичких јединица, а при томе се статистичке
јединице разврставају сагласно важећој класификацији дјелатности.
Изабране статистичке јединице се користе у статистичким истраживањима за прикупљање, обраду,
дистрибуцију, објављивање и статистичку анализу података груписаних или рашчлањених по разним
нивоима класификације дјелатности.
Међународно поређење се обезбјеђује коришћењем стандардних дефиниција статистичких јединица, које су
утврђене прописом Савјета министара Европске заједнице о статистичким јединицама за посматрање и
анализу производног система ЕУ-а број 696/93. Овај пропис се базира на сљедећим основним поставкама:
− Број статистичких јединица које ће се користити у систему производње мора да буде рационално
ограничен,
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−
−

Статистичке јединице морају да буду директно везане за дефиниције и описе који су дати у уводу
међународно признатих класификација дјелатности ISIC Rev.3.1 и NACE Rev.1.1 и у системима
националних рачуна SNA 93 односно ESA 95
Производни систем обухвата све јединице које су укључене у процес производње и све економске и
финансијске трансакције које обављају ове јединице.

Пропис о статистичким јединицама за посматрање и анализу производног система ЕУ, такозваним
"статистичким јединицама производног система" (statistical units of the production system) даје дефиницију
сљедећих стандардних статистичких јединица:
• Предузеће
• Институционална јединица
• Група предузећа
• Јединица једноврсне дјелатности
• Јединица хомогене производње
• Локална јединица
• Локална јединица једноврсне дјелатности
• Локална јединица хомогене производње.
Детаљан опис наведених статистичких јединица дат је у пропису Савјета министара Европске заједнице о
статистичким јединицама за посматрање и анализу производног система ЕУ-а број 696/93.
Однос између различитих врста статистичких јединица илуструје сљедећа табела:
Дјелатност
Једна или више дјелатности
Само једна дјелатност

Врста статистичке јединице
Једна или више
Само једна локација
локација
Предузеће
Локална јединица
Институционална
јединица
ЈЈД
Локална ЈЈД
ЈХП
Локална ЈХП

I.6 РАЗВРСТАВАЊЕ ПО ДЈЕЛАТНОСТИМА
КД БиХ је обавезан стандард и за разврставање пословних субјеката (правних и физичких лица) и за вођење
пословних и других регистара Босне и Херцеговине. Разврставање по дјелатностима пословних и других
субјеката обављају надлежни органи на нивоу Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко Дистрикта, у складу
са законима и другим прописима Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко Дистрикта.
Сваки пословни субјекат се разврстава на основу дјелатности које обавља. У неким случајевима јединица не
може да се разврста без узимања у обзир њених веза с другим јединицама.
Пословни субјекти и њихови дијелови разврставају се према потреби у подручја, потподручја, области,
гране, разреде и подразреде КД БиХ, у складу са дјелатностима које обављају.
Ако пословни субјекат обавља више дјелатности, разврстава се према дјелатности коју претежно обавља.
Сходно дефиницијама из Увода у NACE Rev.1.1, пословним јединицама које обављају одређене дјелатности
утврђују се главна, споредне и помоћне дјелатности на основу јасно утврђених критеријума. Разврставање
карактеристичних пословних јединица по дјелатности врши се превасходно у циљу формирања и
одржавања посебних административних и статистичких регистара и различитих адресара, који служе као
полазни основ за сваки систематичан рад у области статистике, али и у другим подручјима живота и рада.
Критеријуми за разврставање статистичких јединица из увода у NACE Rev.1.1 наведени су у ЕУ стандарду
“Пропис о статистичким јединицама за посматрање и анализу производног система ЕУ-а” , а усклађени су с
методолошким оквиром SNA 93 и ESA 95.
Главна дјелатност се одређује примјеном такозваног “top-down” метода (од вишег према нижем нивоу), и
то као дјелатност која у највећој мјери учествује, тј. доприноси формирању укупне додане вриједности
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економске цјелине која се посматра. Главна дјелатност одређена на овај начин не мора обавезно да покрива
50% или више укупне додане вриједности посматране економске цјелине. Детаљи “top-down ” метода
описани су у 1.6.1.1.
Сходно класификацији дјелатности разврставају се пословни субјекти (правна и физичка лица) на основу
дјелатности које обављају у складу са законским прописима. Основни критеријум за разврставање
пословних субјеката мора да буде функционалан. То значи да пословни субјекти треба да се разврставају у
главну дјелатност према оној дјелатности коју стварно обављају, а не према организационом облику,
статусу, својини, начину производње и слично.
I.6.1

Основна правила разврставања према КД БиХ

Економске дјелатности су дефинисане у КД БиХ . Пословна јединица може да обавља једну или више
економских дјелатности које припадају једној или неколицини позиција у КД БиХ . Јединице се
разврставају сходно својој главној дјелатности. Главна дјелатност је она у којој је остварен највећи удио у
доданој вриједности јединице по базним цијенама.
У једноставном случају, уколико јединица на нивоу подразреда обавља само једну дјелатност, разврставање
дјелатности те јединице одређено је оном позицијом у КД БиХ која обухвата дјелатност те јединице.
Уколико јединица на нивоу подразреда обавља више од једне дјелатности, али све припадају истој позицији
у КД БиХ, разврставање дјелатности те јединице одређено је оном позицијом у КД БиХ у којој су
обухваћене све те дјелатности.
У случају када јединица на нивоу подразреда обавља дјелатности које припадају различитим позицијама у
КД БиХ, неопходна је примјена правила за одређивање главне дјелатности. У једноставном случају када
једна дјелатност на нивоу подразреда има удио већи од 50% додане вриједности, то одређује разврставање
јединице.
Када јединица обавља дјелатности које припадају двјема различитим позицијама у КД БиХ, увијек ће једна
позиција имати удио већи од 50% додане вриједности сем у врло ријетком случају када обје дјелатности
различитих позиција у КД БиХ имају једнаке удјеле од 50%.
У много сложенијим случајевима када јединица обавља више од двије дјелатности које припадају у више
различитих позиција у КД БиХ, а ниједна од њих нема удио већи од 50% додане вриједности, разврставање
јединице по дјелатности мора да се одреди употребом “top-down” метода.
I.6.1.1

“TOP-DOWN” метод

Метод “top-down” слиједи хијерархијско правило сходно ком разврставање јединице на нижем нивоу
класификације мора да буде у складу с разврставањем јединице на вишим нивоима. Да би тај услов био
задовољен, процес почиње идентификацијом важних позиција на вишем нивоу и напредује према нижим
нивоима класификације на сљедећи начин:
1. Одреди се подручје КД БиХ које има релативно највећи удио у доданој вриједности.
2. Унутар тог подручја одреди се област КД БиХ која има релативно највећи удио у доданој
вриједности унутар тог подручја.
3. Унутар ове области одреди се грана КД БиХ која има релативно највећи удио у доданој вриједности
унутар области.
4. Унутар те гране одреди се разред КД БиХ који има релативно највећи удио у доданој вриједности
унутар те гране.
5. Унутар тог разреда одреди се подразред КД БиХ који има релативно највећи удио у доданој
вриједности тог разреда. Тај подразред одређује главну дјелатност.
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Примјер:
Извјештајна јединица може да обавља сљедеће дјелатности:
Подручје
D

G

Област
28

Подразред
28.710

29

29.310
29.410

34

29.530
29.550
34.300

51

51.140
51.880

К

74

74.200

Опис подразреда
Производња челичне буради и сличних посуда од
челика
Производња трактора за пољопривреду и шумарство
Производња ручних преносивих алата са сопственим
погоном
Производња машина за индустрију хране, пића и дувана
Производња машина за индустрију хартије и картона
Производња дијелова и прибора за моторна возила и
њихове моторе
Посредовање у трговини машинама, индустријском
опремом, бродовима и авионима
Трговина на велико пољопривредним машинама,
прибором и справама, укључујући и тракторе
Архитектонске и инжињерске дјелатности и техничко
савјетовање

Удио
7%
8%
3%
21%
8%
5%
7%
28%
13%

Главна дјелатност се одређује на сљедећи начин:
1. Одреди се подручје
Подручје D
Подручје G

Подручје К

Прерађивачка индустрија
Трговина на велико и мало; поправка моторних
возила, мотоцикла те предмета за личну употребу
и домаћинство
Пословање некретнинама,
изнајмљивање и пословне дјелатности

52%
35%

13%

2. Одреди се област
Област 28
Област 29
Област 34

Производња металних производа, сем машина
и опреме
Производња машина и уређаја, д.н.
Производња моторних возила,
приколица и полуприколица

7%
40%
5%

3. Одреди се грана
Грана 29.3
Грана 29.4
Грана 29.5

Производња машина за пољопривреду и шумарство
Производња алатних машина
Производња осталих машина за
специјалне намјене

8%
3%
29%

Производња машина за индустрију
хране, пића и дувана
Производња машина за индустрију
хартије и картона

21%

4. Одреди се разред
Разред 29.53
Разред 29.55

8%

5. Одреди се подразред
Подразред 29.530
Подразред 29.550

Производња машина за индустрију
хране, пића и дувана
Производња машина за индустрију
хартије и картона

21%
8%
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Главна дјелатност је, сходно томе, подразред дјелатности 29.530 – Производња машина за индустрију
хране, пића и дувана. Да је разврставање било извршено директно према подразреду дјелатности који има
највећи удио у доданој вриједности, то би довело до погрешног резултата јер би се предузеће разврстало
изван прерађивачке индустрије, у подразред 51.880 – Трговина на велико пољопривредним машинама,
прибором и справама, укључујући и тракторе.
“Top-down” метод задовољава начело сходно ком се разврставање по дјелатности на нижим нивоима врши
у складу са главном дјелатности јединице, на вишим нивоима 12). На нижим нивоима класификације удио у
доданој вриједности оне позиције КД БиХ, тј. дјелатности која је резултат разврставања по “top-down“
методу, не мора неопходно да буде већи од 50% укупне додане вриједности јединице која се разврстава.
Што се иде даље од виших према нижим нивоима хијерархијске структуре КД БиХ, ово ће бити све чешћи
случај. Теоретски, такође је могуће да се наиђе на ситуацију да на вишем нивоу хијерархијске структуре КД
БиХ ниједна позиција нема удио већи од 50% укупне додане вриједности јединице.
У правилу, “top-down“ метод дозвољава да се одреди главна дјелатност јединице на најнижем
хијерархијском нивоу класификације дјелатности. У пракси, потребно је да се метод примијени на оном
најнижем нивоу који се стварно јавља у специфичној примјени. То на примјер може да буде ниво области
или групе, ако се ради специфичној примјени.
I.6.2

Алтернативни критеријуми разврставања

Да би се одредила главна дјелатност јединице, морају да буду познати подаци о удјелима појединих
дјелатности које припадају различитим позицијама у КД БиХ у укупној доданој вриједности те јединице
Међутим, у пракси често није могуће да се добију подаци о доданој вриједности различитих дјелатности те
се разврставање по дјелатности обавља употребом замјенских критеријума. Ти критеријуми могу да буду:
Везани за оутпут:
 ־бруто оутпут јединице који може да се групише по робама или услугама које су
карактеристичне за сваку поједину дјелатност коју јединица обавља,
 ־вриједност продаје група производа које су карактеристичне за сваку поједину дјелатност коју
јединица обавља.
Везани за инпут:
 ־плате и наднице које могу да се групишу по појединим дјелатностима коју јединица обавља,
 ־запосленост по појединим дјелатностима према удјелу запослених у различитим дјелатностима
које јединица обавља.
Наведени допунски критеријуми морају да се користе умјесто недоступних података о бруто доданој
вриједности, с тим да се настоји добити најбоља могућа апроксимација резултата који би се добили на
основу додане вриједности, тј. најбоља замјена података о доданој вриједности. Употреба допунских
критеријума не мијења методе одређивања главне дјелатности или правила “top-down“ метода. Они су само
оперативна апроксимација података о доданој вриједности.
Међутим, једноставна употреба наведених критеријума понекад може да доведе до забуне. То ће увијек
бити случај када структура допунских критеријума није пропорционална доданој вриједности која није
доступна.
I.6.3
I.6.3.1

Посебна правила везана уз одређена подручја КД БиХ
Подручје G - Трговина на велико и мало; поправка моторних возила, мотоцикла и предмета
за личну употребу и домаћинство

У КД БиХ трговина на велико и мало обухвата све јединице чија главна дјелатност укључује куповину
преносивих роба (transportable goods) и њихову препродају и/или обављање посредничке функције између
продавача и купаца робе. Овакве робе су само предмет руковања и паковања, оне се не трансформишу
12)

У једноставним случајевима, када јединица обавља само једну или двије дјелатности, такође може да се употријеби
“top-down“ метод. Међутим, у тим случајевима се разврставање таквих јединица по дјелатности обавља непосредно,
без изричите примјене “top- down“ метода.
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суштински, по својој природи, саставу или облику.
Трговина на велико и мало обухвата не само директно трговање између двије стране него и трговање у име
и за рачун једне или више трећих страна. Међутим, битно је да главна дјелатност буде трговина
производима који се нису суштински промијенили, тј. нису се промијенили више него што је то уобичајена
пракса сваког продавача.
Руковање робом које је уобичајено у трговини не утиче на основне особине робе, те може да укључује нпр.
сортирање, одвајање, мијешање и паковање. У трговини на велико постоје бројне гране економске
дјелатности у којима су поступци уобичајени у трговини од велике важности. Типичан примјер је
препакивање робе прије испоруке у трговине на мало.
Укључене су и пратеће услуге које подржавају продају производа, нпр. испорука и инсталација
електричних апарата.
Трговина преко посредника и трговина на велико су разврстане у једну заједничку област у КД БиХ , а при
томе се трговина преко посредника сврстава у једну засебну грану - (51.1), док се трговина на велико
разврстава у шест грана (51.2 – 51.9).
Посебна област је издвојена за трговину на мало, а унутар ње је издвојено шест различитих грана које
покривају различите аспекте трговине на мало и једна додатна грана за поправку предмета за личну
употребу и домаћинство. Трговина моторним возилима, заједно с одржавањем и поправком моторних
возила и продајом горива на мало, чини област 50.
I.6.3.1.1 Посредовање у трговини
Грана 51.1 - Посредовање у трговини на велико обухвата све јединице чија је главна дјелатност трговина
робама у име и за рачун трећих лица. То могу да буду комерцијални агенти, брокери или трговачка
удружења, који врше трансакције за рачун трећих лица. Међутим, посредовање у трговини на мало се не
исказује посебно, него се разврстава у одговарајући подразред области 52.
I.6.3.1.2 Трговина на велико
У гранама трговине на велико обухваћене су све јединице чија се економска дјелатност састоји превасходно
од препродаје роба у сопствено име и за сопствени рачун трговцима на мало, индустријским,
комерцијалним, институционалним или професионалним корисницима или другим трговцима на велико.
Трговина на велико разврстава се само сходно распону производа. Други критеријуми се не узимају у
обзир, нпр. да ли је то продаја на велико домаћих производа, увозна и/или извозна трговина итд.
I.6.3.1.3 Трговина на мало
У гранама трговине на мало, 52.1 до 52.6 КД БиХ, обухваћене су све јединице чија се економска дјелатност
састоји превасходно од продаје роба за сопствени рачун или за рачун трећих лица, и то претежно
домаћинствима.
Трговина на мало углавном се обавља на просторима који су доступни свима. Међутим, постоје и други
облици малопродаје као што су продаја посредством поште, путем телефона или интернета, продаја из
покретних возила и на привременим локацијама или у складишним просторима.
Трговина на мало прво се разврстава сходно врсти продавнице (трговина на мало у продавницама: гране
52.1 до 52.5; трговина на мало изван продавница: грана 52.6). Трговина на мало у продавницама даље је
подијељена на трговину на мало новом робом (гране 52.1 до 52.4) и трговину на мало половном робом
(грана 52.5). Код трговине на мало новом робом у продавницама постоји даљња разлика између трговине на
мало у специјализованим продавницама (гране 52.2 до 52.4) и трговине на мало у неспецијализованим
продавницама (грана 52.1). Трговина на мало новом робом у специјализованим продавницама даље је
подијељена сходно распону производа који се продају. Наведене агрегације грана морају да се користе као
додатни нивои разврставања у примјени “top-down“ метода. Доље приказана структура области – трговина
на мало треба да се користи при разврставању.
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Област 52
Трговина
52.1-52.6
У продавницама
52.1-52.5
Половном робом
52.5

Поправка
52.7

Изван продавница
52.6

Новом робом
52.1- 52.4

У
неспецијализованим
продавницама 52.1

У специјализованим
продавницама 52.252.4

Даљња подјела сходно распону производа који се продају
Остали могући аспекти малопродајних дјелатности се не узимају у обзир при разврставању према КД БиХ,
нпр. врста услуге (традиционална услуга у продавници на мало или самопослуга), трговине које се воде на
добровољној бази (волонтерске службе), удружења купаца. Исто тако се не прави разлика између
задружних или других облика малопродаје.
Јединице чија главна дјелатност према удјелу у доданој вриједности очигледно спада у трговину на мало у
продавницама, мора даље да се разврстава у један од подразреда 52.110 до 52.500. Након што се одреди
распон проданих производа по појединачним јединицама, разврставање треба да се изврши сходно
сљедећим правилима:
1) Уколико продани производи садрже само производе из једног подразреда КД БиХ, јединица се
разврстава у тај подразред. Примјер: јединица која у својој продавници продаје само пића треба да
се разврста у подразред 52.250.
2) Уколико су продани производи робе из неколико подразреда КД БиХ, треба да се одреди да ли има
неки и који од тих подразреда удио од 50% и већи у доданој вриједности јединице. Јединица треба
да се разврста у тај подразред.
Примјер
1

Дјелатност
52.410
52.420
52.430

Удио
20 %
30 %
50 %

Разврстано у

52.430

Примјер
2

Дјелатност
52.240
52.250
52.330
52.410
Разврстано у

Удио
10 %
10 %
15 %
55 %
52.410

3) Уколико продани производи представљају робе из неколико подразреда КД БиХ, а ниједан од њих
нема удио од 50% и већи у доданој вриједности, потребна је додатна анализа да се утврди
релевантни подразред. За то мора да се користи метод top-down узимајући у обзир наведене
додатне нивое.
Примјер Дјелатност Удио
1
52.420
25 %
52.430
10 %
52.500
40 %
52.620
25 %
Разврстано у
52.500

Примјер Дјелатност
2
52.420
52.430
52.500
52.620
Разврстано у

Примјер Дјелатност
3
15 %
52.420
20 %
52.430
25 %
52.500
52.620
40 %
52.430
Разврстано у
Удио

Удио
5%
10 %
40 %
45 %
52.500
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4) Приликом избора између специјализоване трговине на мало (52.2 – 52.4) и неспецијализоване
трговине на мало (52.1) резултат ће зависити од броја подразреда КД БиХ без обзира на важност
нивоа гране.
5) Уколико продани производи обухватају до четири подразреда КД БиХ из грана 52.2, 52.3 и/или
52.4 од којих ни један нема удио од 50% или већи у доданој вриједности јединице, него сваки
подразред има удио од 5% или већи у доданој вриједности, ријеч је о специјализованој трговини.
Потребно је само да се одреди фокус дјелатности на основу додане вриједности. Главна дјелатност
најприје се одређује избором главне гране, а након тога избором разреда и подразреда унутар те
гране.
Примјер Дјелатност Удио
1
52.210
30 %
52.220
5%
52.310
45 %
52.430
20 %
Разврстано у
52.310

Примјер Дјелатност Удио Примјер Дјелатност
2
3
52.210
30 %
52.210
52.220
15 %
52.220
52.310
40 %
52.310
52.430
15 %
52.430
Разврстано у
52.210
Разврстано у

Удио
20 %
5%
35 %
40 %
52.430

6) Уколико продани производи обухватају робе из пет или више подразреда КД БиХ из грана 52.2,
52.3 и 52.4, а сваки има удио већи од 5% додане вриједности јединице разврставања, али ниједан
нема удио од 50% и већи, тада јединица треба да се разврста као неспецијализована продавница у
грану 52.1. Уколико храна, пиће и дуван обухватају удио од барем 35% додане вриједности,
јединица треба да се разврста у подразред 52.110. У свим другим случајевима јединица треба да се
разврста у подразред 52.120.
Примјер Дјелатност Удио
1
52.210
5%
52.220
10 %
52.310
15 %
52.330
25 %
52.441
5%
Разврстано у
52.120

Примјер Дјелатност Удио Примјер Дјелатност
2
3
52.210
30 %
52.210
52.220
15 %
52.220
52.310
40 %
52.310
52.330
15 %
52.330
52.441
52.441
Разврстано у
52.110
Разврстано у

Удио
5%
5%
40 %
40 %
10 %
52.120

Напомена:
Правила разврставања увијек се базирају на малопродајној дјелатности јединице. Уколико уз своју
малопродају јединица разврставања има и споредну дјелатност, која такође пружа услуге или производи
робе, разврставање јединице у одговарајући подразред КД БиХ у области 52 одређено је само садржајем
њене малопродајне дјелатности.
I.6.3.2

Подручје L - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

Критерији разврставања који се примјењују на пословне јединице у приватном власништву, на аналоган се
начин примјењују и на тијела државне администрације и јавне управе. Управо због тога се сва тијела
државне управе не разврставају у подручје L. Јединице које обављају дјелатности на нивоу државе,
ентитета, дистрикта, кантона, регије или на нивоу локалне самоуправе, и то дјелатности које су специфичне
за друга подручја КД БиХ, разврставају се у одговарајуће подручје а не у подручје L (Државна управа и
одбрана; обавезно социјално осигурање), нпр. јединице које се баве образовањем у подручје М
(Образовање); јединице које се баве заштитом здравља и социјалним збрињавањем у подручје N
(Здравствени и социјални рад).
Конкретан примјер је установа вишег образовања којом управља државна, ентитетска или локална
администрација која се разврстава у подразред 80.300, а дјелатност болнице којом се управља на сличан
начин разврстава се у подразред 85.110.
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I.6.3.3

Подручје P - Дјелатности домаћинстава

I.6.3.3.1 Област 95 – Дјелатности домаћинстава као послодаваца особљу за одржавање домаћинства
Подразред 95.000 обухвата само дјелатност домаћинстава која запошљавају послугу. Резултат ове
дјелатности сматра се производњом у систему националних рачуна, те је у ту сврху и за потребе одређених
истраживања овај подразред укључен у КД БиХ. Сами чланови послуге не смију да се разврставају у
подразред 95.000.
I.6.3.3.2 Област 96 - Дјелатност домаћинстава која производе различиту робу за сопствену
употребу и
I.6.3.3.3 Област 97 - Дјелатност домаћинстава која производе различите услуге за сопствену
употребу
На основу NACE Rev.1.1, у КД БиХ су укључене двије нове области (област 96 и област 97) да би се
обухватиле све производне дјелатности, чак и ако их обављају само приватна домаћинства за сопствене
потребе. Дакле, те области уобичајено не би биле важне у пословним статистикама, али у прикупљању
података обухватају се и домаћинства и дјелатности којима се задовољавају њихове основне потребе.
I.6.3.4

Промјене у разврставању јединица

Јединице могу да мијењају своју главну дјелатност, било одједном било постепено, током одређеног
временског периода. Главна дјелатност може да се промијени у току године, између два референтна
периода неког статистичког истраживања, и то или због сезонских фактора или због одлуке пословодства
да промијени асортиман производње. У оба случаја настаје прилично изненадна промјена у билансу
дјелатности. Такође може да дође до постепене промјене производног асортимана у периоду од неколико
година. Сви ови случајеви захтијевају промјену у разврставању јединице, али с друге стране, пречесте
промјене разврставања јединица доводе до изобличавања статистичких података до те мјере да њихова
интерпретација постаје изузетно тешка.
I.6.3.4.1 Правило стабилности
Да би се избјегле честе промјене у разврставању јединица, неопходно је да се уведе правило стабилности.
Без таквог правила јавиле би се евидентне демографске промјене пословних јединица, а због тога и изразите
промјене економских показатеља, које не би биле ништа друго до статистички искривљена слика
стварности. Зато је и утврђено оперативно правило да прије промјене разврставања јединице њена споредна
дјелатност мора да буде доминантна у односу на главну дјелатност у коју је јединица разврстана, и то у
периоду од двије узастопне године.
Промјене у разврставању јединица за сврхе статистичких истраживања врше се само једанпут годишње, и
то или на одређени датум или када информација постане расположива. Чешће промјене у разврставању
јединица резултирале би неконзистентношћу између краткорочних (мјесечних и тромјесечних) и
дугорочних статистичких података.
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ДИО I
КЛАСИФИКАЦИЈА ДЈЕЛАТНОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
КД БИХ
(СТРУКТУРА)

Класификација дјелатности Босне и Херцеговине
Област Грана Разред Подразред

Подручје
01
01.1
01.11 01.110
01.12
01.121
01.122
01.123
01.13
01.131
01.132
01.133
01.2
01.21
01.211
01.212
01.213
01.22
01.221
01.222
01.23 01.230
01.24 01.240
01.25
01.251
01.252
01.3
01.30 01.300
01.4
01.41
01.411
01.412
01.413
01.42 01.420
01.5
01.50 01.500
02
02.0
02.01
02.011
02.012
02.02 02.020
Подручје
05
05.0

Назив и опис дјелатности

A ПОЉОПРИВРЕДА, ЛОВ И ШУМАРСТВО
Пољопривреда, лов и припадајуће услужне дјелатности
Гајење усјева и засада, повртларство и хортикултура
Гајење житарица и других усјева и засада, д.н.
Гајење поврћа, цвијећа, украсног биља и садног материјала
Гајење поврћа, цвијећа и украсног биља
Гајење воћних садница
Гајење садница лозе
Гајење воћа и грожђа, коштуњавог воћа и биљака за прављење напитака и
зачина
Виноградарство
Гајење воћа
Гајење биљака за прављење напитака и зачина
Узгој животиња
Узгој говеда, производња млијека
Узгој говеда за производњу меса
Узгој говеда за производњу млијека
Узгој говеда за приплод
Узгој оваца, коза, коња, магараца, мула и мазги
Узгој оваца и коза
Узгој коња, магараца, мула и мазги
Узгој свиња
Узгој перади
Узгој осталих животиња
Узгој пчела, производња меда и пчелињег воска
Узгој осталих животиња, д.н.
Гајење усјева и засада у комбинацији са узгојем животиња (мјешовита
пољопривредна производња)
Гајење усјева и засада у комбинацији са узгојем животиња (мјешовита
пољопривредна производња)
Услужне дјелатности у биљној производњи и сточарству, сем
ветеринарских услуга; уређивање зелених површина
Услужне дјелатности у биљној производњи и уређивање зелених површина
Искоришћавање вода за пољопривреду
Уређивање и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина
Остале пољопривредне услуге
Услужне дјелатности у узгоју животиња, сем ветеринарских услуга
Лов, хватање дивљачи у замке (траперство), расплод дивљачи, укључујући
и припадајуће услуге
Лов, хватање дивљачи у замке (траперство), расплод дивљачи, укључујући
и припадајуће услуге
Шумарство и искоришћавање шума и припадајуће услужне дјелатности
Шумарство и искоришћавање шума и припадајуће услужне дјелатности
Шумарство и искоришћавање шума
Узгој и заштита шума
Искоришћавање шума
Услужне дјелатности у шумарству и искоришћавању шума

B РИБАРСТВО
Риболов; узгој рибе и припадајуће услужне дјелатности
Риболов; узгој рибе и припадајуће услужне дјелатности
05.01
Риболов
05.011
Улов рибе на мору
05.012
Улов рибе на ријекама и језерима
05.02 05.020
Узгој рибе
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Класификација дјелатности Босне и Херцеговине
Област Грана Разред Подразред

Назив и опис дјелатности

Подручје
C ВАЂЕЊЕ РУДА И КАМЕНА
Потподручје
CA ВАЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ СИРОВИНА
10
Вађење угља и лигнита; вађење тресета
10.1
Вађење и брикетирање каменог угља
10.10 10.100
Вађење и брикетирање каменог угља
10.2
Вађење и брикетирање лигнита и мрког угља
10.20
Вађење и брикетирање лигнита и мрког угља
10.201
Вађење и брикетирање лигнита
10.202
Вађење и брикетирање мрког угља
10.3
Вађење и брикетирање тресета
10.30 10.300
Вађење и брикетирање тресета
11
Вађење сирове нафте и природног гаса; припадајуће услужне дјелатности,
сем истраживачких радова
11.1
Вађење сирове нафте и природног гаса
11.10
Вађење сирове нафте и природног гаса
11.101
Вађење сирове нафте
11.102
Вађење природног гаса
11.2
Услужне дјелатности у вађењу нафте и гаса, сем истраживачких радова
11.20 11.200
Услужне дјелатности у вађењу нафте и гаса, сем истраживачких радова
12
Вађење руда уранијума и торијума
12.0
Вађење руда уранијума и торијума
12.00 12.000
Вађење руда уранијума и торијума
Потподручје
CB ВАЂЕЊЕ РУДА И КАМЕНА, СЕМ ЕНЕРГЕТСКИХ СИРОВИНА
13
Вађење руда метала
13.1
Вађење руда жељеза
13.10 13.100
Вађење руда жељеза
13.2
Вађење руда обојених метала, сем руда уранијума и торијума
13.20
Вађење руда обојених метала, сем руда уранијума и торијума
13.201
Вађење боксита
13.202
Вађење руда олова и цинка
13.203
Вађење руда осталих обојених метала
14
Вађење осталих руда и камена
14.1
Вађење камена
14.11 14.110
Вађење украсног камена и камена за грађевинарство
14.12
Вађење кречњака, сировог гипса и креде
14.121
Вађење кречњака и креде
14.122
Вађење сировог гипса
14.13 14.130
Вађење шкриљаца
14.2
Вађење шљунка, пијеска и глине
14.21 14.210
Вађење шљунка и пијеска
Вађење глине и каолина
14.22 14.220
Вађење минерала за хемијску производњу и производњу природних
14.3
минералних ђубрива
Вађење минерала за хемијску производњу и производњу природних
14.30 14.300
минералних ђубрива
14.4
Производња соли
14.40 14.400
Производња соли
14.5
Вађење осталих руда и камена, д.н.
14.50 14.500
Вађење осталих руда и камена, д.н.
Подручје
D ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА
Потподручје
DA ПРОИЗВОДЊА ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА, ПИЋА И ДУВАНА
15
Производња прехрамбених производа и пића
15.1
Производња, прерада и конзервисање меса и производа од меса
15.11 15.110
Производња и конзервисање меса
15.12 15.120
Производња и конзервисање меса перади и зечијег меса
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Класификација дјелатности Босне и Херцеговине
Област Грана Разред Подразред

15.13 15.130
15.2
15.20 15.200
15.3
15.31 15.310
15.32 15.320
15.33 15.330
15.4
15.41 15.410
15.42 15.420
15.43 15.430
15.5
15.51 15.510
15.52 15.520
15.6
15.61 15.610
15.62 15.620
15.7
15.71 15.710
15.72 15.720
15.8
15.81
15.82
15.83
15.84
15.85
15.86
15.87
15.88
15.89

15.810
15.820
15.830
15.840
15.850
15.860
15.870
15.880
15.890

15.91
15.92
15.93
15.94
15.95
15.96
15.97
15.98

15.910
15.920
15.930
15.940
15.950
15.960
15.970

15.9

15.981
15.982
16
16.0
16.00
16.001
16.002
Потподручје
17
17.1
17.11
17.12
17.13
17.14
17.15

17.110
17.120
17.130
17.140
17.150

17.16 17.160

Назив и опис дјелатности

Производња производа од меса и меса перади
Прерада и конзервисање рибе и производа од рибе
Прерада и конзервисање рибе и производа од рибе
Прерада и конзервисање воћа и поврћа
Прерада и конзервисање кромпира
Производња сокова од воћа и поврћа
Прерада и конзервисање воћа и поврћа, д.н.
Производња биљних и животињских уља и масти
Производња сирових уља и масти
Производња рафинисаних уља и масти
Производња маргарина и сличних јестивих масти
Производња млијечних производа
Производња млијека, млијечних производа и сира
Производња сладоледа и других смрзнутих смјеса
Производња млинских производа, скроба и производа од скроба
Производња млинских производа
Производња скроба и производа од скроба
Производња готове хране за животиње
Производња готове хране за домаће животиње
Производња готове хране за кућне љубимце
Производња осталих прехрамбених производа
Производња хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача
Производња двопека и кекса; производња трајних пецива и колача
Производња шећера
Производња какаа, чоколаде и кондиторских производа
Производња макарона, резанаца, кускуса и сличних производа од брашна
Прерада чаја и кафе
Производња зачина и других додатака храни
Производња хомогенизobаних прехрамбених производа и дијететске хране
Производња осталих прехрамбених производа, д.н.
Производња пића
Производња дестилованих алкохолних пића
Производња етил-алкохола из ферментованих материјала
Производња вина (грожђе)
Производња јабуковаче и вина од осталог воћа
Производња осталих недестилованих ферментованих пића
Производња пива
Производња слада
Производња минералне воде и освјежавајућих пића
Производња минералне воде
Производња освјежавајућих пића
Производња дуванских производа
Производња дуванских производа
Производња дуванских производа
Производња ферментованог дувана
Производња осталих дуванских производа
DB ПРОИЗВОДЊА ТЕКСТИЛА И ТЕКСТИЛНИХ ПРОИЗВОДА
Производња текстила
Припрема и предење текстилних влакана
Припрема и предење влакана памучног типа
Припрема и предење влакана вуненог типа
Припрема и предење чешљаних влакана
Припрема и предење влакана ланеног типа
Припрема и предење влакана свиленог типа, укључујући отпадну свилу и
прављење синтетичких или вјештачких филамената
Производња конца за шивење
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Област Грана Разред Подразред

17.17 17.170
17.2
17.21
17.22
17.23
17.24
17.25

17.210
17.220
17.230
17.240
17.250

17.3
17.30 17.300
17.4
17.40
17.401
17.402
17.5
17.51 17.510
17.52 17.520
17.53 17.530
17.54
17.541
17.542
17.6
17.60 17.600
17.7
17.71 17.710
17.72 17.720
18
18.1
18.10 18.100
18.2
18.21 18.210
18.22
18.221
18.222
18.23 18.230
18.24
18.241
18.242
18.3
18.30 18.300
Потподручје
19
19.1
19.10 19.100
19.2
19.20 19.200
19.3
19.30
19.301
19.302
Потподручје
20

Назив и опис дјелатности

Припрема и предење осталих текстилних влакана
Производња тканина
Производња тканина памучног типа
Производња тканина вуненог типа
Производња тканина од чешљаног предива
Производња тканина свиленог типа
Производња осталих текстилних тканина
Довршавање тканина
Довршавање тканина
Производња готових текстилних производа, сем одјеће
Производња готових текстилних производа, сем одјеће
Производња готових текстилних производа за домаћинство
Производња осталих готових текстилних производа
Производња осталих текстилних производа
Производња тепиха и прекривача за под
Производња ужади, конопца, плетеница и мрежа
Производња нетканог текстила и производа од нетканог текстила, сем
одјеће
Производња осталих текстилних производа, д.н.
Производња позамантерије
Производња непоменутих текстилних производа
Производња плетених и кукичаних тканина
Производња плетених и кукичаних тканина
Производња плетених и кукичаних производа
Производња плетених и кукичаних чарапа
Производња плетених и кукичаних пуловера, јакни и сличних производа
Производња одјевних предмета; дорада и бојење крзна
Производња кожне одјеће
Производња кожне одјеће
Производња осталих одјевних предмета и галантерије
Производња радне одјеће
Производња остале одјеће
Производња остале спољашње одјеће, сем шивене по мјери
Производња остале спољашње одјеће, шивене по мјери
Производња рубља
Производња осталих одјевних предмета и галантерије, д.н.
Производња одјеће за дојенчад и малу дјецу и спортске одјеће
Производња осталих одјевних предмета и прибора
Дорада и бојење крзна; производња производа од крзна
Дорада и бојење крзна; производња производа од крзна
DC ПРОИЗВОДЊА КОЖЕ И ПРОИЗВОДА ОД КОЖЕ
Штављење и обрада коже; производња кофера, ручних торби, седларских и
сарачких производа и обуће
Штављење и обрада коже
Штављење и обрада коже
Производња кофера, ручних торби и сличних производа, седларских и
сарачких производа
Производња кофера, ручних торби и сличних производа, седларских и
сарачких производа
Производња обуће
Производња обуће
Серијска производња обуће
Производња обуће по наруџби и у малим серијама
DD ПРОИЗВОДЊА ДРВЕТА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА
Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, сем намјештаја; производња
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20.1
20.10
20.101
20.102
20.2
20.20 20.200
20.3
20.30 20.300
20.4
20.40 20.400
20.5
20.51 20.510
20.52
20.521
20.522
Потподручје
21
21.1
21.11 21.110
21.12 21.120
21.2
21.21 21.210
21.22 21.220
21.23 21.230
21.24 21.240
21.25 21.250
22
22.1
22.11
22.12
22.13
22.14
22.15

22.110
22.120
22.130
22.140
22.150

22.21
22.22
22.23
22.24
22.25

22.210
22.220
22.230
22.240
22.250

22.2

22.3
22.31 22.310
22.32 22.320
22.33 22.330
Потподручје
23
23.1
23.10 23.100

Назив и опис дјелатности

предмета од сламе и плетарских материјала
Производња резане грађе; импрегнација дрвета
Производња резане грађе; импрегнација дрвета
Производња резане грађе, сем несастављеног материјала за подове;
импрегнација дрвета
Производња несастављеног материјала за подове
Производња фурнира, шперплоча, панел-плоча, иверица и сличних плоча и
табли
Производња фурнира, шперплоча, панел-плоча, иверица и сличних плоча и
табли
Производња грађевинске столарије и елемената
Производња грађевинске столарије и елемената
Производња амбалаже од дрвета
Производња амбалаже од дрвета
Производња осталих производа од дрвета и производња предмета од плуте,
сламе и плетарских материјала
Производња осталих производа од дрвета
Производња предмета од плуте, сламе и плетарских материјала
Производња предмета од плуте
Производња предмета од сламе, прућа и других плетарских материјала
DE ПРОИЗВОДЊА ЦЕЛУЛОЗЕ, ХАРТИЈЕ И ПРОИЗВОДА ОД
ХАРТИЈЕ, ИЗДАВАЧКА И ШТАМПАРСКА ДЈЕЛАТНОСТ
Производња целулозе, хартије и производа од хартије
Производња целулозе, хартије и картона
Производња целулозе
Производња хартије и картона
Производња производа од хартије и картона
Производња таласасте хартије и картона и амбалаже од хартије и картона
Производња производа од хартије за домаћинство, хигијенске и тоалетне
потребе
Производња канцеларијског материјала од хартије
Производња тапета
Производња осталих производа од хартије и картона, д.н.
Издавачка дјелатност, штампање и умножавање (репродукција) снимљених
записа
Издавачка дјелатност
Издавање књига
Издавање новина
Издавање часописа и сличних периодичних издања
Издавање звучних записа
Остала издавачка дјелатност
Штампање и услужне дјелатности у вези са штампањем
Штампање новина
Штампање, д.н.
Књиговезачки радови
Припремне дјелатности у вези са штампањем
Помоћне дјелатности у вези са штампањем
Умножавање (репродукција) снимљених записа
Умножавање (репродукција) звучних записа
Умножавање (репродукција) видео записа
Умножавање (репродукција) рачунарских записа
DF ПРОИЗВОДЊА КОКСА, ДЕРИВАТА НАФТЕ И НУКЛЕАРНОГ
ГОРИВА
Производња кокса, деривата нафте и нуклеарног горива
Производња производа коксовања
Производња производа коксовања
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23.2
23.20
23.201
23.202
23.3
23.30 23.300
Потподручје
24
24.1
24.11
24.12
24.13
24.14
24.15
24.16
24.17

24.110
24.120
24.130
24.140
24.150
24.160
24.170

24.2
24.20 24.200
24.3
24.30 24.300
24.4
24.41 24.410
24.42 24.420
24.5
24.51 24.510
24.52 24.520
24.6
24.61
24.62
24.63
24.64
24.65
24.66

24.610
24.620
24.630
24.640
24.650
24.660

24.7
24.70 24.700
Потподручје
25
25.1
25.11
25.12
25.13
25.2
25.21
25.22
25.23
25.24

25.110
25.120
25.130
25.210
25.220
25.230
25.240

Назив и опис дјелатности

Производња деривата нафте
Производња деривата нафте
Производња деривата нафте
Производња битуменских материјала за кровове и путеве
Производња нуклеарног горива; прерада нуклеарног отпада
Производња нуклеарног горива; прерада нуклеарног отпада
DG ПРОИЗВОДЊА ХЕМИКАЛИЈА, ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА И
ВЈЕШТАЧКИХ ВЛАКАНА
Производња хемикалија и хемијских производа
Производња основних хемикалија
Производња индустријских гасова
Производња боја и пигмената
Производња осталих основних неорганских хемикалија
Производња осталих основних органских хемикалија
Производња вјештачких ђубрива и азотних једињења
Производња пластичних маса, у примарним облицима
Производња синтетичког каучука, у примарним облицима
Производња пестицида и других хемикалија за пољопривреду
Производња пестицида и других хемикалија за пољопривреду
Производња боја, лакова и сличних премаза, графичких боја и китова
Производња боја, лакова и сличних премаза, графичких боја и китова
Производња фармацеутских продуката, медицинских хемикалија и биљних
производа
Производња основних фармацеутских производа
Производња фармацеутских препарата
Производња сапуна и детерџената, препарата за чишћење и полирање,
парфема и тоалетних препарата
Производња сапуна и детерџената, препарата за чишћење и полирање
Производња парфема и тоалетних препарата
Производња осталих хемијских производа
Производња експлозива
Производња љепка и желатина
Производња етеричних уља
Производња фотографског хемијског материјала
Производња готових неснимљених медија
Производња осталих хемијских производа, д.н.
Производња вјештачких влакана
Производња вјештачких влакана
DH ПРОИЗВОДЊА ПРОИЗВОДА ОД ГУМЕ И ПЛАСТИЧНИХ МАСА
Производња производа од гуме и пластичних маса
Производња производа од гуме
Производња спољашњих и унутрашњих гума за возила
Протектовање спољашњих гума за возила
Производња осталих производа од гуме
Производња производа од пластичних маса
Производња плоча, листова, цијеви и профила од пластичних маса
Производња амбалаже од пластичних маса
Производња производа за грађевинарство од пластичних маса
Производња осталих производа од пластичних маса

Потподручје

DI ПРОИЗВОДЊА ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДА ОД
НЕМЕТАЛНИХ
МИНЕРАЛА
26
Производња осталих производа од неметалних минерала
26.1
Производња стакла и стаклених производа
26.11 26.110
Производња равног стакла
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26.12 26.120
26.13
26.131
26.132
26.14 26.140
26.15 26.150
26.2
26.21
26.22
26.23
26.24
26.25
26.26

26.210
26.220
26.230
26.240
26.250
26.260

26.3
26.30 26.300
26.4
26.40 26.400
26.5
26.51 26.510
26.52 26.520
26.53 26.530
26.6
26.61
26.62
26.63
26.64
26.65
26.66

26.610
26.620
26.630
26.640
26.650
26.660

26.7
26.70 26.700
26.8
26.81 26.810
26.82 26.820
Потподручје
27
27.1
27.10
27.2
27.21
27.22
27.3
27.31
27.32
27.33
27.34

27.100
27.210
27.220
27.310
27.320
27.330
27.340

27.4
27.41
27.42
27.43
27.44
27.45
27.5

27.410
27.420
27.430
27.440
27.450

Назив и опис дјелатности

Обликовање и обрада равног стакла
Производња шупљег стакла
Производња амбалажног стакла
Производња осталог шупљег стакла
Производња стаклених влакана
Производња и обрада осталог стакла, укључујући и техничке стаклене
производе
Производња неватросталних керамичких производа, сем производа за
грађевинске сврхе; производња ватросталних керамичких производа
Производња керамичких предмета за домаћинство и украсних предмета
Производња керамичких санитарних уређаја
Производња керамичких изолатора и изолационог прибора
Производња осталих техничких производа од керамике
Производња осталих керамичких производа
Производња ватросталних керамичких производа
Производња керамичких плочица и подних плоча
Производња керамичких плочица и подних плоча
Производња опеке, цријепа и производа за грађевинарство од печене глине
Производња опеке, цријепа и производа за грађевинарство од печене глине
Производња цемента, креча и гипса
Производња цемента
Производња креча
Производња гипса
Производња производа од бетона, цемента, гипса и вјештачког камена
Производња производа од бетона за грађевинске сврхе
Производња производа од гипса за грађевинске сврхе
Производња готове бетонске смјесе
Производња малтера
Производња влакнастих зацементираних производа
Производња осталих производа од бетона, цемента, гипса и вјештачког
камена
Сјечење, обликовање и обрада украсног камена и камена за грађевинарство
Сјечење, обликовање и обрада украсног камена и камена за грађевинарство
Производња осталих производа од неметалних минерала
Производња брусних производа
Производња осталих производа од неметалних минерала, д.н.
DJ ПРОИЗВОДЊА БАЗНИХ МЕТАЛА И МЕТАЛНИХ ПРОИЗВОДА
Производња базних метала
Производња сировог жељеза и челика и феролегура
Производња сировог жељеза и челика и феролегура
Производња цијеви
Производња цијеви од ливаног жељеза
Производња цијеви од челика
Остала примарна прерада жељеза и челика
Хладно вучење
Хладно ваљање узаних трака
Хладно обликовање профила
Вучење жице
Производња базних племенитих и обојених метала
Производња племенитих метала
Производња алуминијума
Производња олова, цинка и калаја
Производња бакра
Производња осталих обојених метала
Ливање метала
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27.51
27.52
27.53
27.54

27.510
27.520
27.530
27.540

28
28.1
28.11 28.110
28.12 28.120
28.2
28.21 28.210
28.22 28.220
28.3
28.30 28.300
28.4
28.40 28.400
28.5
28.51 28.510
28.52 28.520
28.6
28.61 28.610
28.62 28.620
28.63 28.630
28.7
28.71
28.72
28.73
28.74
28.75

28.710
28.720
28.730
28.740
28.750

Потподручје
29
29.1
29.11
29.12
29.13
29.14

29.110
29.120
29.130
29.140

29.21
29.22
29.23
29.24

29.210
29.220
29.230
29.240

29.2

29.3
29.31 29.310
29.32 29.320
29.4
29.41 29.410
29.42 29.420
29.43 29.430
29.5
29.51
29.52
29.53
29.54
29.55
29.56

29.510
29.520
29.530
29.540
29.550
29.560

Назив и опис дјелатности

Ливање жељеза
Ливање челика
Ливање лаких метала
Ливање осталих обојених метала
Производња металних производа, сем машина и опреме
Производња производа за металне конструкције
Производња металних конструкција и дијелова конструкција
Производња металне грађевинске столарије и спојних елемената
Производња цистерни, резервоара и посуда од метала; производња котлова
и радијатора за централно гријање
Производња цистерни, резервоара и посуда од метала
Производња котлова и радијатора за централно гријање
Производња парних котлова, сем котлова за централно гријање
Производња парних котлова, сем котлова за централно гријање
Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала; металургија праха
Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала; металургија праха
Површинска обрада и превлачење метала; основни машински радови
Површинска обрада и превлачење метала
Основни машински радови
Производња сјечива, алата и металне робе опште намјене
Производња сјечива
Производња алата
Производња брава и окова
Производња осталих металних производа
Производња челичне буради и сличних посуда од челика
Производња амбалаже од лаких метала
Производња жичаних производа
Производња везних елемената, вијчаних производа, ланаца и опруга
Производња осталих металних производа, д.н.
DK ПРОИЗВОДЊА МАШИНА И УРЕЂАЈА, Д.Н.
Производња машина и уређаја, д.н.
Производња машина за производњу и коришћење механичке енергије, сем
мотора за авионе и моторна возила
Производња мотора и турбина, сем мотора за авионе и моторна возила
Производња пумпи и компресора
Производња славина и вентила
Производња лежаја, преносника, преносних и погонских елемената
Производња осталих машина опште намјене
Производња индустријских пећи, ложишта и горионика
Производња уређаја за дизање и преношење
Производња расхладне и вентилационе опреме, сем оне за домаћинство
Производња осталих машина опште намјене, д.н.
Производња машина за пољопривреду и шумарство
Производња трактора за пољопривреду и шумарство
Производња осталих машина за пољопривреду и шумарство
Производња алатних машина
Производња ручних преносивих алата са сопственим погоном
Производња осталих алатних машина за обраду метала
Производња осталих алатних машина д.н.
Производња осталих машина за специјалне намјене
Производња машина за металургију
Производња машина за руднике, каменоломе и грађевинарство
Производња машина за индустрију хране, пића и дувана
Производња машина за индустрију текстила, одјеће и коже
Производња машина за индустрију хартије и картона
Производња осталих машина за специјалне намјене, д.н.
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29.6
29.60 29.600
29.7
29.71 29.710
29.72 29.720
Потподручје
30
30.0
30.01
30.02
31
31.1
31.10
31.2
31.20
31.3
31.30
31.4
31.40
31.5
31.50
31.6
31.61
31.62
32
32.1

30.010
30.020
31.100
31.200
31.300
31.400
31.500
31.610
31.620

32.10 32.100
32.2
32.20 32.200
32.3
32.30 32.300
33
33.1
33.10 33.100
33.2
33.20 33.200

33.3
33.30 33.300
33.4
33.40 33.400
33.5
33.50 33.500
Потподручје
34

Назив и опис дјелатности

Производња оружја и муниције
Производња оружја и муниције
Производња апарата за домаћинство, д.н.
Производња електричних апарата за домаћинство
Производња неелектричних апарата за домаћинство
DL ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНИХ И ОПТИЧКИХ УРЕЂАЈА
Производња канцеларијских машина и рачунара
Производња канцеларијских машина и рачунара
Производња канцеларијских машина
Производња рачунара и остале опреме за обраду података
Производња електричних машина и апарата, д.н.
Производња електричних мотора, генератора и трансформатора
Производња електричних мотора, генератора и трансформатора
Производња опреме за контролу дистрибуције електричне енергије
Производња опреме за контролу дистрибуције електричне енергије
Производња изолиране жице и каблова
Производња изолиране жице и каблова
Производња акумулатора, примарних ћелија и примарних батерија
Производња акумулатора, примарних ћелија и примарних батерија
Производња електричних сијалица и уређаја за освјетљавање
Производња електричних сијалица и уређаја за освјетљавање
Производња остале електричне опреме, д.н.
Производња електричне опреме за моторе и возила, д.н.
Производња остале електричне опреме, д.н.
Производња радио, телевизијске и комуникационе опреме и апарата
Производња електронских лампи и цијеви и других електронских
компонената
Производња електронских лампи и цијеви и других електронских
компонената
Производња телевизијских и радио-предајника и апарата за линијску
телефонију и телеграфију
Производња телевизијских и радио-предајника и апарата за линијску
телефонију и телеграфију
Производња телевизијских и радио-пријемника, апарата за снимање и
репродукцију звука или слике и производња пратеће опреме
Производња телевизијских и радио-пријемника, апарата за снимање и
репродукцију звука или слике и производња пратеће опреме
Производња медицинских, прецизних и оптичких инструмената, часовника
Производња медицинске и хируршке опреме и ортопедских помагала
Производња медицинске и хируршке опреме и ортопедских помагала
Производња инструмената и уређаја за мјерење, провјеру, тестирање,
навигацију и друге сврхе, сем опреме за управљање индустријским
процесима
Производња инструмената и уређаја за мјерење, провјеру, тестирање,
навигацију и друге сврхе, сем опреме за управљање индустријским
процесима
Производња опреме за управљање индустријским процесима
Производња опреме за управљање индустријским процесима
Производња оптичких инструмената и фотографске опреме
Производња оптичких инструмената и фотографске опреме
Производња часовника
Производња часовника
DM ПРОИЗВОДЊА САОБРАЋАЈНИХ СРЕДСТАВА
Производња моторних возила, приколица и полуприколица
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Област Грана Разред Подразред

34.1
34.10 34.100
34.2
34.20 34.200
34.3
34.30 34.300
35
35.1
35.11 35.110
35.12 35.120
35.2
35.20
35.201
35.202
35.3
35.30 35.300
35.4
35.41 35.410
35.42 35.420
35.43 35.430
35.5
35.50 35.500
Потподручје
36
36.1
36.11
36.12
36.13
36.14
36.15
36.2
36.21
36.22
36.3
36.30
36.4
36.40
36.5
36.50
36.6
36.61
36.62
36.63
37
37.1
37.10
37.2
37.20
Подручје
40

36.110
36.120
36.130
36.140
36.150
36.210
36.220
36.300
36.400
36.500
36.610
36.620
36.630
37.100
37.200

Назив и опис дјелатности

Производња моторних возила
Производња моторних возила
Производња каросерија за моторна возила; производња приколица
полуприколица
Производња каросерија за моторна возила; производња приколица
полуприколица
Производња дијелова и прибора за моторна возила и њихове моторе
Производња дијелова и прибора за моторна возила и њихове моторе
Производња осталих саобраћајних средстава
Изградња и поправак бродова и чамаца
Изградња и поправак бродова
Изградња и поправак чамаца за одмор и разоноду и спортских чамаца
Производња и поправак жељезничких и трамвајских локомотива
шинских возила
Производња и поправак жељезничких и трамвајских локомотива
шинских возила
Производња шинских возила
Поправак шинских возила
Производња ваздухопловних и васионских летјелица
Производња ваздухопловних и васионских летјелица
Производња мотоцикла и бицикла
Производња мотоцикла
Производња бицикла
Производња инвалидских колица
Производња осталих саобраћајних средстава, д.н.
Производња осталих саобраћајних средстава, д.н.

и
и

и
и

DN ОСТАЛА ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА, Д.Н.
Производња намјештаја; остала прерађивачка индустрија, д.н.
Производња намјештаја
Производња столица и сједишта
Производња осталог намјештаја за канцеларије и трговине
Производња осталог кухињског намјештаја
Производња осталог намјештаја
Производња мадраца
Производња накита и сличних предмета
Производња кованог новца
Производња накита и сличних предмета, д.н.
Производња музичких инструмената
Производња музичких инструмената
Производња спортске опреме
Производња спортске опреме
Производња игара и играчки
Производња игара и играчки
Производња разноврсних предмета, д.н.
Производња имитације накита (бижутерије)
Производња метли и четки
Производња осталих разноврсних производа, д.н.
Рециклажа
Рециклажа металних отпадака и остатака
Рециклажа металних отпадака и остатака
Рециклажа неметалних отпадака и остатака
Рециклажа неметалних отпадака и остатака
E ПРОИЗВОДЊА И СНАБДИЈЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ,
ГАСОМ И ВОДОМ
Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и
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Област Грана Разред Подразред

40.1
40.11
40.111
40.112
40.113
40.114
40.12 40.120
40.13 40.130
40.2
40.21 40.210
40.22 40.220
40.3
40.30 40.300
41
41.0
41.00 41.000
Подручје
45
45.1
45.11 45.110
45.12 45.120
45.2
45.21
45.211
45.212
45.213
45.22 45.220
45.23 45.230
45.24
45.241
45.242
45.25 45.250
45.3
45.31
45.32
45.33
45.34

45.310
45.320
45.330
45.340

45.4
45.41 45.410
45.42 45.420
45.43 45.430
45.44
45.441
45.442
45.45 45.450
45.5
45.50 45.500
Подручје
50

Назив и опис дјелатности

топлом водом
Производња, пренос и дистрибуција електричне енергије
Производња електричне енергије
Производња хидроелектричне енергије
Производња термоелектричне енергије
Производња нуклеарне електричне енергије
Производња електричне енергије из других извора
Пренос електричне енергије
Дистрибуција и продаја електричне енергије
Производња гаса и дистрибуција гасовитих горива дистрибутивном
мрежом
Производња гаса
Дистрибуција и продаја гасовитих горива дистрибутивном мрежом
Производња и снабдијевање паром и топлом водом
Производња и снабдијевање паром и топлом водом
Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
F ГРАЂЕВИНАРСТВО
Грађевинарство
Припремни радови
Рушење и разбијање објеката; земљани радови
Испитивање терена бушењем и сондирањем
Високоградња и нискоградња, изградња комплетних објеката или њихових
дијелова
Високоградња и изградња објеката нискоградње
Високоградња
Изградња објеката нискоградње
Одржавање објеката високоградње, нискоградње и њихових дијелова
Постављање кровних конструкција и покривање кровова
Изградња саобраћајница, аеродромских писта и спортских терена
Изградња хидрограђевинских објеката
Изградња хидрограђевинских објеката
Одржавање хидрограђевинских објеката
Остали грађевински радови који захтијевају специјално извођење или
опрему
Инсталациони радови
Постављање електричних инсталација и опреме
Изолациони радови
Постављање цијевних инсталација
Остали инсталациони радови
Завршни радови
Фасадни и штукатурни радови
Уградња столарије
Постављање подних и зидних облога
Бојење и застакљивање
Фарбарски радови
Стакларски радови
Остали завршни радови
Изнајмљивање опреме за изградњу или рушење, с руковаоцем
Изнајмљивање опреме за изградњу или рушење, с руковаоцем
G ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И ТРГОВИНА НА МАЛО; ПОПРАВАК
МОТОРНИХ ВОЗИЛА, МОТОЦИКЛА И ПРЕДМЕТА ЗА ЛИЧНУ
УПОТРЕБУ И ДОМАЋИНСТВО
Трговина, одржавање и поправак моторних возила и мотоцикла; трговина
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50.1
50.10
50.101
50.102
50.103
50.2
50.20 50.200
50.3
50.30
50.301
50.302
50.303
50.4
50.40
50.401
50.402
50.403
50.404
50.5
50.50 50.500
51
51.1
51.11 51.110
51.12 51.120
51.13 51.130
51.14 51.140
51.15 51.150
51.16 51.160
51.17 51.170
51.18 51.180
51.19 51.190
51.2
51.21 51.210
51.22
51.23
51.24
51.25

51.220
51.230
51.240
51.250

51.3
51.31 51.310
51.32 51.320
51.33 51.330
51.34 51.340
51.35 51.350
51.36 51.360

Назив и опис дјелатности

на мало моторним горивима и мазивима
Трговина моторних возила
Трговина моторних возила
Трговина моторних возила на велико
Трговина моторних возила на мало
Посредовање у трговини моторним возилима
Одржавање и поправак моторних возила
Одржавање и поправак моторних возила
Трговина дијеловима и прибором за моторна возила
Трговина дијеловима и прибором за моторна возила
Трговина дијеловима и прибором за моторна возила на велико
Трговина дијеловима и прибором за моторна возила на мало
Посредовање у трговини дијеловима и прибором за моторна возила
Трговина, одржавање и поправак мотоцикла и дијелова и прибора за
мотоцикле
Трговина, одржавање и поправак мотоцикла и дијелова и прибора за
мотоцикле
Трговина мотоциклима, њиховим дијеловима и прибором на велико
Трговина мотоциклима, њиховим дијеловима и прибором на мало
Посредовање у трговини мотоциклима, њиховим дијеловима и прибором
Одржавање и поправак мотоцикла
Трговина на мало моторним горивима и мазивима
Трговина на мало моторним горивима и мазивима
Трговина на велико и посредовање у трговини, сем трговине моторним
возилима и мотоциклима
Трговина на велико преко посредника
Посредовање у трговини пољопривредним сировинама, живим
животињама, текстилним сировинама и полупроизводима
Посредовање у трговини горивима, рудама, металима и индустријским
хемикалијама
Посредовање у трговини дрвном грађом и грађевинским материјалом
Посредовање у трговини машинама, индустријском опремом, бродовима и
авионима
Посредовање у трговини намјештајем, предметима за домаћинство и
металном и жељезарском робом
Посредовање у трговини текстилом, одјећом, обућом и предметима од коже
Посредовање у трговини храном, пићем и дуваном
Посредовање у трговини специјализованој за одређене производе или
групе производа, д.н.
Посредовање у трговини разноврсним производима
Трговина на велико пољопривредним сировинама и живим животињама
искључиво за сопствени рачун
Трговина на велико зрнастим производима, сјемењем и храном за
животиње
Трговина на велико цвијећем и растињем
Трговина на велико живим животињама
Трговина на велико сировом, недовршеном и довршеном кожом
Трговина на велико сировим дуваном
Трговина на велико храном, пићима и дуваном искључиво за сопствени
рачун
Трговина на велико воћем и поврћем
Трговина на велико месом и производима од меса
Трговина на велико млијеком, млијечним производима, јајима и јестивим
уљима и мастима
Трговина на велико алкохолним и другим пићима
Трговина на велико дуванским производима
Трговина на велико шећером, чоколадом и слаткишима од шећера
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51.37 51.370
51.38 51.380
51.39 51.390
51.4
51.41 51.410
51.42
51.421
51.422
51.43 51.430
51.44 51.440
51.45 51.450
51.46 51.460
51.47 51.470
51.5
51.51 51.510
51.52 51.520
51.53
51.531
51.532
51.54 51.540
51.55 51.550
51.56 51.560
51.57 51.570
51.8
51.81 51.810
51.82 51.820
51.83 51.830
51.84
51.85
51.86
51.87

51.840
51.850
51.860
51.870

51.88 51.880
51.9
51.90 51.900
52
52.1
52.11 52.110
52.12 52.120
52.2
52.21 52.210
52.22 52.220
52.23 52.230

Назив и опис дјелатности

Трговина на велико кафом, чајевима, какаом и зачинима
Трговина на велико осталом храном, укључујући и рибу, љускаре и
мекушце
Неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном
Трговина на велико предметима за домаћинство искључиво за сопствени
рачун
Трговина на велико текстилом
Трговина на велико одјећом и обућом
Трговина на велико одјећом
Трговина на велико обућом
Трговина на велико електричним апаратима за домаћинство и радио и
телевизијским уређајима
Трговина на велико порцуланом и стакларијом, зидним тапетама и
средствима за чишћење
Трговина на велико парфимеријским и козметичким производима
Трговина на велико фармацеутским производима
Трговина на велико осталим производима за домаћинство
Трговина на велико непољопривредним полупроизводима, остацима и
отпацима искључиво за сопствени рачун
Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним
производима
Трговина на велико металима и металним рудама
Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном
опремом
Трговина на велико дрветом
Трговина на велико грађевинским материјалом и санитарном опремом
Трговина на велико металном робом, цијевима, уређајима и опремом за
водовод и гријање
Трговина на велико хемијским производима
Трговина на велико осталим полупроизводима
Трговина на велико отпацима и остацима
Трговина на велико машинама, опремом и прибором искључиво за
сопствени рачун
Трговина на велико алатним машинама
Трговина на велико машинама за рударство и грађевинарство
Трговина на велико машинама за индустрију текстила и машинама за
шивење и плетење
Трговина на велико рачунарима, периферном опремом и софтвером
Трговина на велико осталим канцеларијским машинама и опремом
Трговина на велико осталим електронским дијеловима и опремом
Трговина на велико осталим машинама за индустрију, трговину и
навигацију
Трговина на велико пољопривредним машинама, прибором и справама,
укључујући и тракторе
Остала трговина на велико искључиво за сопствени рачун
Остала трговина на велико искључиво за сопствени рачун
Трговина на мало, сем трговине моторним возилима и мотоциклима;
поправак предмета за личну употребу и домаћинство
Трговина на мало у неспецијализованим продавницама
Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно
прехрамбених производа, пића и дуванских производа
Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама
Трговина на мало храном, пићима и дуванским производима у
специјализованим продавницама
Трговина на мало воћем и поврћем
Трговина на мало месом и производима од меса
Трговина на мало рибом, љускарима и мекушцима
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52.24
52.25
52.26
52.27

52.240
52.250
52.260
52.270

52.61 52.610
52.62 52.620
52.63 52.630

Трговина на мало хљебом, тјестенином, колачима и слаткишима
Трговина на мало алкохолним и другим пићима
Трговина на мало производима од дувана
Остала трговина на мало храном, пићима и дуванским производима у
специјализованим продавницама
Трговина на мало фармацеутским, медицинским, козметичким и тоалетним
препаратима
Апотеке, издавање и прављење лијекова по рецептури
Апотеке, издавање и прављење лијекова по рецептури
Биљне апотеке, издавање и прављење лијекова од трава
Пољопривредне апотеке
Трговина на мало медицинским препаратима и ортопедским помагалима
Трговина на мало козметичким и тоалетним препаратима
Остала трговина на мало новим производима у специјализованим
продавницама
Трговина на мало текстилом
Трговина на мало одјећом
Трговина на мало обућом и предметима од коже
Трговина на мало намјештајем и опремом за освјетљавање и предметима за
домаћинство, д.н.
Трговина на мало намјештајем
Трговина на мало опремом за освјетљавање и предметима за домаћинство,
д.н.
Трговина на мало електричним апаратима за домаћинство, радио и
телевизијским уређајима
Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом
Трговина на мало књигама, новинама и писаћим материјалом
Остала трговина на мало у специјализованим продавницама
Трговина на мало канцеларијском опремом и рачунарима
Трговина на мало часовницима, накитом, фотографском, оптичком и
сличном опремом
Трговина на мало спортском опремом
Трговина на мало играма и играчкама
Трговина на мало цвијећем
Трговина на мало горивом за домаћинство
Остала трговина на мало у специјализованим продавницама
Трговина на мало половном робом, у продавницама
Трговина на мало половном робом, у продавницама
Трговина на мало ван продавница
Трговина на мало преко кућа које робу продају преко поште
Трговина на мало на тезгама и пијацама
Остала трговина на мало ван продавница

52.71 52.710
52.72
52.721
52.722
52.73 52.730
52.74 52.740

Поправка предмета за личну употребу и домаћинство
Поправка обуће и осталих предмета од коже
Поправка електричних апарата за домаћинство
Поправка радио и телевизијских апарата
Поправка осталих електричних апарата за домаћинство
Поправка часовника и накита
Поправка д.н.

52.3
52.31
52.311
52.312
52.313
52.32 52.320
52.33 52.330
52.4
52.41 52.410
52.42 52.420
52.43 52.430
52.44
52.441
52.442
52.45 52.450
52.46 52.460
52.47 52.470
52.48
52.481
52.482
52.483
52.484
52.485
52.486
52.487
52.5
52.50 52.500
52.6

52.7

Подручје
55
55.1

Назив и опис дјелатности

H УГОСТИТЕЉСТВО
Угоститељство
Хотели
55.10
Хотели
55.101
Хотели и мотели с рестораном
55.102
Хотели и мотели без ресторана
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Назив и опис дјелатности

55.2

Кампови и друге врсте смјештаја за краћи боравак
Омладинска одмаралишта и планинарски домови и куће
Дјечија и омладинска одмаралишта
Планинарски домови и куће
Кампови и логоришта
Остали смјештај, д.н.
Остали смјештај за боравак туриста
Ученички домови
Студентски домови
Остали смјештај , д.н.
Ресторани
Ресторани
Барови
Барови
Барови
Бифеи (buffet)
Кафане
Кантине и кетеринг
Кантине
Кетеринг

55.21
55.211
55.212
55.22 55.220
55.23
55.231
55.232
55.233
55.234
55.3
55.30 55.300
55.4
55.40
55.401
55.402
55.403
55.5
55.51 55.510
55.52 55.520
Подручје
60
60.1

I
60.10
60.101
60.102

60.2
60.21
60.211
60.212
60.22 60.220
60.23 60.230
60.24 60.240
60.3
60.30 60.300
61
61.1
61.10 61.100
61.2
61.20 61.200
62
62.1
62.10 62.100
62.2
62.20 62.200
62.3
62.30 62.300
63
63.1
63.11 63.110
63.12 63.120
63.2
63.21 63.210
63.22

САОБРАЋАЈ, СКЛАДИШТЕЊЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ
Копнени саобраћај; цјевоводни транспорт
Жељезнички саобраћај
Жељезнички саобраћај
Превоз путника и робе
Вуча возова
Остали копнени саобраћај
Остали копнени путнички саобраћај, редовни (линијски)
Превоз путника у друмском саобраћају
Превоз путника у градском саобраћају
Такси превоз
Остали превоз путника у копненом саобраћају
Превоз робе у друмском саобраћају
Цјевоводни транспорт
Цјевоводни транспорт
Водени саобраћај
Поморски саобраћај и саобраћај у приобалним морским водама
Поморски саобраћај и саобраћај у приобалним морским водама
Саобраћај унутрашњим воденим путевима
Саобраћај унутрашњим воденим путевима
Ваздухопловни саобраћај
Ваздухопловни саобраћај, линијски
Ваздухопловни саобраћај, линијски
Ваздухопловни саобраћај, ванредни (чартер)
Ваздухопловни саобраћај, ванредни (чартер)
Васионски саобраћај
Васионски саобраћај
Пратеће и помоћне дјелатности у саобраћају; дјелатност путничких
агенција
Претовар терета и складиштење
Претовар терета
Складишта и стоваришта
Остале пратеће дјелатности у саобраћају
Остале пратеће дјелатности у копненом саобраћају
Остале пратеће дјелатности у воденом саобраћају

39

Класификација дјелатности Босне и Херцеговине
Област Грана Разред Подразред

63.221
63.222
63.23 63.230
63.3
63.30 63.300
63.4
63.40 63.400
64
64.1
64.11 64.110
64.12 64.120
64.2
64.20 64.200
Подручје
65
65.1
65.11 65.110
65.12
65.121
65.122
65.2
65.21 65.210
65.22
65.221
65.222
65.23 65.230
66
66.0
66.01 66.010
66.02 66.020
66.03 66.030
67
67.1
67.11 67.110
67.12 67.120
67.13 67.130
67.2
67.20 67.200
Подручје
70
70.1
70.11 70.110
70.12 70.120
70.2
70.20 70.200
70.3
70.31 70.310
70.32 70.320
71

Назив и опис дјелатности

Услуге у поморском саобраћају
Услуге у ријечном и језерском саобраћају
Остале пратеће дјелатности у ваздушном саобраћају
Дјелатност путничких агенција и туроператора; остале услуге туристима,
д.н.
Дјелатност путничких агенција и туроператора; остале услуге туристима,
д.н.
Дјелатност других посредника у саобраћају
Дјелатност других посредника у саобраћају
Пошта и телекомуникације
Поштанске и курирске дјелатности
Дјелатност јавних пошта
Курирске дјелатности, сем дјелатности јавних пошта
Телекомуникације
Телекомуникације
J ФИНАНСИЈСКО ПОСРЕДОВАЊЕ
Финансијско посредовање, сем осигурања и пензионих фондова
Монетарно посредовање
Дјелатност Централне банке
Остало монетарно посредовање
Дјелатност банака
Дјелатност штедионица
Остало финансијско посредовање
Финансијски закуп (лизинг)
Остало кредитно посредовање
Микро-кредитне организације
Остало кредитно посредовање
Остало финансијско посредовање, д.н.
Осигурање и пензиони фондови, сем обавезног социјалног осигурања
Осигурање и пензиони фондови, сем обавезног социјалног осигурања
Животно осигурање
Пензиони фондови
Остало осигурање
Помоћне дјелатности у финансијском посредовању
Помоћне дјелатности у финансијском посредовању, сем осигурања и
пензионих фондова
Пословање финансијског тржишта
Посредовање у пословима с вриједносним хартијама
Помоћне дјелатности у финансијском посредовању, д.н.
Помоћне дјелатности за осигурање и пензионе фондове
Помоћне дјелатности за осигурање и пензионе фондове
K ПОСЛОВАЊЕ НЕКРЕТНИНАМА, ИЗНАЈМЉИВАЊЕ И
ПОСЛОВНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Пословање некретнинама
Пословање некретнинама за сопствени рачун
Стварање нових некретнина за продају
Куповина и продаја некретнина за сопствени рачун
Изнајмљивање некретнина за сопствени рачун
Изнајмљивање некретнина за сопствени рачун
Пословање некретнинама преко посредника
Агенције за некретнине
Управљање некретнинама преко посредника
Изнајмљивање машина и опреме без руковаоца и изнајмљивање предмета
за личну употребу и домаћинство
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71.1
71.10 71.100
71.2
71.21 71.210
71.22 71.220
71.23 71.230
71.3
71.31
71.32
71.33
71.34

71.310
71.320
71.330
71.340

71.4
71.40 71.400
72
72.1
72.10 72.100
72.2
72.21 72.210
72.22 72.220
72.3
72.30 72.300
72.4
72.40 72.400
72.5
72.50 72.500
72.6
72.60 72.600
73
73.1
73.10
73.101
73.102
73.2
73.20
73.201
73.202
74
74.1
74.11
74.111
74.112
74.12 74.120
74.13 74.130
74.14 74.140
74.15 74.150
74.2
74.20 74.200
74.3
74.30 74.300

Назив и опис дјелатности

Изнајмљивање аутомобила
Изнајмљивање аутомобила
Изнајмљивање осталих саобраћајних средстава
Изнајмљивање осталих копнених саобраћајних средстава
Изнајмљивање средстава за превоз воденим путевима
Изнајмљивање ваздухопловних саобраћајних средстава
Изнајмљивање осталих машина и опреме
Изнајмљивање пољопривредних машина и опреме
Изнајмљивање машина и опреме за грађевинарство
Изнајмљивање канцеларијских машина и опреме, укључујући и рачунаре
Изнајмљивање осталих машина и опреме, д.н.
Изнајмљивање предмета за личну употребу и домаћинство, д.н.
Изнајмљивање предмета за личну употребу и домаћинство, д.н.
Рачунарске и сродне дјелатности
Пружање консултантских услуга у вези с рачунарском опремом (хардвер)
Пружање консултантских услуга у вези с рачунарском опремом (хардвер)
Пружање софтверских услуга и израда софтвера
Израда софтвера
Остале консултантске услуге и израда софтвера
Обрада података
Обрада података
Израда и управљање базама података
Израда и управљање базама података
Одржавање и поправка канцеларијских, рачунских и рачунарских машина
Одржавање и поправка канцеларијских, рачунских и рачунарских машина
Остале сродне рачунарске дјелатности
Остале сродне рачунарске дјелатности
Истраживање и развој
Истраживање и експериментални развој у природним, техничким и
технолошким наукама
Истраживање и експериментални развој у природним, техничким и
технолошким наукама
Истраживање и експериментални развој у природним наукама
Истраживање и експериментални развој у техничким и технолошким
наукама
Истраживање и експериментални развој у друштвеним и хуманистичким
наукама
Истраживање и експериментални развој у друштвеним и хуманистичким
наукама
Истраживање и експериментални развој у друштвеним наукама
Истраживање и експериментални развој у хуманистичким наукама:
Остале пословне дјелатности
Правне, рачуноводствене, књиговодствене и ревизионе дјелатности;
савјетодавни послови у вези са порезом, истраживање тржишта,
испитивање јавног мнијења; консалтинг; управљање холдинг друштвима
Правни послови
Адвокатски послови
Остали правни послови
Рачуноводствени, књиговодствени и ревизиони послови; савјетодавни
послови у вези с порезом
Истраживање тржишта и испитивање јавног мнијења
Пословни и менаџмент консалтинг
Управљање холдинг друштвима
Архитектонске и инжињерске дјелатности и техничко савјетовање
Архитектонске и инжињерске дјелатности и техничко савјетовање
Техничко испитивање и анализа
Техничко испитивање и анализа
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Област Грана Разред Подразред

74.4
74.40
74.401
74.402
74.5
74.50 74.500
74.6
74.60 74.600
74.7
74.70 74.700
74.8
74.81
74.82
74.85
74.86
74.87

74.810
74.820
74.850
74.860
74.870

Подручје
75
75.1
75.11
75.111
75.112
75.113
75.114
75.115
75.116
75.117
75.12
75.121
75.122
75.123
75.124
75.126
75.13
75.131
75.132
75.133
75.134
75.136

Назив и опис дјелатности

Реклама и пропаганда
Реклама и пропаганда
Приређивање сајмова
Остале услуге рекламе и пропаганде
Посредовање у запошљавању
Посредовање у запошљавању
Истражне и заштитне дјелатности
Истражне и заштитне дјелатности
Чишћење објеката
Чишћење објеката
Остале пословне дјелатности, д.н.
Фотографске услуге
Услуге паковања
Секретарске и преводилачке дјелатности
Дјелатности позивних центара
Остале пословне дјелатности, д.н.
L ДРЖАВНА УПРАВА И ОДБРАНА; ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО
ОСИГУРАЊЕ
Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање
Државна управа, економска и социјална политика заједнице
Дјелатност државне управе
Законодавни, извршни и други органи државне власти
Законодавни, извршни и други органи власти ентитета
Законодавни, извршни и други органи власти дистрикта
Законодавни, извршни и други органи кантоналне или регионалне власти
Представнички, извршни и други органи градске власти
Представнички, извршни и други органи локалне - општинске власти
Дјелатност осталих општих јавних служби, д.н.
Регулисање дјелатности јавних установа које обезбјеђују заштиту здравља,
образовање, културне услуге и друге друштвене услуге, сем обавезног
социјалног осигурања
Регулисање дјелатности јавних установа које обезбјеђују заштиту здравља,
образовање, културне услуге и друге друштвене услуге, сем обавезног
социјалног осигурања на нивоу државе
Регулисање дјелатности јавних установа које обезбјеђују заштиту здравља,
образовање, културне услуге и друге друштвене услуге, сем обавезног
социјалног осигурања на нивоу ентитета
Регулисање дјелатности јавних установа које обезбјеђују заштиту здравља,
образовање, културне услуге и друге друштвене услуге, сем обавезног
социјалног осигурања, на нивоу дистрикта
Регулисање дјелатности јавних установа које обезбјеђују заштиту здравља,
образовање, културне услуге и друге друштвене услуге, сем обавезног
социјалног осигурања на кантоналном или регионалном нивоу
Регулисање дјелатности јавних установа које обезбјеђују заштиту здравља,
образовање, културне услуге и друге друштвене услуге, сем обавезног
социјалног осигурања на локалном - општинском нивоу
Регулисање и допринос успјешнијем пословању привреде
Регулисање и допринос успјешнијем пословању привреде на нивоу државе
Регулисање и допринос успјешнијем пословању привреде на нивоу
ентитета
Регулисање и допринос успјешнијем пословању привреде на нивоу
дистрикта
Регулисање и допринос успјешнијем пословању привреде на нивоу кантона
или регије
Регулисање и допринос успјешнијем пословању привреде на локалном општинском нивоу
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Област Грана Разред Подразред

75.14
75.141
75.142
75.143
75.144
75.146
75.2
75.21 75.210
75.22
75.221
75.222
75.23
75.231
75.232
75.233
75.234
75.236
75.24
75.241
75.242
75.243
75.244
75.246
75.25 75.250
75.3
75.30 75.300
Подручје
80
80.1

Назив и опис дјелатности

Помоћне услужне дјелатности за функционисање владе
Помоћне дјелатности за функционисање владе на нивоу државе
Помоћне дјелатности за функционисање владе на нивоу ентитета
Помоћне дјелатности за функционисање владе на нивоу дистрикта
Помоћне дјелатности за функционисање владе на нивоу кантона или регије
Помоћне дјелатности за функционисање владе на локалном - општинском
нивоу
Дјелатности везане за обезбјеђивање услуга за земљу у цјелини
Спољашњи послови
Послови одбране
Послови одбране на нивоу државе
Послови одбране на нивоу ентитета
Судске и правосудне дјелатности
Судске и правосудне дјелатности на нивоу државе
Судске и правосудне дјелатности на нивоу ентитета
Судске и правосудне дјелатности на нивоу дистрикта
Судске и правосудне дјелатности на нивоу кантона или регије
Судске и правосудне дјелатности, на локалном - општинском нивоу
Јавна безбједност; чување јавног реда и мира
Јавна безбједност; чување јавног реда и мира на нивоу државе
Јавна безбједност; чување јавног реда и мира на нивоу ентитета
Јавна безбједност; чување јавног реда и мира на нивоу дистрикта
Јавна безбједност; чување јавног реда и мира на кантоналном или
регионалном нивоу
Јавна безбједност; чување јавног реда и мира на локалном - општинском
нивоу
Дјелатност ватрогасних јединица
Обавезно социјално осигурање
Обавезно социјално осигурање

80.41 80.410
80.42 80.420

M ОБРАЗОВАЊЕ
Образовање
Основно образовање
Основно образовање
Предшколско образовање
Основно образовање
Образовање дјеце ометене у развоју
Остало основно образовање
Средње образовање
Опште средње образовање
Техничко и стручно средње образовање
Више и високо образовање
Више и високо образовање
Више образовање
Високо образовање
Образовање одраслих и остало образовање
Дјелатност школа за возаче
Образовање одраслих и остало образовање д.н.

85.11 85.110
85.12
85.121
85.122
85.13 85.130

N ЗДРАВСТВЕНИ И СОЦИЈАЛНИ РАД
Здравствени и социјални рад
Здравствена заштита становништва
Дјелатност болница
Медицинска пракса
Директна медицинска пракса
Здравствено-превентивна пракса
Стоматолошка пракса

80.10
80.101
80.102
80.103
80.104
80.2
80.21 80.210
80.22 80.220
80.3
80.30
80.301
80.302
80.4

Подручје
85
85.1
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85.14
85.141
85.142
85.143
85.2
85.20 85.200
85.3
85.31
85.311
85.312
85.32
85.321
85.322
85.323
85.324
Подручје
90
90.0
90.01 90.010
90.02 90.020
90.03 90.030
91
91.1
91.11 91.110
91.12 91.120
91.2
91.20 91.200
91.3
91.31 91.310
91.32 91.320
91.33 91.330
92
92.1
92.11 92.110
92.12 92.120
92.13 92.130
92.2
92.20 92.200
92.3
92.31
92.32
92.33
92.34

92.310
92.320
92.330
92.340

92.4
92.40 92.400
92.5
92.51
92.511
92.512
92.52
92.521
92.522

Назив и опис дјелатности

Остала здравствена заштита становништва
Самостална здравствена дјелатност, коју не врше болнице и доктори
медицине
Алтернативна медицина
Остали видови здравствене заштите
Ветеринарске дјелатности
Ветеринарске дјелатности
Социјална заштита
Социјална заштита у установама са смјештајем
Домови за старе
Остала социјална заштита у установама са смјештајем
Социјални рад без смјештаја
Дјелатност организација за збрињавање инвалида
Дјелатност хуманитарних организација
Установе за дневни боравак дјеце
Социјални рад у установама без смјештаја
O ОСТАЛЕ ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ, ДРУШТВЕНЕ И ЛИЧНЕ
УСЛУЖНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Уклањање отпадних вода, одвоз ђубрета, санитарне и сличне дјелатности
Уклањање отпадних вода, одвоз ђубрета, санитарне и сличне дјелатности
Прикупљање и обрада отпадних вода
Прикупљање и обрада осталог отпада
Санитарне и друге дјелатности
Дјелатност организација на бази учлањења
Дјелатност пословних и струковних удружења и удружења послодаваца
Дјелатност пословних удружења и удружења послодаваца
Дјелатност струковних удружења
Дјелатност синдиката
Дјелатност синдиката
Дјелатност осталих организација на бази учлањења
Дјелатност вјерских организација
Дјелатност политичких организација
Дјелатност осталих организација на бази учлањења, д.н.
Рекреативне, спортске и културне дјелатности
Филмска и видео дјелатности
Филмска и видео производња
Филмска и видео дистрибуција
Приказивање филмова
Радио и телевизијске дјелатности
Радио и телевизијске дјелатности
Остале забавне дјелатности
Умјетничко и књижевно стваралаштво и сценска умјетност
Дјелатност објеката за културне приредбе
Вашарске дјелатности и дјелатности забавних паркова
Остале забавне дјелатности, д.н.
Дјелатност новинских агенција
Дјелатност новинских агенција
Дјелатност библиотека, архива, музеја и остале културне дјелатности
Дјелатност библиотека и архива
Дјелатност библиотека
Дјелатност архива
Дјелатност музеја и заштита историјских објеката и зграда
Дјелатност музеја
Заштита културних добара, природних и других знаменитости
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92.53 92.530
92.6
92.61 92.610
92.62 92.620
92.7
92.71 92.710
92.72 92.720
93
93.0
93.01
93.02
93.03
93.04
93.05

93.010
93.020
93.030
93.040
93.050

Назив и опис дјелатности

Дјелатност ботаничких и зоолошких вртова и других природних резервата
Спортске дјелатности
Дјелатност спортских објеката и стадиона
Остале спортске дјелатности
Остале рекреативне дјелатности
Дјелатности коцкарница и кладионица
Остале рекреативне дјелатности, д.н.
Остале услужне дјелатности
Остале услужне дјелатности
Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених предмета
Фризерски и други третмани за уљепшавање
Погребне и пратеће дјелатности
Дјелатности за побољшање физичког стања и расположења
Остале услужне дјелатности, д.н.

Подручје
95

P ДЈЕЛАТНОСТ ДОМАЋИНСТАВА
Дјелатности домаћинстава као послодаваца особљу за одржавање
домаћинства
95.0
Дјелатности домаћинстава као послодаваца особљу за одржавање
домаћинства
95.00 95.000
Дјелатности домаћинстава као послодаваца особљу за одржавање
домаћинства
96
Дјелатност домаћинстава која производе различиту робу за сопствену
употребу
96.0
Дјелатност домаћинстава која производе различиту робу за сопствену
употребу
96.00 96.000
Дјелатност домаћинстава која производе различиту робу за сопствену
употребу
97
Дјелатност домаћинстава која производе различите услуге за сопствену
употребу
97.0
Дјелатност домаћинстава која производе различите услуге за сопствену
употребу
97.00 97.000
Дјелатност домаћинстава која производе различите услуге за сопствену
употребу

Područje
99
99.0

Q ЕКСТЕРИТОРИЈАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ОРГАНИ
Екстериторијалне организације и органи
Екстериторијалне организације и органи
99.00 99.000
Екстериторијалне организације и органи
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ДИО II
КЛАСИФИКАЦИЈА ДЈЕЛАТНОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
КД БИХ
(ОБЈАШЊЕЊА)

Класификација дјелатности Босне и Херцеговине
Шифра дјелатности

Назив и опис дјелатности

Подручје А

ПОЉОПРИВРЕДА, ЛОВ И ШУМАРСТВО
Подручје А обухвата искоришћавање биљних и животињских ресурса. Подручје
обухвата дјелатности везане уз узгој усјева, узгајање животиња, узгој и сјечу
стабала, узгој и
искоришћавање осталих биљака и животиња на
пољопривредним газдинствима или у њиховим природним стаништима.

01

Пољопривреда, лов и припадајуће услужне дјелатности
Област 01 као прво разликује двије основне дјелатности:
Биљну производњу (01.1: Гајење усјева и засада, повртарство и хортикултура) и
Сточарску производњу (01.2: Узгој животиња).
У грани 01.1 разликујемо:
једногодишње усјеве на ораницама (01.11 и 01.12), као што је узгој житарица,
поврћа или цвијећа
вишегодишње усјеве као што су плантаже (нпр. кафе, какаа итд.), виногради и
воћњаци (01.13)

-

У грани 01.2 (Узгој животиња) дјелатности су груписане према врсти животиња,
а не према врсти производа (нпр. месо, млијеко, кожа итд.) и без разликовања
узгоја у потпуно затвореним просторима (без извођења на испашу) или разних
врста узгоја на отвореним просторима.
Грана 01.3 (Мјешовита пољопривредна производња) рашчлањена је према
уобичајеним начелима за утврђивање главне дјелатности. Прихваћена је
чињеница да многа пољопривредна газдинства имају рационално уравнотежену
биљну и сточарску производњу, тако да се могу произвољно разврстати у једну,
односно другу категорију.
Одређене активности, као што су припрема тла, сјетва, жетва и управљање
имањем, које су уобичајени дио активности пољопривредног газдинства, могу
да обављају, као услужне дјелатности у биљној производњи (01.41) или узгоју
животиња (01.42), одговарајуће помоћне пољопривредне јединице, уз наплату
или по уговору.
Пољопривредне дјелатности искључују сваку даљњу прераду пољопривредних
производа (разврстану у област 15: Производња прехрамбених производа и
пића и област 16: Производња дуванских производа), сем оне која се односи на
припрему пољопривредних производа за примарно тржиште, тј. директну
продају на пијацама. Међутим, постоји једна изнимка од општег правила за
разврставањe интегрисаних дјелатности, а то је да се јединица која прерађује
сопствене пољопривредне производе на лицу мјеста, тј. у пољопривредном
газдинству, разврстава у грану 01, чак и када је њен output стандардни производ
грана 15 и 16. Примјери су:
- узгој грожђа и производња вина од тог грожђа
- узгој маслина и производња маслиновог уља од тих маслина.
Ова област искључује грађевинске радове на пољу (нпр. поравнавање
пољопривредног земљишта, дренажу, припрему пиринчаних поља и сл.) који су
разврстани у област 45 (Грађевинарство), као и удружења купаца и задружне
организација које се баве маркетингом пољоприведних производа, а
разврставају се у подручје G(Трговина на велико и мало).
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Шифра дјелатности

Назив и опис дјелатности

01.1

Гајење усјева и засада, повртарство и хортикултура
01.11 01.110

Гајење житарица и других усјева и засада, д.н.
Овај разред обухвата:
- Гајење житарица: тврда и мека пшеница, раж, суражица, крупник, просо, хељда,
јечам, овас, кукуруз, пиринач и др.
- Гајење кромпира
- Гајење шећерне репе
- Гајење дувана, берба и сушење листа дувана
- Гајење уљарица: сунцокрет, кикирики, соја, уљана репица и др.
- Производњу сјемена: житарица, уљарица, шећерне репе и крмног биља,
укључујући и траве
- Гајење хмеља, цикорије, коријења и гомољастих биљака с високим садржајем
скроба или инулина
- Гајење памука; узгој осталих текстилних биљака; потапање биљака које садрже
текстилна влакна
- Гајење сувог махунастог поврћа:
• грашак, пасуљ, боб, сочиво и др.
- Гајење биљака за фармацеутске сврхе за производњу инсектицида, фунгицида и
сл.
- Гајење усјева и засада који нису на другом мјесту класификовани (лаванда и
др.).
Овај разред искључује:
Производњу сјемена цвијећа и поврћа, види 01.12
Гајење кукуруза шећерца, види 01.12
Гајење осталог поврћа, види 01.12
Гајење диња и лубеница које се сврстава у подгрупу 0112
Гајење хортикултурних врста, види 01.12
Гајење цвијећа, види 01.12
Гајење маслина, види 01.13
Гајење коштуњавог воћа, види 01.13
Гајење зачинских биљака, види 01.13
Гајење биљака за производњу напитака, види 01.13
Сакупљање шумских производа и осталог некултивисаног шумског материјала,
види 02.01
- Гајење биљака за плетарство, види 02.01
-

01.12

Гајење поврћа, цвијећа, украсног биља и садног материјала
Овај разред је подијељен на три подразреда:
01.121
-

Гајење поврћа, цвијећа и украсног биља
Овај подразред обухвата:
Гајење поврћа: парадајз, лубеница, црни лук, бијели лук, купус, кељ, зелена
салата, шаргарепа, боранија, поточарка, кукуруз шећерац, тиквице, плави
патлиџан, празилук, краставци, паприка, спанаћ, карфиол и др.
Гајење зачинских трава и поврћа: копар, папричице, анис, першин, красуљица,
таркањ, слатки мајоран и др.
Гајење гљива, сакупљање шумских печурки или тартуфа
Гајење цвијећа
Производњу сјемена цвијећа
Гајење биља за потребе расађивања или украшавања.
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01.122

Гајење воћних садница

01.123

Гајење садница лозе
Овај подразред обухвата:
Овај разред искључује:
Гајење уљаног сјемења и уљаних плодова, види 01.11
Гајење памука или других текстилних биљака, види 01.11
Гајење кромпира, види 01.11
Гајење цикорије, види 01.11
Гајење корјења и гомоља с високим садржајем скроба или инулина, види 01.11
Гајење шећерне репе, види 01.11
Гајење маслина, види 01.13
Гајење зачинског биља, види 01.13
Дјелатност шумских расадника и гајење божићних дрваца, види 02.01

01.13

Гајење воћа и грожђа, коштуњавог воћа и биљака за справљање напитака
и зачина
Овај разред је подијељен на три подразреда:
01.131

Виноградарство
Овај подразред обухвата:
- Производњу винског и стоног грожђа
- Производњу вина прерадом сопственог грожђа.

01.132

Гајење воћа
Овај подразред обухвата:
- Гајење воћа: јабуке, крушке, цитруси, кајсије, јагоде, остало бобичасто воће,
шљиве, дуње, трешње, вишње, брескве, дуд, банане, авокадо, урме, нар, киви и
др.
- Гајење јестивог коштуњавог воћа, укључујући и кокосов орах
- Гајење маслина за производњу уља и за непосредну потрошњу.

01.133

Гајење биљака за справљање напитака и зачина
Овај подразред обухвата:
- Гајење биља за справљање напитака: кафа, какао, чај, мате и др.
- Гајење зачинског биља: ловор, босиљак, анис, коријандер, ким, цимет,
каранфилић, мушкати орашчић, ђумбир и др.
Овај разред искључује:
Гајење кикирикија, види 01.11
Гајење хмеља и цикорије, види 01.11
Гајење свјежих папричица, першина и таркања, види 01.12
Производњу маслиновог уља, види 15.42
Гајење поврћа које рађа плодове налик воћу, као што су краставац, диње,
лубенице, парадајз и др., види 01.12
- Производњу какаа, види 15.84
- Прераду лишћа чаја и кафе, види 15.86
-
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01.2

Назив и опис дјелатности

Узгој животиња
01.21

Узгој говеда, производња млијека
Овај разред је подијељен на три подразреда:
01.211
01.212

01.213

Узгој говеда за производњу меса
Узгој говеда за производњу млијека
Овај подразред обухвата и:
- Производњу свјежег крављег млијека.
Узгој говеда за приплод
Овај разред искључује:
- Смјештај и његу животиња, види 01.42
- Прераду млијека ван пољопривредног газдинства, види 15.51

01.22

Узгој оваца, коза, коња, магараца, мула и мазги
Овај разред је подијељен на два подразреда:
01.221

Узгој оваца и коза
Овај подразред обухвата:
- Узгој оваца и коза
- Производњу сирове вуне
- Производњу сировог овчијег или козијег млијека.

01.222

Узгој коња, магараца, мула и мазги
Овај подразред обухвата:
Овај разред искључује:
- Шишање оваца уз наплату или по уговору, види 01.42
- Производњу чупане вуне, види 15.13
- Дјелатности ергела и школа за јахање, види 92.62

01.23 01.230
01.24 01.240

Узгој свиња
Узгој перади
Овај разред обухвата:
- Узгој перади
- Производњу јаја.
Овај разред искључује:
- Узгој осталих птица, види 01.25
- Производњу перја и паперја, види 15.12

01.25

Узгој осталих животиња
Овај разред је подијељен на два подразреда:
01.251

Узгој пчела, производња меда и пчелињег воска

01.252

Узгој осталих животиња, д.н.
Овај подразред обухвата:
- Узгој зечева
- Узгој кућних љубимаца
- Узгој животиња за крзно и производњу сировог крзна
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- Узгој непоменутих животиња
- Узгој свилене бубе и производња чахура (кокона) свилене бубе
- Узгој жаба, пужева, глиста и др.
Овај разред искључује:
- Смјештај и бригу о животињама 01.42
- Производњу крупних и ситних кожа уловљених и у замке ухваћених животиња,
види 01.50
- Дресирање кућних љубимаца, види 93.05
01.3

Гајење усјева и засада у комбинацији са узгојем животиња (мјешовита
пољопривредна производња)
01.30 01.300

Гајење усјева и засада у комбинацији са узгојем животиња (мјешовита
пољопривредна производња)
Овај разред обухвата:
- Биљну производњу и узгој стоке у мјешовитим јединицама гдје је степен
специјализације код биљне производње или код узгоја стоке мањи од 66% бруто
зараде.
Овај разред искључује:
- Мјешовите јединице биљне производње или узгоја стоке које су, према својој
претежној дјелатности, сврстане у биљну производњу или у узгој стоке.
Услужне дјелатности у биљној производњи и сточарству, сем
ветеринарских услуга; уређивање зелених површина

01.4
01.41

Услужне дјелатности у биљној производњи и уређивање зелених површина
Овај разред је подијељен на три подразреда:
01.411

Искоришћавање вода за пољопривреду
Овај подразред обухвата:
- Рад система за наводњавање
- Одржавање и функционисање система за наводњавање и одводњавање у
одбрани од елементарних непогода

01.412

Уређивање и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина
Овај подразред обухвата:
- Засађивање и одржавање вртова, паркова и зелених површина и спортских
терена:
• уз приватне и јавне стамбене зграде
• уз јавна и полујавна здања (школе, болнице, административне зграде, цркве
итд.)
• на општинском земљишту (паркови, зелене површине, гробља и сл.)
• зеленило уз саобраћајнице (цесте, трамвајске и жељезничке пруге, водене
токове, луке...)
• уз индустријска и комерцијална здања
- Засађивање и одржавање зеленила у зградама (паркови на крову зграде, фасадно
украсно биље, затворене, унутрашње баште и вртови)
- Засађивање и одржавање спортских терена, игралишта и рекреативних паркова
(спортски терени, игралишта, травњаци за сунчање, голф терени)
- Засађивање и одржавање зелених површина уз мирне и текуће воде (увале,
рибњаци, базени за пливање, канали, водени токови, акумулације воде, системи
за одвођење отпадних вода из индустријских постројења и сл.)
- Уређивање околине узгајањем и његовањем растиња са циљем да се смање бука,
утицај вјетра, ерозија, видљивост и засљепљујуће свјетло)
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- Мјере за заштиту околине и природе, као и за одржавање околине (поновно
враћање у природно стање, поновно култивисање, унапређење земљишта,
природни резервати, базени за заштиту од поплава).
01.413

Остале пољопривредне услуге
Овај подразред обухвата:
- Послове у пољопривреди:
• припрема земљишта
• редовна обрада усјева и засада
• запрашивање усјева и засада, укључујући и запрашивање из ваздуха
• обрезивање воћака и винове лозе
• пресађивање пиринча, прорјеђивање репе и др.
• жетва, берба и припрема биљних производа за тржиште
• уништавање штеточина (укључујући глодаре)
- Обрезивање дрвећа и шишање живица
- Изнајмљивање пољопривредних машина са руковаоцем и пољопривредним
радницима.
Овај разред искључује:
- Уклањање дрвећа и припрему земљишта за пољопривредну производњу, види
02.01
- Припрему биљних влакана, види 17.1
- Уклањање земље и припрема терена за пољопривредну производњу, види 45.
- Послове трговаца посредника или задружних асоцијација у вези с продајом,
види 51.
- Послове агронома и агроекономиста, види 74.14
- Планирање и пројектовање вртова и спортских терена, види 74.20
- Организовње пољопривредних изложби и сајмова, види 74.87

01.42 01.420

Услужне дјелатности у узгоју животиња, сем ветеринарских услуга
Овај разред обухвата:
- Послове у сточарству:
• вјештачко осјемењавање уз наплату или на основу уговора, контрола стада,
опслуживање крда, припуст стоке, копунирање перади, чишћење перадарника и
др.
• унапређење приплођавања, прираста и добијања производа животињског
поријекла.
-

Овај разред искључује:
Услуге припремања оброка хране, види 01.2
Услуге унапређења комерцијалног лова и хватања дивљачи у замке
(траперства),
види 01.50
Послове трговаца посредника или задружних асоцијација у вези са продајом,
види 51.
Послове агронома и агроекономиста, види 74.14
Ветеринарске послове, види 85.20
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01.5

Лов, хватање дивљачи у замке (траперство), расплод дивљачи, укључујући
и припадајуће услуге
01.50 01.500
-

Лов, хватање дивљачи у замке (траперство), расплод дивљачи, укључујући
и припадајуће услуге
Овај разред обухвата:
Лов и хватање животиња у замке ради добијања хране, крупне и ситне коже или
ради коришћења у истраживањима, зоолошким вртовима или као кућних
љубимаца
Производњу крупних кожа, кожа рептила или птица добијених од уловљених
или у замке ухваћених животиња
Унапређење стада и храњење дивљачи
Услуге унапређења комерцијалног лова и хватања дивљачи у замке (траперства)
Лов морских сисара као што су моржеви и фоке.

Овај разред искључује:
- Производњу крупних кожа, кожа рептила и птица добијених од животиња
узгајаних на пољопривредном газдинству, види 01.25
- Узгој разних животиња на пољопривредном газдинству, види 01.25
- Лов китова, види 05.01
- Производњу крупних и ситних кожа које потичу из кланица, види 15.11
- Спортско-рекреативни лов 92.62
02

Шумарство и искоришћавање шума и припадајуће услужне дјелатности
Шумарство обухвата узгој стандинг дрвећа (које слободно расте) као и вађење
и сакупљање дивљих шумских плодова. сем производње дрвета шумског
дрвећа, шумарство обухвата и производе са малим обимом прераде, као што је
дрво за огрев или за индустријску употребу (нпр. јамска грађа, дрво за целулозу
итд.).
Даљња прерада дрвета, почев од тестерисања и блањања дрвета, које се
углавном обавља изван подручја сјече дрвета, разврстава се у област 20
(Прерада дрвета и производа од дрвета), а производња дрвеног угља разврстана
је у област 24.

02.0

Шумарство и искоришћавање шума и припадајуће услужне дјелатности
02.01

Шумарство и искоришћавање шума
Овај разред је подијељен на два подразреда:
02.011
02.012

Узгој и заштита шума
Овај подразред обухвата:
Узгој шума: сађење, расађивање, пресађивање, прорјеђивање и заштита шума и
шумских појасева
Узгој шибља и целулозног дрвета
Рад шумских расадника
Узгој божићних и украсних јелки.

Искоришћавање шума
Овај подразред обухвата:
- Искоришћавање шума: сјеча дрвета и производња сортимената из првих прореда
попут јамске обловине, стубова, цијепаног дрвета, колаца, гредица, огревног
дрвета и др.
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- Сакупљање некултивисаног шумског материјала: балата и друге каучукове
смоле, плута, лака, смоле, балзама, валиснерија, жира, дивљег кестена,
маховине, лишајева и др.
Овај разред искључује:
- Гајење и сакупљање печурки или тартуфа, види 01.12
- Сакупљање бобица или коштуњавог воћа, види 01.13
- Производњу иверја, види 20.10
02.02 02.020

Услужне дјелатности у шумарству и искоришћавању шума
Овај разред обухвата
- Услуге у узгоју шума: инвентура шума, процјена шумског фонда, заштита од
пожара и др.
- Услуге у искоришћавању шума: транспорт трупаца унутар шуме и др.
- Изнајмљивање шумских машина и механизације са руковаоцем.

Подручје B

РИБАРСТВО
Рибарство је дефинисано као коришћење рибљих ресурса из морских или
слатких вода, с циљем да се улове или сакупе риба, ракови, мекушци и други
морски производи (нпр. бисери, сунђери итд.).
Подручје B такође обухвата узгој риба и дјелатност аквакултуре, који производе
сличне продукте. Ту су укључене дјелатности које су обично интегрисане у
процес производње за сопствени рачун (нпр. узгој и размножавање острига за
производњу бисера).
Подручје B не обухвата градњу и поправка бродова (35.11) и спортски или
рекреациони риболов (92.62). Прерада риба, ракова или мекушаца искључена је,
без обзира на то да ли се обављају погонима на копну или на бродовимафабрикама. (Прерада и конзервисање рибе и производа од рибе: 15.20).
Међутим, уколико се прерада обавља на палуби рибарског брода, онда се и она
разврстава у подручје B.

05

Риболов; узгој рибе и припадајуће услужне дјелатности

05.0

Риболов; узгој рибе и припадајуће услужне дјелатности
05.01

Риболов
Овај разред је подијељен на два подразреда:
05.011
05.012
-

Улов рибе на мору
Овај подразред обухвата:
Улов рибе на океану и на мору
Улов морских љускара и мекушаца
Улов водених животиња: морских јежева, сипа и др.
Услуге у рибарству
Прикупљање материјала из мора: природни бисери, сунђери, корали, алге и др.
Улов рибе на ријекама и језерима
Овај подразред обухвата:
Улов рибе на ријекама, језерима и другим водама у унутрашњости копна
Улов слатководних љускара и мекушаца
Улов водених животиња: корњаче и др.
Услуге у рибарству.
Овај разред искључује:
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- Улов морских сисара, сем китова, као нпр. моржева и фока, види 01.50
- Прераду морске рибе, љускара и мекушаца која није везана за улов рибе, тј.
прераду на бродовима
који служе само за прераду и конзервисање рибе и прераду рибе у фабрикама на
копну, види 15.20
- Риболов као спортска, рекреативна или слична активност, види 92.62
05.02 05.020
-

Узгој рибе
Овај разред обухвата:
Производњу млађа острига, дагњи, јастога, постларви шкампа, рибљег млађа и
лососа
Узгој морске салате и других јестивих морских трава
Узгој и тов рибе у морској и слаткој води и узгој украсних рибица
Узгој острига
Услуге у вези са радом мријестилишта и рибњака.

Овај разред искључује:
- Узгој жаба, види 01.25
- Дјелатности резервата за спортски риболов, види 92.62
Подручје C

ВАЂЕЊЕ РУДА И КАМЕНА
Дјелатности вађења руда и камена су разврстане у области, гране, разреде и
подразреде на бази основног минерала који се производи. Потподручје CА
односи се на вађење енергетских сировина (угаљ, лигнит и тресет,
угљиководоници, уранијумове руде); потподручје CB односи се на вађење
неенергетских сировина (металне руде, различити минерали и производи
каменолома).
Неке техничке дјелатности у овом подручју, посебно оне у вези са вађењем
угљиководоника, могу да обављају специјализоване јединице, као индустријске
услуге за трећа лица.
Ово подручје обухвата:
- Вађење минерала који се у природи појављују у чврстом (угаљ и руде), течном
(нафта) или гасовитом (земни гас) стању, јамском или површинском
експлоатацијом или вађењем из бушотина.
- Додатне радове на припреми сирових материјала ради њиховог транспорта и
продаје тржишту, као што су мљевење, дробљење, чишћење, сушење,
укапљавање природног гаса, одсољавање, оплемењивање, концентрисање руда и
брикетирање чврстих горива. Ове дјелатности често обављају јединице које
обављају вађење ресурса и/или друге оближње јединице.
- Брикетирање угља и руда
Ово подручје искључује:
- Флаширање природних и изворских минералних вода са извора или из бушотина,
види 15.98
- Обраду појединих врста земље, стијена и минерала дробљењем, мљевењем или
на друге начине, ако се не обавља у оквиру рударства и експлоатације мајдана,
види 26.81 и 26.82
- Обраду и прераду ископаног материјала, види подручје D
- Сакупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде, види 41.00
- Припрему терена за рударство, види 45.11
- Геолошка и рударска истраживања и анализу минерала, види 74.20
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Потподручје CA

ВАЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ СИРОВИНА
Вађење чврстих минералних горива обухвата јамску или површинску
експлоатацију и такве операције (сепарацију, разврставање, пречишћавање и
сл.) које као резултат дају производ који се може продавати на тржишту,
укључујући и брикетирање (брикети и овоидс). Ово потподручје не обухвата
коксовање (23.10).

10

Вађење угља и лигнита; вађење тресета

10.1

Вађење и брикетирање каменог угља
10.10 10.100
-

Вађење и брикетирање каменог угља
Овај разред обухвата:
Јамску и површинску експлоатацију каменог угља
Чишћење, сортирање по величини и квалитету, уситњавање и др.
Брикетирање каменог угља
Обнављање каменог угља из ситнежи каменог угља.

Овај разред искључује:
- Производњу чврстих горива у коксним пећима, види 23.10
10.2

Вађење и брикетирање лигнита и мрког угља
10.20

Вађење и брикетирање лигнита и мрког угља
Овај разред је подијељен на два подразреда:
10.201

Вађење и брикетирање лигнита
Овај подразред обухвата:
- Јамску и површинску експлоатација лигнита
- Прање, сушење и дробљење лигнита
- Брикетирање лигнита.

10.202

Вађење и брикетирање мрког угља
Овај подразред обухвата:
- Јамску и површинску експлоатација мрког угља
- Прање, сушење и дробљење мрког угља
- Брикетирање мрког угља.

10.3

Вађење и брикетирање тресета
10.30 10.300

Вађење и брикетирање тресета
Овај разред обухвата:
- Вађење тресета
- Брикетирање тресета.
Овај разред искључује:
- Производњу производа од тресета, види 26.82
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11

Вађење сирове нафте и природног гаса; припадајуће услужне дјелатности,
сем истраживачких радова
Ова област обухвата дјелатности у вези са развојем и уз рад или развој нафтних
и гасних поља. Овакве дјелатности могу да укључе комплетирање и опремање
извора; рад сепаратора, разбијача емулзије, опреме за одсољавање, мреже
цјевовода за сакупљање сирове нафте на пољу и све остале дјелатности у
припреми нафте и гаса све до тачке отпреме с производне локације. Ова област
обухвата производњу сирове нафте, вађење и издвајање нафте из нафтних
шкриљаца и битуменског пијеска, као и производњу земног гаса и издвајање
текућих угљиководоникa. Помоћне дјелатности, уз наплату или по уговору, које
су потребне за бушење или рад нафтних и гасних извора разврставају се у
11.20.
Ова област искључује:
- рафинисање тј. пречишћавање нафтних производа, види 23.20
- испитно бушење и сондирање терена, види 45.12
- геолошка истраживања, уцртавање у географске карте, види 74.20

11.1

Вађење сирове нафте и природног гаса
11.10

Вађење сирове нафте и природног гаса
Овај разред је подијељен на два подразреда:
11.101

Вађење сирове нафте
Овај подразред обухвата:
- Вађење сирове нафте и пратећих гасовитих угљиководоника на истом пољу
- Вађење битуменозних шкриљаца и пијеска
- Производњу нафте из битуменозних шкриљаца и пијеска.

11.102

-

Вађење природног гаса
Овај подразред обухвата:
Производњу сирових гасовитих угљиководоника (природног гаса) на пољима на
којима су основни производ
Издвајање и раздвајање течних фракција угљиководоника
Укапљавање и регасификацију природног гаса ради транспорта
Одсумпоравање гаса.

-

Овај разред искључује:
Услуге при вађењу нафте и гаса, види 11.20
Производњу нафтних деривата, види 23.20
Укапљивање нафтних гасова у рафинеријама нафте, види 23.20
Испитно бушење 45.12
Рад цјевовода, види 60.30
Истраживање нафте и гаса, види 74.20

-

11.2

Услужне дјелатности у вађењу нафте и гаса, сем истраживачких радова
11.20 11.200

Услужне дјелатности у вађењу нафте и гаса, сем истраживачких радова
Овај разред обухвата:
- Услуге при вађењу нафте и гаса уз наплату или по уговору као што су директно
бушење, косо бушење, прорађивање бушотина, почињање бушотина,
постављање торњева за бушење на бушотинама, њихов поправка и демонтажа;
цементирање цијеви нафтних и гасних бушотина; пумпање бушотина;
затрпавање (зачепљивање) и напуштање бушотина и др.
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Овај разред искључује:
- Геофизичка, геолошка и сеизмолошка снимања, види 74.20
12

Вађење руда уранијума и торијума

12.0

Вађење руда уранијума и торијума
12.00 12.000

Вађење руда уранијума и торијума
Овај разред обухвата:
- Вађење и концентрисање руда уранијума и торијума
- Производњу жутог колача.
Овај разред искључује:
- Обогаћивање руда уранијума и торијума, види 23.30
- Производњу фисионих материјала или материјала погодних за припрему
нуклеарних горива, види 23.30
- Производњу уранијумиј метала, види 23.30

Потподручје CB

ВАЂЕЊЕ РУДА И КАМЕНА, СЕМ ЕНЕРГЕТСКИХ СИРОВИНА

13

Вађење руда метала
Ова област обухвата:
- Подземну и површинску експлоатацију руда метала и самородних метала
- Припрему руда:
• ломљење, дробљење и прање руда
• концентрисање руда магнетном или гравитационом сепарацијом
• флотација, просијавање, класирање по крупноћи, сушење, калцинација и
пржење руда.
Ова област не обухвата:
- Вађење руда уранијума и торијума, види 12.00
- Пржење жељезних пирита, види 24.11
- Производњу алуминијум-оксида, види 27.42

13.1

Вађење руда жељеза
13.10 13.100

Вађење руда жељеза
Овај разред обухвата:
- Вађење руда вреднованих превасходно због садржаја жељеза
- Обогаћивање и агломерацију руда жељеза.
Овај разред искључује:
- Вађење и припрему пирита и пиротита, види 14.30
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Вађење руда обојених метала, сем руда уранијума и торијума
13.20

Вађење руда обојених метала, сем руда уранијума и торијума
Овај разред је подијељен на три подразреда:
13.201

Вађење боксита
Овај подразред обухвата:
- Вађење и припрему руда алуминијума (боксит).

13.202

Вађење руда олова и цинка
Овај подразред обухвата:
- Вађење и припрему руда вреднованих превасходно због садржаја олова и цинка.

13.203

Вађење руда осталих обојених метала
Овај подразред обухвата:
- Вађење и припрему руда вреднованих превасходно због садржаја бакра
- Вађење и припрему руда вреднованих превасходно због садржаја обојених
метала:
• вађење и припрему руда калаја, мангана, хрома, никла, кобалта, молибдена,
тантала, ванадија и др.
• вађење и припрему руда племенитих метала: злата, сребра, платине и др.
Овај разред искључује:
- Вађење и припрему руда уранијума и торијума, види 12.00
- Производњу сировог бакра или никла, види 27.4

14

Вађење осталих руда и камена
Ова област покрива не само вађење у каменолому, већ и јаружање наталоженога
допозита, ломљење камена и употребу исушивача при добијању соли.
Производи се углавном користе у грађевинарству (нпр. пијесак, камен итд),
производњи материјала нпр. глине, гипса (садре), калцијума итд., производњи
хемијских производа итд.
Ова област не обухвата обраду (сем ломљења, дробљења, чишћења, сушења,
разврставања и мијешања) извађених сировина. Производња соли обухвата
рафинисање соли, да би се добила со која је погодна за људску употребу.

14.1

Вађење камена
14.11 14.110

Вађење украсног камена и камена за грађевинарство
Овај разред обухвата:
- Вађење, грубу обраду и грубо резање камена за споменике и грађевинарство,
као што су мермер, гранит, пјешчаник и др.
- Дробљење и ломљење камена.
Овај разред искључује:
- Вађење минерала за хемијску производњу и производњу природних минералних
ђубрива, види 14.30
- Сјечење, обликовање и обраду украсног и грађевинског камена изван
каменолома, види 26.70
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14.12

Вађење кречњака, сировог гипса и креде
Овај разред је подијељен на два подразреда:
14.121

Вађење кречњака и креде
Овај подразред обухвата:
- Вађење, дробљење и ломљење кречњака
- Вађење креде и некалцинисаног доломита.

14.122

Вађење сировог гипса
Овај подразред обухвата:
- Вађење сировог гипса и анхидрида.
Овај разред искључује:
- Вађење минерала за хемијску производњу и производњу природних минералних
ђубрива, види 14.30
- Производњу калцинисаног доломита, види 26.52

14.13 14.130

Вађење шкриљаца

14.2

Вађење шљунка, пијеска и глине
14.21 14.210

Вађење шљунка и пијеска
Овај разред обухвата:
- Вађење и багеровање индустријског пијеска, грађевинског пијеска и шљунка
- Ломљење и дробљење шљунка и пијеска

Овај разред искључује:
- Вађење битуменозног пијеска, види 11.10
- Вађење минерала за хемијску производњу и производњу природних минералних
ђубрива, види 14.30
14.22 14.220
Вађење глине и каолина
Овај разред обухвата:
- Вађење глине, ватросталне глине и каолина
Овај разред искључује:
- Вађење минерала за хемијску производњу и производњу природних минералних
ђубрива, види 14.30
14.3

Вађење минерала за хемијску производњу и производњу природних
минералних ђубрива
14.30 14.300
-

Вађење минерала за хемијску производњу и производњу природних
минералних ђубрива
Овај разред обухвата:
Вађење природних фосфата и природних калијумових соли
Вађење природног сумпора и сумпорне земље
Вађење и припрему пирита и пиротита
Вађење природног баријум-сулфата и баријум-карбоната (барити и витерит),
природних бората, природног магнезијум-сулфата (кисерит) и др.
Вађење земљаних боја, флуорита и др.
Вађење гуана.

Овај разред искључује:
- Производњу соли, види 14.40
- Пржење жељезних пирита, види 24.11
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- Производњу вјештачких минералних ђубрива и азотних једињења, види 24.15
14.4

Производња соли
14.40 14.400
-

Производња соли
Овај разред обухвата:
Вађење соли из рудника, укључујући и растварање и испумпавање
Добијање соли испаравањем морске воде и других сланих вода
Производњу сланих раствора (за туршију и др.) од морске соли
Дробљење, пречишћавање и рафинисање морске соли.

Овај разред искључује:
- Производњу воде за пиће испаравањем слане воде, види 41.00
14.5

Вађење осталих руда и камена, д.н.
14.50 14.500

Подручје D

Вађење осталих руда и камена, д.н.
Овај разред обухвата:
- Вађење различитих минерала и материјала:
• абразивни материјали, азбест, силикатно фосилно брашно, природни графит,
стеатит (талк), фелдспат и др.
• драго камење, кварц, лискун и др.
• природни асфалт и битумен.
ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА
Прерађивачка дјелатност је механичко, физичко или хемијско трансформисање
материјала, супстанци или састојака у нови производ. Материјали, супстанце
или састојци који се трансформишу у нови производ су сировине, добијене као
производи у пољопривреди, шумарству, рибарству, вађењу руда и камена, или
као производи других прерађивачких дјелатности.
Јединице у подручју прерађивачке индустрије често су описане као погони,
фабрике или млинови и за њих је карактеристично да користе погонске машине
и опрему за руковање сировинама. Међутим, јединице које трансформишу
сировине или материје у нови производ, ручно или у кући радника, као и
јединице које се баве продајом за широку потрошњу оних производа који су
произведени у истим просторима у којима се и продају, као што су пекаре и
кројачке радње које раде по наруџби, такође се сврставају у ово подручје.
Јединице прерађивачке индустрије могу да прерађују сопствене материјале или
могу да праве уговоре са другим јединицама да за њих обаве прераду њихових
материјала. Обје врсте јединица се сврставају у прерађивачку индустрију.
Новопрерађени производ може бити готов, у смислу да је спреман за употребу и
конзумирање, или може бити полуготов тј. обрађен у таквом степену да може
бити коришћен као imput за даљњу прераду. Нпр. производ пречишћавања
глинице је imput који се користи у примарној производњи алуминијума;
примарни алуминијум је imput у неки погон за извлачење алуминијумске жице;
алуминијумска жица је imput у производњу жичаних производа.
Састављање нових производа од саставних дијелова (компоненти) сматра се
прерађивачком индустријом, сем у случајевима када се таква дјелатност односи
на, тј. сврстава у неки од разреда или подразреда области 45 (Грађевинарство)
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Састављање и инсталирање машина и опреме у рударским, прерађивачким,
пословним или другим јединицама, када се обавља као специјализована
дјелатност, разврстава се у исти подразред прерађивачке индустрије у који се
разврстава и производња инсталиране машине или опреме.
Састављање и инсталирање машина и опреме које се обавља као услуга везана
уз продају робе, а обавља га јединица која се примарно бави прерадом,
трговином на велико и трговином на мало, разврстава се сходно главној
дјелатности те јединице.
Одржавање и поправка индустријских, пословних и сличних машина и опреме,
у правилу се разврстава у исти подразред као и производња дате машине или
опреме. Међутим, поправке канцеларијских и рачунарских машина разврставају
се у подразред 72.500 (Одржавање и поправка канцеларијских рачунских и
рачунарских машина). Поправке
кућанских апарата, опреме и намјештаја, моторних возила и других потрошних
роба по правилу се разврставају у одговарајући подразред области 50 (Трговина
моторним возилима и мотоциклима, одржавање и поправка моторних возила и
мотоцикла, трговина на мало моторним горивима и мазивима) или 52 (Трговина
на мало, сем трговине моторним возилима и мотоциклима; поправка предмета
за личну употребу и домаћинство) у складу са врстом робе која се поправља.
Значајне преправке, реновирања и реконструкције роба, у правилу се сматрају
прерађивачком индустријом.
Производња специјализованих компоненти и њихових дијелова, прибора и
додатака машинама и опреми, у правилу се разврстава у исти подразред као и
производња машина и опреме за које су дијелови и прибор намијењени.
Производња неспецијализованих компоненти и дијелова за машине и опрему,
нпр. погони, клипови, електрични мотори, електрични склопови, вентили,
преносници, куглични лежајеви, разврставају се у одговарајући подразред
прерађивачке индустрије, без обзира на машине и опрему у коју би се ти
предмети могли уградити.

-

Граница између прерађивачке индустрије и других подручја класификације
дјелатности може понекад бити нејасна. Прерађивачка дјелатност се бави
трансформацијом сировина у нови производ. Output је нови производ. Међутим,
дефиниција онога што чини нови производ може да буде понекад субјективна.
За појашњење наводимо сљедеће дјелатности које се сматрају прерађивачким
дјелатностима по NACE концепту:
пастеризација млијека и пуњење у боце
прерада свјеже рибе (припрема острига, рибљих филета)
штампање и сродне дјелатности
производња готове бетонске смјесе
конвертовање коже
импрегнација (заштита) дрвета
електропревлачење, превлачење, термичка обрада и полирање метала
израда знакова и рекламних дисплеја
репарација и генерални ремонт машина (нпр. аутомобилских мотора)
поправка и реновирање бродова
протектовање гума.

Супротно томе, постоје дјелатности које се понекад сматрају прерађивачком
индустријом, али се у NACE разврставају у друга подручја (тј. не разврставају
се као прерађивачка индустрија). Ту спадају:
- сјеча дрвећа, која се разврстава у подручје А (Пољопривреда, лов и шумарство)
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- искоришћавање руда и других минерала, што се разврстава у подручје C
(Вађење руда и камена)
- изградња конструкција и производне активности које се изводе на градилишту,
разврстава се у подручје F (Грађевинарство)
- дјелатности прерасподјеле ринфузне робе и редистрибуција у мањим
количинама, укључујући паковање, препакивање или флаширање разних
производа као што су алкохолна пића или хемикалије; састављање рачунара
према захтјеву купца; разврставање отпадака; мијешање боје према наруџби
купца, резање метала према жељи купца, производња модификоване верзије
истог а не новог производа разврстава се у подручје G (Трговина на велико и
мало).
Потподручје DA

ПРОИЗВОДЊА ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА, ПИЋА И ДУВАНА
Индустрија хране прерађује производе пољопривреде, сточарства и узгоја
других животиња, као и рибарства у храну и пиће за људе или животиње и
обухвата производњу разноврсних интермедијарних производа, који нису
директно прехрамбени производи. Ова дјелатност често генерише придружене
производе веће или мање вриједности (нпр. сирове коже код клања или уљану
погачу при производњи уља).
Свака област у овом потподручју је дефинисана према дјелатностима које се
баве различитим врстама производа: месо, риба, воће и поврће, масти и уља,
млијечни производи, мљевење житарица, сточна храна, остали прехрамбени
производи, пиће и дуван. Производња може да се обавља за сопствени рачун
или за трећа лица, као што је клање по наруџби.
Неке дјелатности се сматрају прерађивачкима, нпр. пекаре, посластичаре и
продавнице за већ припремљено месо и сл. које продају своје сопствене
производе, чак и када се баве трговином на мало у својој радњи. Међутим, када
је ниво прераде минималан и не води ка стварној трансформацији (нпр. месари,
трговци рибом), јединице се разврставају у подручје G (Трговина на велико и
мало).
Обрада остатака и отпадака кланица за производњу сточне и друге животињске
хране разврстана је у грану 15.7, док је прерада остатака и отпадака хране, пића
и дувана у секундарне сировине разврстана у разред 37.20, а уклањање отпадака
и остатака хране, пића и дувана разврстано је у област 90.

15

Производња прехрамбених производа и пића

15.1

Производња, прерада и конзервисање меса и производа од меса
15.11 15.110
-

Производња и конзервисање меса
Овај разред обухвата:
Производњу свјежег, расхлађеног или смрзнутог меса, у труповимa
Производњу свјежег, расхлађеног или смрзнутог меса, у комадима
Производњу крупних и ситних кожа поријеклом из кланица, укључујући и
сирове коже прикупљене од трговаца кожом
Производњу јестивих животињских масти
Прераду животињских изнутрица; производњу месног брашна и месне масе
Производњу табачке (чупане) вуне

Овај разред искључује:
- Производњу јестивих масти од перади, види 15.12
- Паковање меса за сопствене потребе у трговини на велико, види 51.32
- Паковање меса уз наплату или по уговору, види 74.82
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15.12 15.120
-

Производња и конзервисање меса перади и зечијег меса
Овај разред обухвата:
Клање перади и зечева
Обраду меса перади и зечијег меса
Производњу свјежег или смрзнутог меса перади и зечијег меса, у појединачном
паковању
Производњу перја и паперја
Производњу јестивих масти од перади.

Овај разред искључује:
- Паковање меса за сопствене потребе у трговини на велико, види 51.32
- Паковање меса уз наплату или по уговору, види 74.82
15.13 15.130

Производња производа од меса и меса перади
Овај разред обухвата:
- Производњу сушеног, сољеног или димљеног меса
- Производњу месних прерађевина: кобасице, саламе, крвавице и џигерњаче,
сафаладе, болоњске кобасице, куване свињске кобасице, паштете, кувана шунка,
месни сокови и др.
- Производњу полуготових и готових јела од меса (конзерве и др.).
Овај разред искључује:
- Паковање меса за сопствене потребе у трговини на велико, види 51.32
- Паковање меса уз наплату или по уговору, види 74.82

15.2

Прерада и конзервисање рибе и производа од рибе
15.20 15.200
-

Прерада и конзервисање рибе и производа од рибе
Овај разред обухвата:
конзервисање рибе, љускара и мекушаца замрзавањем, дубоким замрзавањем,
сушењем, димљењем, сољењем, стављањем у саламуру, стављањем у конзерве и
др.
Производњу производа од рибе, љускара и мекушаца: кувана риба, рибљи
филети, икра, кавијар, замјене за кавијар и др.
Производњу готових и полуготових јела од рибе
Производњу рибље хране за исхрану животиња
Прераду и конзервисање рибе на бродовима којима је то једина дјелатност.

Овај разред искључује:
- Прераду и конзервисање рибе на бродовима који се истовремено баве и уловом и
прерадом и конзервисањем рибе, види 05.01
- Производњу уља и масти из морских сировина, види 15.41
- Производњу рибљих супа, види 15.89
15.3

Прерада и конзервисање воћа и поврћа
15.31 15.310
-

Прерада и конзервисање кромпира
Овај разред обухвата:
Производњу полуготовог смрзнутог кромпира
Производњу сушеног пиреа од кромпира
Производњу помфрита и сличних производа
Производњу чипса (хрскавог кромпира)
Производњу брашна, прекрупе и др., од кромпира
Индустријско гуљење кромпира.
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Производња сокова од воћа и поврћа
Овај разред обухвата и:
- Производњу концентрата

15.33 15.330
-

Прерада и конзервисање воћа и поврћа, д.н.
Овај разред обухвата:
конзервисање воћа, плодова коштуњавог воћа или поврћа замрзавањем,
сушењем, стављањем у уље или сирће, стављањем у конзерве и др.
Производњу прехрамбених производа од воћа или поврћа
Производњу џема, мармеладе, воћних желеа и других пихтијастих маса
Производњу готових јела од воћа и поврћа.

Овај разред искључује:
- Производњу брашна или прекрупе од сушеног махунастог поврћа, види 15.61
- Конзервисање воћа и плодова коштуњавог воћа у шећеру, види 15.84
15.4

Производња биљних и животињских уља и масти
Прерађивање сирових уља и масти (15.41) обухвата производњу сирових
биљних уља и масти, хемијски немодификованих, као и производњу
животињских уља и масти, сирових или рафинисаних, али хемијски
немодификованих.

15.41 15.410
-

Производња рафинисаних уља и масти (15.42) обухвата производњу
рафинисаних биљних уља и масти, као и производњу животињских или биљних
масти и уља и њихових фракција, дјелимично или потпуно хидрогенизованих,
интер-естеризованих, ре-естеризованих или еладинизованих, без обзира на то да
ли су рафинисани или не, али без даљње прераде.
Производња сирових уља и масти
Овај разред обухвата:
Производњу сирових биљних уља: маслиново, сојино, палмино, сунцокретово
уље, уље из памучног сјемена, уље од репице или слачице, ланено уље и др.
Производњу неодмашћеног брашна и прекрупе мљевењем уљаног сјемења,
плодова уљаних ораха и уљаних коштица и др.
Производњу нејестивих животињских уља и масти
Производњу рибљег уља и уља од морских сисара
Нуспроизводе ове дјелатности: памучни линтерс (отпадно памучно влакно),
уљане погаче и др.

Овај разред искључује:
- Топљење и рафинисање сала и других јестивих животињских масти, види 15.11
- Влажно мљевење житарица, види 15.62
- Производњу етеричних уља, види 24.63
15.42 15.420

Производња рафинисаних уља и масти
Овај разред обухвата:
- Производњу рафинисаних биљних уља: маслиново, сојино и др.
- Обраду биљних уља дувањем, кувањем, оксидацијом, полимеризацијом,
дехидратацијом, хидрогенизацијом и др.
Овај разред искључује:
- Производњу маслиновог уља од сопствених маслина, види 01.13
- Производњу нејестивих животињских уља и масти, види 15.41
- Производњу рибљег уља и уља од морских сисара, види 15.41

15.43 15.430

Производња маргарина и сличних јестивих масти
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Овај разред обухвата:
- Производњу маргарина и сличних намаза
- Производњу мијешаних масноћа за кување.
15.5

Производња млијечних производа
15.51 15.510
-

Производња млијека, млијечних производа и сира
Овај разред обухвата:
Производњу свјежег течног млијека, пастеризованог, стерилизованог и
хомогенизованог
Производњу павлаке од свјежег течног млијека, пастеризованог, стерилизованог
и хомогенизованог
Производњу млијека у праху или кондензованог млијека, заслађеног или
незаслађеног
Производњу путера
Производњу јогурта
Производњу сира и урде
Производњу сурутке
Производњу казеина, млијечног шећера (лактозе) и др.

Овај разред искључује:
- Производњу свјеже помуженог крављег млијека, види 01.21
15.52 15.520

Производња сладоледа и других смрзнутих смјеса
Овај разред обухвата:
- Производњу сладоледа и других јестивих смрзнутих смјеса као што је шербет и
сл.
Овај разред искључује:
- Производњу сладоледа у сладоледарским радњама, види 55.30

15.6

Производња млинских производа, скроба и производа од скроба
15.61 15.610
-

Производња млинских производа
Овај разред обухвата:
Мљевење жита: производња брашна, гриза, прекрупе или пелета од пшенице,
ражи, овса, кукуруза и других жита
Обраду пиринча: производња бланшираног, полираног, глазираног, дјелимично
куваног или конвертованог пиринча
Мљевење поврћа: производња брашна и прекрупе од сушеног махунастог
поврћа, корјења, гомоља или јестивих плодова коштуњавог воћа
Производњу житних оброка (пахуљица)
Производњу мјешавине брашна припремљене за хљеб, колаче, ситно суво
пециво, палачинке и др.

Овај разред искључује:
- Производњу брашна и прекрупе од кромпира, види 15.31
- Влажно мљевење житарица, види 15.62
15.62 15.620
-

Производња скроба и производа од скроба
Овај разред обухвата:
Производњу скроба од пиринча, кромпира, кукуруза и др.
Влажно мљевење житарица
Производњу глукозе, сирупа од глукозе, малтозе и др.
Производњу глутена
Производњу тапиоке и др.
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- Производњу уља од кукурузних клица
Овај разред искључује:
- Производњу лактозе, види 15.51
- Производњу шећера из трске или репе, види 15.83
15.7

Производња готове хране за животиње
15.71 15.710

Производња готове хране за домаће животиње
Овај разред обухвата:
- Производњу готове хране за узгој животиња, укључујући и додатке храни
- Припремање немијешане хране за домаће животиње (дехидрисано брашно
дјетелине, пелета и сл.)
Овај разред искључује
- Производњу рибље хране за исхрану животиња, види 15.20
- Производњу погача од уљаних сјеменки, види 15.41

15.72 15.720

Производња готове хране за кућне љубимце

15.8

Производња осталих прехрамбених производа
15.81 15.810

Производња хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача
Овај разред обухвата:
- Производњу хљеба и пецива
- Производњу свјежих тјестенина, колача, торти, пита и др.
Овај разред искључује:
- Производњу конзервисаних производа од тијеста, види 15.85

15.82 15.820
15.83 15.830

Производња двопека и кекса; производња трајних пецива и колача
Овај разред обухвата:
Производњу кекса
Производњу двопека и "сувих" пекарских производа
Производњу конзервисаних производа од тијеста и конзервисаних колача
Производњу слатких или сланих производа за грицкање

Производња шећера
Овај разред обухвата:
- Производњу и рафинисање шећера или супститута шећера из сокова трске, репе,
јавора, палме и др.
Овај разред искључује:
- Производњу глукозе и сирупа од глукозе и малтозе, види 15.62

15.84 15.840
-

Производња какаа, чоколаде и кондиторских производа
Овај разред обухвата:
Производњу какаа, какао-путера, какао-масти, какао-уља и др.
Производњу чоколаде и чоколадних намаза
Производњу кондиторских производа
Производњу гума за жвакање
конзервисање у шећеру воћа, плодова коштуњавог воћа, кора од воћа и других
дијелова биљки.
Овај разред искључује:
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- Производњу какао-зрна, види 01.13
- Производњу сукрозе, види 15.83
15.85 15.850

Производња макарона, резанаца, кускуса и сличних производа од брашна
Овај разред обухвата:
- Производњу тјестенина као што су макароне, њоке и резанци, кувани или
некувани, пуњени или непуњени
- Производњу кускуса и др.

15.86 15.860

Прерада чаја и кафе
Овај разред обухвата:
- Декофеинизовање и пржење кафе
- Производњу производа од кафе:
• мљевена кафа
• инстант-кафа (растворљива кафа)
• екстракти и концентрати кафе
- Производњу замјена за кафу
- Производњу мјешавине чаја и мате чаја
- Паковање чаја, укључујући и паковање у кесице
- Производњу биљних екстракта (метвице, камилице итд.).
Овај разред искључује:
- Производњу чаја везану за узгој чаја на плантажама, види 01.13
- Производњу биљних екстракта за фармацеутске сврхе, види 24.42

15.87 15.870

Производња зачина и других додатака храни
Овај разред обухвата:
- Производњу зачина, сосова и других додатака:
• мајонезу, брашно и гриз од слачице, сенф и др.
- Производњу сирћета.
Овај разред искључује:
- Гајење зачинског биља, види 01.13
- Производњу кухињске соли, види 14.40
- Производњу квасца, види 15.89

15.88 15.880

15.89 15.890

Производња хомогенизованих прехрамбених производа и дијететске хране
Овај разред обухвата:
- Производњу хране за посебне дијететске сврхе (директива Савјета Европе ОЈ Но
Л186, 30.6.1989):
• храна за дојенчад
• млијечна и друга допунска храна
• контролно млијеко и контролна храна
• храна за бебе
• нискокалорична храна и храна са смањеном калоричном вриједношћу
намијењена за регулисање тјелесне тежине
• дијетална храна за специјалне медицинске сврхе
• храна са смањеним садржајем натријума, укључујући и дијеталне соли са
смањеним садржајем натријума или без натријума
• храна без глутена
• храна за употребу при јаким физичким напорима, посебно за спортисте
• храна за дијабетичаре и др.
Производња осталих прехрамбених производа, д.н.
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Овај разред обухвата:
- Производњу супа и чорби
- Производњу квасца, јаја у праху и др.
15.9

Производња пића
15.91 15.910

Производња дестилованих алкохолних пића
Овај разред обухвата:
- Производњу дестилованих, питких алкохолних пића: виски, ракија, џин,
кордијал (врста горког ликера), ликер и др.
Овај разред искључује:
- Производњу недестилованих алкохолних пића, види 15.92, 15.93, 15.94

15.92 15.920

Производња етил-алкохола из ферментованих материјала
Овај разред обухвата:
- Производњу етил-алкохола из ферментованих материјала
- Производњу шпирита.

15.93 15.930

Производња вина (грожђе)
Овај разред обухвата:
- Производњу вина:
• стона вина
• квалитетна вина са географским поријеклом, врхунска вина
- Производњу пјенушавих вина
- Производњу вина од шире
- Производњу безалкохолног вина или вина са ниским садржајем алкохола.
Овај разред искључује:
- Производњу вина у организацијама које узгајају грожђе, види 01.13
- Флаширање и паковање вина без обраде и његе, види 51.34 и 74.82

15.94 15.940

Производња јабуковаче и вина од осталог воћа

15.95 15.950

Производња осталих недестилованих ферментованих пића
Овај разред обухвата:
- Производњу осталих недестилованих ферментованих пића као што су медовина,
саке (вино од пиринча) и др.

15.96 15.960

Производња пива
Овај разред обухвата:
- Врење пива
- Производњу безалкохолног пива или пива са ниским садржајем алкохола.

15.97 15.970

Производња слада
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Производња минералне воде и освјежавајућих пића
Овај разред је подијељен на два подразреда:
15.981

Производња минералне воде
Овај подразред обухвата:
- Флаширање воде, укључујући и производњу природних минералних вода.

15.982

Производња освјежавајућих пића
Овај подразред обухвата:
- Производњу освјежавајућих пића:
• безалкохолне ароматизоване и/или заслађене воде: лимунада, оранжада, кола и
др.
• освјежавајућа пића с природним екстрактима: тоник и др.
• воћни напици
- Производњу сирупа
- Производњу прашкова за освјежавајућа пића.
Овај разред искључује:
- Производњу чистих сокова од воћа и поврћа, види 15.32

16

Производња дуванских производа

16.0

Производња дуванских производа
16.00

Производња дуванских производа
Овај разред је подијељен на два подразреда:
16.001

16.002

Производња ферментованог дувана
Овај подразред обухвата:
- Природну или вјештачку ферментацију дувана
- Производњу хомогенизованог дувана, дуванских фолија
дувана).

(реконституисаног

Производња осталих дуванских производа
Овај подразред обухвата:
- Производњу дуванских производа: цигарете, дуван за цигарете, цигаре, дуван за
лулу, дуван за жвакање, бурмут и др.
Овај разред искључује:
- Гајење дувана или претходну обраду дувана, види 01.11

Потподручје DB

ПРОИЗВОДЊА ТЕКСТИЛА И ТЕКСТИЛНИХ ПРОИЗВОДА

17

Производња текстила
Ова област обухвата припремање и предење текстилних влакана као и
текстилних тканина, довршавање текстила и одјеће, производњу готових
текстилних производа (нпр. рубље за домаћинство, покривачи, ћилими, ужад
итд.), сем одјеће и производње плетених и кукичаних тканина и предмета од
текстилних влакана (нпр. чарапе и пуловери). Узгој природних влакана припада
области 01 (Пољопривреда), док је производња синтетичких влакана хемијски
процес који треба бити разврстан у разред 24.70 (Производња вјештачких
влакана). Производња одјеће разврстава се у област 18.

17.1

Припрема и предење текстилних влакана
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Припрема и предење влакана памучног типа
Овај разред обухвата:
- Припремне операције на влакнима памучног типа, влачење и чешљање
- Производњу предива памучног типа, било од памучних, вјештачких или
синтетичких влакана, за ткање, плетење и др.
Овај разред искључује:
- Производњу конца за шивење, види 17.16

17.12 17.120

Припрема и предење влакана вуненог типа
Овај разред обухвата:
- Припремне операције на влакнима вуненог типа: одмашћивање и
карбонизовање вуне и влачење
- Производњу предива вуненога типа, било од вунених, вјештачких или
синтетичких влакана, за ткање, плетење и др.

17.13 17.130

Припрема и предење чешљаних влакана
Овај разред обухвата:
- Чешљање дугачких влакана
- Производњу предива од чешљаних влакана, вунених, вјештачких или
синтетичких, за ткање, плетење и др.
- Припрему и предење влакана од получешљане вуне (влачена али непотпуно
чешљана).

17.14 17.140

Припрема и предење влакана ланеног типа
Овај разред обухвата:
- Трљање лана
- Производњу предива ланеног типа, од ланених, вјештачких или синтетичких
влакана, за ткање, плетење и др.

17.15 17.150

Припрема и предење влакана свиленог типа, укључујући отпадну свилу и
прављење синтетичких или вјештачких филамената
Овај разред обухвата:
Намотавање, прање и одмотавање свиле
Влачење и чешљање отпадака од свиле
Производњу предива свиленог типа од свилених, вјештачких или синтетичких
влакана, за ткање, плетење и др.
Текстурисање, упредање, дублирање, каблирање и бојење предива од
вјештачких или синтетичких филамената.

17.16 17.160

Производња конца за шивење
Овај разред обухвата:
- Производњу конца за шивење од било ког текстилног материјала, укључујући и
мјешавине.
Овај разред искључује:
- Производњу предива за плетење и кукичање, види 17.11 до 17.15 и 17.17

17.17 17.170

Припрема и предење осталих текстилних влакана
Овај разред обухвата:
- Припремне операције и предење осталих текстилних влакана, као што су јута и
ликаста влакна
- Производњу предива од хартије.
Овај разред искључује:
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- Производњу синтетичких или вјештачких влакана и каблова и производњу
једножичаног предива (укључујући и предива велике јачине и предива за тепихе),
од синтетичких или вјештачких влакана и кучине, види 24.70
- Производњу стаклених влакана, види 26.14
- Предење азбестних влакана, види 26.82
17.2

Производња тканина
17.21 17.210

Производња тканина памучног типа
Овај разред обухвата:
- Производњу широких тканина памучног типа од памучних, вјештачких или
синтетичких предива
- Производњу тканог буклеа, жанила-тканина, фротира, газе и др.

17.22 17.220

Овај разред искључује:
Производњу подних покривки од текстила, види 17.51
Производњу уских тканина, види 17.54
Производњу нетканог текстила, види 17.53
Производњу плетених и кукичаних тканина, види 17.60

Производња тканина вуненог типа
Овај разред обухвата:
- Производњу широких тканина вуненога типа од вунених,
синтетичких предива.

вјештачких или

Овај разред искључује:
- Производњу прекривача за под од текстила, види 17.51
- Производњу нетканог текстила, види 17.53
- Производњу плетених и кукичаних тканина, види 17.6
17.23 17.230

Производња тканина од чешљаног предива
Овај разред обухвата:
- Производњу широких тканина од чешљаних предива од вунених, вјештачких
или синтетичких.
Овај разред искључује:
- Производњу прекривача за под од текстила, види 17.51
- Производњу нетканог текстила, види 17.53
- Производњу плетених и кукичаних тканина, види 17.6

17.24 17.240

Производња тканина свиленог типа
Овај разред обухвата:
- Производњу широких тканина свиленог типа од свилених, вјештачких или
синтетичких предива.
Овај разред искључује:
- Производњу нетканог текстила, види 17.53

17.25 17.250

Производња осталих текстилних тканина
Овај разред обухвата:
- Производњу осталих широких тканина од лана, рамије, конопље, јуте и других
ликрастих влакана и специјалних предива
- Производњу тканина од стаклених влакана
- Производњу тканина од полипропилена.
Овај разред искључује:
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- Производњу прекривача за под од текстила, види 17.51
- Производњу нетканог текстила, види 17.53
- Ткање азбестних тканина, види 26.82
17.3

Довршавање тканина
17.30 17.300
-

Довршавање тканина
Овај разред обухвата:
Бијељење, бојење и штампање тканина (укључујући и термо-штампање), сем
сопствено произведеног текстила и текстилних предмета укључујући одјећу
Дораду, сушење, парење, скупљање, поправљање, санфоризовање, сем
сопствено произведеног текстила и текстилних предмета укључујући одјећу и
мерцеризацију
Завршну обраду кожних одјевних предмета
Избјељивање џинса
Плисирање и слични радови на текстилу.

Овај разред искључује:
- Довршавање текстила из сопствене производње, види 17.1, 17.2, 17.5
- Експрес штампање на текстилу, види 52.74
17.4

Производња готових текстилних производа, сем одјеће
17.40

Производња готових текстилних производа, сем одјеће
Овај разред је подијељен на два подразреда:
17.401

Производња готових текстилних производа за домаћинство
Овај подразред обухвата:
- Производњу готових производа од било ког текстилног материјала, укључујући
и производе од плетених или кукичаних тканина:
• постељина, стоно, тоалетно и кухињско рубље
• покривачи, јоргани, јастуци, јастучићи, умеци за косу
- Производњу готових производа за опремање просторија:
• завјесе, застори, ролетне, прекривачи за кревете
• крпе за прашину, крпе за судове и др.
- Производњу ручно тканих таписерија.

17.402

Производња осталих готових текстилних производа
Овај подразред обухвата:
- Производњу готових производа од било ког текстилног материјала, укључујући
и производе од плетених или кукичаних тканина:
• цераде, шатори, производи за камповање, једра, заштитници за сунце,
прекривачи за кола и др.
• ћебад направљена од свих врста материјала, укључујући и ћебад за путовања
• заставе, барјаци, заставице и др.
• појасеви за спашавање, падобрани и др.
• вреће за спавање
• навлаке за машине
- Производњу дијелова од текстила за електричну ћебад.
Овај разред искључује:
- Производњу текстилних производа за техничке сврхе, види 17.54
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17.5

Производња осталих текстилних производа
17.51 17.510

Производња тепиха и прекривача за под
Овај разред обухвата:
- Производњу текстилних производа, укључујући и машински ткане и иглом
рађене покриваче за под: теписи, поњаве, асуре, покривачи и др.
Овај разред искључује:
- Производњу асура и покривача од плетарских материјала, види 20.52
- Производњу прекривача за под од плуте, гуме или пластичних материјала, чак и
у случају када су на основи од текстила, види 20.52, 25.13, 25.23
- Производњу линолеума или других тврдих прекривача за под, види 36.63

17.52 17.520

Производња ужади, конопаца, плетеница и мрежа
Овај разред обухвата:
- Производњу плетеница, ужади, канапа и конопаца (каблова) од текстилних
влакана, врпци или сличних материјала, без обзира на то да ли су импрегнисани,
превучени, покривени или обложени гумом или пластичном масом
- Производњу чворованих мрежа од упреденог конца, ужади или конопца
- Производњу производа од канапа или мрежа: рибарске мреже, одбојници за
бродове, јастуци за истоварање, омче за терет, конопци и ужад опремљени
металним прстеновима и др.
Овај разред искључује:
- Производњу мрежа за косу, види 18.24

17.53 17.530

Производња нетканог текстила и производа од нетканог текстила, сем
одјеће

17.54

Производња осталих текстилних производа, д.н.
Овај разред је подијељен на два подразреда:
17.541
17.542

Производња позамантерије
Овај подразред обухвата:
Производњу узаних тканина, укључујући и тканине на основи без потке,
састављених помоћу љепљивих материјала
Производњу етикета, значки и др.
Производњу украсних предмета: плетенице, ресе, помпини и др.
Производњу тила и других мрежастих тканина или чипке у комадима и врпцама
или у мотивима везених тканина

Производња непоменутих текстилних производа
Овај подразред обухвата:
- Производњу филца
- Производњу тканина импрегнисаних, превучених, прекривених или
ламинисаних пластичном масом
- Производњу текстилне вате и производа од вате:
• хигијенски улошци, тампони и др.
- Производњу метализованог или обавијеног предива, гумених нити обавијених
текстилним материјалом, текстилног предива или врпца импрегнисаних,
превучених или обложених гумом или пластичном масом
- Производњу разних тканина:
• корд-тканине велике чврстоће од вјештачког предива за гуме за возила,
сликарско платно припремљено за употребу, тканине за коричење књига и
сличне јаке текстилне тканине и тканине превучене гумом или другим
супстанцама
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- Производњу разних текстилних производа: фитиљи, ватроотпорне мрежице за
гас, цријева за шмркове, машинско ремење, бескрајне врпце, тканине за сита,
тканине за филтрирање и др.
Овај разред искључује:
- Производњу машински и иглом рађених покривача за под, види 17.51
- Производњу платна од плетене металне жице, види 28.73
17.6

Производња плетених и кукичаних тканина
17.60 17.600

Производња плетених и кукичаних тканина
Овај разред обухвата:
- Производњу и обраду у истој јединици плетених и кукичаних тканина:
• букле и плиш тканине
• мрежасте тканине и тканине за постављање на прозоре плетене на "rachel" или
сличним машинама
• остале плетене и кукичане тканине.
Овај разред искључује:
- Производњу мрежастих тканина и тканина за постављање на прозоре од
чипке, плетених на "rachel" или сличним машинама, види 17.54

17.7

Производња плетених и кукичаних производа
17.71 17.710

Производња плетених и кукичаних чарапа
Овај разред обухвата:
- Производњу чарапа, укључујући и кратке чарапе, трико-чарапе и хула-хоп
чарапе.

17.72 17.720

Производња плетених и кукичаних пуловера, јакни и сличних производа

18

Производња одјевних предмета; дорада и бојење крзна
Индустрија одјеће покрива комплетну израду одјеће (конфекција или по мјери)
од свих материјала (нпр. коже, тканина, плетених или кукичаних материјала
итд.) и свих врста одјећа, спољашње одјеће или рубља за мушкарце, жене и
дјецу; радне одјеће, одјеће за изласке и свакодневне одјеће, итд.) и прибора. Не
прави се разлика између одјеће за одрасле и за дјецу, модерне или
традиционалне одјеће и сл. Област 18 такође обухвата индустрију крзна (крзно и
одјећа од крзна). Искључена је производња плетених и кукичаних предмета
(17.7) и довршавање одјеће (17.30)

18.1

Производња кожне одјеће
18.10 18.100

Производња кожне одјеће
Овај разред обухвата:
- Производњу одјеће од коже или имитације коже.
Овај разред искључује:
- Производњу кожних рукавица и каишева, види 18.24
- Производња крзнене одјеће, види 18.30
- Производњу кожних спортских рукавица и спортских покривки за главу, види
36.40

18.2

Производња осталих одјевних предмета и галантерије
Ова грана искључује:
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- Производњу крзнене одјеће, види 18.30
18.21 18.210

Производња радне одјеће
Овај разред обухвата:
- Производњу радне одјеће
Овај разред искључује:
- Производњу обуће, види 19.30
- Производњу одјеће од гуме или пластичних маса која није шивена већ само
лијепљена, види 25.13 и 25.24
- Производњу безбједносних покривки за главу, види 25.24 и 28.75
- Поправка одјевних предмета, види 52.74

18.22

Производња остале одјеће
Овај разред је подијељен на два подразреда:
18.221

Производња остале спољашње одјеће, сем шивене по мјери
Овај подразред обухвата:
- Производњу остале одјеће израђене од материјала, као што су ткане, плетене
или кукичане тканине, неткани текстил и др., за мушкарце, жене и дјецу:
• капути, одијела, комплети, јакне, панталоне, сукње и др.

18.222

Производња остале спољашње одјеће, шивене по мјери
Овај подразред обухвата:
- Производњу одјеће набројане у претходном подразреду, шивене по мјери
- Шивење по мјери уз накнаду или по уговору.
Овај разред искључује:
- Производњу одјевних предмета од крзна, види 18.30
- Производњу одјевних предмета од гуме или пластичних маса који нису шивени
већ само слијепљени, види 25.13 и 25.24
- Поправка одјевних предмета, види 52.74

18.23 18.230

Производња рубља

18.24

Производња осталих одјевних предмета и галантерије, д.н.
Овај разред је подијељен на два подразреда:
18.241

Производња одјеће за дојенчад и малу дјецу и спортске одјеће
Овај подразред обухвата:
- Производњу одјеће за бебе, тренерки, одијела за скијање, костима за купање и
др.

18.242

Производња осталих одјевних предмета и прибора
Овај подразред обухвата:
Производњу шешира и капа
Производњу осталог прибора за одијевање: рукавице, појасеви, шалови, машне,
кравате, мреже за косу и др.
Производњу покривки за главу од крзна
Производњу обуће од текстилног материјала без додатних ђонова.

-
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Овај разред искључује:
- Производњу безбједносних покривки за главу, види 25.24 и 28.75
- Производњу кожних спортских рукавица и спортских покривки за главу, види
36.40
- Поправка одјевних предмета, види 52.74
18.3

Дорада и бојење крзна; производња производа од крзна
18.30 18.300

Дорада и бојење крзна; производња производа од крзна
Овај разред обухвата:
- Дораду и бојење крзна и кожа с длаком: стругање, чешагијање, штављење,
бијељење, шишање и чупање; бојење крзна
- Производњу производа од крзна:
• крзнена одјећа и прибор
• разни производи од крзна: простирке, непуњени јастуци, индустријске крпе за
полирање и др.
- Спајање крзнених одсјечака у друге облике као што су плоче, траке и др.
- Производњу вјештачког крзна и производа од вјештачког крзна.
Овај разред искључује:
- Производњу сировог крзна, види 01.25 и 01.50
- Производњу сирових кожа, види 15.11
- Производњу имитације крзна (материјал с дугом длаком добијен ткањем или
плетењем), види 17.2 и 17.60
- Производњу крзнених капа, види 18.24
- Производњу одјеће украшене крзном, види 18.24
- Производњу чизама и ципела с крзненим дијеловима, види 19.30

Потподручје DC

ПРОИЗВОДЊА КОЖЕ И ПРОИЗВОДА ОД КОЖЕ
Кожна индустрија и индустрија обуће данас користе пуно других материјала за
производњу (нпр. предмети за путовање, обућа итд.). Дјелатност области 19
обухвата припремање и штављење сирових кожа које су производи гране 15.1.

19

Штављење и обрада коже; производња кофера, ручних торби, седларских и
сарачких производа и обуће

19.1

Штављење и обрада коже
19.10 19.100
-

-

Штављење и обрада коже
Овај разред обухвата:
Производњу штављене коже
Производњу семишоване, пергаментне, лаковане или метализоване коже
Производњу вјештачке коже од кожних отпадака
Производњу вјештачке коже на подлози од природне коже.
Овај разред искључује:
Производњу сирових кожа, види 15.11
Производњу кожне одјеће, види 18.10
Штављење и дораду крзна и кожа с длаком, види 18.30
Производњу имитације коже која се не заснива на природној кожи, види 17.2,
25.13 и 25.24
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19.2

Производња кофера, ручних торби и сличних производа, седларских и
сарачких производа
19.20 19.200

-

Производња кофера, ручних торби и сличних производа, седларских и
сарачких производа
Овај разред обухвата:
Производњу кофера, ручних торби и сличних предмета од коже, вјештачке коже
или било ког другог материјала, као што су пластичне фолије, текстилни
материјали, вулканфибер и картон, ако се примјењује иста технологија као за
кожу
Производњу неметалних каишева за часовнике
Производњу разних производа од коже и вјештачке коже: погонско ремење,
заптивачи итд.
Производњу седларских и сарачких производа.

-

Овај разред искључује:
Производњу кожне одјеће, види 18.10
Производњу кожних рукавица и шешира, види 18.24
Производњу кожне обуће, види 19.30
Производњу каишева за часовнике од метала, види 33.50 и 36.22

-

-

19.3 19.30

Производња обуће
Овај разред је подијељен на два подразреда:
19.301

Серијска производња обуће
Овај подразред обухвата:
- Производњу обуће свих намјена од свих материјала направљене било којим
поступком укључујући и ливање у калупе
- Производњу камашни, глежњача и сличних производа
- Производњу дијелова обуће: лица (горњишта) и њихових дијелова, спољашњих
и унутрашњих ђонова, штикли и др.

19.302

Производња обуће по наруџби и у малим серијама
Овај подразред обухвата:
- Производњу обуће набројане у претходном подразреду, али прављене по мјери
уз накнаду или по уговору.
Овај разред искључује:
Производњу текстилне обуће без додатих ђонова, види 17.71
- Производњу обуће од азбеста, види 26.82
- Производњу ортопедских ципела, види 33.10

Потподручје DD

ПРОИЗВОДЊА ДРВЕТА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА

20

Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, сем намјештаја; производња
предмета од сламе и плетарских материјала
Ова област обухвата производњу производа од дрвета, као што је грађевинско
дрво, шперплоче, фурнир, дрвени сандуци, дрвени подови, дрвене структуре и
монтажне куће од дрвета. Производни процес обухвата тестерисање, блањање,
обликовање, ламинисање и састављање производа од дрвета, почев од сјеченог
дрвета које је резано на комаде или грађевинског дрвета које се може даље
резати или обликовати блањалицом или осталим алатима за обликовање.
Грађевинско дрво и остали трансформисани облици дрвета могу такође да буду
даље тестерисани или блањани (глачани) и састављани у коначне производе као
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што су дрвени сандуци.
Са изнимком јединица које се баве тестерисањем и импрегнацијом (заштитом)
дрвета, остале јединице се углавном групишу на основу специфичних продуката
које производе прерадом.
Ова област не обухвата ни производњу намјештаја (36.1) ни инсталирање
грађевинске столарије која није сопствени производ и слично (45.42).
20.1

Производња резане грађе; импрегнација дрвета
20.10

Производња резане грађе; импрегнација дрвета
Овај разред је подијељен на два подразреда:
20.101
20.102

Производња резане грађе, сем несастављеног материјала за подове;
импрегнација дрвета
Овај подразред обухвата:
Производњу резане грађе
Производњу дрвених жељезничких прагова
Производњу сјеченог дрвета и иверја и др.
Импрегнацију или хемијски поступак с дрветом, уз коришћење заштитних
средстава или других материјала
Сушење дрвета

Производња несастављеног материјала за подове
Овај подразред обухвата:
- Производњу несастављене дрвене грађе за патосање (паркет, бродски под и др.)
- Производњу дрвене вуне и дрвеног брашна.
Овај разред искључује:
- Сјечење трупаца и грубу обраду дрвета, види 02.01
- Производњу шиндре, цијепаног (тесаног) дрвета, токарених профила, калупа и
модела, види 20.30

20.2

Производња фурнира, шперплоча, панел-плоча, иверица и сличних плоча и
табли
20.20 20.200

20.3

Производња грађевинске столарије и елемената
20.30 20.300

20.4

Производња фурнира, шперплоча, панел-плоча, иверица и сличних плоча и
табли

Производња грађевинске столарије и елемената
Овај разред обухвата:
- Производњу производа од дрвета намијењених превасходно за употребу у
грађевинарству:
• греде, дрво за рогове (кров), кровни подупирачи и др.
• врата, прозори, капци и њихови оквири
• степеници, ограде, пакети у блоковима, бродски под и сл. састављени у панеле и
др.
• шиндра, цијепано (тесано) дрво, токарени профили, калупи и модели
- Производњу дрвених монтажних зграда и њихових елемената.
Овај разред искључује:
- Производњу несастављене дрвене грађе за патосање, види 20.10
Производња амбалаже од дрвета
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20.40 20.400
-

Производња амбалаже од дрвета
Овај разред обухвата:
Производњу сандука, кутија, гајби, добоша и сличне амбалаже од дрвета
Производњу палета, бокс-палета и других поставних површина од дрвета
Производњу буради, бачви, каца и других бачварских производа од дрвета
Производњу добоша (калемова) за каблове и др. од дрвета.

Овај разред искључује:
- Производњу кофера, види 19.20
- Производњу сандука и кутија од плетарских материјала, види 20.52
20.5

Производња осталих производа од дрвета и производња предмета од плуте,
сламе и плетарских материјала
20.51 20.510

Производња осталих производа од дрвета
Овај разред обухвата:
- Производњу разних производа од дрвета:
• дрвене дршке и дијелови за алат, метле, четке и др.
• дрвени калупи за обућу и дрвене вјешалице
• дрвени прибор за кухињску употребу; зидни и стојећи сталци за одијела и
шешире
• дрвене статуете и украси, маркетарије и интарзије од дрвета
• дрвени ковчежићи и кутије за накит, прибор за јело и слични производи
• дрвене шпуле, поклопци, бобине, калемови за конац и слични производи од
струганог дрвета
• остали дрвени производи укључујући и мртвачке сандуке.

20.52

Овај разред искључује:
Производњу кофера, види 19.20
Производњу дрвене обуће, види 19.30
Производњу лампи и опреме за освјетљавање, види 31.50
Производњу кутија за часовнике, види 33.50
Производњу намјештаја, види 36.1
Производњу дрвених играчки, види 36.50
Производњу имитације накита, види 36.61
Производњу четки и метли, види 36.62
Производњу штапова за ходање и дршке за кишобране, види 36.63
Производњу шибица, види 36.63
Производња предмета од плуте, сламе и плетарских материјала
Овај разред је подијељен на два подразреда:

20.521

Производња предмета од плуте
Овај подразред обухвата:
- Прераду природне плуте и производњу предмета од плуте:
• подметачи, простирачи, застори и др.
- Производњу производа од природног и агломерисаног плута.

20.522

Производња предмета од сламе, прућа и других плетарских материјала
Овај подразред обухвата:
- Производњу плетеница и производа од плетарских материјала:
• подметачи, простирачи, застори и др.
- Производњу корпарских производа и плетарске робе.
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Овај разред искључује:
- Производњу подметача, простирача и застора од текстилних материјала,
види 17.51
- Производњу намјештаја, види 36.1
Потподручје DE

ПРОИЗВОДЊА ЦЕЛУЛОЗЕ, ХАРТИЈЕ И ПРОИЗВОДА ОД ХАРТИЈЕ,
ИЗДАВАЧКА И ШТАМПАРСКА ДЈЕЛАТНОСТ

21

Производња целулозе, хартије и производа од хартије
Ова област обухвата производњу целулозе, хартије и прерађевине од хартије.
Производња тих производа сврстана је заједно јер чини серију вертикално
повезаних процеса. Често се у само једној јединици обавља више оваквих
вертикално повезаних процеса. У суштини овдје су обухваћене три основне
дјелатности. Производња целулозе бави се раздвајањем целулозних влакана од
осталих нечистоћа у дрвету или у коришћеној хартији
Производња хартије бави се слагањем и распоређивањем тих влакана у листове.
Прерађевине од хартије се производе обрадом хартије и осталих материјала уз
коришћење различитих техника резања и обликовања и укључују дјелатности
превлачења и ламинисања. Предмети од хартије могу бити штампани (нпр.
зидне тапете, хартија за замотавање итд.), а њихова производња разврстана у
ову област ако штампана информација није главна сврха штампања.

21.1

Производња целулозе, хартије и картона
21.11 21.110

Производња целулозе
Овај разред обухвата:
- Производњу бијељене, полубијељене и небијељене дрвне целулозе механичким,
хемијским (растварањем или без растварања) или полухемијским поступком
- Одстрањивање штампарске боје и производњу целулозе од старе и отпадне
хартије.

21.12 21.120
-

Производња хартије и картона
Овај разред обухвата:
Производњу хартије и картона намијењених за даљу индустријску прераду
Превлачење, прекривање и импрегнисање хартије и картона
Производњу креповане и плисиране хартије
Производњу новинске хартије и остале хартије за штампање и писање
Производњу целулозне вате, листова и врпци.

Овај разред искључује:
- Производњу таласастог картона, види 21.21
- Производњу хартије за даљу прераду производа од хартије, види 21.22 до 21.25
21.2

Производња производа од хартије и картона
21.21 21.210
-

Производња таласасте хартије и картона и амбалаже од хартије и картона
Овај разред обухвата:
Производњу таласасте хартије и картона
Производњу амбалаже од таласасте хартије и картона
Производњу амбалаже од хартије и картона
Производњу склапајуће амбалаже од картона
Производњу амбалаже од пуног картона
Производњу врећа и кеса од хартије
Производњу канцеларијских регистратора и сличних производа.
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Овај разред искључује:
- Производњу коверата, види 21.23
21.22 21.220

Производњу производа од хартије за домаћинство, хигијенске и тоалетне
потребе
Овај разред обухвата:
- Производњу предмета од хартије за домаћинство и личну употребу и производа
од целулозне вате:
• листићи за скидање шминке, марамице, убруси и салвете, тоалетни папир,
хигијенски улошци и тампони, пелене за бебе и врпце за пелене,
• шоље, чиније, послужавници и др.

21.23 21.230

Производња канцеларијског материјала од хартије
Овај разред обухвата:
Производњу хартије за штампање и писање, готове за употребу
Производњу хартије за рачунарско штампање
Производњу самокопирајуће хартије, готове за употребу
Производњу матрица за умножавање и карбон-хартије, готових за употребу
Производњу гумиране и љепљиве хартије, готове за употребу
Производњу коверата и дописница
Производњу кутија, кесица, нотеса и сличних производа који као додатак имају
неки од сортимената конфекције од хартије.

21.24 21.240

Производња тапета
Овај разред обухвата:
- Производњу зидних тапета и сличних зидних облога, укључујући и зидне тапете
превучене винилом
- Производњу зидних тапета од текстила.

21.25 21.250

Производња осталих производа од хартије и картона, д.н.
Овај разред обухвата:
Производњу етикета (наљепница)
Производњу филтер-хартије и картона
Производњу бобина, шпула, копсова и др., од хартије и картона
Производњу кутија за јаја и других производа за паковање, од пресованог
картона.

-

Овај разред искључује:
- Производњу неупакованих хартија и картона, види 21.12
- Производњу карата за играње, игара и играчкуи од хартије и картона, види
36.50
22

Издавачка дјелатност, штампање и умножавање (репродукција) снимљених
записа
Ова област обухвата издавање новина, магазина, осталих периодичних
публикација и књига.
У општем случају, јединице познате као издавачи, праве копије радова за које
обично имају дозволу за умножавање. Радови могу бити рађени у једном или
више формата, укључујући традиционални штампани облик, звучни запис, CDROM или директно електронско "on-line" представљање. Издавачи могу да
издају радове које су оригинално произвели други аутори или јединице, али за
које су обезбиједили права умножавања и/или радове које су сами створили.
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Дјелатност штампања се бави штампањем производа, као што су нпр. новине,
књиге, периодичне публикације, пословни обрасци, честитке и други материјали
и обавља помоћне дјелатности као што су књиговезачки радови, израда
штампарске форме и приказивање података. Помоћне дјелатности које су овдје
укључене чине интегрални дио штампарске дјелатности, а производ који је
интегрални дио штампарске дјелатности (штампарска плоча, увезана књига, CD
или датотека) готово је увијек добијен из тих помоћних операција.
Процеси који се користе у штампарској дјелатности обухватају различите
методе помоћу којих се слика са плоче, платна или из рачунарске датотеке
преноси на неки други медиј, као што си хартија, пластика, метал, текстилни
предмет или дрво. Најистакнутија од тих метода је трансфер слике с плоче или
сита на други медиј (литографија, гравура, платно, екран и флексографско
штампање). Нове технологије које се брзо развијају користе рачунарске датотеке
да директно "управљају" механизмима обраде како би се израдила слика и нову
електронску и друге врсте опреме (дигитално или неометано штампање).
Иако штампање и издавачку дјелатност често обавља једна иста јединица (нпр.
новине), ипак је све мање случајева да те различите дјелатности обавља само
једна јединица. Када се издавачка и штампарска дјелатност обављају у истој
јединици, јединица се разврстава у грану 22.1.
Ова област искључује:
- Израду софтвера, види 72.21
- Директно "on-line" публиковање (које није везано уз неко друго публиковање),
види 72.40
22.1

Издавачка дјелатност
22.11 22.110

Издавање књига
Овај разред обухвата:
- Издавање књига, брошура, проспекта и сл. публикација, укључујући издавање
рјечника и енциклопедија
- Издавање мапа и графикона
- Издавање музичких књига.

22.12 22.120

Издавање новина
Овај разред обухвата:
- Издавање новина (дневних и периодичних) штампаних на новинској хартији,
укључујући и рекламне новине.

22.13 22.130
22.14 22.140

Издавање часописа и сличних периодичних издања
Издавање звучних записа
Овај разред обухвата:
- Издавање грамофонских плоча, компакт-дискова, DVD и врпци с музичким и
другим звучним записима.
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Остала издавачка дјелатност
Овај разред обухвата:
- Издавање:
• фотографија, гравура и разгледница
• редова вожњи и др.
• формулара
• постера и репродукција умјетничких дјела
• осталог штампаног материјала као што су разгледнице репродуковане
механичким или фото-механичким поступком
- Остале издавачке дјелатности.

22.2

Штампање и услужне дјелатности у вези са штампањем
22.21 22.210
22.22 22.220

Штампање новина
Штампање, д.н.
Овај разред обухвата:
- Штампање магазина и других периодичних часописа, књига и брошура, нота и
нотних свезака, карти, атласа, плаката, карата за играње, рекламних каталога,
проспекта и других штампаних реклама, поштанских и таксених марака,
докумената о својини, чекова и других вриједносних хартија, регистара, албума,
дневника, календара, пословних формулара и других комерцијалних материјала,
личних трајних докумената од хартије и других штампаних материјала,
штампаних на штампарским машинама помоћу отисака, офсет машинама,
машинама за фотогравирање, флексографским машинама и другим
штампарским машинама, на машинама за
умножавање,
рачунарским
штампачима, те фото-копир и термо-копир апаратима.
Овај разред искључује:
- Штампање етикета, види 21.25
- Издавачку дјелатност, види 22.1

22.23 22.230

Књиговезачки радови
Овај разред обухвата:
- Завршне радове на уклапање штампаних листова у књиге, брошуре, магазине,
каталоге и др., који се обављају савијањем, састављањем, прошивањем,
туткалисањем, лијепљењем, опшивањем и др.; златотисак
- Завршне радове на штампаној хартији или картону, као што су пословни
формулари, етикете, календари, рекламни материјали, проспекти и др., који се
обављају савијањем, лијепљењем, бушењем, перфорирањем, моделирањем у
рељефу, превлачењем пластиком и др.

22.24 22.240

Припремне дјелатности у вези са штампањем
Овај разред обухвата:
Слагање текста и слике на филм, фотографска и обична хартија
Састављање докумената, десктоп издавање и друге сродне активности
Припрема дигиталних података, тј. побољшање, избор података, повезивање
дигиталних података
Компјутерски дизајн, компјутерска производња, електронски процеси за излазне
податке
Дигитални налози
Урезивање (гравирање) цилиндара за гравуру
Поступци са плочама (укључујући фото-полимерске плоче)
Плоче и калупи за печате или за штампање

-

86

Класификација дјелатности Босне и Херцеговине
Шифра дјелатности

Назив и опис дјелатности

- Израду сложених блокова, припремљених плоча или ваљака и других отиснутих
медија за коришћење при штампању у другој јединици.
22.25 22.250
22.3

Помоћне дјелатности у вези са штампањем
Овај разред обухвата:
Припрему и израду главног пројекта, скица, узорака, макета и других
репрографских производа
Израду средстава за презентацију, као што су горњи пројекциони лимови и
други дигитални облици презентације
Дизајн производа за штампање, нпр. скица, лутака итд.
Остале графичке дјелатности, нпр. печатање, лаковање, исправљање, прављење
прелома итд.
Умножавање (репродукција) снимљених записа

22.31 22.310

Умножавање (репродукција) звучних записа
Овај разред обухвата:
- Умножавање (репродукцију) с мастер-копија грамофонских плоча, компактдискова, DVD и врпци с музичким или другим звучним записима.

22.32 22.320

Умножавање (репродукција) видео-записа
Овај разред обухвата:
- Умножавање (репродукцију) с мастер-копија видео-врпци, DVD и врпци с
филмским или другим видео-записима.

22.33 22.330

Умножавање (репродукција) рачунарских записа
Овај разред обухвата:
- Репродукцију с мастер-копија софтвера и података на дискове и врпце.

Потподручје DF

ПРОИЗВОДЊА КОКСА, ДЕРИВАТА НАФТЕ И НУКЛЕАРНОГ ГОРИВА

23

Производња кокса, деривата нафте и нуклеарног горива
Ова област се заснива на трансформацији сирове нафте и угља у употребљиве
производе, а такође укључује нуклеарну производњу. То је прерађивачки дио
енергетског сектора који почиње у подручју C (Вађење руда и камена) а
присутан је и у подручју Е (Производња и снабдијевање електричном енергијом,
гасом и водом). Доминантан процес је рафинисање нафте који укључује
раздвајање сирове нафте у компонентне производе коришћењем таквих техника
као што су крековање и дестилација. Ова област покрива производњу
карактеристичних производа (кокс, бутан, пропан, нафта, керозин, уља за
ложење, нуклеарна горива итд.) за сопствене потребе као и услуге прераде
(рафинисање за кориснике, обрада нуклеарног отпада).
Ова област обухвата само прераду гасова ниске чистоће (мање од 95% за етан,
етилен и бутан, мање од 90% за пропан (пропилен), бутен (бутилен) и бутадиен).
Није укључена производња ових истих гасова веће чистоће (24.14), производња
индустријских гасова (24.11), вађење земног гаса (метан, етан, бутан или
пропан) (11.10), и производња гасовитих горива, сем нафтних гасова (нпр. гас од
гасификације угља, водени гас, гас из производње, гас из гасних постројења)
(40.21).
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23.1

Производња производа коксовања
23.10 23.100

Производња производа коксовања
Овај разред обухвата:
- Производњу кокса
- Производњу коксног гаса
- Производњу сировог катрана из угља лигнита и мрког угља.

23.2

Овај разред искључује:
Брикетирање каменог угља, види 10.10
Брикетирање лигнита и мрког угља, види 10.20
Производњу смола и кокса из смола, види 24.14
Трансформацију коксног гаса за дистрибуцију кроз мрежу, види 40.21
Производња деривата нафте

23.20

Производња деривата нафте
Овај разред је подијељен на два подразреда:
23.201
23.202

Производња деривата нафте
Овај подразред обухвата:
Производњу моторних горива: бензин, керозин и др.
Производњу горива: лака, средња и тешка горива уља, рафинеријски гасови као
што су етан, пропан, бутан и др.
Производњу базних мазивих уља и масти, укључујући и оне из отпадних уља
Производњу производа за петрохемијску индустрију
Производњу разних производа: вајт-шпирит, вазелин, парафин и др.
Производња битуменских материјала за кровове и путеве

23.3

Производња нуклеарног горива; прерада нуклеарног отпада
23.30 23.300
-

Производња нуклеарног горива; прерада нуклеарног отпада
Овај разред обухвата:
Производњу обогаћеног уранијума
Производњу горивих елемената за нуклеарне реакторе
Производњу радиоактивних елемената за употребу у индустрији и медицини
Обраду нуклеарног горива и отпада.

Овај разред искључује:
- Вађење и концентрисање руда уранијума и торијума, види 12.00
- Производњу жутог колача, види 12.00
- Прераду и уклањање радиоактивног отпада из болница, види 90.02
Потподручје DG

ПРОИЗВОДЊА
ХЕМИКАЛИЈА,
ВЈЕШТАЧКИХ ВЛАКАНА

ХЕМИЈСКИХ

ПРОИЗВОДА

И

Ова област се заснива на трансформацији органских и анорганских сировина у
хемијском процесу и формирању новог производа. Ова област разликује
производњу основних (базних) хемикалија која је сврстана у прву индустријску
групу
24.1 и производњу интермедијарних и коначних производа,
произведених даљњом прерадом базних хемикалија, која је сврстана у преостале
групе дјелатности - 24.2 до 24.7.
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24

Производња хемикалија и хемијских производа

24.1

Производња основних хемикалија
24.11 24.110

Производња индустријских гасова
Овај разред обухвата:
- Производњу течних или компримираних индустријских или медицинских
гасова:
• гасовити елементи
• течан или компримиран ваздух
• ацетилен
• расхладни гасови
• мијешани индустријски гасови
• инертни гасови као што је угљен-диоксид
• гасови за изолацију и др.
Овај разред искључује:
- Вађење метана, етана, пропана или бутана, види 11.10
- Производњу горивих гасова као што су етан, пропан и бутан у рафинеријама
нафте, види 23.20

24.12 24.120

Производња боја и пигмената
Овај разред обухвата:
- Производњу средстава за бојење и пигмената било ког поријекла, у основним
облицима или у облику концентрата
- Производњу продуката који се користе као флуоресценти или луминосценти.
Овај разред искључује:
- Производњу готових боја и пигмената, види 24.30

24.13 24.130
-

24.14 24.140

Производња осталих основних неорганских хемикалија
Овај разред обухвата:
Производњу хемијских елемената, сем метала, индустријских гасовитих
елемената и радиоактивних елемената произведених у индустрији нуклеарног
горива
Производњу неорганских киселина, сем азотне киселине
Производњу база у чврстом стању, водених раствора натријум и калијумхидроксида и других неорганских база, сем амонијака
Производњу осталих неорганских хемикалија.
Овај разред искључује
Производњу азотне киселине и сулфо-азотних киселина, види 24.15
Производњу амонијака, види 24.15
Производњу амонијум-хлорида, види 24.15
Производњу триамонијум-фосфата и амонијум-карбоната, види 24.15
Производњу нитрата и нитрита калијумa, види 24.15
Производњу хемијских супстанци које се користе за производњу лијекова, види
24.41

Производња осталих основних органских хемикалија
Овај разред обухвата:
- Производњу осталих основних органских хемикалија:
• засићени и незасићени ациклични угљиководоници
• засићени и незасићени циклични угљиководоници
• ациклични и циклични алкохоли, укључујући и синтетички етил-алкохол
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• монокарбонске и поликарбонске киселине, укључујући и сирћетну киселину
• остала једињења с кисеоничком групом, укључујући и алдехиде, кетоне, хиноне
и органска једињења с двојним или поликисеоничким групама
• органска једињења са азотном групом, укључујући и амине
• остала органска једињења, укључујући и производе суве дестилације дрвета
- Дестилација угљеног катрана
- Производњу смола и кокса из смола

24.15 24.150

Овај разред искључује:
Производњу етил-алкохола из ферментованих материјала, види 15.92
Производњу пластичних маса у примарним облицима, види 24.16
Производњу синтетичког каучука у примарним облицима, види 24.17
Производњу салицилне и О-салицилне киселине, види 24.41
Производњу сировог глицерина, види 24.51
Производњу етеричних уља, види 24.63

Производња вјештачких ђубрива и азотних једињења
Овај разред обухвата:
- Производњу вјештачких ђубрива:
• проста или сложена азотна, фосфорна или калијумова вјештачка ђубрива
• уреа, сирови природни фосфати и сирове природне калијумове соли
- Производњу азотних једињења:
• азотна киселина и сулфоазотне киселине, амонијак, амонијум-хлорид, нитрити и
нитрати калијума.
Овај разред искључује:
- Вађење гуана, види 14.30
- Производњу хемикалија за пољопривреду, види 24.20
- Обраду отпада у компосиштима са циљем да се уклони отпад и добије
користан нуспродукт (компост), види 90.02

24.16 24.160

Производња пластичних маса у примарним облицима
Овај разред обухвата:
- Производњу пластичних маса у примарним облицима:
• полимери, укључујући и полимере етилена, пропилена, стирена, винилхлорида,
винилацетата, винилиденхлорида, винилалкохола и акрилата
• полиамиди
• фенолне и епоксидне смоле и полиуретани
• алкидне и полиестерске смоле и полиетри
• силикони
• измјењивачи јона на бази полимера и др.
- Производњу целулозе.
Овај разред искључује:
- Рециклажу пластичних маса, види 37.20

24.17 24.170

Производња синтетичког каучука у примарним облицима
Овај разред обухвата:
- Производњу синтетичког каучука у примарним облицима или у облику плоча,
листова и врпци:
• синтетички каучук
• фактис
- Производњу мјешавина синтетичког каучука и природног каучука или каучуку
сличних гума (нпр. балата).

90

Класификација дјелатности Босне и Херцеговине
Шифра дјелатности

Назив и опис дјелатности

24.2

Производња пестицида и других хемикалија за пољопривреду
24.20 24.200

Производња пестицида и других хемикалија за пољопривреду
Овај разред обухвата:
- Производњу инсектицида, родентицида, фунгицида, хербицида, средстава
против клијања, средстава за регулацију раста биљака, дезинфектаната и других
хемикалија за пољопривреду које нису класификоване на другом мјесту.
Овај разред искључује:
- Производњу вјештачких ђубрива и азотних једињења, види 24.15

24.3

Производња боја, лакова и сличних премаза, графичких боја и китова
24.30 24.300
-

Производња боја, лакова и сличних премаза, графичких боја и китова
Овај разред обухвата:
Производњу боја, лакова, емајла и лак-боја
Производњу опацифијената, колораната, стакластог емајла, глазура, превлака и
сличних препарата
Производњу китова
Производњу заптивних смјеса и сличних неватросталних средстава за заптивање
и површинско облагање (китови и др.)
Производњу сложених органских растварача и разрјеђивача и производњу
припремљених средстава за скидање боја, лакова и др.
Производњу графичких боја

Овај разред искључује:
- Производњу боја и пигмената, види 24.12
- Производњу мастила и туша, види 24.66
24.4
24.41 24.410
24.42 24.420

Производња фармацеутских продуката, медицинских хемикалија и биљних
производа
Производња основних фармацеутских производа
Овај разред обухвата:
Испитивање, усавршавање и производњу активних супстанци које се користе у
производњи фармацеутских препарата због њихових фармаколошких особина
Прераду крви
Производњу хемијски чистих шећера
Прераду жлијезда и производњу екстракта из жлијезда.

Производња фармацеутских препарата
Овај разред обухвата:
- Производњу лијекова (дефинисаних у складу са стандардима ЕЗ):
• антисеруми и друге фракције крви
• вакцине
• разноврсни медикаменти, укључујући и хомеопатске препарате
- Производњу хемијских контрацептивних средстава за спољашњу употребу и
хормонских контрацептивних препарата
- Производњу пунила за зубарство и цемента за реконструкцију костију
- Производњу медицински импрегнисане вате, газе, завоја, бандажног материјала,
хируршког кетгута (цријева) и др.
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24.5

Производња сапуна и детерџената, препарата за чишћење и полирање,
парфема и тоалетних препарата
24.51 24.510

Производња сапуна и детерџената, препарата за чишћење и полирање
Овај разред обухвата:
- Производњу органских површински активних супстанци
- Производњу сапуна
- Производњу сировог глицерина
- Производњу површински активних препарата:
• прашкови за прање у чврстом или течном стању и детерџенти
• препарати за прање посуђа
• омекшивачи за текстил
- Производњу препарата за чишћење и полирање:
• препарати за парфимисање или дезодорирање просторија
• вјештачки воскови и препарати на бази воскова
• политуре и креме за кожу, дрво, каросерије, стакло, метал и др.
• пасте и прашкови за чишћење, полирање и др.

24.52 24.520

Производња парфема и тоалетних препарата
Овај разред обухвата:
- Производњу парфема и тоалетних препарата:
• парфеми и тоалетне воде
• препарати за уљепшавање и шминкање
• препарати за заштиту од сунца и препарати за појачавање пигментације при
сунчању
• препарати за маникир и педикир
• шампони и лакови за косу, препарати за коврџање и исправљање косе
• пасте за зубе и препарати за оралну хигијену, укључујући и препарате за
причвршћивање зубних протеза
• препарати за бријање
• дезодоранси и соли за купање
• депилатори и др.
Овај разред искључује:
- Екстракцију и пречишћавање етеричних уља, види 24.63

24.6

Производња осталих хемијских производа
24.61 24.610

Производња експлозива
Овај разред обухвата:
- Производњу пропулзивног праха (барута)
- Производњу експлозива
- Производњу пиротехничких производа.

24.62 24.620

Производња лијепка и желатина
Овај разред обухвата:
- Производњу желатина и његових деривата, лијепка и припремљеног лијепка,
укључујући и љепљива средства на бази каучука и гуме.

24.63 24.630
-

Производња етеричних уља
Овај разред обухвата:
Производњу екстракта из природних ароматичних продуката
Производњу резиноида
Производњу ароматичних дестилованих вода
Производњу мјешавина етеричних мирисних уља
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- Производа за употребу у производњи парфема или прехрамбених производа.
Овај разред искључује:
- Производњу синтетичких ароматичних производа, види 24.14
- Производњу парфема и тоалетних препарата, види 24.52
24.64 24.640

Производња фотографског хемијског материјала
Овај разред обухвата:
- Производњу фотографских плоча, филмова, хартије и других на свјетлост
осјетљивих али неосвијетљених материјала
- Производњу хемијских препарата за фотографске сврхе.

24.65 24.650

Производња готових неснимљених медија
Овај разред обухвата:
- Производњу неснимљених медија припремљених за снимање звучних или
видео-записа
- Производњу неснимљених дискова и врпца за рачунаре.
Овај разред искључује:
- Производњу неснимљених филмских медија, види 24.64

24.66 24.660

Производња осталих хемијских производа, д.н.
Овај разред обухвата:
- Производњу различитих хемијских производа:
• пептони и њихови деривати и друге протеинске супстанце и њихови деривати
који нису класификовани на другом мјесту
• хемијски модификована уља и масти
• средства за довршавање текстила и коже
• прахови и пасте за заваривање, тврдо или меко лемљење
• средства за одмашћивање метала
• припремљени адитиви за цемент
• активни угаљ, додаци мазивим уљима, убрзивачи за гуму, катализатори и други
хемијски производи за употребу у индустрији
• антидетонатори, антифриз-препарати, течности за хидрауличке преносе
• сложени лабораторијски и дијагностички препарати и др.
- Производњу мастила и туша.

24.7

Производња вјештачких влакана
24.70 24.700
-

Производња вјештачких влакана
Овај разред обухвата:
Производњу вјештачких и синтетичких дугих влакана
Производњу вјештачких и синтетичких сјечених влакана, невлачених,
нечешљаних нити на други начин припреманих за предење
Производњу вјештачких и синтетичких једножичаних предива, укључујући и
предиво високе чврстоће и текстурисана предива
Производњу вјештачких и синтетичких монофиламената или врпца.

Овај разред искључује:
- Предење вјештачких и синтетичких влакана, види 17.1
- Производњу конца за шивење, види 17.16
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ПРОИЗВОДЊА ПРОИЗВОДА ОД ГУМЕ И ПЛАСТИЧНИХ МАСА
Индустрије гуме и пластике карактеристичне су по сировинама које користе.
Међутим, то не значи да сви производи који су израђени од тих материјала
спадају у ово потподручје.

25

Производња производа од гуме и пластичних маса

25.1

Производња производа од гуме
25.11 25.110

Производња спољашњих и унутрашњих гума за возила
Овај разред обухвата:
- Производњу спољашњих и унутрашњих гума за моторна возила, опрему,
покретне машине и друге потребе:
• пнеуматске гуме
• пуне гуме
- Производњу унутрашњих гума
- Производњу измјенљивих дијелова за спољашње гуме, зидних штитника, врпца
за протектовање спољашњих гума и др.
Овај разред искључује:
- Производњу материјала од гуме за поправку гума, види 25.13
- Поправка спољашњих и унутрашњих гума, подешавање и замјену, види 50.20

25.12 25.120

Протектовање спољашњих гума за возила
Овај разред обухвата:
- Протектовање спољашњих гума
Овај разред искључује:
- Производњу материјала од гуме за поправку гума, види 25.13
- Поправка пробушених гума, види 50.20

25.13 25.130

Производња осталих производа од гуме
Овај разред обухвата:
- Производњу осталих производа од природног или синтетичког каучука,
невулканизовне, вулканизовне или тврде гуме:
• полупроизводи од гуме: гумене плоче, листови, траке, шипке и други
профилисани облици
• готови производи од гуме:
•• цијеви, цријева и шмркови, транспортне врпце, преносно и погонско ремење,
•• предмети од гуме за хигијенске сврхе као што су средства за контрацепцију,
вјештачке груди, боце за топлу воду и др.,
•• гумени одјевни предмети,
•• гумени покривачи за под,
•• гумирана текстилна роба,
•• гумене нити и каблови
•• гумирано предиво и тканине, гумени прстенови, прирубнице и заптивачи,
•• гумене облоге за ваљке,
•• гумени душеци на надувавање и др.
- Производњу гуменог материјала за поправке.
Овај разред искључује:
- Производњу корд-тканина за производњу спољашњих гума, види 17.54
- Производњу одјевних предмета од еластичних тканина, види 18.2
- Производњу гумене обуће, види 19.30
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- Производњу лијепка и љепљивих средстава на бази каучука и гуме, види 24.62
- Производњу замјенљивих дијелова за протектовање спољашњих гума, види
25.11
- Производњу сплавова и чамаца на надувавање, види 35.12
- Производњу непресвучених мадраца од пјенасте гуме, види 36.15
- Производњу гумених спортских реквизита, види 36.40
- Производњу гумених игара и играчки, види 36.50
- Рециклажу гуме, види 37.20
25.2

Производња производа од пластичних маса
25.21 25.210

Производња плоча, листова, цијеви и профила од пластичних маса
Овај разред обухвата:
- Производњу полупроизвода од пластичних маса:
• пластичне плоче, листови, блокови, филмови, фолије, врпце и др.
- Производњу готових производа од пластичних маса:
• цијеви, цријева и шмркови, прибор за цијеви и цријева и др.
Овај разред искључује:
- Производњу пластичних маса у примарним облицима, види 24.16
- Производњу оптичких елемената од пластичних маса, види 33.40
- Производњу непокривених мадраца од пенопласта, види 36.15

25.22 25.220

Производња амбалаже од пластичних маса
Овај разред обухвата:
- Производњу предмета од пластичних маса за паковање робе:
• пластичне кесе, вреће, кутије, сандуци, канистери, боце и др.
Овај разред искључује:
- Производњу путних предмета од пластичних маса, види 19.20
- Производњу предмета од синтетичке или природне гуме и каучука, види 25.1
- Паковање робе, види 74.82

25.23 25.230

Производња производа за грађевинарство од пластичних маса
Овај разред обухвата:
- Производња производа за грађевинарство од пластичних маса:
• пластична врата, прозори, рамови, капци, жалузине, лајсне за под и др.
• танкови и резервоари
• подне, зидне или плафонске облоге од пластичних маса у облику ролни или
плочица и др.
• санитарни предмети од пластичних маса као што су каде, туш-каде,
умиваоници, клозетске шоље, водокотлићи и др.
Овај разред искључује:
- Производњу предмета од синтетичког или природног каучука и гуме, види 25.1
- Производњу линолеума и тврдих непластичних подних облога, види 36.63

25.24 25.240

Производња осталих производа од пластичних маса
Овај разред обухвата:
- Производњу стоног и кухињског посуђа и предмета за тоалетне потребе од
пластичних маса
- Производњу разноврсних производа од пластичних маса:
• пластичне шљемове, изолациони прибор, дијелови прибора за расвјетну опрему,
канцеларијска и школска опрема, одјевни предмети, прибор за намјештај,
статуете, преносно и погонско ремење и др.
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-

Овај разред искључује:
Производњу путних предмета од пластичних маса, види 19.20
Производњу обуће од пластичних маса, види 19.30
Производњу медицинских и зубарских апарата од пластичних маса, види 33.10
Производњу оптичких елемената од пластичних маса, види 33.40
Производњу намјештаја од пластичних маса, види 36.1
Производњу непресвучених мадраца од пенопласта, види 36.15
Производњу спортских реквизита од пластичних маса, види 36.40
Производњу игара и играчки од пластичних маса, види 36.50
Производњу линолеума и тврдих подних облога, види 36.63

Потподручје DI

ПРОИЗВОДЊА
МИНЕРАЛА

ОСТАЛИХ

ПРОИЗВОДА

ОД

26

Производња осталих производа од неметалних минерала

НЕМЕТАЛНИХ

Ова област групише различите подцјелине од којих се свака односи на
појединачну специфичну супстанцу минералног поријекла, од сировина до
готових предмета. Као прва је дефинисана група која се односи на стакло и
производе од стакла (нпр. равно стакло, шупље стакло, влакна, техничка роба од
стакла итд.), затим долазе керамички производи, плочице, производи од печене
глине, а слиједе их цемент и печени гипс. Обликован и готов, обрађен камен и
остали минерални производи употпуњавају ову област.
26.1

Производња стакла и стаклених производа
26.11 26.110

Производња равног стакла
Овај разред обухвата:
- Производњу равног стакла, укључујући и армирано, бојено или матирано
стакло.

26.12 26.120

Обликовање и обрада равног стакла
Овај разред обухвата:
- Производњу каљеног или слојевитог равног стакла
- Производњу стаклених огледала
- Производњу вишеслојних зидних елемената за изолацију

26.13

Производња шупљег стакла
Овај разред је подијељен на два подразреда:
26.131

Производња амбалажног стакла
Овај подразред обухвата:
- производњу боца и другог амбалажног стакла.

26.132

Производња осталог шупљег стакла
Овај подразред обухвата:
- Производњу облога од стакла или кристалног стакла
- Производњу чаша за пиће и других производа за домаћинство од стакла или
кристалног стакла.
Овај разред искључује:
- Производњу играчки од стакла, види 36.50
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Производња стаклених влакана
Овај разред обухвата:
- Производњу стаклених влакана, укључујући и стаклену вуну и неткане
производе од њих.
Овај разред искључује:
- Производњу тканина од стаклених влакана, види 17.25
- Производњу каблова од оптичких влакана израђених од појединачно
оплаштених влакана, види 31.30
- Производњу каблова од оптичких влакана и оптичких каблова израђених од
оптичких влакана која нису појединачно обложена за пренос слика, освјетљење,
види 33.40

26.15 26.150
-

Производња и обрада осталог стакла, укључујући и техничке стаклене
производе
Овај разред обухвата:
Производњу производа од стакла за лабораторијске, хигијенске или
фармацеутске сврхе
Производњу стакла за ручне и остале часовнике, оптичког стакла и оптичких
елемената који нису оптички обрађени
Производњу стаклених предмета за израду бижутерије
Производњу стаклених изолатора и изолационог прибора
Производњу стаклених блокова за поплочавање
Производњу стаклених шипки, цијеви и др.

Овај разред искључује:
- Производњу шпицева, види 33.10
- Производњу оптички обрађених оптичких елемената, види 33.40
26.2

Производња неватросталних керамичких производа, сем производа за
грађевинске сврхе; производња ватросталних керамичких производа
26.21 26.210

Производња керамичких предмета за домаћинство и украсних предмета
Овај разред обухвата:
- Производњу стоних керамичких производа и других керамичких производа за
домаћинство или тоалетне сврхе
- Производњу статуета и других украсних предмета од керамике.
Овај разред искључује:
- Производњу играчки од керамике, види 36.50
- Производњу имитације накита од керамике, види 36.61

26.22 26.220

Производња керамичких санитарних уређаја
Овај разред обухвата:
- Производњу керамичких санитарних предмета, као што су каде, туш-каде,
умиваоници, клозетске шоље, водокотлићи и др.
Овај разред искључује:
- Производњу ватросталних керамичких производа, види 26.26
- Производњу керамичког грађевинског материјала, види 26.30 и 26.40

26.23 26.230

Производња керамичких изолатора и изолационог прибора
Овај разред обухвата:
- Производњу керамичких изолатора и изолационог прибора.
Овај разред искључује:
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- Производњу ватросталних керамичких производа, види 26.26
26.24 26.240

Производња осталих техничких производа од керамике
Овај разред обухвата:
- Производњу керамичких предмета за лабораторијске, хемијске и индустријске
сврхе.

26.25 26.250

Производња осталих керамичких производа
Овај разред обухвата:
- Производњу керамичких лонаца, судова и сличних производа који се користе за
преношење или паковање производа
- Производњу керамичких производа који нису класификовани на другом мјесту.
Овај разред искључује:
- Производњу ватросталних керамичких производа, види 26.26
- Производњу керамичког грађевинског материјала, види 26.30 и 26.40

26.26 26.260

26.3

Производња ватросталних керамичких производа
Овај разред обухвата:
- Производњу ватросталног малтера и бетона
- Производњу ватросталних керамичких производа:
• термоизолациони керамички производи од силикатног фосилног брашна
• ватростална опека и блокови
• ватросталне керамичке реторте, лонци, муфови, изливници, цијеви, луле и др.
- Производњу предмета на бази магнезита, доломита и хромита
Производња керамичких плочица и подних плоча

26.30 26.300

Производња керамичких плочица и подних плоча
Овај разред обухвата:
- Производњу неватросталних керамичких каминских и зидних плочица, мозаик
коцкица и др.
- Производњу неватросталних керамичких подних плочица и плоча и плочица за
поплочавање и облагање
Овај разред искључује:
- Производњу ватросталних керамичких производа, види 26.26

26.4

Производња опеке, цријепа и производа за грађевинарство од печене глине
26.40 26.400

Производња опеке, цријепа и производа за грађевинарство од печене глине
Овај разред обухвата:
- Производњу неватросталног грађевинског материјала од печене глине:
• опека, цријеп, цијеви за димњаке и друге цијеви, одводи и др.
- Производњу подних блокова од печене глине
Овај разред искључује:
- Производњу грађевинских ватросталних керамичких производа, види 26.26
- Производњу керамичких плочица и плоча за поплочавање, види 26.30
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26.5

Производња цемента, креча и гипса
26.51 26.510

Производња цемента
Овај разред обухвата:
- Производњу клинкера и хидрауличког цемента, укључујући и портланд-цемент,
алуминијумски (топљени) цемент, цемент од згуре (шљаке) и суперфосфатни
цемент.

Овај разред искључује:
Производњу цемента за зубарство, види 24.42
Производњу ватросталног малтера и бетона, види 26.26
Производњу производа од цемента, види 26.6
Производњу готове бетонске смјесе и малтера, види 26.63 и 26.64
26.52 26.520
Производња креча
Овај разред обухвата:
- Производњу негашеног, гашеног и хидрауличког креча
- Производњу калцинисаног доломита.
-

26.53 26.530

26.6

Производња гипса
Овај разред искључује:
- Производњу предмета од гипса, види 26.6
Производња производа од бетона, цемента, гипса и вјештачког камена

26.61 26.610

Производња производа од бетона за грађевинске сврхе
Овај разред обухвата:
- Обликовање ливањем производа од бетона, цемента или предмета од вјештачког
камена за употребу у грађевинарству:
• опеке, плоче за поплочавање, блокове, панеле, испуне, цијеви, стубове и др.
• префабриковани грађевински елементи за високоградњу и нискоградњу од
бетона, цемента или вјештачког камена

26.62 26.620

Производња производа од гипса за грађевинске сврхе
Овај разред обухвата:
- Производњу производа од гипса за употребу у грађевинарству:
• табле, плоче, панели и др.

26.63 26.630

Производња готове бетонске смјесе
Овај разред искључује:
- Производњу ватросталног цемента, види 26.26

26.64 26.640

Производња малтера
Овај разред обухвата:
- Производњу малтера у праху.
Овај разред искључује:
- Производњу ватросталног малтера, види 26.26

26.65 26.650

Производња влакнастих зацементираних производа
Овај разред обухвата:
- Производњу грађевинског материјала од биљних супстанци (дрвена вуна, слама,
трстика) које су агломериране цементом, гипсом или другим минералним
везивима
- Производњу производа с целулозним и сличним влакнима:
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• таласасте и друге плоче, панеле, црепове, цијеви, резервоаре, олуке, корита,
шоље, посуде, допрозорнике и др.
26.66 26.660

Производња осталих производа од бетона, цемента, гипса и вјештачког
камена
Овај разред обухвата:
- Производњу осталих производа од бетона, цемента, гипса и вјештачког камена:
• кипове, предмете с плитким и високим рељефом, украсне посуде, жардинијере и
др.

26.7

Сјечење, обликовање
грађевинарство
26.70 26.700

и

обрада

украсног

камена

и

камена

за

Сјечење, обликовање и обрада украсног камена и камена за
грађевинарство
Овај разред обухвата:
- Сјечење, обликовање и обраду камена за употребу у грађевинарству, на
гробљима, у изградњи путева, за покривање кровова и др.
Овај разред искључује:
- Радове који се обављају у каменоломима, као што је груба обрада камена, види
14.11
- Производњу млинског камења, брусног камења и сличних производа, види 26.81

26.8

Производња осталих производа од неметалних минерала
26.81 26.810

Производња брусних производа
Овај разред обухвата:
- Производњу млинског камења, камења за оштрење и полирање и природних или
вјештачких абразивних производа, укључујући и материјале на мекој подлози.

26.82 26.820

Производња осталих производа од неметалних минерала, д.н.
Овај разред обухвата:
Производњу предива и тканина од неметалних минерала и производа од тих
предива и тканина, као што су одјећа, покривке за главу, обућа, ужад, траке,
хартија, филц и др.
Производњу фрикционих материјала и немонтираних производа од тих
материјала, на подлози од минералних супстанци или од целулозе
Производњу минералних изолационих материјала као што су вуна од шљаке
(згуре), камена вуна и сличне минералне вуне, експандовани или листасти
вермикулит, експандоване глине и слични материјали за топлотну и звучну
изолацију или апсорпцију звука
Производњу производа од разноврсних минералних материјала: обрађен лискун
и производи од лискуна, тресета, графита (сем електроматеријала) и др.

-

-

Овај разред искључује:
- Производњу стаклене вуне и производа од стаклене вуне, види 26.14
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Потподручје DJ

ПРОИЗВОДЊА БАЗНИХ МЕТАЛА И МЕТАЛНИХ ПРОИЗВОДА

27

Производња базних метала

27.1

Ова област обухвата дјелатности које се односе на таљење и/или пречишћавање
жељеза и других обојених метала из руда, ингота или остатака, при чему се
користе технике електрометалургије или других металуршких процеса обраде.
Ово потподручје такође обухвата и легуре метала и суперлегуре добијене
додавањем других хемијских елемената чистим металима. Производ таљења или
пречишћавања је обично у форми ингота који се даље користи за обраду
ваљањем, вучењем и извлачењем како би се добили лимови, врпце, шипке,
штапови или жица, као и ливани облици подесни за производњу ливова и
других металних производа од базних метала.
Производња сировог жељеза, челика и феролегура
27.10 27.100

27.2

Производња сировог жељеза и челика и феролегура
Овај разред обухвата:
- Производњу сировог лијеваног (пиг) жељеза и сјајног (шпигл) жељеза у
инготима, блоковима и другим примарним облицима
- Производњу полупроизвода од жељеза и нелегираног челика
- Производњу ингота, других примарних облика и полупроизвода од жељеза и
других легираних челика
- Производњу угаоних профила, стандардних облика и елемената од нерђајућег
челика и других легираних челика
- Производњу шипки и штапова од нерђајућег челика и других легираних челика
- Производња хладно ваљаних производа од жељеза и нелегираног челика
- Производњу угаоних профила, стандардних облика и елемената од жељеза и
нелегираног челика
- Производњу шипки и штапова од жељеза и нелегираног челика
- Производњу лимова у блоковима
- Производњу материјала за жељезничке или трамвајске шине
- Производњу сљедећих производа, превучених или оплемењених:
• топло ваљани производи, укључујући и континуирано ливане производе
• хладно ваљане плоче и лимови
• шине
• топло ваљани профили, лимови, гредице и др.
- Производњу мангановог жељеза, високоугљеничног феромангана и
ферофосфора
- Производњу ливане сачме.
Производња цијеви

27.21 27.210

Производња цијеви од ливаног жељеза
Овај разред обухвата:
- Производњу цијеви од ливаног жељеза и центрифугално ливаних цијеви од
жељеза или челика
- Производњу прибора од ливаног жељеза: (прибора од жељеза и ливаног челика
који се може и који се не може обрађивати ковањем, ваљањем, савијањем и сл.
а који се спаја увртањем ако се ради о прибору са навојем, утицањем ако је
прибор са утичницом или помоћу вијака ако се ради о прибору са
прирубницама).
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Производња цијеви од челика
Овај разред обухвата:
- Производњу бешавних цијеви топлим ваљањем, топлим екструдирањем или
топлим вучењем, или хладним вучењем или хладним ваљањем
- Производњу заварених цијеви хладним или топлим обликовањем и
заваривањем, обликовањем и хладним вучењем или топлим обликовањем и
редукцијом
- Производњу прибора за цијеви од челика:
• равне прирубнице и прирубнице са кованим обручем од челика
• прибор за челно заваривање од челика
• вијчани прибор и остали прибор од челика.
Овај разред искључује:
- Производњу бешавних центрифугално ливаних цијеви од челика, види 27.21

27.3

Остала примарна прерада жељеза и челика
27.31 27.310

Хладно вучење
Овај разред обухвата:
- Производњу шипки или профила од челика хладним вучењем или глодањем
Овај разред искључује:
- Вучење или истезање жице, види 27.34

27.32 27.320

Хладно ваљање узаних врпца
Овај разред обухвата:
- Производњу равно ваљаних пресвучених или непресвучених производа од
челика у котуровима или врпцама (ширине мање од 600 мм) поновним хладним
ваљањем топло ваљаних равних производа.

27.33 27.330

Хладно обликовање профила
Овај разред обухвата:
- Производњу профила постепеним обликовањем у ваљаоницама или савијањем
на пресама равно ваљаних производа од челика.

27.34 27.340

Вучење жице
Овај разред обухвата:
- Производњу челичне жице хладним вучењем или истезањем.

27.4

Производња базних племенитих и обојених метала
27.41 27.410
-

Производња племенитих метала
Овај разред обухвата:
Производњу основних племенитих метала:
Производњу и рафинисање необрађених племенитих метала: злато, сребро,
платина и др.
Производњу легура од племенитих метала
Производњу полупроизвода од племенитих метала
Пресвлачење (патинирање) сребром базних метала
Патинирање златом базних метала или сребра
Патинирање платином или металима платинске групе злата, сребра или базних
метала.
Овај разред искључује:
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- Производњу кутија за часовнике од племенитих метала, види 33.50
- Производњу накита од племенитих метала, види 36.22
27.42 27.420
27.43 27.430
27.44 27.440
27.45 27.450
27.5

Производња алуминијума
Овај разред обухвата:
Производњу алуминијума из глинице (алуминијум-оксида)
Производњу алуминијума електролизом отпадака и старих материјала од
алуминијума
Производњу легура алуминијума
Примарну прераду алуминијума
Производњу алуминијум-оксида (глинице).
Производња олова, цинка и калаја
Овај разред обухвата:
Производњу олова, цинка и калаја из руда
Производњу олова, цинка и калаја електролизом отпадака и старих материјала
од олова, цинка и калаја
Производњу легура од олова, цинка и калаја
Примарну прераду олова, цинка и калаја.
Производња бакра
Овај разред обухвата:
Производњу бакра из руда
Производњу бакра електролизом отпадака и старих материјала од бакра
Производњу легура бакра
Производњу жица и врпци за осигураче
Примарну прераду бакра.
Производња осталих обојених метала
Овај разред обухвата:
Производњу хрома, манганa, никла и других обојених метала из руда или оксида
Производњу хрома, манганa, никла и других обојених метала електролизом и
алумино-термичким пречишћавањем отпадака и старих материјала од хрома,
манганa, никла и других обојених метала
Производњу легура хрома, манганa, никла и др.
Примарну прераду хрома, манганa, никла и других обојених метала
Производњу полупроизвода ("мате") од никла.

Ливање метала
Ова грана обухвата :
- Производњу полупроизвода и разних одливака произведених по наруџби према
спецификацији.
Ова грана искључује:
- Производњу готових ливаних производа као што су цијеви, цијевни прибор и
слични производи, види 27.21, гријачи воде (бојлери) и радијатори, види 28.2 и
28.3, ливани производи за домаћинство, види 28.75
27.51 27.510
-

Ливање жељеза
Овај разред обухвата:
Ливање полупроизвода од жељеза
Ливање одливака од сивог ливаног жељеза
Ливање сфероидних (модуларних) графитних одливака од ливаног жељеза
Ливање производа од ковног (темпер) ливаног жељеза.
Овај разред искључује:
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- Ливање изведено у вези с производњом металних производа, види 27 до 36
27.52 27.520

Ливање челика
Овај разред обухвата:
- Ливање полупроизвода од челика
- Ливање одливака од челика.
Овај разред искључује:
- Ливање изведено у вези с производњом металних производа, види 27 до 36

27.53 27.530

Ливање лаких метала
Овај разред обухвата:
- Ливање полупроизвода од алуминијума, магнезијума, титана, берилијума,
скандијума и итријума
- Ливање одливака од лаких метала.
Овај разред искључује:
- Ливање изведено у вези с производњом металних производа, види 27 до 36

27.54 27.540

Ливање осталих обојених метала
Овај разред обухвата:
- Ливање одливака од тешких метала
- Ливање одливака од племенитих метала.
Овај разред искључује:
- Ливање изведено у вези с производњом металних производа, види 27 до 36

28

Производња металних производа, сем машина и опреме
Област 28 бави се производњом "чистих" металних производа (као што су
метални дијелови, контејнери и конструкције), обично оних чија је функција
статичка, тј. непокретних производа, за разлику од области 29 до 36 које се баве
комбиновањем или састављањем металних производа из области 28 (понекад
заједно са осталим материјалима) у сложеније склопове који раде с покретним
дијеловима, сем оних склопова који су потпуно електрични, електронски или
оптички.

28.1

Производња производа за металне конструкције
28.11 28.110

Производња металних конструкција и дијелова конструкција
Овај разред обухвата:
- Производњу металних конструкција за грађевинарство
- Производњу металних конструкција за индустријску опрему (скелети за високе
пећи, опрема за подизање и манипулацију и др.)
- Производњу монтажних зграда од метала: бараке за градилишта, хале, бараке и
други модуларни елементи за изложбе и др.
Овај разред искључује:
- Производњу секција за бродове, види 35.11

28.12 28.120

28.2

Производња металне грађевинске столарије и спојних елемената
Овај разред обухвата:
- Производњу металних врата и прозора, оквира за врата и прозоре, капака, капија
и др.
Производња цистерни, резервоара и посуда од метала; производња котлова
и радијатора за централно гријање
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Производња цистерни, резервоара и посуда од метала
Овај разред обухвата:
- Производњу резервоара, цистерни и сличних металних посуда, капацитета
преко 300 л
- Производњу металних посуда за компримирани или течни гас.
Овај разред искључује:
- Производњу металних буради, резервоара, канти, чабровa, кутија и других
судова, капацитета испод 300 л, види 28.7
- Производњу транспортних (саобраћајних) контејнера, види 34.20

28.22 28.220

Производња котлова и радијатора за централно гријање

28.3

Производња парних котлова, сем котлова за централно гријање
28.30 28.300
-

Производња парних котлова, сем котлова за централно гријање
Овај разред обухвата:
Производњу парних котлова и других генератора паре
Производњу помоћних постројења за коришћење заједно са парним котловима:
кондензатори паре, економајзери, прегријачи, сакупљачи и акумулатори паре и
др.
Производњу нуклеарних реактора
Изградњу система цијеви која се углавном састоји од даљње обраде цијеви ради
осигуравања притиска у цијевима или систему цијеви, заједно с пратећим
пројектним и конструкционим радовима.

Овај разред искључује:
- Производњу сепаратора изотопа, види 29.56
Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала; металургија праха

28.4
28.40 28.400

Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала; металургија праха
Овај разред обухвата:
- Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала
- Металургију праха: производња металних предмета непосредно из металног
праха загријавањем (синтеровањем) или пресовањем.
Овај разред искључује:
- Производњу ситног металног праха, види 27

28.5

Површинска обрада и превлачење метала; основни машински радови
28.51 28.510
-

Површинска обрада и превлачење метала
Овај разред обухвата:
Превлачење, анодизирање и др.
Термичку обраду метала
Скидање опиљака, чишћење пјешчаним млазом, тумбање (ради чишћења) и
чишћење метала
Бојење, гравирање и штампање метала
Превлачење метала неметалним материјалима: пластифицирање, лакирање,
емајлирање и др.
Каљење, полирање метала и др.

Овај разред искључује:
- Патинирање злата, сребра и других метала, види 27.41
- Услуге "док чекате", види 52.74
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Основни машински радови
Овај разред обухвата:
- Бушење, стругање, глодање, еродирање, рендисање, летовање, развртање,
равнање, тестерисање, оштрење, брушење, заваривање, спајање и друге радове
на металним комадима
- Резање и гравирање метала помоћу ласерских зрака
- Опште механичко одржавање и поправка машина.

28.6

Производња сјечива, алата и металне робе опште намјене
28.61 28.610

Производња сјечива
Овај разред обухвата:
- Производњу прибора за домаћинство: ножеви, виљушке, кашике и др.
- Производњу различитих предмета за сјечење:
• бријачи и ножићи за бријање (жилети)
• маказе и апарати за шишање косе
• маказе за обрезивање и кресање грања и др.
Овај разред искључује:
- Производњу машинских листова за сјечење, види 28.62
- Производњу посуђа од базних метала, види 28.75
- Производњу сјечива и посуђа од племенитих метала, види 36.22

28.62 28.620
-

Производња алата
Овај разред обухвата:
Производњу ножева и листова за сјечење за машине или за механичке апарате
Производњу ручног алата као што су клијешта, одвијачи и др.
Производњу тестера и сјечива за тестере, укључујући и сјечива за кружне и
ланчасте тестере
Производњу замјенљивих дијелова за ручне алате, без обзира на то јесу ли
електрични или нису, или замјенљивих дијелова алатних машина: бургије,
пробијачи, нарезнице за навоје, ножеви за глодање и др.
Производњу ковачког алата: чекићи, наковњи и др.
Производњу менгела и алата за учвршћивање (стезање).

Овај разред искључује:
- Производњу ручног алата на електрични погон, види 29.41
28.63 28.630

28.7

Производња брава и окова
Овај разред обухвата:
- Производњу катанаца, брава, кључева, окова и других металних предмета за
зграде, намјештај, возила и др.
Производња осталих металних производа

28.71 28.710

Производња челичне буради и сличних посуда од челика
Овај разред обухвата:
- Производњу сандука од жељеза или челика, капацитета до 30.0 л
- Производњу чаброва, канти, бачви, ведара и др.

Овај разред искључује:
- Производњу цистерни и резервоара, види 28.21
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28.72 28.720

Производња амбалаже од лаких метала
Овај разред обухвата:
- Производњу лименки и конзерви за паковање намирница, туба и кутија
- Производњу металних затварача за боце.

28.73 28.730

Производња жичаних производа
Овај разред обухвата:
- Производњу металних ужади, плетених врпци и сличних производа
- Производњу производа од жице: бодљикава жица, жичане ограде, решетке,
мреже, плетива и др.

28.74 28.740

Производња везних елемената, вијчаних производа, ланаца и опруга
Овај разред обухвата:
- Производњу заковица, подлошки и сличних производа без навоја
- Производњу вијчаних машинских производа: завртњи, шрафови, навртке и др.
- Производњу опруга:
• лиснате опруге (амортизери), спиралне опруге и торзионе полуге
• листови за опруге
- Производњу ланаца, сем ланаца за пренос енергије.
Овај разред искључује:
- Производњу ланаца за пренос енергије, види 29.14
- Производњу опруга и ланаца за зидне, џепне, ручне и сл. часовнике, види 33.50

28.75 28.750

Производња осталих металних производа, д.н.
Овај разред обухвата:
- Производњу металних производа за домаћинство:
• таве, тигањи и друго неелектрично стоно и кухињско посуђе
• стоно равно посуђе од базних метала
• мали кухињски неелектрични апарати и прибор
• сунђери (јастучићи) за чишћење (рибање) и др.
- Производњу када, судопера, посуда за прање и сличних производа од базних
метала
- Производњу ситних металних производа за канцеларијску употребу
- Производњу сефова, ормара и каса, оклопних врата и др.
- Производњу сабљи, мачева, бајонета и др.
- Производњу различитих производа од метала: металне заштитне кациге, плоче
за обиљежавање (за натписе или друге знаке), споне, копче, куке и др.

Потподручје DK

ПРОИЗВОДЊА МАШИНА И УРЕЂАЈА, Д.Н.

29

Производња машина и уређаја, д.н.
Област 29 покрива производњу машина и уређаја који самостално дјелују на
материјале било механички било термички или изводе операције на
материјалима (као што је руковање, распршавање, вагање или паковање),
укључујући и њихове механичке компоненте које производе и користе силу и
све специјално произведене примарне дијелове. Ова категорија обухвата
фиксне и мобилне уређаје као и уређаје којима се ручно рукује (преносиве), без
обзира на то да ли су за индустријске, грађевинске, пољопривредне, војне или
кућне намјене. Производња оружја и специјалне опреме за превоз путника или
терета у оквиру ограничених, демаркационих простора, такође припада овој
области.
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Искључена је производња металних производа опште намјене (област 28),
припадајућих уређаја за контролу и управљање, рачунарске опреме, опреме за
мјерење и испитивање, уређаја за контролу дистрибуције електричне енергије
(области 30 до 33) и моторних возила опште намјене (области 34 и 35).

-

29.1

Област 29 разликује производњу машина опште намјене и њихових компоненти
од производње машина за специјалне намјене и њихових компоненти. Наслови
група почињу са "Производња....":
мотора и погона (сем електричних мотора), турбина, пумпи, компресора,
вентила и преносника
пећи, пламеника, опреме за дизање и руковање, опреме за хлађење и
вентилацију, осталих машина опште намјене (нпр. опрема за паковање, машине
за вагање и опрема за пречишћавање воде)
пољопривредних машина, алатних машина, машина за друге специјалне
индустријске намјене (нпр. за производњу метала, високоградњу и нискоградњу,
вађење руда и камена или производњу хране, текстила, хартије, штампање,
производњу пластичних и гумених производа)
оружја и муниције
апарата за домаћинство (електричних и неелектричних).
Производња машина за производњу и коришћење механичке енергије, сем
мотора за авионе и моторна возила

29.11 29.110

Производња мотора и турбина, сем мотора за авионе и моторна возила
Овај разред обухвата:
- Производњу клипних мотора са унутрашњим сагоријевањем и њихових
дијелова, сем мотора за авионе, возила, мотоцикле и мопеде:
• бродски мотори и њихови дијелови
• мотори за жељезницу и њихови дијелови
- Производњу турбина и њихових дијелова:
• парне турбине и друге парне машине
• хидрауличке турбине, водна кола и њихови регулатори
• гасне турбине
- Монтажу, сервисирање и поправка мотора и турбина, сем мотора за авионе и
моторна возила.
Овај разред искључује:
- Производњу турбина на вјетар, види 29.12
- Производњу моторгенератора за производњу електричне енергије, види 31.10
- Производњу електричне опреме и дијелова мотора с унутрашњим
сагоријевањем, види 31.61
- Производњу мотора за моторна возила, авионе и мотоцикле, види 34.10 до
35.30 и 35.41
- Производњу турбомлазних мотора и турбопропелера, види 35.30

29.12 29.120
-

Производња пумпи и компресора
Овај разред обухвата:
Производњу ваздушних и вакуум-пумпи, ваздушних и других гасних
компресора
Производњу пумпи за течност, опремљених или неопремљених мјерним
уређајима
Производњу погонских машина и мотора на хидраулички или пнеуматски погон
или с погоном на вјетар
Монтажу, сервисирање и поправку пумпи и компресора.
Овај разред искључује:
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- Производњу хидрауличких преносних уређаја, види 29.14
29.13 29.130
-

Производња славина и вентила
Овај разред обухвата:
Производњу индустријских славина и вентила, укључујући и регулационе
вентиле и доводне славине
Производњу санитарних славина и вентила
Производњу славина и вентила за гријање
Монтажу, сервисирање и поправку славина и вентила.

Овај разред искључује:
- Производњу вентила од неотврднуте вулканизовне гуме, стакла или керамичких
материјала, види 25.13, 26.15 и 26.24
- Производњу усисних и издувних вентила за моторе са унутрашњим
сагоријевањем, види 34.30 и 35.30
29.14 29.140

Производња лежајева, преносника, преносних и погонских елемената
Овај разред обухвата:
- Производњу кугличних и ваљкастих лежајева и њихових дијелова
- Производњу механичких преносних уређаја:
• преносне осовине и кољена: брегасте осовине, кољенаста вратила, погонске
ручице и др.
• клизни лежајеви и њихова кућишта
- Производњу зупчаника, зупчастих преносника и кутија за мјењаче те других
мјењача брзине
- Производњу квачила и спојница за вратила
- Производњу замајаца и каишника
- Производњу зглобних ланаца
- Производњу хидрауличких преносних уређаја и др.
- Монтажу, сервисирање и поправка преносника, преносних и погонских
елемената.
Овај разред искључује:
- Производњу осталих ланаца, види 28.74
- Производњу електромагнетних спојница, види 31.62

29.2

Производња осталих машина опште намјене
29.21 29.210
-

29.22 29.220

Производња индустријских пећи, ложишта и горионика
Овај разред обухвата:
Производњу електричних и других индустријских и лабораторијских пећи и
ложишта, укључујући и пећи за спаљивање
Производњу горионика
Производњу уређаја за механичко чишћење ложишта, решетки и избацивача
пепела
Монтажу, сервисирање и поправка индустријских пећи, ложишта и горионика.
Овај разред искључује:
Производњу неелектричних пекарских пећи, види 29.53
Производњу сушара за пољопривреду, види 29.53
Производњу сушара за дрво, папирну пулпу, папир и картон, види 29.56
Производњу пећи за домаћинство, види 29.71
Производњу медицинских, хируршких или лабораторијских стерилизатора, види
33.10
Производња уређаја за дизање и преношење
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Овај разред обухвата:
- Производњу уређаја на ручни или механички погон, машина за подизање,
преношење, утовар и истовар:
• котураче и дизалице, чекрци, бродски чекрци и дизалице за аутомобиле
• дизалице, кранови, покретне платформе за подизање, кружни транспортери и др.
• виљушкари са опремом или без опреме за подизање и преношење, са
сопственим погоном или без сопственог погона (тип који се користи у
фабрикама)
• механички манипулатори и индустријски роботи специјално дизајнирани за
подизање, преношење, утовар и истовар
- Производњу конвејера, жичаних дизалица, елеватора за течност и др.
- Производњу лифтова, покретних степеница и стаза и др.
- Одржавање лифтова и покретних степеница
- Монтажу, сервисирање и поправка уређаја за дизање и преношење.
Овај разред искључује:
- Производњу механичких кашика, копачица и кашика за утовар, види 29.52
- Производњу бесконачних елеватора и конвејера (преносних врпци) за рад под
земљом, види 29.52
- Производњу индустријских робота вишеструке намјене, види 29.56
- Производњу пловећих дизалица, жељезничких дизалица и камиона дизалица,
види 34.10, 35.11 и 35.20
- Уграђивање лифтова и покретних степеница, види 45.31
29.23 29.230
-

Производња расхладне и вентилационе опреме, сем оне за домаћинство
Овај разред обухвата:
Производњу индустријске опреме за хлађење и замрзавање
Производњу уређаја за климатизацију
Производњу измјењивача топлоте
Производњу вентилатора, сем за домаћинство
Монтажу, сервисирање и поправка расхладне и вентилационе опреме, сем оне за
домаћинство

Овај разред искључује:
- Производњу сушара за пољопривреду, види 29.53
- Производњу уређаја за хлађење и замрзавање за употребу у домаћинству, види
29.71
- Производњу вентилатора за домаћинство, види 29.71
29.24 29.240

Производња осталих машина опште намјене, д.н.
Овај разред обухвата:
- Производњу уређаја за мјерење тежине (сем прецизних лабораторијских вага):
• кућне ваге и ваге за трговину, мосне ваге, ваге за континуирано мјерење,
вагонске ваге, тегови и др.
- Производњу машина и апарата за филтрирање и пречишћавање течности или
гасова
- Производњу опреме за избацивање, распршавање и прскање течности или
прахова:
• пиштољи за распршавање, апарати за гашење пожара, машине за чишћење
течности или праха пјешчаним млазом, машине за чишћење паром и др.
- Производњу машина за паковање и замотавање: машине за пуњење, затварање,
заптивање, капсулирање, етикетирање и др.
- Производњу машина за прање или сушење боца и за газирање пића
- Производњу постројења за дестилацију или ректификацију у рафинеријама
нафте, хемијској индустрији, индустрији пића и др.
- Производњу гасних генератора
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- Производњу каландера и других машина за ваљање и њихових ваљака
- Производњу центрифуга
- Производњу заптивача и сличних спојница израђених од комбинованих
материјала или од слојева истог материјала
- Производњу аутомата за продају робе и др.
- Монтажу, сервисирање и поправка осталих машина опште намјене, д.н.
Овај разред искључује:
- Производњу пољопривредних прскалица, види 29.32
- Производњу машина за ваљање метала или стакла и њихових ваљака, види
29.51 и 29.56
- Производњу сепаратора за млијеко, види 29.53
- Производњу прецизних вага, види 33.20
29.3

Производња машина за пољопривреду и шумарство
29.31 29.310

Производња трактора за пољопривреду и шумарство
Овај разред обухвата:
- Производњу трактора за пољопривреду и шумарство
- Производњу једноосовинских трактора и мотокултиватора
- Сервисирање и поправку трактора за пољопривреду и шумарство.
Овај разред искључује:
- Производњу друмских трактора за вучу полуприколица, види 34.10
- Производњу друмских приколица или полуприколица, види 34.20

29.32 29.320

Производња осталих машина за пољопривреду и шумарство
Овај разред обухвата:
- Производњу косачица, укључујући и косачице за травњаке
- Производњу пољопривредних самоутоварних и самоистоварних приколица и
полуприколица
- Производњу пољопривредних машина за припрему земљишта, сјетву или
ђубрење:
• плугови, растурачи ђубрива, сијачице, дрљаче и др.
- Производњу машина за жетву и вршидбу:
• жетелице, вршалице, сортирке и др.
- Производњу машина за мужу
- Производњу пољопривредних машина за прскање
- Производњу разноврсне пољопривредне опреме за:
• узгој перади и пчела, припрему сточне хране и др.
• чишћење, сортирање и класирање јаја, воћа, сјемена, зрневља и др.
- Сервисирање и поправка осталих машина за пољопривреду и шумарство.
Овај разред искључује:
- Производњу пољопривредних ручних алатки, види 28.62
- Производњу виљушкара, види 29.22
- Производњу сепаратора за млијеко, види 29.53
- Производњу друмских приколица и полуприколица, види 34.20
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29.4

Производња алатних машина
29.41 29.410

Производња ручних преносивих алата са сопственим погоном
Овај разред обухвата:
- Производњу пнеуматских или моторних ручних алата
- Производњу дијелова ланчастих тестера, дијелова пнеуматских алата; дијелова
ручних алата, са неелектичним мотором
- Производњу дијелова ручног алата, са ел. мотором.

29.42 29.420

Производња осталих алатних машина за обраду метала
Овај разред обухвата:
Производњу алатних машина за обраду метала ласером, ултразвуком и слично;
центара за машинску обраду и слично
Производњу стругова, бушилица, глодача за обраду метала
Производњу осталих алатних машина за обраду метала
Производњу дијелова и додатног прибора за алатне машине за обраду метала.

29.43 29.430
-

29.5

Производња осталих алатних машина д.н.
Овај разред обухвата:
Производњу алатних машина за обраду камена, дрвета и сличних чврстих
материјала; пресе за производњу шперплоче и слично
Производњу алата за заваривање, тврдо и меко лемљење; машина и апарата за
површинску обраду
Производњу држача за алат
Производњу радних сталака за алатне машине
Производњу раздјелних глава и других специјалних додатака за алатне машине
Производњу дијелова и опреме алатних машина за обраду дрвета, плуте,
каучука и сличних чврстих материјала; производњу дијелова и опреме за
заваривање.
Производња осталих машина за специјалне намјене

29.51 29.510

Производња машина за металургију
Овај разред обухвата:
- Производњу машина и опреме за рад с топлим металима:
• конвертори, калупи за инготе, лонци за ливање, машине за ливање и др.
- Производњу линија за ваљање метала и ваљака за ове линије
- Монтажу, сервисирање и поправка машина за металургију.
Овај разред искључује:
- Производњу кокила и калупа за ливање (сем за инготе), види 29.56

29.52 29.520

Производња машина за руднике, каменоломе и грађевинарство
Овај разред обухвата:
- Производњу бесконачних елеватора и конвејера (преносних врпци) за рад под
земљом
- Производњу машина за бушење, одсијецање, ископавање и прокопавање тунела
- Производњу машина за обраду минерала просијавањем, сортирањем,
сепарацијом и др.
- Производњу мјешача за бетон и малтер
- Производњу машина за земљане радове:
• булдожери, копачице (англдозери), машине за равнање земљишта (гредери),
машине за стругање и згртање (грталице), нивелирке, механичке копачице
(багери, ровокопачи, кашикаре), утоварачи и др.
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- Производњу машина за побијање и вађење шипова, наношење површинских
слојева малтера, битумена, бетона и сл.
- Производњу свих врста сјечива за булдожере и копачице
- Монтажу, сервисирање и поправка машина за руднике, каменоломе и
грађевинарство.
Овај разред искључује:
- Производњу опреме за подизање и преношење, види 29.22
- Производњу трактора точкаша, види 29.31 и 34.10
- Производњу алатних машина за обраду камена, укључујући и машине за
цијепање и грубу обраду камена, види 29.4
- Производњу камиона - мјешача за бетон, види 34.10
29.53 29.530

Производња машина за индустрију хране, пића и дувана
Овај разред обухвата:
- Производњу сушара за пољопривреду
- Производњу машина за мљекарску индустрију:
• сепаратори млијека
• машине за обраду млијека (хомогенизатори, пастеризатори, стабилизатори и
избистривачи)
• машине за прераду млијека (бућкалице, машине за обраду и обликовање путера
и др.)
• машине за израду сира (хомогенизатори, калупи, пресе и др.)
- Производњу машина за млинску индустрију:
• вијачи, ситасте врпце циклон-сепаратори, усисни сепаратори, четке за чишћење
зрна и др.; млински ваљци, ваљци за мијешење тијеста, дозери сировина,
просијачи, сепаратори мекиња, мјешачи, љуштилице за пиринач, махунарке и
др.
- Производњу преса и машина за гњечење у производњи вина, јабуковаче, воћних
сокова и др.
- Производњу машина за пекарску индустрију и израду макарона, шпагета и
сличних производа:
• неелектричне пекарске пећи, уређаји за мијешење, комадање, раздјељивање и
обликовање тијеста, машине за слагање кекса и др.
- Производњу машина и опреме за прераду разноврсне хране:
• за израду слаткиша, какаа или чоколаде;
• за производњу шећера и пива;
• за обраду меса или перади;
• за припремање воћа, ораха или поврћа;
• за припремање рибе, шкољки и друге морске хране;
• остале машине за индустријску припрему или производњу хране, пића и др.
- Производњу машина за екстракцију и прераду животињских и биљних масти и
уља
- Производњу машина за прераду дувана и израду цигарета или цигара, дувана за
лулу, дувана за жвакање, бурмута и др.
- Производњу машина за припрему хране у хотелима и ресторанима
- Монтажу, сервисирање и поправку машина за руднике, каменоломе и
грађевинарство.
Овај разред искључује:
- Производњу машина за паковање, замотавање и вагање, види 29.24
- Производњу машина за чишћење, сортирање или класирање јаја, воћа или
других плодова, види 29.32
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Производња машина за индустрију текстила, одјеће и коже
Овај разред обухвата:
- Производњу машина за индустрију текстила:
• машине за припрему, производњу, извлачење (екструдирање), вучење,
текстурисање и сјечење вјештачких или синтетичких влакана, материјала или
предива
• машине за припрему текстилних влакана: чишћење памука, раскидање бала,
сакупљање и растресање памука, прање и карбонизацију вуне, чешљање,
гребенање и намотавање вуне на рамове и др.
• предилице
• машине за припрему текстилног предива: за намотавање, сновање и др.
• машине за ткање (разбоји), укључујући и ручне разбоје
• машине за плетење
• машине за израду чворованих мрежа, тила, чипки, плетеница и др.
- Производњу помоћних машина и опреме за текстилне машине:
• доби-машине, žakard-машине, механизми за аутоматско заустављање кретања,
механизми за замјењивање ткачких чуњева, вретена и лептирњача за вретена и
др.
- Производњу машина за обраду тканина:
• машине за прање, бијељење, бојење, декорисање, финалну дораду, премазивање
или импрегнацију тканина
• машине за намотавање, одмотавање, превијање, сјечење или рецкање
текстилних тканина
- Производњу машина за прање и машина за пеглање:
• машине за прање и машине за пеглање, укључујући и топле пресе
• машине за прање и сушење перионичког типа
• центрифугалне машине за сушење одјеће
• машине за хемијско чишћење
- Производњу шиваћих машина и глава и игала за њих
- Производњу машина за израду или довршавање филца или нетканог текстила
- Производњу машина за индустрију коже:
• за припрему, штављење или обраду сирових кожа, крзна или штављених кожа
• машине за израду или поправка обуће и других предмета од коже или крзна
- Монтажу, сервисирање и поправка машина за индустрију текстила, одјеће и
коже

-

Овај разред искључује:
Производњу хартије и картона са уграђеним програмима за рад на žakardмашинама, види 21.25
Производњу машина за пеглање, типа каландера, види 29.24
Производњу машина за књиговезнице, види 29.56
Производњу машина за прање и сушење у домаћинству, види 29.71

-

Производња машина за индустрију хартије и картона
Овај разред обухвата:
Производњу машина за израду пулпе
Производњу машина за израду хартије и картона
Производњу машина за израду предмета од хартије и картона
Монтажу, сервисирање и поправка машина за индустрију хартије и картона.

-

29.55 29.550

Овај разред искључује:
- Производњу машина за сушење хартије, види 29.56
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Производња осталих машина за специјалне намјене, д.н.
Овај разред обухвата:
- Производњу машина за израду меке гуме или пластике или за израду производа
од тих материјала:
• екструдери, пресе, машине за израду или протековање гума за возила и друге
машине за израду производа од гуме и пластичних маса
- Производњу штампарских и књиговезачких машина
- Производњу машина за израду цријепа и опеке, обликовање керамичких
производа, цијеви, графитних електрода, креде за писање и др.
- Производњу машина за прављење калупа за све врсте материја: кокила,
матрица, мустри, и др.
- Производњу различитих специјалних машина и опреме:
• машине за састављање електричних и електронских свјетиљки, цијеви и
сијалица;
• машине за израду или топлу обраду стакла или стаклене робе, стаклених
влакана или предива;
• машине и апарати за сепарацију изотопа;
• машине за израду ужади и др.
- Производњу сушилица за дрво, хартијску пулпу, хартију или картон
- Производњу центрифугалних машина за сушење за одјећу и платно
- Монтажу, сервисирање и поправка осталих машина за специјалне намјене, д.н.
Овај разред искључује:
- Производњу машина и опреме за обраду тврде гуме, тврде пластике или
хладног стакла, види 29.43
- Производњу апарата за домаћинство, види 29.7

29.6

Производња оружја и муниције
29.60 29.600
-

Производња оружја и муниције
Овај разред обухвата:
Производњу тенкова и других борних кола
Производњу артиљеријског материјала и балистичких пројектила
Производњу лаког оружја
Производњу бојеве муниције
Производњу ватреног ловачког, спортског и заштитног оружја и одговарајуће
муниције
Производњу експлозивних направа као што су бомбе, мине и торпеда
Сервисирање и поправка оружја

Овај разред искључује:
- Производњу ударних каписли, детонатора или свијетлећих ракета, види 24.61
- Производњу кратких и дугих мачева и бајонета, види 28.75
- Производњу оклопних возила за превоз новца или драгоцјености, види 34.10
29.7

Производња апарата за домаћинство, д.н.
29.71 29.710

Производња електричних апарата за домаћинство
Овај разред обухвата:
- Производњу електричних апарата за домаћинство: фрижидери и замрзивачи,
машине за прање посуђа, машине за прање и сушење рубља, усисивачи, апарати
за пеглање подова, сакупљачи отпадака, сјецкалице, миксери, соковници,
отварачи конзерви, електрични апарати за бријање, електричне четкице за зубе,
оштрачи ножева, напе за вентилацију и рециклажу и др.
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- Производњу електро-термичких апарата за домаћинство: електрични гријачи
воде; електрична ћебад, електрични апарати за сушење косе, чешљеви, четке и
виклери; електрични апарати за пеглање; електрични апарати за гријање
просторија и кућни вентилатори; електрични штедњаци, микроталасне пећнице,
штедњаци, решои, тостери, апарати за припремање чаја и кафе, фритезе,
ражњеви, роштиљи, електрични отпорници за гријање и др.
Овај разред искључује:
- Производњу шиваћих машина, види 29.54
- Производњу центрифугалних сушилица за платно и одјећу, види 29.56
29.72 29.720

Производња неелектричних апарата за домаћинство
Овај разред обухвата:
- Производњу неелектричних апарата за гријање кућних просторија и за кување:
• неелектрични апарати за гријање просторија, штедњаци, роштиљи, пећи,
загријачи воде, апарати за кување, гријачи посуђа и др.
- Сервисирање и поправка неелектричних апарата за домаћинство.
Овај разред искључује:
- Производњу машина за припрему хране у комерцијалним кухињама, види 29.53

Потподручје DL

ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНИХ И ОПТИЧКИХ УРЕЂАЈА

30

Производња канцеларијских машина и рачунара
Производња канцеларијских машина (нпр. машина за фото-копирање, регистаркаса итд.) и рачунарске опреме (нпр. рачунара, процесора за обраду текста и
периферних уређаја) обухвата и њихово инсталирање, али не и одржавање
(72.5), израду софтвера (72.2) или производњу електронских компоненти (32.1).
Канцеларијске машине и рачунари се често узимају у закуп (лизинг) (71.3:
Изнајмљивање осталих машина и опреме), али ако су узимају у закуп (лизинг)
од произвођача, то заправо представља само један облик продаје производа.

30.0

Производња канцеларијплеменитхских машина и рачунара
30.01 30.010
-

30.02 30.020

Производња канцеларијских машина
Овај разред обухвата:
Производњу механичких или електричних писаћих машина
Производњу машина за обраду текста
Производњу машина за умножавање, хектографских или на матрице, машина за
адресирање и машина канцеларијског типа за офсет-штампу на хартији у
листовима
Производњу рачунских машина, регистар-каса, машина за франковање поште,
специјалних терминала за издавање карата или резервација и др.
Производњу разних канцеларијских машина и опреме: машине за сортирање,
замотавање или бројање металног новца; аутомати за издавање новчаница;
машине за улагање у омотнице и сортирање поште, приљепљивање или
поништавање поштанских марака; машине за оштрење оловака; бушачи и
спајалице за хартију и др.

Производња рачунара и остале опреме за обраду података
Овај разред обухвата:
- Производњу машина за аутоматску обраду података укључујући и микрорачунаре:
• дигиталне машине
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• аналогне машине
• хибридне машине
- Производњу периферних јединица:
• штампачи, терминали и др.
• магнетски и оптички читачи и др.
• машине за преписивање података на носиоце података у кодираном облику.
Овај разред искључује:
- Производњу електронских дијелова који се налазе у рачунарским системима,
види 32.10
- Производњу електронских игара, види 36.50
- Поправка и одржавање рачунарских система, види 72.50
31

Производња електричних машина и апарата, д.н.

31.1

Производња електричних мотора, генератора и трансформатора
31.10 31.100
-

Производња електричних мотора, генератора и трансформатора
Овај разред обухвата:
Производњу мотора за наизмјеничну струју
Производњу генератора за наизмјеничну струју
Производњу универзалних мотора за наизмјеничну и једносмјерну струју
Производњу мотора и генератора за једносмјерну струју
Производњу моторгенератора за наизмјеничну и једносмјерну струју
Производњу електричних ротационих и статичких конвертера
Производњу електричних трансформатора.

Овај разред искључује:
- Производњу генератора за моторна возила и опреме за покретање мотора,
види 31.61
- Производњу диода и диодних склопова, види 32.10
31.2

Производња опреме за контролу дистрибуције електричне енергије
31.20 31.200

Производња опреме за контролу дистрибуције електричне енергије
Овај разред обухвата:
- Производњу електричних апарата за прикључивање или заштиту електричних
кола или за спајање у електрична кола, као што су:
• склопке, осигурачи, одводници пренапона, ограничивачи напона, утикачи,
разводне кутије, релеји, прикључнице, сијалична грла и др.
уређаја за управљање и развођење
- Производњу кабинета за смјештај
електричне енергије:
• управљачке и дистрибутивне табле, плоче, конзоле, ормари, столови и др.
Овај разред искључује:
- Производњу жице и врпци за топиве осигураче, види 27.4
- Производњу угљичких или графитних електрода, види 31.62
- Производњу табли, плоча, конзола и других основа за телефонију и
телеграфију, види 32.20

117

Класификација дјелатности Босне и Херцеговине
Шифра дјелатности

31.3

Назив и опис дјелатности

Производња изоловане жице и каблова
31.30 31.300

Производња изоловане жице и каблова
Овај разред обухвата:
- Производњу изоловане жице, каблова, врпци и других изолованих проводника
са конектором или без конектора
- Производњу фибер оптичких каблова за пренос кодираних података:
телекомуникационих, видео, управљачких података и сл.
Овај разред искључује:
- Производњу неизоловане жице од обојених метала, види 27.4
- Производњу неизолованих металних каблова или изолованих каблова који нису
проводници електрицитета, види 28.73
- Производњу намјенских кабловских гарнитура, види 31.61

31.4

Производња акумулатора, примарних ћелија и примарних батерија
31.40 31.400

31.5

Производња акумулатора, примарних ћелија и примарних батерија
Овај разред обухвата:
- Производњу примарних ћелија и примарних батерија
- Производњу електричних акумулатора и њихових дијелова.
Производња електричних сијалица и уређаја за освјетљавање

31.50 31.500

31.6

Производња електричних сијалица и уређаја за освјетљавање
Овај разред обухвата:
- Производњу електричних сијалица са влакнима или са пражњењем:
• ултра-љубичасте и инфрацрвене сијалице
• лучне сијалице
• блиц-сијалице, блиц-коцке и др.
- Производњу електричних свјетиљки и опреме за освјетљавање:
• лустери, канцеларијске, ноћне или стоне свјетиљке, укључујући и неелектричне
• ручне електричне свјетиљке
• рекламне свјетиљке, свијетлећи натписи, свијетлеће показујуће табле и др.
• расвјетни уређаји за спољашње освјетљење и освјетљавање јавних путева
• декоративна расвјета, нпр. за декорацију божићних јелки и др.
Производња остале електричне опреме, д.н.

31.61 31.610

Производња електричне опреме за моторе и возила, д.н.
Овај разред обухвата:
- Производњу електричне опреме за паљење и покретање мотора с унутрашњим
сагоријевањем:
• магнети за паљење, динамо-магнети, калемови за паљење, свјећице за паљење,
свјећице за загријавање, стартери, генератори (динамо-машине, алтернатори),
реглери и др.
- Производњу електричне опреме за освјетљавање и опреме за звучну и визуелну
сигнализацију за бицикле и моторна возила: сијалице, трубе, сирене и др.
- Производњу сетова (гарнитура) проводника
- Производњу брисача и уређаја за одмрзавање и одмагљивање
- Производњу динама за бицикле.
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Производња остале електричне опреме, д.н.
Овај разред обухвата:
- Производњу електричних уређаја за сигнализацију, безбједност, контролу и
управљање друмским, жељезничким и воденим путевима, лукама и
аеродромима
- Производњу осталих електричних уређаја за звучну и визуелну сигнализацију:
• звона, сирене, индикаторске плоче, алармни уређаји за заштиту од крађе или
пожара и др.
- Производњу електромагнета, укључујући и перманентне магнетске
причвршћиваче за спојнице, кочнице, мјењаче, електромагнетне притезне и
подизне главе
- Производњу електричних изолатора и изолационог прибора, сем од стакла и
керамике
- Производњу угљених и графитних електрода
Производњу електричних проводних цијеви и прибора, од базних метала
пресвучених изолационим материјалом
- Производњу изолационог прибора за електричне машине или уређаје, сем од
керамике или пластичних маса
- Производњу осталих електричних машина и уређаја: акцелератори честица,
сигнал-генератори, детектори мина, електрични детонатори и др.
Овај разред искључује:
Производњу стаклених омотача (балона) за сијалице, види 26.15
Производњу ручних електричних пиштоља за распрскавање, види 29.24
Производњу електричних косачица за травњаке, види 29.32
Производњу електричних апарата за бријање, види 29.71
Производњу електронских лампи и цијеви (укључујући и хладне катодне лампе),
види 32.10
- Производњу ручних електро-медицинских и зубарских инструмената, види 33.10
-

32

Производња радио, телевизијске и комуникационе опреме и апарата
Ова област покрива производњу опреме за емитовање и пренос, пријемнике,
рекордере и репродукциону опрему. Ова област покрива све интермедијарне
производе, од професионалних уређаја до оних за најширу употребу.
Треба нагласити да су инсталирање и поправка професионалне опреме такође
укључени у ову област. С друге стране, поправка опреме за кућну употребу
спада у грану 52.7 (Поправка предмета за личну употребу и домаћинство), а
инсталација каблова, антена или аларма спада у подручје Грађевинарства (45.3:
Инсталациони радови).

32.1

Производња електронских лампи и цијеви и других електронских
компоненти
32.10 32.100

Производња електронских лампи и цијеви и других електронских
компоненти
Овај разред обухвата:
- Производњу термо-јонских, хладних или фото-катодних цијеви и склопова:
• катодне цијеви за телевизијске пријемнике, телевизијске камере, претвараче и
појачиваче слике, микроталасне цијеви, цијеви и склопови за пријем и
појачавање и др.
- Производњу диода, транзистора и сличних полупроводничких елемената
- Производњу фото-осетљивих полупроводничких елемената, укључујући и фотонапонске ћелије, као што су појединачне соларне ћелије
- Производњу монтираних пиезоелектричних кристала
- Производњу електронских интегрисаних кола и микроскопова:
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• монолитна и хибридна интегрисана кола и електронски микроскопови
састављени од модула, микромодула и др.
- Производњу штампаних кола
- Производњу електричних кондензатора, укључујући и кондензаторе снаге
- Производњу отпорника, укључујући и реостате и потенциометре.
Овај разред искључује:
- Производњу отпорника за гријање, види 29.71
- Производњу трансформатора, види 31.10
- Производњу прекидача, види 31.20
32.2

Производња телевизијских и радио-предајника и апарата за линијску
телефонију и телеграфију
32.20 32.200

Производња телевизијских и радио-предајника и апарата за линијску
телефонију и телеграфију
Овај разред обухвата:
- Производњу уређаја за телевизијски пренос, укључујући и производњу релејних
предајника и телевизијских одашиљача за индустријску употребу
- Производњу телевизијских камера
- Производњу радио-предајника
- Производњу емисионих уређаја за радио-телефонију или радио-телеграфију:
• фиксни предајници и предајници-пријемници, радио-телефонске апарата за
саобраћајна возила, радио-телефони и други преносници, факсимил радиотелеграфски апарати и др.
- Производњу пријемних апарата за радио-телефонију или радио-телеграфију
- Производњу апарата за линијску телефонију или телеграфију: телефонски
апарати, аутоматске и неаутоматске телефонске централе; телеграф, телекс и
телепринтер апарата и сл.
- Производњу опреме за пренос података као што су рутери, и сл. (routers, bridges
и gatewaus)
- инсталирање телекомуникационих система.
Овај разред искључује:
- Производњу електронских компоненти, види 32.10
- Постављање електричних инсталација у зградама, види 45.31
- Поправка мобилних телефона, види 52.74

32.3

Производња телевизијских и радио-пријемника, апарата за снимање и
репродукцију звука или слике и производња пратеће опреме
32.30 32.300
-

Производња телевизијских и радио-пријемника, апарата за снимање и
репродукцију звука или слике и производња пратеће опреме
Овај разред обухвата:
Производњу телевизијских пријемника, укључујући и видео-мониторе и видеопројекторе
Производњу апарата за снимање или репродукцију слике као што су camcorderi,
DVD рекордери и видео плејери и рекордери
Производњу дигиталних фотографских камера
Производњу радио-пријемника
Производњу магнетофона и других апарата за снимање звука, укључујући и
апарате за одговарање на телефонске позиве (телефонске секретарице) и апарате
за снимање касета
Производњу грамофона, електрофона, касетофона, CD плејера и др.
Производњу микрофона, звучника, слушалица, појачивача аудио-фреквенције и
апарата за појачање звука
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- Производњу pick-up уређаја, ручке за грамофоне, магнетних глава, постоља за
грамофонске плоче, гравера за снимање плоча, антена, антенских рефлектора и
антенских ротора, претварача за кабловску телевизију, ТВ декодера и др.
- Производњу звучних електро-акустичних апарата, укључујући интерфоне,
обичне или командне, апарате за симултани превод, електронске гласачке
системе, системе озвучавања у великим дворанама, преносиве звучне системе.
Овај разред искључује:
- Производњу и умножавање већ снимљених аудио и видео-врпци, CD-ва, DVD-а,
види 22.1, 22.3 и 92.11
- Производњу већ припремљених, неснимљених медија, види 24.65
33

Производња медицинских, прецизних и оптичких инструмената, часовника
Област 33 покрива не само научне и техничке инструменте (нпр. електродијагностичке апарате, опрему за авионе итд.) него такође и фотографску и
филмску опрему, опрему за управљање индустријским процесима и предмете за
личну употребу (часовнике, наочаре итд.).
Област 33 такође обухвата инсталирање и поправке наведене индустријске
опреме, док поправка предмета за личну употребу спада у грану 52.7 (Поправка
предмета за личну употребу и домаћинство).

33.1

Производња медицинске и хируршке опреме и ортопедских помагала
33.10 33.100

Производња медицинске и хируршке опреме и ортопедских помагала
Овај разред обухвата:
- Производњу инструмената и апарата за примјену у медицини, хирургији,
зубарству и ветеринарству:
• електро-дијагностички апарати као што су електрокардиографи, апарати за
ултразвучну дијагностику, сцинтилациони скенери, апарати са нуклеарном
магнетном резонанцом, зубарски бушачи, стерилизатори, инструменти за
офталмологију и др.
- Производњу шприца за инјекције, медицинских игала, огледала, рефлектора,
ендоскопа и др.
- Производњу рендген-апарата и апарата који користе алфа, бета или гама
зрачења за медицинску или ветеринарску употребу:
• рендгенске цијеви, генератори високог напона, контролне плоче, пултови,
екрани и др.
- Производњу намјештаја за медицину, хирургију, зубарство и ветерину:
• операциони столови, болнички кревети са механичком опремом, зубарске
столице и столице за фризерске салоне с механичком опремом
- Производњу апарата за механичку терапију, апарата за масажу, апарата за
психотестирања, апарата за озонску терапију и оксигенотерапију, апарата за
вјештачко дисање и реанимацију, гас-маски и др.
- Производњу ортопедских помагала:
• хируршки појасеви и хируршки потпасачи (утеге), штаке, удлаге за преломе,
вјештачки зуби, вјештачке везе и други вјештачки дијелови тијела; слушни
апарати, апарати за стимулацију рада срчаних мишића, ортопедске ципеле и др.
Овај разред искључује:
- Производњу зубарског цемента, види 24.42
- Производњу термометара, види 33.20
- Производњу корективних стакала за наочаре и њихових оквира и стакала за
оптичке микроскопе, види 33.40
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33.2

Производња инструмената и уређаја за мјерење, провјеру, тестирање,
навигацију и друге сврхе, сем опреме за управљање индустријским
процесима
33.20 33.200

Производња инструмената и уређаја за мјерење, провјеру, тестирање,
навигацију и друге сврхе, сем опреме за управљање индустријским
процесима
Овај разред обухвата:
- Производњу осјетљивих лабораторијских вага
- Производњу инструмената за цртање, обиљежавање и математичко
израчунавање:
• мјерне врпце и штапови, микрометри, калибарски шестари, справе за баждарење
и др.
- Производњу микроскопа (сем оптичких) и дифракционих апарата
- Производњу апарата за мјерење и контролу електричних величина:
осцилоскопи, спектрални анализатори, инструменти за мјерење радио и
телефонских сметњи (хипсометри), инструменти за контролу јачине струје,
напона, отпора и др.
- Производњу апарата за мјерење и контролу неелектричних величина:
• детектори и бројачи зрачења, апарати за тестирање и реглажу моторних возила и
др.
- Производњу инструмената и апарата за навигацију, метеорологију и геофизику
и сличних инструмената и апарата:
• геодетски инструменти, инструменти за океанографију и хидрологију,
сеизмометри, даљиномјери, нивелири, аутоматски пилоти, секстанти, апарати за
мјерење дубине помоћу ултразвука и др.
- Производњу оптичких мјерних инструмената и испитних уређаја и
инструмената: инструменти и системи за ваздушну навигацију, радари, уређаји
за даљинско радио-управљање и подршку радио-навигацији и сл.
- Производњу инструмената за мјерење потрошње електричне енергије, воде,
гаса, бензина и др.
- Производњу машина и апарата за испитивање физичких особина материјала
- Производњу инструмената и апарата за физичке и хемијске анализе:
• полариметри, фотометри, рефрактометри, колориметри, спектрометри, апарати
за анализу гаса или дима, пХ-метри, вискозиметри, инструменти и апарати за
мјерење површинског напона и др.
- Производњу инструмената и апарата за мјерење и контролу протока, нивоа,
притиска и других параметара течности или гасова:
• мјерачи протока, показивачи нивоа, манометри, мјерачи количине топлоте и др.
- Производњу осталих инструмената, апарата и уређаја за мјерење, испитивање и
анализу:
• хидрометри, термометри, барометри, бројачи обртаја, таксиметри, педометри,
тахометри, машине за балансирање, испитни столови, компаратори и др.
- Производњу оптичких мјерних и испитних уређаја и инструмената:
• инструменти и системи за ваздушну навигацију, радарски уређаји, уређаји за
даљинско управљање и радио-навигацију.
-

Овај разред искључује:
Производњу пумпи са уграђеним мјерним инструментима, види 29.12
Производњу медицинских и хируршких инструмената, види 33.10
Производњу опреме за управљање индустријским процесима, види 33.30
Производњу двогледа, дурбина и сличних оптичких инструмената, види 33.40
Производњу оптичких микроскопа, види 33.40
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Производња опреме за управљање индустријским процесима
33.30 33.300

33.4

Производња опреме за управљање индустријским процесима
Овај разред обухвата:
- Израду нацрта, производњу и монтажу система за континуирано управљање
индустријским процесима (такође и за аутоматизована производна постројења
која се састоје од различитих машина,
управљачких елемената и
централизованих уређаја за управљање).
Производња оптичких инструмената и фотографске опреме

33.40 33.400

33.5

Производња оптичких инструмената и фотографске опреме
Овај разред обухвата:
- Производњу оптичких елемената монтираних или немонтираних:
• необрађени оптички елементи од било ког материјала, сем од стакла
• призме, сочива, оптичка огледала, колор-филтри, поларишући елементи и др. од
стакла или других материјала
• оптичка влакна и каблови, који нису појединачно оплаштени, за пренос слике
или свјетлости
• стакла за наочаре и контактна стакла
• оквири за наочаре и оквири са уграђеним оптички обрађеним или необрађеним
стаклима: сунчане наочаре, заштитне наочаре и наочаре за корекцију вида
- Производњу оптичких инструмената:
• оптички микроскопи, опрема за микро-фотографију и микро-пројекцију, стакла
за увећавање, стакла за читање, бројачи нити и др.
• дурбини, нишански телескопи и телескопи за посматрање, опрема и
инструменти који се користе у астрономији и др.
• ласери, сем ласерских диода и др.
- Производњу опреме за фотографију и кинематографију:
• фотографски апарати и камере
• пројектори за дијапозитиве, апарати за повећавање или умањивање слике
• блицеви, електронске флеш-лампе и други апарати за производњу свјетлости
• апарати и опрема за фотографске и кинематографске лабораторије, апарати за
пројектовање низа слика на осјетљиве полупроводничке материјале, екрани за
пројекције и др.
Овај разред искључује:
- Производњу хемијских производа за фотографске сврхе, види 24.64
- Производњу необрађених оптичких елемената од стакла, види 26.15
- Производњу фибер оптичких каблова за пренос кодираних података:
телекомуникационих, видео, управљачких података и сл., види 31.30
- Производњу фотографских блиц-лампи, види 31.50
- Производњу телевизијских камера, види 32.20
- Производњу оптичких мјерних инструмената и испитних уређаја и
инструмената, види 33.20
- Производњу микроскопа, сем оптичких, види 33.20
Производња часовника

33.50 33.500

Производња часовника
Овај разред обухвата:
- Производњу часовника свих врста, укључујући и часовнике за инструменттабле; производњу кутија за часовнике, кутија и ормарића за часовнике,
укључујући и оне од племенитих метала; производњу механизма за све врсте
часовника и др.
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- Производњу апарата за регистровање времена и апарата за мјерење,
регистровање и друго показивање временских интервала као што су паркингчасовници, хронометри, временски прекидачи, процесни тајмери, и др.
- Производњу дијелова за часовнике као што су опруге, лежајеви за осовине,
бројчаници, стакла свих врста, металне наруквице за часовнике и њихови
дијелови, мостови за часовнике и др.
Овај разред искључује:
- Производњу неметалних наруквица за часовнике, види 19.20
Потподручје DM

ПРОИЗВОДЊА САОБРАЋАЈНИХ СРЕДСТАВА

34

Производња моторних возила, приколица и полуприколица

34.1

Производња моторних возила
34.10 34.100

Производња моторних возила
Овај разред обухвата:
- Производњу путничких возила
- Производњу комерцијалних возила за превоз терета:
• џипови, камиони и камионети, теретњаци, теретњаци-кипери, друмски трактори
за полуприколице, теретна возила за неприступачне терене итд.
- Производњу аутобуса, тролејбуса и сличних возила
- Производњу мотора за моторна возила
- Производњу шасија са уграђеним мотором
- Производњу осталих моторних возила:
• возила конструисана за вожњу по снијегу, специјална возила за превоз лица на
теренима за голф, амфибијских возила и др.
• ватрогасна возила, моторна возила за чишћење улица, путујуће библиотеке и
банке и сл.
-

34.2

Овај разред искључује:
Производњу трактора за пољопривреду и индустрију, види 29.31 и 29.52
Производњу електричних дијелова за моторна возила, види 31.61
Производњу дијелова и прибора за моторна возила, види 34.30
Производњу каросерија за моторна возила, види 34.20
Одржавање, поправку и преправку моторних возила, види 50.20
Производња каросерија за моторна возила; производња приколица и
полуприколица

34.20 34.200

Производња каросерија за моторна возила; производња приколица и
полуприколица
Овај разред обухвата:
- Производњу каросерија, укључујући и кабине за моторна возила
- Производњу опреме за све врсте возила, приколица и полуприколица
- Производњу приколица и полуприколица:
• цистерне
• камп-приколице и др.
- Производњу контејнера намијењених за један или више начина транспорта.
Овај разред искључује:
- Производњу приколица и полуприколица посебно намијењених за употребу у
пољопривреди, види 29.32

34.3

Производња дијелова и прибора за моторна возила и њихове моторе
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Производња дијелова и прибора за моторна возила и њихове моторе
Овај разред обухвата:
- Производњу разноврсних дијелова и прибора за моторна возила:
• кочнице, мјењачи, осовине, точкови, амортизери, хладњаци, пригушивачи,
издувне цијеви, катализатори, квачила, волани, стубови управљача и кутије
управљачких механизама и др.
- Производњу дијелова и прибора за каросерије моторних возила:
• безбједносни појасеви, ваздушни јастуци, врата, браници и др.
Овај разред искључује:
- Производњу акумулатора за моторна возила, види 31.40
- Производњу електричне опреме за моторна возила, види 31.61
- Одржавање, поправку и преправку моторних возила, види 50.20

35

Производња осталих саобраћајних средстава

35.1

Изградња и поправка бродова и чамаца
35.11 35.110

Изградња и поправка бродова
Овај разред обухвата:
- Изградњу бродова: путнички бродови, трајекти, теретни танкери и др.
- Изградњу ратних бродова
- Изградњу рибарских бродова
- Изградњу хидрокрилних бродова (глисера)
- Изградњу платформи за бушење, пловећих или уроњивих
- Изградњу пловећих конструкција:
• пловећи докови, понтони и кесони, платформе за искрцавање, барже, тегљачи и
др.
- Одржавање, поправке или преправке бродова.

Овај разред искључује:
Производњу бродских пропелера, види 28.75
Производњу бродских мотора, види 29.11
Производњу инструмената за навигацију, види 33.20
Производњу амфибијских возила, види 34.10
Изградњу и поправке чамаца за забаву и спорт, види 35.12
Производњу чамаца или сплавова на надувавање, види 35.12
35.12 35.120
Изградња и поправка чамаца за одмор и разоноду и спортских чамаца
Овај разред обухвата:
- Изградњу једрилица са помоћним мотором или без њега
- Изградњу моторних чамаца
- Изградња чамаца на надувавање
- Изградњу осталих чамаца за разоноду и спорт:
• кајак, кану, скиф и др.
-

Овај разред искључује:
- Производњу бродских мотора, види 29.11
- Производњу даски за једрење, види 36.40
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35.2

Производња и поправка жељезничких и трамвајских локомотива и
шинских возила
35.20

Производња и поправка жељезничких и трамвајских локомотива и
шинских возила
Овај разред је подијељен на два подразреда:
35.201

Производња шинских возила
Овај подразред обухвата:
- Производњу дизел и електричних локомотива
- Производњу самоходних жељезничких и трамвајских вагона и возила за
одржавање или сервисирање
- Производњу возног парка за жељезнички и трамвајски саобраћај, без сопственог
погона:
• путнички вагони, теретни вагони, вагони-цистерне, вагони са аутоматским
истоварањем, вагони-радионице, вагони-дизалице, тендери и др.
- Производњу специјализованих дијелова за жељезничке и трамвајске локомотиве
и вагоне:
• доњи дијелови вагона (подвозје), осовине и точкови, кочнице и њихови
дијелови; куке и спојнице вагона, одбојници и њихови дијелови; амортизери;
костури вагона и локомотива; каросерије; спојеви (платформе) за пролаз између
вагона и др.

35.202

Поправка шинских возила
Овај подразред обухвата:
Овај разред искључује:
Производњу несастављених шина, види 27.10
Производњу мотора и турбина, види 29.11
Производњу електричних мотора, види 31.10
Производњу електричних уређаја за сигнализацију, заштиту и управљање
саобраћајем, види 31.62

35.3

Производња ваздушних и васионских летјелица
35.30 35.300

Производња ваздушних и васионских летјелица
Овај разред обухвата:
- Производњу авиона за превоз робе или путника, за оружане снаге, за спорт и
остале намјене
- Производњу хеликоптера
- Производњу једрилица и пилотираних змајева
- Производњу дирижабла и балона
васионских
летјелица,
лансирних
рампи,
сателита,
- Производњу
међупланетарних сонди, орбиталних станица, васионских бродова и др.
- Производњу дијелова и прибора за ваздухоплове из ове групе:
• главни дијелови као што су труп авиона, крила, врата, контролне површине,
уређаји за приземљивање, резервоари за гориво, пилотске кабине и др.
• елисе, ротори и лопатице ротора за хеликоптере
• мотори општег типа који се користе за ваздухопловне летјелице
• дијелови турбомлазних и турбопропелерских мотора
- Производњу уређаја за обуку летења на земљи (тренежера)
- Производњу уређаја за лансирање и уређаја за спуштање ваздухоплова на
палубу брода и др.
- Поправка (ремонт) авиона и осталих ваздухоплова.

Овај разред искључује:
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- Производњу падобрана, види 17.40
- Производњу војних балистичких пројектила, види 29.60
- Производњу дијелова система за паљење и других електричних дијелова за
моторе с унутрашњим сагоријевањем, види 31.61
- Производњу инструмената за управљање на ваздухопловима, види 33.20
- Производњу навигационих система, види 33.20
35.4

Производња мотоцикла и бицикла
35.41 35.410

Производња мотоцикла
Овај разред обухвата:
- Производњу мотоцикла, мопеда и бицикла с помоћним мотором
- Производњу бочних приколица за мотоцикле
- Производњу дијелова и прибора за мотоцикле.
Овај разред искључује:
- Производњу мотора за мотоцикле, види 34.10
- Производњу дијелова мотора за мотоцикле, види 34.30
- Производњу бицикла и возила за инвалиде, види 35.42 и 35.43

35.42 35.420

Производња бицикла
Овај разред обухвата:
- Производњу бицикла и сличних возила без мотора (укључујући и трициклe)
- Производњу дијелова и прибора за бицикле и др.
Овај разред искључује:
- Производњу бицикла с помоћним мотором, види 35.41
- Производњу сличних возила за дјецу, сем бицикла, види 36.50

35.43 35.430

35.5

Производња инвалидских колица
Овај разред обухвата:
- Производњу инвалидских колица, с мотором или без мотора
- Производњу дијелова и прибора за инвалидска колица
Производња осталих саобраћајних средстава, д.н.

35.50 35.500

Производња осталих саобраћајних средстава, д.н.
Овај разред обухвата:
- Производњу ручних колица, колица за превоз пртљагa, ручних теретних
двоколица, колица за превоз терета, висећих колица и др.
- Производњу запрежних возила.

Потподручје DN

ОСТАЛА ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА, Д.Н.

36

Производња намјештаја; остала прерађивачка индустрија, д.н.
Треба имати на уму да је област 36 област која обухвата остатак
некласификованих дјелатности. Уобичајени критеријуми за груписање разреда у
области овдје нису примијењени.
Поправка производа из области 36 обично спада у грану 52.7 (Поправка
предмета за личну употребу и домаћинство), сем поправке намјештаја, музичких
инструмената, професионалне спортске опреме, аутоматских уређаја за куглане
и слично.
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36.1

Производња намјештаја
36.11 36.110
-

Производња столица и сједишта
Овај разред обухвата:
Производњу столица и сједишта за домаћинство, канцеларије и радионице, од
свих врста материјала
Производњу столица и сједишта за јавне дворане, од свих врста материјала
Производњу столица и сједишта за саобраћајна возила, од свих врста материјала
Производњу софа, сећија и сл.
Производњу вртних столица и сједишта
Довршавање и поправка столица и сједишта, као што је пуњење, тапецирање и
др.

Овај разред искључује:
- Производњу медицинског, хируршког, зубарског и ветеринарског намјештаја,
види 33.10
36.12 36.120
-

Производња осталог намјештаја за канцеларије и трговине
Овај разред обухвата:
Производњу специјалног намјештаја за трговине: тезге, изложбене полице и
ормаре, сталаже и др.
Производњу намјештаја за радионице
Производњу канцеларијског намјештаја
Производњу намјештаја за вјерске објекте, школе, ресторане.

Овај разред искључује:
- Производњу свјетиљки и опреме за освјетљавање, види 31.50
- Производњу медицинског, хируршког, зубарског и ветеринарског намјештаја,
види 33.10
36.13 36.130

36.14 36.140

Производња осталог кухињског намјештаја
Овај разред обухвата:
- Производњу комплетних кухиња од било ког материјала
бифеа, ормара за посуђе и др.).

(плакара, ормара,

Производња осталог намјештаја
Овај разред обухвата:
- Производњу намјештаја за баште и намјештаја за спаваће собе, трпезарије и
дневни боравак, купатила и др.
- Довршавање и поправка намјештаја, као што је прскање, бојење, француско
полирање, тапецирање, пресвлачење, сем столица и сједишта и др.

Овај разред искључује:
- Производњу свјетиљки и прибора за освјетљавање, види 31.50
36.15 36.150
Производња мадраца
Овај разред обухвата:
- Производњу носача мадраца
- Производња мадраца:
• мадраци са опругама, пуњени или изнутра опремљени носећим материјалима
• непресвучени мадраци од пјенасте гуме или пластичних маса.
Овај разред искључује:
- Производњу душека за надувавање, види 25.13
- Производњу јастука, малих тапацираних столица без наслона, украсних
јастука, покривача и перина, види 17.40
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36.2

Производња накита и сличних предмета
36.21 36.210

Производња кованог новца
Овај разред обухвата:
- Производњу кованог новца, укључујући и новац који је законско средство
плаћања, медаља и медаљона, без обзира на то да ли су од племенитих метала
или нису.

36.22 36.220

Производња накита и сличних предмета, д.н.
Овај разред обухвата:
- Производњу обрађених бисера
- Производњу обрађеног драгог и полудрагог камена, укључујући и обраду
камена индустријског квалитета и синтетичког и реконституисаног драгог и
полудрагог камена
- Обраду дијаманата
- Производњу накита од племенитих метала или базних метала превучених
племенитим металима, накита од драгог или полудрагог камена, накита од
племенитих метала у комбинацији с драгим или полудрагим каменом или у
комбинацији с другим материјалима
- Производњу златарских предмета од племенитих метала или базних метала
превучених племенитим металима:
• посуђе (плитко и дубоко), прибор за јело, предмети за тоалетну употребу,
канцеларијски предмети, предмети за религиозну употребу и др.
- Гравирање на предметима од базних метала.
Овај разред искључује:
- Производњу предмета од базних метала превучених племенитим металима,
укључујући галванизацију, види 28
- Производњу кућишта за часовнике и металних каишева за часовнике, види
33.50
- Производњу бижутерије, види 36.61

36.3

Производња музичких инструмената
36.30 36.300
-

Производња музичких инструмената
Овај разред обухвата:
Производњу музичких инструмената са жицама
Производњу клавијатурних инструмената са жицама, укључујући и аутоматски
пиано
Производњу оргуља с цијевима и типкама, укључујући и хармоније и сличне
клавијатурне инструменте са слободним металним писковима
Производњу хармоника и сличних инструмената, укључујући и усне хармонике
Производњу дувачких инструмената
Производњу музичких инструмената удараљки
Производњу музичких инструмената чији се звук електрично производи
Производњу музичких кутија, оргуљица, вашарских оргуља, механичких птица
пјевачица, музичких тестера и др.
Производњу дијелова и прибора за музичке инструменте: метрономи
(тактомјери), тонске виљушке, жице, дискови и ваљци за механичке
инструменте и др.
Производњу пиштаљки, труба за позивање и других усних дувачких
инструмента за давање звучних сигнала.

Овај разред искључује:
- Издавање и умножавање (репродукција) већ снимљених аудио и видео-касета,
DVD и CD, види 22.1, 22.3 и 92.11
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- Производњу микрофона, појачала, звучника, слушалица и сличних производа,
види 32.30
- Производњу грамофона, магнетофона и сличних апарата, види 32.30
- Производњу инструмената у облику играчки, види 36.50
- Поправка и штимовање клавира, види 52.74
36.4

Производња спортске опреме
36.40 36.400

Производња спортске опреме
Овај разред обухвата:
- Производњу предмета и справа за спортове и игре на отвореним или затвореним
теренима:
• тврде и меке лопте и лопте на надувавање
• рекети, штапови и палице за голф
• скије, везови и штапови за скије
• даске за једрење
• реквизити за спортски риболов, укључујући и мреже
• реквизити за лов, алпинизам и др.
• спортске рукавице од коже и спортске покривке за главу
• базени за пливање, дјечији базени и др.
• клизаљке, котураљке и др.
• лукови и стријеле
• опрема за гимнастичке и фитнес центре, опрема за атлетику и др.

36.5

Овај разред искључује:
Производњу једара за чамце, види 17.40
Производњу спортске одјеће, види 18
Производњу седларских и сарачких производа, види 19.20
Производњу спортске обуће, види 19.30
Производњу оружја и муниције, види 29.60
Производњу спортских возила, сем тобогана, санки и др., види 34 и 35
Производњу чамаца, види 35.12
Производњу столова за билијар и опреме за куглање, види 36.50
Производњу бичева и корбача, види 36.63
Производња игара и играчки

36.50 36.500
-

Производња игара и играчки
Овај разред обухвата:
Производњу лутки и одјеће и прибора за лутке
Производњу играчки у облику животиња
Производњу играчки на точкове које могу да буду за вожњу, укључујући и
трициклe
Производњу музичких инструмената у облику играчки
Производњу предмета за луна-паркове (вашаре), стоне или кућне игре
Производњу карата за игру
Производњу забавних аутомата, игара на аутоматима који се у рад пуштају
металним новцем, билијара, специјалних столова за казино игре, опреме за
аутоматске куглане и др.
Производњу електронских игара: видео-игре, шаховске игре и др.
Производњу смањених модела (макете) и сличних модела за забаву,
електричних возова, сетова за састављање и др.
Производњу слагалицa.
Овај разред искључује:
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- Производњу бицикла, види 35.42
- Производњу празничних, карневалских и других предмета за разоноду, види
36.63
- Израду софтвера за рачунарске игрице, види 72.21
36.6

Производња разноврсних предмета, д.н.
36.61 36.610

Производња имитације накита (бижутерије)

36.62 36.620

Производња метли и четки
Овај разред обухвата:
- Производњу метли, сликарских четкица и четки, укључујући и оне које су
саставни дијелови машина, ручних механичких направа за чишћење подова,
четки с ресама и перушка, ваљака и уложака за бојење и других четки, метли,
метлица и др.
- Производњу четки за одјећу и обућу

36.63 36.630

Производња осталих разноврсних производа, д.н.
Овај разред обухвата:
Производњу упаљача и шибица
Производњу сунцобрана и кишобрана, штапова за шетњу, бичева и корбача,
дугмади, копчи (дрикера), патентних затварача, нитни, чичак затварача и сл.
Производњу пера и оловака свих врста, механичких или немеханичких
Производњу уложака за оловке
Производњу жигова за датирање, печаћење или нумерисање, ручних апарата за
отискивање натписа, гарнитура за ручно штампање припремљених врпци за
писаће машине и јастучића за жигове
Производњу дјечијих колица
Производњу предмета за личну употребу: луле за пушење, чешљеви, шнале и
др.; мирисне прскалице; термос-боце и други судови за употребу у домаћинству
Производњу перика, вјештачке браде, вјештачких обрва и др.
Производњу вртешки, љуљачки, стрељана и других предмета за разоноду
Производњу линолеума и покривача за под са тврдим непластичним лицем
Производњу свијећа, свијећњака, воштаница и др.
Производњу вјештачког цвијећа, воћа и грана с лишћем, предмета за шалу и
загонетки, кројачких лутки и др.
Дјелатности везане за препарирање и пуњење животиња.

-

Овај разред искључује:
- Производњу фитиља за упаљаче, види 17.54
37

Рециклажа
Ова област обухвата:
Прераду остатака и отпадака или неупотребљаваних, припремљених у такав
облик који је погодан да се преради у нову сировину. Типично је то што се, у
смислу производа, и улазни и излазни производ састоји од остатака и отпадака.
Улазни производ, сортиран или несортиран, увијек је неприкладан за даљњу
непосредну употребу у индустријском процесу, док је излазни производ
прикладан за даљњу производњу, па зато треба да се сматра међуфазним
производом. Овдје се користи механички или хемијски процес.
Ова област искључује:
- Производњу нових финалних производа из секундарних сировина (било да су
сопствени производ или не), види 14 до 36
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- Трговину на велико отпацима и остацима укључујући сакупљање, сортирање,
одвајање, гуљење коришћених предмета, као што су на примјер аутомобили, с
циљем да се добију дијелови који поново могу да се користе, препакивање,
складиштење и дистрибуција, али без стварне индустријске прераде, види 50,
51, 52
- Трговину на велико и мало половном робом, види 50, 51 и 52.50
- Прераду отпада, али не за даљњу обраду у индустријском процесу него у сврхе
уклањања отпада, види 90
37.1

Рециклажа металних отпадака и остатака
37.10 37.100

Рециклажа металних отпадака и остатака
-

Овај разред обухвата:
Прераду металних отпадака и остатака у секундарне сировине. Примјери
механичких и хемијских процеса прераде су:
Механичко пресовање металних остатака као што су возила, машине за прање
рубља, бицикли итд. са сортирањем и раздвајањем
Механичка редукција великих комада жељеза као што су жељезнички вагони
Растављање и скидање металног отпада са одбачених возила због издвајања
дијелова који могу поново да се употријебе
Скидање употријебљене робе, нпр. са возила или хладњака да би се
елиминисали
штетни остаци (уља, охлађених текућина, горива, итд.).

Овај разред искључује:
- Производњу нових метала и финалних производа од метала из секундарних
металних сировина (било да су сопствени производ или не), види 27 или 28
- Ауто отпаде, погоне за демонтирање и уништавање машина, рачунара и сл. са
циљем да се добију дијелови који могу поново да се користе, укључујући и
трговину половним резервним дијеловима, види 50, 51, 52
- Одлагање употребљаваних производа, нпр. фрижидера, како би се уклонили
штетни отпадни материјали, види 90
37.2

Рециклажа неметалних отпадака и остатака
37.20 37.200

Рециклажа неметалних отпадака и остатака
Овај разред обухвата:
- Прераду неметалних отпадака и остатака у секундарне сировине. Примјери
механичких и хемијских процеса прераде су:
• сортирање и регенерација гума, као што су половне спољашње гуме за
производњу секундарних сировина,
• сортирање и пелетање пластике да би се добиле секундарне сировине за цијеви,
саксије, палете и сл.
• сортирање и регенерација хемикалија из хемијског отпада
• обрада (чишћење, топљење и мљевење) отпада од пластике или гуме да би се
добили гранулати
• ломљење, чишћење и сортирање стакла
• дробљење, рашчишћавање и сортирање остатака рушења грађевинских објеката
(укључујући дрво), асфалт
• прерада коришћених јестивих уља и масти у секундарне сировине за
производњу хране за кућне љубимце и домаће животиње
• прерада осталих отпадака и остатака хране у секундарне сировине.
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Овај разред искључује:
- Производњу нових финалних производа из секундарних сировина (било да су
сопствени производ или не), као што је предење влакана или производња пулпе
од отпадне хартије или протектовање гума што треба да се сврста у
одговарајући разред прерађивачке индустрије, види 14 до 36.
- Обраду прехрамбених отпадних материја да би се произвели прехрамбени
продукти, види 15
- Обраду кланичког отпада да би се произвела храна за животиње, види 15.7
- Поновну прераду нуклеарних горива и обрада радиоактивног нуклеарног
отпада, види 23.30
- Производњу компоста, види 24.15
- Трговину на велико или трговину на мало половним производима, види 50, 51 и
52.50
- Трговину на велико неметалним отпацима и остацима, укључујући и
сакупљање, сортирање, кондиционисање, продају и др., без индустријске
прераде, види 51.57
- Спаљивање, пресовање и закопавање и сл. отпада, види 90
- Прераду отпада у постројењима за прављење компоста (компосиштима) са
циљем да се уклони отпад и добије споредни производ (компост), види 90.02
- Обраду и одлагање радиоактивног медицинског отпада, токсичног отпада,
остатака хране, дувана, цигарета, види 90
- Прераду отпада али не за даљу индустријску прераду него ради његовог
уклањања
Подручје Е

ПРОИЗВОДЊА И СНАБДИЈЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ,
ГАСОМ И ВОДОМ
Ово подручје покрива дјелатности снабдијевања електричном енергијом,
земним гасом, паром и водом кроз сталну инфраструктуру (мрежу) састављену
од преносних линија, водова и цијеви. Величина мреже није мјеродавна; област
такође обухвата снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и водом
индустријских подручја и стамбених блокова.
Производњу, управљање инфраструктуром и снабдијевање крајњих потрошача
може да обавља једна иста или различите јединице. Јединице које се баве
снабдијевањем електричном енергијом и/или гасом и/или паром и топлом водом
треба да се разврстају према њиховој главној дјелатности.

40

Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и
топлом водом

40.1

Производња, пренос и дистрибуција електричне енергије
40.11

Производња електричне енергије
Овај разред се односи на производњу електричне енергије у термоелектранама,
нуклеарним електранама, хидроелектранама, помоћу турбина на гас, дизелцентрала и других обновљивих енергетских извора.
Овај разред је подијељен на четири подразреда:
40.111

Производња хидроелектричне енергије

40.112

Производња термоелектричне енергије

40.113

Производња нуклеарно-електричне енергије

40.114

Производња електричне енергије из других извора
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40.12

Пренос електричне енергије
40.120

Пренос електричне енергије
Овај разред обухвата:
- Систем преноса електричне енергије од постројења за производњу до
дистрибутивних система

40.13

Дистрибуција и продаја електричне енергије
40.130

Дистрибуција и продаја електричне енергије
Овај разред обухвата:
- Систем дистрибуције (који се састоји од линија, стубова, мјерила, жица) који
преноси електричну енергију примљену од производних постројења или
система преноса до крајњег потрошача
- Продају електричне енергије корисницима
- Активности брокера или агената који уговарају продају електричне енергије
преко система дистрибуције.

40.2

Производња гаса и дистрибуција гасовитих горива дистрибутивном
мрежом
40.21 40.210

Производња гаса
Овај разред обухвата:
- Производњу гаса гасификацијом угља, или из нуспроизвода пољопривреде или
из отпада
- Производњу гасовитих горива одређене калоричне вриједности чишћењем,
мијешањем или другим процесима из различитих врста гасова укључујући и
природни гас.
-

40.22 40.220

Овај разред искључује:
Рад коксних пећи, види 23.10
Производњу деривата нафте, види 23.20
Производњу техничких гасова, види 24.11
Рифузну продају гасовитих горива или продају у канистерима, види 51.12, 51.51,
52.48 и 52.6

Дистрибуција и продаја гасовитих горива дистрибутивном мрежом
Овај разред обухвата:
- Пренос, дистрибуцију и снабдијевање свим врстама гасовитих горива кроз
систем цијеви
- Продају гаса (путем гасовода) корисницима
- Активности брокера или агената за продају гаса преко система дистрибуције.
Овај разред искључује:
- Рифузну продају гасовитих горива или продају у канистерима, види 51.12, 51.51,
52.48 и 52.6
- Транспорт свих врста гасова кроз цјевоводе (сем системом цијеви), види 60.30

40.3

Производња и снабдијевање паром и топлом водом
40.30 40.300

Производња и снабдијевање паром и топлом водом
Овај разред обухвата:
- Производњу, сакупљање и дистрибуцију паре и топле воде за: гријање, погонске
и друге сврхе
- Производњу и дистрибуцију хладне воде или леда у сврху хлађења.
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41

Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

41.0

Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
41.00 41.000

Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Овај разред обухвата:
- Сакупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде
- Одсољавање морске воде и производњу питке воде као главног производа.
Овај разред искључује:
- Рад система за наводњавање у пољопривреди, види 01.41
- Обраду отпадних вода искључиво ради спречавања загађења, види 90

Подручје F

ГРАЂЕВИНАРСТВО

45

Грађевинарство
Ова област обухвата опште и специјалне грађевинске радове на изградњи
објеката високоградње и нискоградње, монтажне, инсталационе и завршне
грађевинске радове. Ова област обухвата изградњу нових објеката, поправке,
надоградње и преправке, подизање зграда и других грађевинских објеката од
претходно израђених дијелова произведених од других и такође привремене
грађевинске радове.
Општи грађевински радови обухватају изградњу станова и стамбених зграда,
пословних зграда, продавница и осталих јавних зграда и објеката опште намјене,
пољопривредних зграда итд., или изградњу масивних конструкција као што су
ауто-цесте, остале цесте и путеви, улице, мостови, тунели, жељезничке пруге,
аеродроми, пристаништа и луке и остали хидрограђевински објекти, системи за
наводњавање, канализациони системи, индустријски објекти, цјевоводи и
електрични водови, спортски објекти итд. Радови се могу обављати за сопствени
рачун, уз наплату или по уговору. Дио посла или понекад цијели посао могу да
обављају подуговарачи.
Специјални грађевински радови укључују изградњу дијелова зграда и објеката
нискоградње или припремне радове у ту сврхе. Ови радови су обично
специјализовани са аспекта неких карактеристика које су заједничке за
различите врсте грађевинских конструкција, а захтијевају специјалистичкa
знања, вјештине или опрему. Овдје спадају дјелатности као што су забијање
стубова (шипова), рад на изради темеља, бушење извора за водоснабдијевање,
постављање носећих конструкција грађевина, бетонски радови, зидање,
поплочавање каменом, постављање скела, покривање кровова итд. Укључено је
и постављање челичних конструкција под условом да дијелове конструкције не
производи иста јединица. Специјални грађевински радови ће се углавном
обављати на основу подуговора, али се посебно у случајевима поправке
грађевинских објеката радови обављају директно за власника објекта.
Инсталациони радови укључују увођење инсталација свих врста које
омогућавају несметано функционисање грађевинског објекта. Те се дјелатности
већином изводе на градилишту, премда дио припремних радова може да се
обави и у радионици. Укључене су дјелатности као што је увођење инсталација
за воду и канализацију, инсталирање система
гријања и система за
климатизацију ваздуха, антена, алармних система и остали електрични радови,
инсталирање система за влажење ваздуха, монтажа лифтова и покретних
степеница, итд. Такође су укључени изолациони радови (заштита од влаге и
воде, топлотна и звучна изолација, заштита од продора гаса), лимарски радови,
инсталирање комерцијалних расхладних система, постављање расвјете и
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сигналних система на цестама, жељезници, аеродромима, пристаништима,
лукама, итд. Укључени су послови поправки који су повезани са наведеним
дјелатностима.

Завршни грађевински радови обухватају дјелатности које учествују у
комплетирању или довршавању грађевинских објеката, као што су стакларски,
фасадни и штукатурни, молерски и декоратерски радови, постављање подних и
зидних плочица или других облога, као што су паркети, таписони, тапете итд.,
брушење подова, тесарска обрада, акустични радови, спољашње чишћење
грађевинских објеката итд. Послови поправки
везани с наведеним
дјелатностима такође су укључени.
Ова област искључује:
- постављање и одржавање травњака и вртова и дјелатности обрезивања
дрвећа, види 01.41
- производњу грађевинског материјала, види подручје C и D
- грађевинске радове директно повезане са вађењем нафте и земнога гаса, види
11.20. Међутим, изградња зграда, путева и сл. на подручју рудника остаје у
овом разреду
- монтажу или инсталирање индустријске опреме, види подручје D (нпр.
постављање индустријских пећи, турбина итд.)
- постављање готових монтажних зграда или објеката који се састављају од
сопствено произведених дијелова разврстава се у одговарајућу категорију
прерађивачке индустрије, зависно од материјала који се већином користи, сем
ако је тај материјал бетон. У том случају ова се дјелатност разврстава у ово
подручје, тј. област 45.
- уградњу сопствено произведене столарије разврстава се у одговарајућу
категорију прерађивачке индустрије, зависно од материјала који се користи,
нпр. од дрвета у 20.30 (Производња грађевинске столарије и елемената)
- постављање металних конструкција од сопствено произведених дијелова, види
28.11
- архитектонске пројектантске дјелатности и дјелатности инжињеринга
разврстане су у разред 74.20 (Архитектонске и инжињерске дјелатности и
техничко савјетовање)
- надзор над изградњом, види 74.20
- чишћење прозора, унутрашње и спољашње чишћење димњака, котлова,
интеријера итд., види 74.70
45.1

Припремни радови
45.11 45.110
-

Рушење и разбијање објеката; земљани радови
Овај разред обухвата:
Рушење и демонтажу зграда и других објеката
Рашчишћавање градилишта
Земљане радове: ископ, насипање, нивелирање терена, ископ канала, уклањање
стијена, минирање и др.
Припрему земљишта за рударске радове: уклањање ископа и други радови и
припрема минералних налазишта и рударских градилишта
Дренажне радове на градилишту
Дренажне радове на пољопривредном или шумском земљишту.
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Испитивање терена бушењем и сондирањем
Овај разред обухвата:
- Испитивање терена бушењем и сондирањем и узимање узорака ради
проучавања терена за грађевинске, геофизичке, геолошке или друге сврхе.

45.2

Овај разред искључује:
Бушење експлоатационих извора нафте или гаса, види 11.20
Ископ окана, види 45.25
Бушење бунара за воду, види 45.25
Геофизичка, геолошка и сеизмичка истраживања, види 74.20
Високоградња и нискоградња, изградња комплетних објеката или њихових
дијелова
Високоградња и изградња објеката нискоградње
Овај разред је подијељен на три подразреда:

45.21

45.211

Високоградња
Овај подразред обухвата:
- Изградњу свих врста зграда
- Монтажу и подизање конструкција на градилишту од претходно изграђених
дијелова.

45.212

Изградња објеката нискоградње
Овај подразред обухвата:
- Изградњу специфичних објеката нискоградње као што су:
• мостови, укључујући и мостове за уздигнуте аутопутеве, вијадукти, тунели и
подземна жељезница
• магистрални цјевоводи, електроенергетске и комуникационе линије
• градски цјевоводи, градски електроенергетски и комуникациони водови;
укључујући помоћне комуналне грађевинске радове и др.
- Монтажу и подизање конструкција на градилишту од претходно изграђених
дијелова.

45.213

Одржавање објеката високоградње, нискоградње и њихових дијелова
Овај разред искључује:
- Услуге при експлоатацији нафте и гаса, види 11.20
- Монтажу и подизање комплетних конструкција од сопствено произведених
дијелова, сем од бетона, види 20, 26 и 28
- Изградњу стадиона, базена за пливање и гимнастичких и других спортских
објеката, види 45.23
- Инсталационе радове на зградама, види 45.3
- Завршне радове на зградама, види 45.4
- Архитектонске и пројектантске услуге, види 74.20
- Руковођење пројектима у грађевинарству, види 74.20

45.22 45.220

45.23 45.230

Постављање кровних конструкција и покривање кровова
Овај разред обухвата:
- Монтажу кровних конструкција
- Покривање кровова
- Хидроизолационе радове, укључујући хидрофобну обраду зидова.
Изградња саобраћајница, аеродромских писта и спортских терена
Овај разред обухвата:
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- Изградњу аутопутева, цеста, улица и других саобраћајница, бициклистичких и
пјешачких стаза
- Изградњу жељезничких пруга
- Изградњу аеродромских писта
- Изградњу стадиона, арена, базена за пливање, тениских и голф-терена и др.,
искључујући зграде на њима
- Бојење ознака на цестама, паркиралиштима и другим саобраћајницама
- Површински радови на уздигнутим ауто-путевима, мостовима и тунелима
- Постављање одбојника, лежећих полицајаца, саобраћајних знакова и сл.
- Поправка и одржавање жељезничких пруга, путева и других саобраћајница и
саобраћајних површина (аеродромске писте).
Овај разред искључује:
- Припремне земљане радове, види 45.11
Изградња хидрограђевинских објеката
Овај разред је подијељен на два подразреда:

45.24

45.241

Изградња хидрограђевинских објеката
Овај подразред обухвата:
- Изградњу:
• оперативних обала и осигурање обале у лукама и пристаништима, изградњу
лука за наутички туризам (марина)
• хидротехничких објеката: брана, устава, насипа, канала, пумпних станица,
тунела за воду, кула затварачница, брзотока, регулација ријека,
хидромелирационих система за наводњавање и одводњавање, цјевовода за
водовод и канализацију и друго
- Ископ јарака
- Подводне радове.

45.242

Одржавање хидрограђевинских објеката
Овај подразред обухвата:
- Одржавање оперативних обала и осигурања обала у лукама и пристаништима
- Одржавање хидротехничких објеката
- Управљање и организација одржавања хидротехничких објеката.

45.25 45.250

Остали грађевински радови који захтијевају специјално извођење или
опрему
Овај разред обухвата:
- Специјализоване грађевинске радове који су заједнички за различите врсте
објеката, а захтијевају специјално извођење или опрему:
• фундирање, укључујући и побијање шипова
• бушење и изградња бунара за воду и копање окана
• монтажа индустријски произведених челичних елемената
• савијање арматуре
• зидање и поплочавање опеком и каменом
• монтажа и демонтажа скела и радних платформи, укључујући изнајмљивање
скела и радних платформи
• изградња димњака и индустријских пећи и др.
• радови на исушивању зграда
• радови на подизању разних терета
• радови који захтијевају специјалан приступ тј. који траже посебне вјештине
пењања и одговарајућу опрему, на примјер рад на великим висинама и високим
објектима.
Овај разред искључује:
- Изнајмљивање скела без монтаже и демонтаже, види 71.32
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Инсталациони радови
45.31 45.310

Постављање електричних инсталација и опреме
Овај разред обухвата:
- Постављање инсталација у зградама или другим грађевинским објектима:
• електрични системи за гријање, укључујући електричне колекторе соларне
енергије
• електрични водови и прибор
• телекомуникациони водови
• лифтови и покретне степенице
• противпожарни аларми
• аларми и системи заштите од провала
• кућне антене и други ваздушни проводници
• громобрански водови и др.
Овај разред искључује:
- Постављање телекомуникационих система, види 32.20

45.32 45.320

Изолациони радови
Овај разред обухвата:
- Постављање инсталација у зградама или другим грађевинским објектима за:
• топлотну и звучну изолацију, заштиту од вибрација и др.
Овај разред искључује:
- Хидроизолационе радове, види 45.22

45.33 45.330

Постављање цијевних инсталација
Овај разред обухвата:
- Постављање инсталације у зградама или другим грађевинским објектима:
• водоводне инсталације и санитарна опрему
• гасне инсталације
• гријање, вентилацију, опрему и канале за хлађење или климатизацију
• аутоматске противпожарне водене тушеве и др.
• прикупљање соларне енергије и гријање (неелектрично).
Овај разред искључује:
- Постављање инсталација за електрично гријање, види 45.31

45.34 45.340

45.4

Остали инсталациони радови
Овај разред обухвата:
- Постављање инсталације у зградама или другим грађевинским објектима за:
• освјетљење и сигналне системе на путевима, жељезницама, аеродромима и
лукама
• прибор и уређаји д.н.
- Поправка и одржавање инсталација у зградама или другим грађевинским
објектима.
Завршни радови

45.41 45.410

Фасадни и штукатурни радови
Овај разред обухвата:
- Малтерисање спољашњих и унутрашњих површина зграда и других објеката и
украсне штуко-радове, укључујући и наношење одговарајуће подлоге.
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Уградња столарије
Овај разред обухвата:
- Уградњу врата, прозора, оквира за врата и прозоре, кухињских елемената,
степеница, опреме за продавнице и др. од дрвета или другог материјала, сем
оних, који су произведени у сопственој режији
- Унутрашње довршавање као што је постављање плафона, дрвених облога на
зидове, помичних преграда и др.
Овај разред искључује:
- Постављање паркета и других подних облога од дрвета, види 45.43

45.43 45.430

Постављање подних и зидних облога
Овај разред обухвата:
- Постављање у зградама и другим грађевинским објектима:
• зидних и подних керамичких, бетонских или камених плоча
• паркета и других подних облога од дрвета
• таписона и линолеумских подних покривача, укључујући и оне од гуме или
пластичних маса
• подних и зидних облога од тараца, мермера, гранита или шкриљаца
• тапета и др.
Овај разред искључује:
- Дјелатности дизајнера за унутрашње уређење, види 74.87

45.44

Бојење и застакљивање
Овај разред је подијељен на два подразреда:
45.441

Фарбарски радови
Овај подразред обухвата:
- Унутрашње и спољашње бојење зграда
- Бојење објеката нискоградње.

45.442

Стакларски радови
Овај подразред обухвата:
- Застакљивање, постављање огледала и др.
Овај разред искључује:
- Уградњу прозора, види 45.42

45.45 45.450

Остали завршни радови
Овај разред обухвата:
- Изградњу приватних базена за пливање
- Чишћење паром, пјешчаним млазом и слични радови на спољашњим дијеловима
зграде
- Остале завршне радове, д.н.
Овај разред искључује:
- Унутрашње чишћење објеката, види 74.70

45.5

Изнајмљивање опреме за изградњу или рушење, с руковаоцем
45.50 45.500

Изнајмљивање опреме за изградњу или рушење, с руковаоцем
Овај разред обухвата:
- Изнајмљивање кранова са оператором и сл.

140

Класификација дјелатности Босне и Херцеговине
Шифра дјелатности

Назив и опис дјелатности

Овај разред искључује:
- Изнајмљивање машина и опреме за изградњу или рушење, без руковаоца, види
71.32
Подручје G

ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И ТРГОВИНА НА МАЛО; ПОПРАВКА
МОТОРНИХ ВОЗИЛА, МОТОЦИКЛА И ПРЕДМЕТА ЗА ЛИЧНУ
УПОТРЕБУ И ДОМАЋИНСТВО
Ово подручје обухвата трговину на велико и на мало (продају без прераде тј. без
трансформације производа) било којом врстом робе и пружање услуга у вези са
продајом робе. Трговина на велико и на мало представља посљедње фазе у
дистрибуцији робе. У ово подручје је такође укључена поправка моторних
возила и инсталирање и поправка предмета за личну потрошњу или употребу у
домаћинству.
Сматра
се да продаја без прераде обухвата уобичајене радње (или
манипулације) повезане са трговином, нпр. сортирање, раздвајање и сакупљање
робе, мијешање робе (нпр. вина или пијеска), пуњење у боце (с претходним
чишћењем боца или без њега), паковање, подјелу ринфузне робе у мање
количине, препакивање за дистрибуцију у мањим паковањима, складиштење
робе (без обзира на то да ли је замрзнута или хлађена), чишћење и сушење
пољопривредних производа, резање дрвених влакнастих плоча или металних
лимова за сопствени рачун.
Трговина на велико је препродаја (продаја без прераде) нове и половне робе
трговцима на мало, индустријским, трговачким и професионалним корисницима
и установама или другим трговцима на велико, као и дјелатност агената или
берзанских посредника у куповини или продаји робе на велико трећим лицима.
Основне врсте пословања су дјелатности велетрговаца који полажу право на
робу коју продају, као што су трговци на велико или накупци-прекупци,
дистрибутери индустријских производа, извозници, увозници, набавне задруге,
продајне филијале и пословнице (али не малопродајне продавнице), које држе
производне или рударске јединице одвојено од фабрика или рудника, у сврху
пласирања својих производа и чији посао није да само примају наруџбе које ће
се извршити директним испорукама из фабрика или рудника.
Такође су укључене дјелатности разних посредника за трговачку робу и
производе, трговаца, агената и сакупљача који раде за провизију, удружења
купаца и задружних организација за пласирање пољопривредних производа.
Велетрговци често сами обављају послове сакупљања, сортирања и
разврставања робе у велика паковања (нпр. у фармацији), препакивања,
складиштења, хлађења, испоруке и инсталирања робе, учествују у промотивним
активностима везаним за унапређења продаје својим купцима и дизајнирању
ознака и натписа на роби.
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Трговина на мало је препродаја (продаја без прераде) нових и коришћених
предмета претежно становништву за личну потрошњу или употребу у
домаћинству, у продавницама, робним кућама, на штандовима, преко поште, од
уличних продавача с колицима, трговачких путника, потрошачких задруга,
аукцијских кућа итд. Већина трговаца на мало полаже право на робу коју
продаје, но неки дјелују као посредници у име власника робе и обављају продају
на основу консигнације или провизије.
Трговина, одржавање и поправка моторних возила и мотоцикла; трговина
на мало моторним горивима и мазивима
Ова област обухвата:
- Све дјелатности (сем производње и изнајмљивања) у вези са моторним возилима
и мотоциклима, укључујући и камионе и теретна возила:
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• трговина на велико и трговина на мало новим и половним возилима
• одржавање и поправка
• трговина на мало и трговина на велико дијеловима и прибором
• дјелатност посредника у трговини на велико и трговини на мало возилима
• прање, полирање и вуча возила
- Трговину на мало моторним горивима, мазивима и производима за хлађење.
Ова област искључује:
- Изнајмљивање моторних возила, види 71.10
- Изнајмљивање мотоцикла, види 71.21
Трговина моторним возилима

50.1
50.10

Трговина моторним возилима
Овај разред је подијељен на три подразреда:
50.101

Трговина моторним возилима на велико
Овај подразред обухвата:
- Трговину на велико новим и коришћеним возилима:
• путничка моторна возила, укључујући и специјална путничка моторна возила
као што су амбулантна возила, минибуси и др.
• камиони, приколице и полуприколице
• возила за камповање као што су камп-приколице, "мото-куће" и др.
• теренска моторна возила (џип и др.)
- Аукцијску продају и продаја преко Интернета.

50.102

Трговина моторним возилима на мало
Овај подразред обухвата:
- Трговину на мало новим и коришћеним возилима:
• путничка моторна возила, укључујући и специјална путничка моторна возила
као што су амбулантна возила, минибуси и др.
• камиони, приколице и полуприколице
• возила за камповање као што су камп-приколице, "мото-куће" и др.
• теренска моторна возила (џип и др.)
- Аукцијску продају и продају преко Интернета.

50.103

Посредовање у трговини моторним возилима
Овај подразред обухвата:
- Трговину на велико и трговину на мало преко посредника
Овај разред искључује:
- Трговину на велико и трговину на мало резервним дијеловима и прибором за
моторна возила, види 50.30
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Одржавање и поправка моторних возила
50.20 50.200

Одржавање и поправка моторних возила
Овај разред обухвата:
- Одржавање и поправку моторних возила:
• механичке поправке
• електричне поправке
• Поправка система електронског паљења
• обичан сервис
• поправка каросерије
• поправка дијелова моторног возила
• прање, полирање и др.
• прскање и бојење
• поправка вјетробрана и прозора
• поправка сједишта
- Поправка спољашњих и унутрашњих гума, подешавање или замјена
- Заштиту од корозије
- Вучу
- Уграђивање дијелова и прибора (што није дио процеса производње)
- Помоћ на путу и др.
Овај разред искључује:
- Протековање гума, види 25.12

50.3

Трговина дијеловима и прибором за моторна возила
50.30

Трговина дијеловима и прибором за моторна возила
Овај разред је подијељен на три подразреда:
50.301

Трговина дијеловима и прибором за моторна возила на велико

50.302

Трговина дијеловима и прибором за моторна возила на мало

50.303

Посредовање у трговини дијеловима и прибором за моторна возила

50.4

Трговина, одржавање и поправка мотоцикла и дијелова и прибора за
мотоцикле
50.40

Трговина, одржавање и поправка мотоцикла и дијелова и прибора за
мотоцикле
Овај разред је подијељен на четири подразреда:
50.401

Трговина мотоциклима, њиховим дијеловима и прибором на велико
Овај подразред обухвата:
- Трговину на велико великим и малим мотоциклима, укључујући мопеде
- Трговину на велико дијеловима и прибором за мотоцикле.
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50.402

Трговина мотоциклима, њиховим дијеловима и прибором на мало
Овај подразред обухвата:
- Трговину на мало великим и малим мотоциклима, укључујући мопеде
- Трговину на мало дијеловима и прибором за мотоцикле.

50.403

Посредовање у трговини мотоциклима, њиховим дијеловима и прибором
Овај подразред обухвата:
- Дјелатност посредника.

50.404

Одржавање и поправка мотоцикла
Овај подразред обухвата:
- Одржавање и поправка мотоцикла, укључујући и мопеде.
Овај разред искључује:
- Продају, одржавање и поправку бицикла, дијелова и прибора за
бицикле, види 51.18, 51.47, 52.48 и 52.74

50.5

Трговина на мало моторним горивима и мазивима
50.50 50.500

Трговина на мало моторним горивима и мазивима
Овај разред обухвата:
- Трговину на мало горивима за моторна возила и мотоцикле
- Трговину на мало производима за подмазивање и хлађење моторних возила.
Овај разред искључује:
- Трговину на велико горивима, види 51.51

51

Трговина на велико и посредовање у трговини, сем трговине моторним
возилима и мотоциклима
У ову област сврстава се:
- Препродаја (продаја без прераде) нових и коришћених производа трговцима на
мало, индустријским,
трговачким и професионалним корисницима и
установама, другим трговцима на велико или дјелатност посредника у куповини
или продаји производа за наведена лица:
• дјелатност трговаца на велико, трговачких посредника, дистрибутера
индустријских производа, извозника, увозника, потрошачких задруга,
кооперативних организација за пласман пољопривредних производа и др.
- Уобичајене манипулације у трговини на велико као што су сакупљање,
сортирање и разврставање производа у велике групе тј. пакете, као и њихова
подјела на мање партије, препакивање и флаширање, поновно раздјељивање на
мање количине (нпр. лијекова), складиштење, хлађење, испорука и инсталирање
производа о свом трошку
- паковање чврстих производа и флаширање течних и гасовитих производа,
укључујући пречишћавање и филтрирање за сопствени рачун.
Ова област искључује:
- Трговину на велико моторним возилима, караванима и мотоциклима, види 50.10
и 50.40
- Трговину на велико прибором за моторе, види 50.30 и 50.40
- Изнајмљивање и лизинг производа, види 71
- паковање чврстих производа и флаширање течних и гасовитих производа,
укључујући пречишћавање и филтрирање за туђи рачун, види 74.82
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Трговина на велико преко посредника
Ова грана обухвата:
- Дјелатност трговачких посредника и свих других трговаца на велико који раде у
име и за рачун других
- Дјелатност оних који су ангажовани на повезивању продаваца и купаца или
предузимају комерцијалне трансакције у име принципала укључујући Интернет
- Аукцијску продају на велико кућа и продају на велико преко Интернета.

51.11 51.110
51.12 51.120

51.13 51.130

Ова грана искључује:
Трговину на велико у своје име, види 51.2 до 51.9
Трговину на мало преко посредника, види 52
Дјелатност осигуравајућих агенција, види 67.20
Дјелатност агенција за некретнине, види 70.3
Посредовање у трговини пољопривредним сировинама,
животињама, текстилним сировинама и полупроизводима

живим

Посредовање у трговини горивима, рудама, металима и индустријским
хемикалијама
Овај разред обухвата и:
- Посредовање у трговини ђубривима.
Посредовање у трговини дрвном грађом и грађевинским материјалом

51.14 51.140

Посредовање у трговини машинама, индустријском опремом, бродовима и
авионима
Овај разред обухвата и:
- Посредовање у продаји пољопривредних машина
- Посредовање у продаји канцеларијских машина.
51.15 51.150
Посредовање у трговини намјештајем, предметима за домаћинство и
металном и жељезном робом
51.16 51.160

51.17 51.170
51.18 51.180

51.19 51.190
51.2

Посредовање у трговини текстилом, одјећом, обућом и предметима од коже
Овај разред обухвата и:
- Посредовање у продаји крзна.
Посредовање у трговини храном, пићем и дуваном
Посредовање у трговини специјализованој за одређене
групе производа, д.н.
Овај разред обухвата и:
- Посредовање у продаји бицикла.

производе или

Посредовање у трговини разноврсним производима
Трговина на велико пољопривредним сировинама и живим животињама
искључиво за сопствени рачун

51.21 51.210

Трговина на велико зрнастим производима, сјемењем и храном за
животиње
Овај разред обухвата и:
- Трговину на велико сјеменским кромпиром
- Трговину на велико храном за домаће животиње
- Трговину на велико материјалима, остацима и нуспроизводима који се користе
за исхрану животиња.
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Трговина на велико цвијећем и растињем
Овај разред обухвата и:
- Трговину на велико луковицама лала и сл.
Овај разред искључује:
- Трговину на велико текстилним влакнима, види 51.56

51.23 51.230

Трговина на велико живим животињама

51.24 51.240

Трговина на велико сировом, недовршеном и довршеном кожом

51.25 51.250

Трговина на велико сировим дуваном

51.3

Трговина на велико храном, пићима и дуваном искључиво за сопствени
рачун
51.31 51.310

Трговина на велико воћем и поврћем
Овај разред обухвата:
- Трговину на велико непрерађеним воћем и поврћем, укључујући и кромпир.

51.32 51.320

Трговина на велико месом и производима од меса
Овај разред обухвата:
- Трговину на велико животињским месом, месом перади и месом дивљачи,
прерађеним месом и производима од меса.

51.33 51.330

Трговина на велико млијеком, млијечним производима, јајима и јестивим
уљима и мастима
Овај разред обухвата:
- Трговину на велико млијеком и млијечним производима
- Трговину на велико јајима
- Трговину на велико јестивим уљима и мастима животињског и биљног
поријекла.

51.34 51.340

Трговина на велико алкохолним и другим пићима
Овај разред обухвата:
- Куповину вина без амбалаже (у рифнузи) и пуњење боца без претходне обраде
- Куповину вина без амбалаже (у ринфузи) и препродају уз претходно мијешање,
прочишћавање и пуњење у боце.

51.35 51.350
51.36 51.360

51.37 51.370
51.38 51.380

51.39 51.390

Трговина на велико дуванским производима
Трговина на велико шећером, чоколадом и слаткишима од шећера
Овај разред обухвата и:
- Трговину на велико пекарским производима.
Трговина на велико кафом, чајевима, какаом и зачинима
Трговина на велико осталом храном, укључујући и рибу, љускаре и
мекушце
Овај разред обухвата и:
- Трговину на велико производима од кромпира
- Трговину на велико храном за кућне љубимце.
Неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном
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51.4

Трговина на велико предметима за домаћинство искључиво за сопствени
рачун
51.41 51.410
-

Трговина на велико текстилом
Овај разред обухвата:
Трговину на велико предивима
Трговину на велико тканинама
Трговину на велико рубљем за домаћинство
Трговина на велико позамантеријом и прибором (игле, конац, и сл.).

Овај разред искључује:
- Трговину на велико текстилним влакнима, види 51.56
51.42

Трговина на велико одјећом и обућом
Овај разред је подијељен на два подразреда:
51.421
51.422

51.43 51.430

Трговина на велико одјећом
Овај подразред обухвата:
Трговину на велико одјећом, укључујући и спортску одјећу
Трговину на велико галантеријом, као што су рукавице, кравате, нараменице и
др.
Трговину на велико предметима од крзна
Трговину на велико кишобранима.

Трговина на велико обућом
Овај подразред обухвата:
Овај разред искључује:
- Трговину на велико накитом и предметима од коже, види 51.47
- Трговину на велико спортском обућом, види 51.47
Трговина на велико електричним апаратима за домаћинство и радио и
телевизијским уређајима
Овај разред обухвата и:
- Трговину на велико грамофонским плочама, врпцама, компакт-дисковима,
DVD-овима и видео-врпцама
- Трговину на велико опремом за освјетљавање
- Трговина на велико жицом, прекидачима и другом инсталационом опремом за
домаћинство.

51.44 51.440

Трговина на велико порцеланом и стакларијом,
средствима за чишћење

51.45 51.450

Трговина на велико парфимеријским и козметичким производима

51.46 51.460

зидним тапетама и

Трговина на велико фармацеутским производима
Овај разред обухвата и:
- Трговину на велико медицинским инструментима и опремом
- Трговину на велико ортопедским помагалима.
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Трговина на велико осталим производима за домаћинство
Овај разред обухвата:
- Трговину на велико намјештајем, подним покривачима и неелектричним
апаратима за домаћинство
- Трговину на велико производима од хартије, књигама, часописима и новинама,
фотографским и оптичким предметима, предметима од коже и потрепштинама
за путовање, часовницима, накитом, музичким инструментима, играма и
играчкама, спортском опремом, бициклима и дијеловима и прибором за
бицикле, предметима од дрвета, прућа и плуте и др.
Овај разред искључује:
- Трговину на велико канцеларијским намјештајем, види 51.85

51.5

Трговина на велико непољопривредним полупроизводима, остацима и
отпацима искључиво за сопствени рачун
51.51 51.510

Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним
производима
Овај разред обухвата и:
- Трговину на велико мастима, мазивима, уљима за моторна возила и др.

51.52 51.520
-

Трговина на велико металима и металним рудама
Овај разред обухвата:
Трговину на велико рудама жељеза и рудама обојених метала
Трговину на велико жељезом и обојеним металима у примарним облицима
Трговину на велико полупроизводима од жељеза и обојених метала
Трговину на велико златом и другим племенитим металима.

Овај разред искључује:
- Трговину на велико отпацима и остацима, види 51.57
- Пословање златним полугама у монетарне сврхе, види 65.23
51.53

Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном
опремом
Овај разред је подијељен на два подразреда:
51.531

Трговина на велико дрветом
Овај подразред обухвата:
- Трговину на велико необрађеним дрветом
- Трговину на велико производима примарне обраде дрвета.

51.532

Трговина на велико грађевинским материјалом и санитарном опремом
Овај подразред обухвата:
- Трговину на велико бојама и лаковима
- Трговину на велико грађевинским материјалом:
• пијесак, шљунак, цемент, цријеп, цигла, гипс и др. (сем дрвета)
- Трговину на велико равним стаклом
- Трговину на велико санитарном опремом:
• каде, лавабои и тоалетни и други санитарни предмети од порцелана.

51.54 51.540

Трговина на велико металном робом, цијевима, уређајима и опремом за
водовод и гријање
Овај разред обухвата и:
- Трговину на велико санитарном инсталационом опремом:
• цијеви, водови, славине, Т- дијелови, спојеви, гумене цијеви и др.
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- Трговину на велико алатом као што су пиле, чекићи, одвијачи и др. ручни алат.
51.55 51.550

Трговина на велико хемијским производима
Овај разред обухвата:
- Трговину на велико индустријским хемикалијама:
• анилин, штампарске боје, етерична уља, индустријски гасови, хемијски
лијепкови, боје, синтетичке смоле, метилалкохол, парафин, мириси и адитиви,
сода, индустријска со, киселине и сумпорна једињења, деривати скроба и др.
- Трговину на велико ђубривима и хемијским производима за пољопривреду
- Трговину на велико пластичним масама у примарним облицима
- Трговину на велико каучуком и гумом
- Трговину на велико индустријским производима за чишћење.

51.56 51.560

Трговина на велико осталим полупроизводима
Овај разред обухвата и:
- Трговину на велико текстилним влакнима
- Трговину на велико неупакованом хартијом
- Трговину на велико драгим камењем.

51.57 51.570

Трговина на велико отпацима и остацима
Овај разред обухвата:
остацима и
- Трговину на велико металним и неметалним отпацима,
материјалима за рециклажу укључујући сакупљање, сортирање, одвајање и
гуљење коришћених предмета као што су, на примјер, аутомобили, с циљем да
се добију дијелови који поново могу да се користе, препакивање, складиштење
и дистрибуција, али без стварне индустријске прераде.
- Растављање већ отписаних возила (демонтажа аутомобила; трговина на велико у
ауто отпадима, продаја дијелова из ауто отпада приватним лицима или
професионалним корисницима).
-

51.8

Овај разред искључује:
Прераду отпада, остатака и осталих предмета у секундарне сировине. При
томе је неопходан стварни процес прераде. Резултирајућа секундарна сировина
је прикладна за даљњу непосредну употребу у индустријском процесу
производње, али није финални нови производ, види 37.10 и 37.20
Механичко пресовање металних остатака као што су возила, види 37.10
Трговину на мало половном робом, види 52.50
Прикупљање и прераду отпада из домаћинстава и индустрије, види 90
Прераду отпада из домаћинстава и индустрије, који није за даљу прераду, него
се обавља само ради уклањања отпада, види 90

Трговина на велико машинама, опремом и прибором искључиво за
сопствени рачун
51.81 51.810
Трговина на велико алатним машинама
Овај разред обухвата и:
- Трговину на велико компјутеризованим алатним машинама.
51.82 51.820
51.83 51.830

Трговина на велико машинама за рударство и грађевинарство
Трговина на велико машинама за индустрију текстила и машинама за
шивење и плетење
Овај разред обухвата и:
- Трговину на велико компјутеризованим машинама за текстилну индустрију и
компјутеризованим машинама за шивење и плетење.
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51.84 51.840
51.85 51.850

Трговина на велико рачунарима, периферном опремом и софтвером
Трговина на велико осталим канцеларијским машинама и опремом
Овај разред обухвата:
- Трговина на велико канцеларијским намјештајем
- Трговину на велико осталим канцеларијским машинама и опремом као што су
писаће машине, рачунске машине и др.

51.86 51.860

Трговина на велико осталим електронским дијеловима и опремом

51.87 51.870

-

Трговина на велико осталим машинама за индустрију, трговину и
навигацију
Овај разред обухвата:
Трговину на велико саобраћајном опремом, сем моторних возила, мотоцикла и
бицикла
Трговину на велико роботима за производне линије
Трговину на велико електричним предметима као што су електромотори,
трансформатори и сл.
Трговину на велико жицама, прекидачима и другом инсталационом опремом за
индустрију
Трговину на велико осталим на другом мјесту непоменутим машинама за
индустрију, трговину, навигацију и друге услуге
Трговину на велико мјерним инструментима и опремом.

-

Овај разред искључује:
Трговину на велико моторним возилима, приколицама и караванима, види 50.10
Трговину на велико дијеловима за моторна возила, види 50.30
Трговину на велико мотоциклима, види 50.40
Трговину на велико бициклима, види 51.47

-

51.88 51.880

51.9

Остала трговина на велико искључиво за сопствени рачун
51.90 51.900

52

Трговина на велико пољопривредним машинама, прибором и справама,
укључујући и тракторе
Овај разред обухвата и:
- Трговину на велико косачицама за траву, без обзира на врсту погона.

Остала трговина на велико искључиво за сопствени рачун
Овај разред обухвата:
- Специјализовану трговину на велико која није на другом мјесту класификована
- Трговину на велико различитом робом, без посебне специјализације.
Трговина на мало, сем трговине моторним возилима и мотоциклима;
поправка предмета за личну употребу и домаћинство
Ова област обухвата:
- Препродају (продају без трансформације) нових и коришћених производа,
углавном становништву за личну употребу или потрошњу у домаћинству преко
продавница, робних кућа, на тезгама, преко поште, уличних продаваца и
продаваца који долазе на врата купца, потрошачких задруга и др.
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- Трговина на мало је класификована превасходно према начину продаје крајњег
производа (трговина на мало у продавницама: гране 52.1 до 52.5; трговина на
мало ван продавница: грана 52.6). Трговина на мало у продавницама је даље
подијељена на трговину на мало новом робом (гране 52.1 до 52.4) и трговину на
мало коришћеном тј. половном робом (грана 52.5). Надаље се за трговину на
мало новим производима у продавницама врши раздвајање на продају у
специјализованим продавницама (гране 52.2 до 52.4) и у неспецијализованим
продавницама на мало (грана 52.1). Наведене гране су даље подијељене по
дијапазону производа који се продају. Продаја која се не врши преко
продавница разликује се по начину продаје (тј. преко поштанских наруџби, на
пијацама, на кућним вратима, преко аутомата на ковани новац итд.).
- Продају потрошне робе установама и индустријским корисницима
- Поправка и инсталирање предмета за личну употребу и употребу у домаћинству
без обзира на то да ли је то повезано са продајом на мало или не
- Трговину на мало преко посредника
- Трговина на мало посредством аукцијских кућа.
Ова област искључује:
- Продају моторних возила, мотоцикла, дијелова за мотоцикле и горива за њих,
види 50
- Трговина житарицама, зрнастим производима, рудама, сировом нафтом,
индустријским хемикалијама, жељезом, челиком и индустријским машинама и
опремеом, види 51
- Продају хране и пића која се конзумира на лицу мјеста и продају хране која се
износи ван, види 55.30, 55.40 и 55.1
- Изнајмљивање становништву предмета за личну употребу и употребу у
домаћинству, види 71.40
52.1

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама
52.11 52.110

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно
прехрамбених производа, пића и дуванских производа
Овај разред обухвата:
- Трговину на мало разноврсном робом, претежно прехрамбеним производима,
пићима или дуванским производима:
• дјелатност продавница мјешовите робе у којима се поред прехрамбених
производа, пића и дуванских производа као главних производа, продају и разни
други производи као што су одјећа, намјештај, кућни апарати, метална роба,
козметика и др.
52.12 52.120
Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама
Овај разред обухвата:
- Трговину на мало разноврсном робом, међу којом не преовлађују храна, пића и
дувански производи:
• дјелатност робних кућа које се баве општом продајом и које на посебним
линијама продају разноврсне производе, укључујући и одјећу, намјештај, кућне
апарате, металну робу, козметику, накит, играчке, спортску опрему и др.
52.2

Трговина на мало храном, пићима
специјализованим продавницама
52.21 52.210

и

дуванским

производима

у

Трговина на мало воћем и поврћем
Овај разред искључује:
- Трговину на мало конзервисаним воћем и поврћем, види 52.27
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Трговина на мало месом и производима од меса
Овај разред обухвата и:
- Трговину на мало месом перади и дивљачи.

52.23 52.230

Трговина на мало рибом, љускарима и мекушцима

52.24 52.240

Трговина на мало хљебом, тјестенином, колачима и слаткишима

52.25 52.250

Трговина на мало алкохолним и другим пићима

52.26 52.260

Трговина на мало производима од дувана

52.27 52.270

Остала трговина на мало храном, пићима и дуванским производима у
специјализованим продавницама
Овај разред обухвата и:
- Продају на мало млијека и млијечних производа, јаја, јестивих уља и масти
- Продају на мало конзервисаног воћа и поврћа.

52.3

Трговина на мало фармацеутским,
тоалетним препаратима
52.31

медицинским,

козметичким

и

Апотеке, издавање и справљање лијекова по рецептури
Овај разред је подијељен на три подразреда:
52.311

Апотеке, издавање и справљање лијекова по рецептури

52.312

Биљне апотеке, издавање и справљање лијекова од трава

52.313

Пољопривредне апотеке

52.32 52.320

Трговина на мало медицинским препаратима и ортопедским помагалима

52.33 52.330

Трговина на мало козметичким и тоалетним препаратима

52.4

Остала трговина на мало новим производима у специјализованим
продавницама
52.41 52.410
52.42 52.420

Трговина на мало текстилом
Овај разред обухвата:
Трговину на мало тканинама
Трговину на мало концем за плетење
Трговину на мало основним материјалима за израду покривача, таписерија или
веза
Трговину на мало рубљем за домаћинство као што су чаршафи, столњаци,
пешкири и др.
Продају на мало позамантеријом и прибором (игле, конац итд.).

Трговина на мало одјећом
Овај разред обухвата:
- Трговину на мало:
• одјевним предметима
• предметима од крзна
• одјевном галантеријом као што су рукавице, кравате, нараменице и др.
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Трговина на мало обућом и предметима од коже
Овај разред обухвата:
- Трговину на мало:
• обућом
• предметима од коже
• потрепштинама за путовање од коже и кожних супститута.
Трговина на мало намјештајем и опремом за освјетљавање и предметима за
домаћинство, д.н.
Овај разред је подијељен на два подразреда:

52.441
52.442

Трговина на мало намјештајем
Трговина на мало опремом за освјетљавање и предметима за домаћинство,
д.н.
Овај подразред обухвата:
- Трговину на мало:
• предметима за освјетљавање
• прибором за домаћинство, прибором за јело, грнчарским предметима од глине и
керамике, предметима од стакла и порцелана и др.
• завјесама, мрежама и другим предметима од текстила за опремање
домаћинстава
• предметима од дрвета, плуте и прућа
• предметима и опремом за домаћинство, д.н.
Овај разред искључује:
- Трговину на мало плочама од плуте за облагање подова, види 52.48
- Трговину на мало антиквитетима, види 52.50

52.45 52.450

Трговина на мало електричним апаратима за домаћинство, радио и
телевизијским уређајима
Овај разред обухвата:
- Трговину на мало:
• апарата за домаћинство
• радио и телевизијских апарата и друге аудиовизуелне опреме за домаћинство
• музичких плоча и аудиовизуелних врпци и касета, CD-ова и DVD-ева
• музичких инструмената и нотног материјала.
Овај разред искључује:
- Продају на мало неелектричних кућанских апарата, види 52.44
- Изнајмљивање врпци и плоча, види 71.40

52.46 52.460

Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом
Овај разред обухвата:
- Трговину на мало:
• материјалима и опремом за активности "уради сам"
• косачицама за травњаке, без обзира на врсту погона
• металном робом
• бојама, премазима и лаковима
• равним стаклом
• осталим грађевинским материјалом као што су цигла и цријеп, дрво, санитарна
опрема и др.
• саунама.
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Трговина на мало књигама, новинама и писаћим материјалом
Овај разред обухвата:
- Трговину на мало канцеларијским прибором као што су оловке, хемијске
оловке, хартија итд.
Овај разред искључује:
- Трговину на мало половним или антикварним књигама, види 52.50

52.48

Остала трговина на мало у специјализованим продавницама
Овај разред је подијељен на седам подразреда:
52.481

Трговина на мало канцеларијском опремом и рачунарима
Овај подразред обухвата:
- Трговину на мало канцеларијском опремом и прибором
- рачунарима и типским софтвером, телекомуникационом опремом

52.482

Трговина на мало часовницима, накитом, фотографском, оптичком и
сличном опремом
Овај подразред обухвата:
- Трговину на мало: фотографском, оптичком и прецизном опремом
- Трговину на мало часовницима и накитом.

52.483

Трговина на мало спортском опремом
Овај подразред обухвата:
- Трговину на мало:
• спортском опремом
• прибором за риболов
• опремом за камповање
• чамцима
• бициклима.

52.484

Трговина на мало играма и играчкама
Овај подразред обухвата:
- Трговину на мало дјечијим колицима.

52.485

Трговина на мало цвијећем
Овај подразред обухвата:
- Трговину на мало цвијећем, садницама, сјемењем, ђубривом.

52.486

Трговина на мало горивом за домаћинство
Овај подразред обухвата:
- Трговину на мало: уљем за ложење за домаћинство, гасом у боцама, угљем и
дрветом.

52.487

Остала трговина на мало у специјализованим продавницама
Овај подразред обухвата:
- Трговину на мало:
• средствима за чишћење
• зидним тапетама и подним облогама
• покривачима за под (ћилими и теписи)
• сувенирима, рукотворинама и религијским предметима и умјетнинама
• оружјем и муницијом
• филателистичким маркама и новчићима (нумизматика)
• кућним љубимцима и храном за кућне љубимце
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• непрехрамбеним производима, д.н.
52.5

Трговина на мало половном робом, у продавницама
52.50 52.500

Трговина на мало половном робом, у продавницама
Овај разред обухвата:
- Трговину на мало половним књигама
- Трговину на мало антиквитетима
- Трговину на мало осталом половном робом.
Овај разред искључује:
- Трговину на мало половним моторним возилима, види 50.10

52.6

Трговина на мало ван продавница
52.61 52.610

Трговина на мало преко кућа које робу продају преко поште
Овај разред обухвата:
- Трговину на мало свим производима који се достављају купцу поштом. Роба се
шаље купцу на основу избора преко огласа, каталога, модела или неког другог
средства оглашавања
- Директну продају преко ТВ, радија, телефона, Интернета итд.

52.62 52.620

Трговина на мало на тезгама и пијацама
Овај разред обухвата:
- Трговину на мало производима било које врсте на уобичајеним покретним
тезгама поред главних путева или на организовним пијацама.

52.63 52.630

Остала трговина на мало ван продавница
Овај разред обухвата:
- Трговину на мало свим врстама производа на начин који није на другом мјесту
предвиђен:
• продаја преко лица која долазе на врата купцу
• продаја преко аутомата
• продаја преко путујућих продаваца
• дјелатност аукцијских кућа за трговину на мало
• Интернет аукције.

52.7

Поправка предмета за личну употребу и домаћинство
Ова грана обухвата:
- Поправка предмета за личну употребу и домаћинство, која није повезана са
израдом - производњом, трговином на велико или трговином на мало тих
предмета. Ако је повезана, тада се поправка укључује у дјелатност продаје на
велико, продаје на мало или производње.
Ова грана искључује:
- Поправку моторних возила и мотоцикла, види 50
52.71 52.710

Поправка обуће и осталих предмета од коже
Овај разред обухвата и:
- Поправку чизама, ципела, кофера и сличних предмета и од других материјала.
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52.72

Поправка електричних апарата за домаћинство
Овај разред је подијељен на два подразреда:
52.721

Поправка радио и телевизијских апарата

52.722

Поправка осталих електричних апарата за домаћинство

52.73 52.730

Поправка часовника и накита

52.74 52.740

Поправка д.н.
Овај разред обухвата и:
Поправка бицикла
Крпање и мање преправке одјеће
Штимовање, поправка клавира и других музичких инструмената
Поправка кишобрана
Поправка мобилних телефона
Експрес услуге (укључујући штампање на текстилу).

Подручје H

УГОСТИТЕЉСТВО

55

Угоститељство
Ова област се односи на пружање услуга смјештаја и/или припремљене хране тј.
оброка, лагане хране (snack) и пића који се одмах конзумирају. Ова област
обухвата и смјештај и услуге припремања и послуживања хране зато што су ове
двије дјелатности често комбиноване и пружа их иста јединица.
Постоји извјесно преклапање између дјелатности које припадају подручју H,
зато што се продаја пића класификује као независна дјелатност, мада је она
истовремено и дио дјелатности ресторана (који служе храну заједно са пићем), а
у овом посљедњем случају продаја пића је класификована заједно са продајом
хране, тј. оброка, у грану 55.3 (Ресторани). На сличан начин се третира и
дјелатност ресторана која је специфична, али може да буде имплицитно
укључена и у дјелатност пружања услуга смјештаја.
Јединице за смјештај пружају услуге смјештаја за дужи или краћи боравак
путницима, туристима и другим. Постоји широк спектар оваквих јединица. Неке
од њих пружају само услуге смјештаја док друге, сем смјештајних могућности,
обезбјеђују служење хране, рекреацију и сл. Тип додатних услуга може да
варира на разне начине од једне јединице до друге.
Дјелатност ресторана је припремање и сервирање комплетних оброка који су
спремни за конзумирање одмах и на лицу мјеста, без обзира да ли се ради о
традиционалним ресторанима, ресторанима за самопослуживање или онима који
спремају храну која се односи потрошачима, као и привременим или сталним
тезгама за "fish and chips" и сличним угоститељским објектима без мјеста за
сједење.
Одлучујућа одлика је чињеница да се нуде припремљени оброци који одмах
могу да се конзумирају, а не објекти и уређаји који служе за њихово
припремање. Искључена је производња, тј. припремање оброка који не могу
одмах да се конзумирају или за које није планирано, тј. предвиђено, да се одмах
конзумирају или производња готове хране која не може да се сматра оброком
(види 15: Производња хране и пића). Такође се искључује и продаја хране која
није резултат сопствене производње и која не може да се сматра оброком, али и
оброци који нису припремљени тако да могу одмах да се конзумирају (види
подручје G: Трговина на велики и мало).
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Хотели
55.10

Хотели
Овај разред обухвата:
- Услуге смјештаја за краћи боравак у:
• хотелима, мотелима, пансионима, туристичким апартманима
услуге смјештаја и прехране) и туристичким насељима
• хотелима са погодностима за одржавање конференција
- Ресторане који раде у саставу смјештајног објекта.

(ако пружају

Овај разред је подијељен на два подразреда:
55.101

Хотели и мотели са рестораном

55.102

Хотели и мотели без ресторана
Овај разред искључује:
- Услуге изнајмљивања смјештаја за дужи боравак (види 70.20)
- Дјелатност "time-sharine" (види 70.20)

55.2

Кампови и друге врсте смјештаја за краћи боравак
Ова грана обухвата:
- Услуге смјештаја за краћи боравак у:
• камповима за одмор, кућама за одмор и становима
• издавање простора и уређаја за камповање
• друге услуге смјештаја за краћи боравак, као што су: куће за госте, сеоске куће,
омладинска преноћишта, планинарски домови (преноћиште), собе за
изнајмљивање, преноћишта, туристички апартмани (ако пружају само услуге
смјештаја).
Ова грана искључује:
- Услуге смјештаја за дужи боравак (нпр. апартмански хотели), види 70.20
55.21

Омладинска одмаралишта и планинарски домови и куће
Овај разред је подијељен на два подразреда:
55.211

Дјечија и омладинска одмаралишта

55.212

Планинарски домови и куће

55.22 55.220

Кампови и логоришта

55.23

Остали смјештај, д.н.
Овај разред је подијељен на четири подразреда:
55.231

Остали смјештај за боравак туриста
Овај подразред обухвата:
- Услуге смјештаја за краћи боравак туриста: куће за госте, сеоске куће, собе за
изнајмљивање, преноћишта, туристички апартмани (ако пружају само услуге
смјештаја), станови за одмор и др.
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55.232

Ученички домови

55.233

Студентски домови
Овај подразред обухвата:
- Факултетске и школске просторије за вријеме распуста и сл.

55.234

Остали смјештај, д.н.
Овај подразред обухвата:
- Преноћишта за раднике имигранте и сл.

55.3

Ресторани
55.30 55.300

Ресторани
Овај разред обухвата:
- Продају оброка који се обично конзумирају на лицу мјеста, као и продају пића
уз оброке, евентуално уз неки вид забаве, у:
• ресторанима
• ресторанима са самопослуживањем као што су кафетерије
• ресторанима са брзо припремљеном храном (fast food), као што су хамбургербарови, здрављаци, ћевабџинице, пицерије, бурегџинице, посластичаре и др.
• ресторанима из којих се храна носи
• киосцима са прженом рибом и кромпиром и др.
• колима за ручавање у жељезничким и другим средствима путничког саобраћаја
• сандуци за продају сладоледа.
Овај разред искључује:
- Продају преко аутомата, види 52.63

55.4

Барови
55.40

Барови
Овај разред се односи на продају пића која се уобичајено конзумирају на лицу
мјеста, евентуално уз неки вид забаве, у snack-баровима, кафанама, кафебаровима, ноћним клубовима, ноћним баровима, пивницама, конобама,
бифеима, бистроима, крчмама, пабовима и др.
Овај разред је подијељен на три подразреда:
55.401
-

Барови
Овај подразред обухвата:
Диско барове
Диско клубове
Ноћне барове
Ноћне клубове и сл.

-

Бифеи (buffet)
Овај подразред обухвата:
Бифее (buffet)
Пивнице
Бистрое
Крчме и сл.

55.402
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55.403
-

Кафане
Овај подразред обухвата:
Кафане
Босанске кафане
Кафе барове
Кафе посластичаре и сл.

Овај разред искључује:
- Продају преко аутомата, види 52.63
- Продају пића за конзумирање изван угоститељских објеката, види 52
55.5

Кантине и кетеринг
55.51 55.510

Кантине
Овај разред обухвата:
- Продају оброка и пића, уобичајено по нижим цијенама, одређеним групама
лица, већином професионално повезаним:
• кантине у спортским организацијама, фабрикама и установама
• школске мензе
• студентске мензе
• официрске мензе.

55.52 55.520

Кетеринг
Овај разред обухвата:
- Припремање оброка у централним јединицама и достављање за потрошњу на
другим мјестима као што је припремање готових оброка за:
• авионске превознике
• жељезничке и друмске превознике
• банкете, пријеме и сл.
• свадбе, забаве и друге прославе и приредбе.

Подручје I

САОБРАЋАЈ, СКЛАДИШТЕЊЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ
Ово подручје обухвата:
- Дјелатности у вези са обављањем превоза путника и робе, линијског (редовног)
или слободног (ванредног), жељезницом, цјевоводима, друмом, воденим или
ваздушним путевима
- Пратеће дјелатности у/на терминалима (станичним објектима) и
паркиралиштима, руковање теретом, складиштење и др.
- Поштанске дјелатности и телекомуникације
- Изнајмљивање превозних средстава с возачем или руковаоцем.
Ово подручје искључује:
- Генерални ремонт или преправке превозних средстава (сем моторних возила),
види 35
- Изградњу, одржавање и поправке путева, жељезница, лука и аеродрома, види
45
- Одржавање и поправке моторних возила, види 50.20
- Изнајмљивање превозних средстава без возача или руковаоца, види 71.1 и 71.2
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60

Копнени саобраћај; цјевоводни транспорт

60.1

Жељезнички саобраћај
60.10

Жељезнички саобраћај
Овај разред је подијељен на два подразреда:
60.101

Превоз путника и робе
Овај подразред обухвата:
- Путнички и теретни саобраћај међуградском жељезницом.

60.102

Вуча возова
Овај подразред обухвата:
- Вучу возова и одржавање техничко-експлоатационе исправности локомотива,
електромоторних и дизел возова
- Изнајмљивање локомотива, електромоторних и дизел возова.
Овај разред искључује:
- Дјелатности путничких и робних терминала, претовар терета, складиштење,
агенцијске и остале помоћне дјелатности, види 63
- Одржавање и мање поправке возног парка, види 63.21
Управљање жељезничком инфраструктуром, види 63.21

60.2

Остали копнени саобраћај
60.21

Остали копнени путнички саобраћај, редовни (линијски)
Овај разред је подијељен на два подразреда:
60.211

Превоз путника у друмском саобраћају
Овај подразред обухвата:
- Активности које се односе на обављање међуградског превоза путника, сем
жељезницом, на одређеним релацијама, с тачно утврђеним редом вожње и са
укрцавањем и искрцавањем путника на одређеним станицама.

60.212

Превоз путника у градском саобраћају
Овај подразред обухвата:
- Активности које се односе на обављање градског и приградског превоза путника
аутобусима, трамвајима, колима, тролејбусима, подземном и надземном
жељезницом, на одређеним релацијама, с тачно утврђеним редом вожње и са
укрцавањем и искрцавањем путника на одређеним станицама.
- Превоз школским аутобусима, превоз до и од аеродрома или других станица
- Превоз аутобусима за разгледање знаменитости, успињачама, жичарама и др.

60.22 60.220

Такси превоз
Овај разред обухвата:
- Такси превоз
- Остало изнајмљивање путничких возила са возачем.

60.23 60.230

Остали превоз путника у копненом саобраћају
Овај разред обухвата:
- Остали превоз путника у друмском саобраћају, без утврђеног реда вожње:
• чартер превоз, екскурзије и остале повремене услуге превоза
- Превоз путника запрежним возилима.
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Овај разред искључује:
- Превоз амбулантним колима, види 85.14
60.24 60.240

Превоз робе у друмском саобраћају
Овај разред обухвата:
- Превоз робе у друмском саобраћају:
• трупаца
• стоке
• расхлађених терета
• тешких терета
• расутих терета (укључујући и превоз танкер-камионима, сакупљање млијека по
фармама)
• аутомобила
• отпада и отпадних материјала које су сакупила трећа лица
• опасних терета
• пчела и рибљег млађа
- Пресељење намјештаја
- Изнајмљивање камиона са возачем
- Превоз терета запрежним возилима.
Овај разред искључује:
- Рад терминалске опреме за руковање теретом, види 63
- Поштанске и курирске дјелатности, види 641
- Транспорт отпада неодвојивог од сакупљања који проводе специјална
предузећа, види 90

60.3

Цјевоводни транспорт
60.30 60.300

Цјевоводни транспорт
Овај разред обухвата:
- Пренос гаса, течности, разријеђеног цемента, малтера и остале робе цјевоводима
- Рад пумпних станица.
Овај разред искључује:
- Дистрибуцију природног и индустријски добијеног гаса, воде или паре, види
40.22, 40.30 и 41.00

61

Водени саобраћај

61.1

Поморски саобраћај и саобраћај у приобалним морским водама
61.10 61.100
-

Поморски саобраћај и саобраћај у приобалним морским водама
Овај разред обухвата:
Превоз путника или робе воденим путем, линијски или слободни
Превоз чамцима за екскурзије, кружна путовања или обиласке
Превоз трајектима (фериботима) и такси превоз на воденим путевима
Превоз тегљењем или гурањем баржи, танкера и др.
Изнајмљивање бродова и чамаца са посадом
Изнајмљивање бродова за забаву, са посадом

Овај разред искључује:
- Дјелатност ресторана и барова на бродовима, види 55.3 и 55.4
- Руковање теретом, складиштење робе, рад лука и остале помоћне активности
као што су пристајање, лучко пилотирање, освјетљавање, спашавање пловила
и др., види 63
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61.2

Саобраћај унутрашњим воденим путевима
61.20 61.200

Саобраћај унутрашњим воденим путевима
Овај разред обухвата:
- Превоз путника или робе ријекама, каналима, језерима и осталим унутрашњим
воденим путевима, укључујући и превоз унутар лука и пристаништа
- Изнајмљивање јахти и чамаца за забаву, са посадом.

62

Ваздушни саобраћај
Ова област обухвата:
- Превоз путника или робе ваздушним или васионским саобраћајем
- Изнајмљивање ваздушних превозних средстава, са посадом.

62.1

Ова област искључује:
Запрашивање усјева, види 01.41
Ремонт авиона или авионских мотора, види 35.30
Рекламирање из ваздуха, види 74.40
Снимање из ваздуха (аеро-фотографија), види 74.81
Ваздушни саобраћај, линијски

62.10 62.100

Ваздушни саобраћај, линијски
Овај разред обухвата:
- Превоз путника или робе ваздушним путем на редовним линијама, са утврђеним
редом летења.
Овај разред искључује:
- Редовне чартер летове, види 62.20

62.2

Ваздушни саобраћај, ванредни (чартер)
62.20 62.200

62.3

Ваздушни саобраћај, ванредни (чартер)
Овај разред обухвата:
- Ванредни превоз путника или робе ваздушним путем
- Редовне чартер летове.
Васионски саобраћај

62.30 62.300

Васионски саобраћај
Овај разред обухвата:
- Лансирање сателита и васионских возила
- Васионски превоз робе и путника.

63

Пратеће и помоћне дјелатности у саобраћају; дјелатност путничких
агенција

63.1

Претовар терета и складиштење
63.11 63.110

Претовар терета
Овај разред обухвата:
- Утовар и истовар робе или пртљага путника без обзира на врсту саобраћајног
средства којим је превоз извршен
- Слагање терета.

162

Класификација дјелатности Босне и Херцеговине
Шифра дјелатности

Назив и опис дјелатности

Овај разред искључује:
- Рад станичних објеката, види 63.2
63.12 63.120

Складишта и стоваришта
Овај разред обухвата:
- Рад складишта и складишних уређаја за све врсте робе, укључујући
складиштење робе у слободним трговачким зонама:
• силоси за житарице, стоваришта за опште терете, стоваришта-хладњаче, танкери
и др.
• складиштење разноврсне робе.
Овај разред искључује:
- Паркиралишта за моторна возила, види 63.21

63.2

Остале пратеће дјелатности у саобраћају
63.21 63.210

63.22

Остале пратеће дјелатности у копненом саобраћају
Овај разред обухвата:
- Дјелатности у вези са копненим превозом путника, животиња или робе:
• рад терминала, као што су аутобуске станице, жељезничке станице, станице за
руковање робом и др.
• текуће одржавање и мање поправке вучних возила
• пратеће активности везане за рад путева, мостова, тунела, паркиралишта или
гаража, паркиралишта за бицикле и др.
• чување караван возила (стамбених аутоприколица) у току зиме
• управљање жељезничком инфраструктуром.
Остале пратеће дјелатности у воденом саобраћају
Овај разред је подијељен на два подразреда:

63.221

Услуге у поморском саобраћају
Овај подразред обухвата:
- Дјелатности у вези с превозом путника, животиња или робе поморским путем:
• рад терминалских објеката као што су луке, пристаништа и др.
• навигација, кормиларење и пристајање
• послови освјетљавања, спашавања и др.
• рад свјетионика.

63.222

Услуге у ријечном и језерском саобраћају
Овај подразред обухвата:
- Дјелатности везане за превоз путника, животиња или робе ријечним и језерским
путем:
• рад терминалских објеката као што су луке, пристаништа и др.
• рад брана и др.
• навигација, кормиларење и пристајање
• послови освјетљавања, спашавања и др.
• рад свјетионика.

63.23 63.230

Остале пратеће дјелатности у ваздушном саобраћају
Овај разред обухвата:
- Дјелатности у вези са превозом путника, животиња или робе ваздушним путем:
• рад терминалских објеката као што су аеродромски терминали и др.
• рад аеродрома и контрола ваздушног саобраћаја
• рад земаљске службе на аеродромима и др.
• рад школа за професионалне пилоте.
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Овај разред искључује:
- Обуку за стјецање летачких диплома и дозвола које немају професионални
карактер, види 80.41
63.3

Дјелатност путничких агенција и туроператора; остале услуге туристима,
д.н.
63.30 63.300

Дјелатност путничких агенција и туроператора; остале услуге туристима,
д.н.
Овај разред обухвата:
- Дјелатност путничких агенција:
• пружање информација, савјета и планирање путовања
• организација путовања, смјештаја и превоза путника и туриста по специфичном
захтјеву
• продаја возних карата, пакет-аранжмана и др.
• дјелатност туроператора
• дјелатност локалних туристичких бироа за пружање информација и смјештај
туриста
• дјелатност туристичких водича.

63.4

Дјелатност других посредника у саобраћају
63.40 63.400
-

Дјелатност других посредника у саобраћају
Овај разред обухвата:
Послове шпедиције (отпремање робе)
Организовање или обављање саобраћаја копненим, воденим или ваздушним
путевима
Пријем групних и индивидуалних пошиљки, укључујући и преузимање и
груписање пошиљки
Издавање и прибављање транспортних докумената и товарних листова
Организовање превоза групних пошиљки друмом, жељезницом, ваздухом или
морем, укључујући и преузимање и дистрибуцију робе
Послове царинских заступника
Послове поморских и авио-шпедитера
Послове руковања робом с циљем да се заштите роба од оштећења током
транспорта, као што су паковање, препакивање, сортирање, узимање узорака,
вагање и сл.

Овај разред искључује:
- Курирске дјелатности, види 64.12
- Послове везане за осигурање робе, види 67.20
64

Пошта и телекомуникације

64.1

Поштанске и курирске дјелатности
Поштанске и курирске дјелатности се углавном односе на сакупљање, транспорт
и разношење тј. испоруку поште, пакета и сл. у мјери у којој су још увијек
присутни. Бивши национални монополи у области поштанских услуга се данас
суочавају са конкуренцијом различитих јединица из приватног сектора. Да би се
стриктно испоштовала усаглашеност са ISIC Rev.3.1, у ову класификацију је
укључено традиционално раздвајање националних тј. јавних пошта (монопола)
од осталих јединица у области поштанских услуга.
64.11 64.110

Дјелатност јавних пошта
Овај разред обухвата:
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-

Прикупљање, превоз и испоруку (домаће или међународне) поште и пакета
Сакупљање поште и пакета из јавних поштанских сандучића или из пошта
Расподјела и испорука поште и пакета
Изнајмљивање поштанских сандучића, post-restante и др.

Овај разред искључује:
- Послове поштанских жиро-рачуна и штедње, те остале финансијске послове
које врши администрација јавних пошта, види 65.12
64.12 64.120

64.2

Курирске дјелатности, сем дјелатности јавних пошта
Овај разред обухвата:
- Прикупљање, превоз и испоруку писмоносних пошиљки и пакета које обављају
предузећа која нису јавне поште, употребом једне или више врста сопственог
саобраћајног средства или средстава јавног превоза.
- Услуге испоруке на кућну адресу и брзе градске поште, те доставу робе
таксијем.
Телекомуникације

64.20 64.200

Телекомуникације
Овај разред обухвата:
- Пренос звука, слике или осталих информација кабловима, емитовањем, релејима
и сателитима:
• телефонска, телеграфска и телекс веза
• емитовање радио и телевизијских програма
• одржавање мреже
• услуге обезбјеђења приступа Интернету.
Овај разред искључује:
- Производњу радио и телевизијских програма чак и ако је у вези са емитовањем,
види 92.20

Подручје Ј

ФИНАНСИЈСКО ПОСРЕДОВАЊЕ

65

Финансијско посредовање, сем осигурања и пензионих фондова
Ова област обухвата:
- Дјелатност прикупљања и редистрибуције фондова (средстава), сем за сврхе
осигурања, пензионих фондова и обавезног социјалног осигурања
- Дјелатност с кредитним картицама сврстава се у складу с врстом дјелатности
издавача картица.

65.1

Монетарно посредовање
Ова грана обухвата:
- Прикупљање средстава у виду преносивих депозита.
65.11 65.110

Дјелатност Централне банке
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Остало монетарно посредовање
Овај разред је подијељен на два подразреда:
65.121

Дјелатност банака
Овај подразред обухвата:
- Финансијско посредовање монетарних институција, сем централних монетарних
институција.

65.122

Дјелатност штедионица
Овај подразред обухвата:
- Поштанске жиро и штедне банкарске активности.

65.2

Остало финансијско посредовање
Овај грана обухвата:
- Финансијско посредовање, сем посредовања које врше монетарне институције.
65.21 65.210

Финансијски закуп (лизинг)
Овај разред обухвата:
- Давање у закуп имовине на рок који приближно одговара вијеку трајања
имовине, а закупац стиче све бенефиције од њеног коришћења и преузима сав
ризик у вези са својином. Имовина може, али не мора на крају да буде пренесена
на закупца.
Овај разред искључује:
- Изнајмљивање имовине (лизинг) које се према врсти изнајмљене робе сврстава у
област 71

65.22

Остало кредитно посредовање
- Овај разред се односи на давање кредита институција које се не баве
монетарним посредовањем, и то:
- давање потрошачких кредита
- дугорочно финансирање индустрије
- посуђивање новца ван банкарског система
- давање кредита од хипотекарних кредитних институција које не узимају
депозите.
Овај разред је подијељен на два подразреда:
65.221

Микро-кредитне организације

65.222

Остало кредитно посредовање

65.23 65.230

Остало финансијско посредовање, д.н.
Овај разред обухвата:
- Остало финансијско посредовање које је у основи повезано са расподјелом
фондова, сем давања кредита:
• инвестирање у вриједносне хартије, као што су акције, обвезнице, мјенице,
заложнице и др.
• рад за сопствени рачун посредника вриједносних хартије
• инвестирање у имовину, превасходно за друге финансијске посреднике
• уговарање каматних и девизних конверзија (swap аранжмани), права опције и
других аранжмана за премошћавање ризика.
Овај разред искључује:
- Финансијски лизинг, види 65.21
- Посредовање вриједносним хартијама за рачун других, види 67.12
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- Промет, изнајмљивање и закуп некретнина, види 70
- Изнајмљивање, оперативни закуп (лизинг) машина и опреме, види 71
66

Осигурање и пензиони фондови, сем обавезног социјалног осигурања

66.0

Осигурање и пензиони фондови, сем обавезног социјалног осигурања
Ова област обухвата:
- Дугорочну и краткорочну расподјелу ризика, с елементима штедње или без њих
66.01 66.010

Животно осигурање
Овај разред обухвата:
- Осигурање и реосигурање живота, са знатним елементима штедње или без њих.

66.02 66.020

Пензиони фондови
Овај разред обухвата:
- Прибављање прихода за пензионе фондове.
Овај разред искључује:
- Програме обавезног социјалног осигурања, види 75.30
- Програме без давања доприноса гдје се фондови у великој мјери осигуравају из
јавних извора, види 75.12

66.03 66.030

67

Остало осигурање
Овај разред обухвата:
- Остало осигурање и реосигурање, сем осигурања живота:
• осигурање од несрећа и пожара
• здравствено осигурање
• осигурање имовине
• осигурање копненог, поморског, авио-саобраћаја и др.
• осигурање од новчаних губитака и осигурање од одговорности.
Помоћне дјелатности у финансијском посредовању
Ова област обухвата:
- Пружање услуга које саме нису финансијско посредовање, али које су укључене
или су у блиској вези са финансијским посредовањем.

67.1

Помоћне дјелатности у финансијском посредовању, сем осигурања и
пензионих фондова
67.11 67.110

Пословање финансијског тржишта
Овај разред обухвата:
- Пословање и надгледање финансијског тржишта:
• дјелатност берза вриједносних хартијa, берзе роба и др.

67.12 67.120

Посредовање у пословима с вриједносним хартијама
Овај разред обухвата:
- Посредовање вриједносним хартијама на финансијском тржишту за туђи рачун
(нпр. берзанско посредовање и др.) и активности у вези са тим
- Управљање активом.

Овај разред искључује:
- Пословање на финансијском тржишту за сопствени рачун, види 65.23
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Помоћне дјелатности у финансијском посредовању, д.н.
Овај разред обухвата:
- Помоћне дјелатности у финансијском посредовању, д.н.
• посредовање у вези са хипотекама
• мјењачнице и др.
Помоћне дјелатности за осигурање и пензионе фондове

67.20 67.200

Подручје К

Помоћне дјелатности за осигурање и пензионе фондове
Овај разред обухвата:
- Дјелатности укључене или повезане са осигурањем и пензионим фондовима,
сем финансијског посредовања:
• дјелатности агената осигурања
• дјелатности процјенитеља осигураног ризика и штете и др.
ПОСЛОВАЊЕ НЕКРЕТНИНАМА, ИЗНАЈМЉИВАЊЕ И ПОСЛОВНЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ
Ово подручје обухвата дјелатности које су углавном фокусиране на сектор
бизниса. Све дјелатности које су укључене у ову област могу да се обављају и у
домаћинству. То су изнајмљивање предмета за личну употребу и употребу у
домаћинствима, дјелатности везане за базе података, истражне и заштитне
дјелатности, правни послови, послови унутрашњег уређења или фотографске
активности.

70

Пословање некретнинама

70.1

Пословање некретнинама за сопствени рачун
70.11 70.110

Стварање нових некретнина за продају
Овај разред обухвата:
- Развој пројеката о некретнинама:
• повезивање финансијских, техничких и физичких средстава за реализацију
пројеката о некретнинама за каснију продају, за стамбене или друге зграде
Овај разред искључује:
- Рад на изградњи и развоју пројеката некретнина у који су укључене грађевинске
организације, види 45.2

70.12 70.120

Куповина и продаја некретнина за сопствени рачун
Овај разред обухвата:
- Куповину и продају сопствених некретнина:
• стамбене зграде и станове
• нестамбене зграде
• земљиште и др.
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Изнајмљивање некретнина за сопствени рачун
70.20 70.200

Изнајмљивање некретнина за сопствени рачун
Овај разред обухвата:
- Изнајмљивање и управљање сопственим некретнинама:
• стамбене зграде и станове
• нестамбене зграде, укључујући изложбене просторе
• земљиште и др.
Овај разред искључује:
- Дјелатност хотела, соба за издавање, кампова, камп-приколица и других
нестамбених објеката или објеката за краткотрајни боравак, види 55

70.3

Пословање некретнинама преко посредника
70.31 70.310

Агенције за некретнине
Овај разред обухвата:
- Посредовање у куповини, продаји, изнајмљивању и процјени некретнина.

70.32 70.320

Управљање некретнинама преко посредника
Овај разред обухвата:
- Агенције за прикупљање станарине
- Управљање и одржавање некретнина, кућепазитељске услуге као што су:
• портирске услуге
• функционално одржавање
• чишћење и одржавање заједничких просторија
• управљање и контролисање система гријања, климатизације и вентилације
• ситније поправке.

71

Изнајмљивање машина и опреме без руковаоца и изнајмљивање предмета
за личну употребу и домаћинство
Ова област обухвата:
- Оперативни лизинг (давање у закуп), обично на дуги рок.
Ова област искључује:
- Финансијски лизинг (давање у закуп), обично као специјални облик кредита, види
65.21

71.1

Изнајмљивање аутомобила
71.10 71.100

Изнајмљивање аутомобила
Овај разред обухвата:
- Изнајмљивање и оперативни лизинг приватних возила и камиона или комбија,
носивости до 3,5 тона, без возача
- Давање у закуп путничких возила без возача.
Овај разред искључује:
- Финансијски лизинг, види 65.21
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71.2

Изнајмљивање осталих саобраћајних средстава
71.21 71.210

Изнајмљивање осталих копнених саобраћајних средстава
Овај разред обухвата:
- Изнајмљивање и оперативни лизинг копнених саобраћајних средстава без возача
(сем аутомобила):
• жељезничка возила
• камиони, трактори, приколице и полуприколице
• мотоцикли, каравани, камп кућице и др.
- Изнајмљивање контејнера
- Изнајмљивање палета.

71.22 71.220

Овај разред искључује:
Изнајмљивање или давање у закуп (лизинг) возила или камиона с возачем, види
60.2
Финансијски лизинг, види 65.21
Изнајмљивање контејнера за смјештај и канцеларије види 71.32
Изнајмљивање бицикла, види 71.40

Изнајмљивање средстава за превоз воденим путевима
Овај разред обухвата:
- Изнајмљивање и оперативни лизинг средстава, у комерцијалне сврхе, за превоз
воденим путевима као што су комерцијални чамци и бродови, без руковаоца.
Овај разред искључује:
- Изнајмљивање средстава за превоз воденим путевима, с руковаоцем, види 61
- Финансијски лизинг, види 65.21
- Изнајмљивање чамаца за забаву, види 71.40

71.23 71.230

Изнајмљивање ваздушних саобраћајних средстава
Овај разред обухвата:
- Изнајмљивање и оперативни лизинг ваздушних саобраћајних средстава без
посаде.
Овај разред искључује:
- Изнајмљивање ваздушних саобраћајних средстава с посадом, види 62
- Финансијски лизинг, види 65.21

71.3

Изнајмљивање осталих машина и опреме
71.31 71.310

Изнајмљивање пољопривредних машина и опреме
Овај разред обухвата:
- Изнајмљивање и оперативни лизинг машина и опреме за пољопривреду и
шумарство, без руковаоца
- Изнајмљивање производа произведених у грани 29.3, као што су
пољопривредни трактори и др.
Овај разред искључује:
- Изнајмљивање машина и опреме за пољопривреду и шумарство, с руковаоцем,
види 01.4
- Финансијски лизинг, види 65.21

170

Класификација дјелатности Босне и Херцеговине
Шифра дјелатности

71.32 71.320

Назив и опис дјелатности

Изнајмљивање машина и опреме за грађевинарство
Овај разред обухвата:
- Изнајмљивање и оперативни лизинг (давање у закуп) машина и опреме за
грађевинарство без руковаоца
- Изнајмљивање скела и радних платформи, без монтаже и демонтаже
- Изнајмљивање контејнера за смјештај и канцеларијске сврхе.
Овај разред искључује:
- Изнајмљивање машина и опреме за грађевинарство с руковаоцем, види 45.50
- Финансијски лизинг, види 65.21

71.33 71.330

Изнајмљивање канцеларијских машина и опреме, укључујући и рачунаре
Овај разред обухвата:
- Изнајмљивање и оперативни лизинг (давање у закуп) канцеларијских машина и
опреме, укључујући рачунаре, без руковаоца:
• рачунара и опреме
• машина за умножавање, писаћих машина и машина за обраду текста
• рачуноводствених машина и опреме и др.
Овај разред искључује:
- Финансијски лизинг, види 65.21

71.34 71.340

Изнајмљивање осталих машина и опреме, д.н.
Овај разред обухвата:
- Изнајмљивање и оперативни лизинг (давање у закуп) осталих машина и опреме
без руковаоца, д.н:
• мотори, турбине и алатне машине
• опрема за рударство и нафтна поља
• професионална радио, телевизијска и телекомуникациона опрема
• мјерна и контролна опрема
• остале научне, комерцијалне и индустријске машине.

71.4

Овај разред искључује:
Финансијски лизинг, види 65.21
Изнајмљивање машина и опреме за пољопривреду, види 71.31
Изнајмљивање машина и опреме за грађевинарство, види 71.32
Изнајмљивање канцеларијских машина и опреме, укључујући и рачунаре, види
71.33
Изнајмљивање предмета за личну употребу и домаћинство, д.н.

71.40 71.400

Изнајмљивање предмета за личну употребу и домаћинство, д.н.
Овај разред обухвата:
- Изнајмљивање непоменутих предмета за личну употребу, домаћинство или
индустрију:
• текстил, одјевни предмети и обућа
• намјештај, керамика и стакло, кухињско и стоно посуђе и прибор
• електрични уређаји и др. за кућне потребе
• чамци за забаву
• бицикли
• спортска опрема
• накит, музички инструменти, сценографија и костими
• књиге, новине и часописи
• видео-врпце, плоче, CD, DVD и др.

171

Класификација дјелатности Босне и Херцеговине
Шифра дјелатности

Назив и опис дјелатности

• машине и опрема за активности "уради сам", ручни алат
• цвијеће, биље и др.
Овај разред искључује:
- Изнајмљивање путничких аутомобила и комби-возила, мотоцикла, каравана и
приколица, види 71.1 и 71.2
- Изнајмљивање књига, новина и часописа, видео-врпци, плоча и DVD из
библиотека, види 92.51
- Изнајмљивање рубља, радних одјела и сличних предмета у праоницама рубља,
види 93.01
72

Рачунарске и сродне дјелатности

72.1

Пружање консултантских услуга у вези с рачунарском опремом (хардвер)
72.10 72.100

Пружање консултантских услуга у вези с рачунарском опремом (хардвер)
Овај разред обухвата:
- Пружање савјета о типу и конфигурацији рачунарске опреме и примјени
припадајућег софтвера:
• анализа потреба и проблема корисника и предлагање најбољих рјешења

72.2

Пружање софтверских услуга и израда софтвера
72.21 72.210

Израда софтвера
Овај разред обухвата:
- Развој, производњу, испоруку и израду документације готових типских
програма тј. софтвера (који нису израђени нити прилагођени појединачном
купцу, већ су серијски произведени за широко тржиште).

72.22 72.220

Остале консултантске услуге и израда софтвера
Овај разред обухвата:
Анализу, дизајнирање и програмирање готових система
Анализирање захтјева и проблема корисника, давање савјета о најбољим
рјешењима
Развој, производњу, испоруку и израду документације за програме (софтвер)
наручене од специјалних корисника
Писање програма према захтјеву корисника
Дизајнирање wеб страница.

-

Овај разред искључује:
- Умножавање типских програма (софтвер), види 22.33
- Савјете о софтверу који су пратећи уз рачунарску опрему, види 72.10
72.3

Обрада података
72.30 72.300

Обрада података
Овај разред обухвата:
- Дјелатности везане за базе података: давање података по одређеном редосљеду
или низу, преко он-лине преузимања или тако да буду доступни свим
корисницима или ограниченом броју корисника, рачунарско управљање,
сортирани тј. уређени по захтјеву
- Обрада података уз употребу корисниковог или сопственог програма:
• комплетна обрада података
• услуге уношења података
• скенирање докумената
- Управљање и рад на системима за обраду података који припадају другима
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- Управљање и рад на опреми за обраду података који припадају другима, на
сталној основи
- Web hosting.
72.4

Израда и управљање базама података
72.40 72.400

Израда и управљање базама података
Овај разред обухвата:
- Активности везане за израду и управљање базама података:
• Он-лине публиковање база података
• Он-лине публиковање директоријума и листе слања (mailing лист)
• Остало online публиковање
• Портали за претраживање weba
Овај разред искључује:
Интернет публиковање које је у вези са другим врстама издавачких
дјелатности, види 22

72.5

Одржавање и поправка канцеларијских, рачунских и рачунарских машина
72.50 72.500

72.6

Одржавање и поправка канцеларијских, рачунских и рачунарских машина
Остале сродне рачунарске дјелатности

72.60 72.600
73

Остале сродне рачунарске дјелатности
Истраживање и развој
Ова област обухвата три врсте дјелатности у домену истраживања и развоја:
- Базна истраживања: експериментални и теоријски рад који се обавља
превасходно са циљем стјецање нових знања о темељним појавама и
чињеницама, без конкретне примјене или употребе
- Примијењена истраживања: оригинална истраживања предузета ради стјецања
нових знања, директно усмјерених према одређеном практичном циљу
- Експериментални развој: систематски рад, заснован на постојећим знањима
добијеним из истраживања и/или практичног искуства, усмјерен на производњу
нових материјала, производа и уређаја, увођење нових процеса, система и услуга
и на битно побољшање оних који се већ производе или су већ уведени у праксу
- Мултидисциплинарна истраживања и развој.
Истраживање и експериментални развој у природним, техничким и
технолошким наукама

73.1
73.10

Истраживање и експериментални развој у природним, техничким и
технолошким наукама
Овај разред је подијељен на два подразреда:
73.101

Истраживање и експериментални развој у природним наукама
Овај подразред обухвата:
- Систематски рад и креативни напор на претходно дефинисане три врсте
истраживања и развоја у природним наукама: математици, физици, астрономији,
хемији, биологији, медицини, геологији и др., с циљем да се увећају знања и
побољша њихова примјена.
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73.2

Назив и опис дјелатности

Истраживање и експериментални развој у техничким и технолошким
наукама
Овај подразред обухвата:
- Систематски рад и креативни напор на претходно дефинисане три врсте
истраживања и развоја у пољопривреди, рударству, грађевинарству,
архитектури, геодезији, електротехници, електроници, машинству с циљем да
се увећају знања и побољша њихова примјена.
Истраживање и експериментални развој у друштвеним и хуманистичким
наукама

73.20

Истраживање и експериментални развој у друштвеним и хуманистичким
наукама
Овај разред је подијељен на два подразреда:
73.201

Истраживање и експериментални развој у друштвеним наукама
Овај подразред обухвата:
- Систематски рад и креативни напор на претходно дефинисане три врсте
истраживања и развоја у друштвеним наукама, тј. праву, економији,
социологији, психологији, статистици с циљем да се увећају знања и побољша
њихова примјена.

73.202

Истраживање и експериментални развој у хуманистичким наукама:
Овај подразред обухвата:
- Систематски рад и креативни напор на претходно дефинисане три врсте
истраживања и развоја у хуманистичким наукама, тј. филозофији, филологији,
умјетности, археологији, етнологији, педагогији и лингвистици, с циљем да се
увећају знања и побољша њихова примјена.
Овај разред искључује:
- Истраживање тржишта, види 74.13

74

Остале пословне дјелатности

74.1

Правне, рачуноводствене, књиговодствене и ревизионе дјелатности;
савјетодавни послови у вези пореза, истраживање тржишта, испитивање
јавног мнијења; консалтинг; управљање холдинг друштвима
74.11

Правни послови
Овај разред је подијељен на два подразреда:
74.111

Адвокатски послови
Овај подразред обухвата:
- Правно заступање интереса једне странке против интереса друге странке
пред судом или пред другим правним органима, под надзором
лица која су чланови адвокатске коморе:
• савјетовање или заступање у грађанским споровима
• савјетовање или заступање у кривичним случајевима
• савјетовање или заступање у споровима везаним за радне односе
- опште савјетовање и препоруке, припремање правних докумената:
• уговора о оснивању пословних субјеката, уговора о партнерству и сличних
докумената у вези са оснивањем пословних субјеката
• патената и ауторских права
• припремање тапија, тестамената и старатељства.
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Остали правни послови
Овај подразред обухвата:
- Активност јавних биљежника, мировних судија, арбитара, ревизора, вјештака и
др.
Овај разред искључује:
- Активности судова, види 75.23

74.12 74.120
-

Рачуноводствени, књиговодствени и ревизиони послови; савјетодавни
послови у вези са порезом
Овај разред обухвата:
Евидентирање комерцијалних трансакција пословних или других јединица
Припрему финансијских извјештаја,
провјеру и верификацију њихове
исправности
Припремање личних и пословних пријава за плаћање пореза
Савјетодавне активности и заступање (сем правног) клијената пред пореским
органима и др.

Овај разред искључује:
- Савјетодавне послове као што су организовање рачуноводственог система,
програма за књиговодство трошкова и поступака буџетске контроле, види
74.14
- Наплату рачуна, види 74.87
74.13 74.130

Истраживање тржишта и испитивање јавног мнијења
Овај разред обухвата:
- Истраживање могућности тржишта, прихватање и упознавање производа и
куповних навика потрошача ради промоционе продаје и развоја нових
производа, укључујући и статистичку анализу резултата
- Испитивање јавног мнијења о политичким, економским и социјалним питањима
и њихова статистичка анализа.

74.14 74.140

Пословни и менаџмент консалтинг
Овај разред обухвата:
- Давање савјета, усмјеравање или оперативну помоћ пословним и јавним
службама:
• односи и комуникација са јавношћу
• организовање рачуноводствених система, програма за књиговодство трошкова и
поступака буџетске контроле
• савјети и помоћ пословним и јавним службама у планирању, организацији,
ефикасности и контроли, информисању управе и др.
• савјети за управљање као што су савјети које фармама дају агрономи и
агроекономисти.

74.15 74.150

Управљање холдинг друштвима
Овај разред обухвата:
- Активности управљања холдинг компанијама које се превасходно баве
руковањем и чувањем вриједносних хартије компанија и предузећа,
превасходно са циљем да обезбиједе већинску својину или које имају утицај на
одлуке управе
- Активности дирекција, централизованих административних канцеларија и
сличних административних јединица које обављају административне послове,
надгледају и управљају осталим јединицама у саставу компаније или предузећа
и које обично имају одлучујућу улогу у стратешком или организационом
планирању или доношењу одлука на нивоу компаније или предузећа.
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74.2

Архитектонске и инжињерске дјелатности и техничко савјетовање
74.20 74.200

Архитектонске и инжињерске дјелатности и техничко савјетовање
Овај разред обухвата:
- Савјетовање и архитектонске послове:
• пројектовање грађевинских и других објеката
• надзор над изградњом
• урбанистичко и просторно планирање и пројектовање
- Пројектовање машина и индустријских постројења
- Инжињеринг, руковођење пројектнима и техничке дјелатности:
• пројекти на подручју нискоградње, хидроградње, саобраћаја
• израда и извођење пројеката из подручја електротехнике, енергетике,
рударства, хемије, машинства и индустрије, системски инжињеринг и
безбједносни инжињеринг
• израда инвестиционе документације, израда технолошке документације и
технички надзор
- Израда пројекта за кондиционисање ваздуха, хлађење, пројекта санитарне
контроле и контроле загађивања и пројекта акустичности
- Геолошке и истраживачке дјелатности:
• површинско мјерење и посматрање, намијењено за пружање информација о
подземним структурама и локацији подземних налазишта нафте, земног гаса,
минерала и подземних вода
- Прогноза времена
- Геодетска истраживања:
• премјеравање терена
• хидрографско мјерење
• исподповршинско мјерење
• премјеравање граница
• картографско и просторно снимање и информисање укључујући ваздушно
фотографисање
• индустријско и грађевинско премјеравање
- Активности техничких консултаната, сем инжињера.

74.3

Овај разред искључује:
Површинско и дубинско тест бушење, види 45.12
Дјелатности консултаната за рачунаре, види 72
Активности на истраживању и развоју, види 73
Техничко испитивање, види 74.30
Пројекте унутрашњег уређења, види 74.87
Техничко испитивање и анализа

74.30 74.300
-

Техничко испитивање и анализа
Овај разред обухвата:
Мјерења и анализе у вези са чистоћом воде или ваздуха, мјерење
радиоактивности и сл.; анализе могућих загађивача, као што су дим или отпадне
воде
Испитивање хигијенске исправности хране, укључујући ветеринарско
испитивање и контролу у вези са производњом хране
Испитивање снаге и прекида рада мотора (испадања из строја)
Испитивање прорачуна за грађевинске елементе
Издавање цертификата за бродове, ваздухоплове, моторна возила, посуде под
притиском, нуклеарна постројења
Периодички технички прегледи моторних возила ради безбједности на путу
Испитивање и контрола квалитета текстила и текстилних производа, коже и
производа од коже
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- Анализа и контрола квалитета уља за трафо станице.
74.4
74.40
•
•
•
•

Реклама и пропаганда
Реклама и пропаганда
Овај разред обухвата:
Креирање и провођење пропагандних активности (рекламне кампање):
креирање и постављање реклама на отвореном простору, нпр. рекламних табли,
панела, огласних табли, излога и изложбених дворана, осликавање кола и
аутобуса и др.
медијско представљање, тј. продаја термина и простора за различита медијска
оглашавања
рекламирање из ваздуха
дистрибуција или испорука пропагандног материјала или узорака обезбјеђивање
простора за пропаганду и др.
Овај разред је подијељен на два подразреда:

74.401

Приређивање сајмова

74.402

Остале услуге рекламе и пропаганде

74.5

Овај разред искључује:
Штампање пропагандног материјала, види 22.22
Истраживање тржишта, види 74.13
Комуникацију са јавношћу, види 74.14
Израду рекламних фотографија, види 74.81
Производњу комерцијалних порука за радио, телевизију и филм, види 92
Посредовање у запошљавању

74.50 74.500
•
•
•
•

Посредовање у запошљавању
Овај разред обухвата:
Тражење радника, избор, упућивање и контакт с потенцијалним послодавцем
или будућим запослеником:
формулисање описа послова
испитивање и селекција кандидата
провјеравање референци и др.
Проналажење стручних кадрова и њихово запошљавање (headhunters)
Уговарање рада:
обезбјеђивање другима, превасходно на привременој основи, радника које плаћа
агенција.

Овај разред искључује:
- Дјелатност уговарања послова за радника на пољопривредним газдинствима,
види 01.4
- Дјелатност личних посредника за позоришни или умјетнички ангажман, види
74.87
- Дјелатност у вези са снимањем филмова, са телевизијом или позориштима,
92.72
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74.6

Истражне и заштитне дјелатности
74.60 74.600
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

Истражне и заштитне дјелатности
Овај разред обухвата:
Тражење изгубљених лица
Активности приватних истражилаца
Активности присмотре и чувања и остале заштитне активности:
транспорт драгоцјености
тјелесна заштита
уличне патроле, чување и надгледање стамбених зграда, канцеларија, фабрика,
градилишта, хотела, позоришта, дискотека, спортских стадиона, тржних центара
и др.
активности детектива у трговачким робним кућама и радњама
праћење помоћу механичких и електронских заштитних уређаја и др.
активности заштите у области јавног транспорта, као што је преглед пртљага и
путника на аеродромима, као и активности контроле у возовима и подземној
жељезници
рад сервисних телефонских и сличних уређаја за даљински контролисани
надзор/инспекцију техничке опреме
анализа и класификација аларма (одлучивање да ли је неки аларм лажан или
није) и позивање полиције, ватрогасаца, хитне помоћи и сл.
дјелатност спровођења истраге
Давање савјета о заштити и безбједности у области индустрије, домаћинстава и
јавног сектора
Безбједносно разбијање информација за пренос преко било ког медија.

Овај разред искључује:
- Постављање алармних система, види 45.31
- Истраживања у вези са осигурањем, види 67.20
74.7

Чишћење објеката
74.70 74.700
-

Чишћење објеката
Овај разред обухвата:
Унутрашње чишћење зграда свих врста, укључујући и канцеларије фабрике,
радње, установе и друге пословне и професионалне просторије, као и стамбене
зграде са више станова
Чишћење прозора
Чишћење димњака, камина, пећи, шпорета, пећи за спаљивање отпада, котлова,
вентилационих и издувних уређаја и др.
Чишћење индустријских машина
Чишћење боца
Дезинфекцију, дезинсекцију, дератизацију и уништавање свих штеточина у
зградама, на бродовима, у возовима и др.
Чишћење бродова, возова, аутобуса, авиона и др.
Чишћење унутрашњости цестовних и бродских танкера.

Овај разред искључује:
- Заштиту од штеточина у пољопривреди, види 01.41
- Чишћење паром и пијеском и сличне активности у вези са спољашњим
чишћењем зграда, види 45.45
- Чишћење тепиха и других прекривача за под, драперија и завјеса, види 93.01
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74.8

Остале пословне дјелатности, д.н.
74.81 74.810
•
•
•
•
•
-

Фотографске услуге
Овај разред обухвата:
Израду фотографија за комерцијалне сврхе и грађане:
портрет фотографија за пасоше, школе, вјенчања и др.
фотографија за публицистику, комерцијалне, јавне, модне, туристичке и друге
сврхе
Фотографисање из ваздуха
Обраду филмова:
развијање, умножавање или увећавање са негатива које су донијели клијенти
или за потребе филмске дјелатности
израда слајдова
копирање, рестаурација или ретуширање старих фотографија
Рад аутомата за фотографисање.

Овај разред искључује:
- Обраду филмова у филмским и телевизијским студијима, види 92.11
74.82 74.820
•
•
-

Услуге паковања
Овај разред обухвата:
Услуге паковања за туђ рачун, без обзира захтијевају ли или не захтијевају
аутоматизоване поступке:
паковање меса
безбједносно паковање фармацеутских препарата
Флаширање течности, укључујући и пића и храну
паковање чврстих производа (вакумирано паковање, прекривање фолијом и др.)
Етикетирање, маркирање и утискивање знакова
паковање пошиљки, увијање поклона и др.

Овај разред искључује:
- паковање у оквиру саобраћајне дјелатности, види 63.40
74.85 74.850
•
•
-

Секретарске и преводилачке дјелатности
Овај разред обухвата:
Стенографију, преписивање и руковање поштом:
Рад на писаћој машини или рачунару
остале секретарске активности као што су преписивање записа с врпце, дискова,
исправке и др.
Копирање, фото-копирање и сличне активности
Адресирање коверти, улагање, печаћење и слање поште, састављање адресара за
слање поште и др., укључујући и за пропагандни материјал
Усмено и писмено превођење
Исправљање (коректура).

Овај разред искључује:
- Изградњу база података, види 72.40
- Књиговодствене активности, види 74.12
74.86 74.860

Дјелатности позивних центара
Овај разред обухвата:
- Услуге техничког посредовања за туђи рачун на успостављању веза и пружању
услуга клијентима

179

Класификација дјелатности Босне и Херцеговине
Шифра дјелатности

Назив и опис дјелатности

- Долазни позивни центри, аутоматско јављање на позив клијената користећи
аутоматску дистрибуцију позива, компјутерски интегрисане телефоне или
интерактивни систем говорних порука у циљу:
• набавки (поруџбе)
• давања инфромација о производима
• рјешавања притужби
• одлазни позивни центри за обављање продајних или маркетинг активности које
су усмјерене према клијентима са циљем:
• истраживања тржишта
• директног маркетинга
• провјеравања адреса.
74.87 74.870
-

-

Остале пословне дјелатности, д.н.
Овај разред обухвата:
Наплату рачуна, процјену кредитне способности појединаца или фирми и
процјену кредитне способности за обављање послова
Пословно посредовање тј. договарање куповине или продаје мањих или
средњих предузећа, укључујући и приватну праксу (адвокатске канцеларије,
ординације и сл.)
Активности процјењивања, сем за некретнине и осигурање
Очитавање струје, воде и гаса
Дјелатност консултаната, сем техничара и инжињера
Услуге графичких дизајнера
Модно дизајнирање тканина, одјеће, обуће, накита, намјештаја и других
елемената унутрашњег уређења, као и модних предмета за личну употребу и
употребу у домаћинству
Дјелатности организатора сајмова, изложби и конгреса
Активности с трговачким маркицама (купонима)
Дјелатности дизајнера и аранжера унутрашњег уређења
Дјелатности дизајнера штандова
Активности агената и агенција за потребе појединаца ради њиховог ангажовања
у филмовима, позоришним представама или другим забавним или спортским
атракцијама, као и пласман књига, умјетничких дјела, фотографија и др.,
издавачима, произвођачима и др.
Дјелатност самосталних аукционара
Дјелатност посредника при регистрацији моторних возила.

Овај разред искључује:
- Пројектовање машина и индустријских постројења, види 74.20
- Приказ реклама и друге врсте дизајнирања реклама, 74.40
Подручје L

ДРЖАВНА УПРАВА
ОСИГУРАЊЕ

И

ОДБРАНА;

ОБАВЕЗНО

СОЦИЈАЛНО

Ово подручје обухвата дјелатности које нормално обавља јавна управа тј.
владина администрација. Правни или институционални статус сам по себи није
одлучујући фактор. Ова област обухвата јединице које су дио локалних или
централних јавних владиних органа која омогућавају правилно функционисање
администрације цијелог друштва.
Ово подручје обухвата:
Превасходно: правосуђе, одбрану, полицију, спољашње послове итд.
На другом мјесту: општу администрацију (тј. извршну, законодавну,
финансијску администрацију на свим нивоима власти) и надзор у области
друштвеног и привредног живота.
Коначно: Управљање системом обавезног социјалног осигурања.
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Дјелатности које су класификоване на другим мјестима у NACE класификацији
не спадају у област 75 чак и ако их обавља јавна администрација. Нпр.
администрација образовног система (тј. прописи, провјере, наставни планови и
програми) спада у област 75, док сама настава не спада (80: Образовање),
затвор или војна болница су класификовани у област здравства (85: Здравствени
и социјални рад), а канализација и уклањање отпада су класификовани у област
90 (Уклањање отпадних вода, одвоз ђубрета санитарне и сличне дјелатности).
75

Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

75.1

Државна управа, економска и социјална политика заједнице
75.11
•
•
•
•
•
-

75.12

Дјелатност државне управе
Овај разред се односи на законодавну и извршну власт државних органа на свим
нивоима (држава, ентитет, кантон, град, општина)
Администрација и надзор над фискалним пословима:
функционисање пореског система
наплата царина и пореза на производе и истраживање пореских и других
прекршаја
управа царина
Извршење буџета и управљање јавним фондовима и дуговима:
прикупљање и пријем новца и контрола његовог трошења
праћење и контрола новчане понуде
Управљање и обављање свеукупног економског и друштвеног планирања и
дјелатности статистичких и социолошких служби на различитим нивоима
власти.
Овај разред је подијељен на седам подразреда:

75.111

Законодавна, извршни и други органи државне власти

75.112

Законодавна, извршни и други органи власти ентитета

75.113

Законодавна, извршни и други органи власти дистрикта

75.114

Законодавна, извршни и други органи кантоналне или регионалне власти

75.115

Представничка, извршни и други органи градске власти

75.116

Представничка, извршни и други органи локалне-општинске власти

75.117

Дјелатност осталих општих јавних служби, д.н.
Регулисање дјелатности јавних установа које обезбјеђују заштиту здравља,
образовање, културне услуге и друге друштвене услуге, сем обавезног
социјалног осигурања
- Овај разред се односи на управљање државних органа програмима чији је циљ
унапређење здравља, образовања, културе, спорта, рекреације, заштите околине
и становања, социјалних услуга и др.
Овај разред је подијељен на пет подразреда:
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75.121

Регулисање дјелатности јавних установа које обезбјеђују заштиту здравља,
образовање, културне услуге и друге друштвене услуге, сем обавезног
социјалног осигурања на нивоу државе

75.122

Регулисање дјелатности јавних установа које обезбјеђују заштиту здравља,
образовање, културне услуге и друге друштвене услуге, сем обавезног
социјалног осигурања на нивоу ентитета

75.123

Регулисање дјелатности јавних установа које обезбјеђују заштиту здравља,
образовање, културне услуге и друге друштвене услуге, сем обавезног
социјалног осигурања на нивоу дистрикта

75.124

Регулисање дјелатности јавних установа које обезбјеђују заштиту здравља,
образовање, културне услуге и друге друштвене услуге, сем обавезног
социјалног осигурања на кантоналном или регионалном нивоу

75.126

Регулисање дјелатности јавних установа које обезбјеђују заштиту здравља,
образовање, културне услуге и друге друштвене услуге, сем обавезног
социјалног осигурања на локалном - општинском нивоу
-

75.13
•
•
-

Овај разред искључује:
Дјелатност обавезног социјалног осигурања, види 75.30
Дјелатност образовања, види 80
Дјелатност здравствене заштите становништва, види 85.1
Канализација, уклањање ђубрета и отпадака и санитарне услуге, види 90
Дјелатност библиотека, јавних архива, музеја и других културних установа,
види 92.5
Спортске и друге рекреативне активности, види 92.6 и 92.7
Регулисање и допринос успјешнијем пословању привреде
Овај разред се односи на:
Јавну управу и уређивање различитих економских сектора:
пољопривреда, коришћење земљишта, енергетика и рударство,
инфраструктура, саобраћај, комуникације, хотели, туризам и др.
Управљање општим пословима у области рада
Остваривање политике регионалног развоја.
Овај разред је подијељен на пет подразреда:

75.131

Регулисање и допринос успјешнијем пословању привреде на нивоу државе

75.132

Регулисање и допринос успјешнијем пословању привреде на нивоу
ентитета

75.133

Регулисање и допринос успјешнијем пословању привреде на нивоу
дистрикта

75.134

Регулисање и допринос успјешнијем пословању привреде на нивоу кантона
или регије

75.136

Регулисање и допринос успјешнијем пословању привреде на локалном општинском нивоу.
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75.14

•
•
•
•
•
•

Помоћне услужне дјелатности за функционисање владе
Овај разред се односи на:
Опште персоналне послове и услуге општих служби:
управљање и рад општих персоналних служби без обзира да ли су повезани са
неком специфичном функцијом или нису
развој и примјена опште персоналне политике и поступака који се односе на
избор и унапређења, методе оцјењивања, опис послова, оцјену и класификовање
особља, примјену и контролу закона о јавним службама и др.
Управљање, рад и подршка раду државних органа:
централизоване услуге набавке и снабдијевања
одржавање и архивирање државне документације и архиве
управљање зградама, изнајмљеним или у својини владе
управљање централним бироима (дирекцијама) и другим општим службама које
нису у непосредној вези са неком специфичном функцијом државе
Овај разред је подијељен на пет подразреда:

75.141

Помоћне активности за функционисање владе на нивоу државе

75.142

Помоћне активности за функционисање владе на нивоу ентитета

75.143

Помоћне активности за функционисање владе на нивоу дистрикта

75.144

Помоћне активности за функционисање владе на нивоу кантона или регије

75.146

Помоћне активности за функционисање владе на локалном - општинском
нивоу
Овај разред искључује:
- Активност историјских архива, види 92.51
Дјелатности везане за обезбјеђивање услуга за земљу у цјелини

75.2
75.21 75.210

75.22
•
•
•
•
•

Спољашњи послови
Овај разред обухвата:
Управљање и вођење Министарства спољашњих послова, дипломатских и
конзуларних представништава у иностранству или при међународним
организацијама
Управљање, вођење и подршку службама за културу и информисање
намијењеним за ширење информација и културе ван националних граница
Пружање помоћи страним земљама, без обзира да ли је упућена преко
међународних организација или не
Пружање војне помоћи страним земљама
Управљање спољашњом трговином, међународним финансијским и иностраним
техничким пословима
Међународну помоћ, као што су програми за избјеглице или помоћ гладнима.
Послови одбране
Овај разред обухвата:
Управљање, надзор и вођење војних одбрамбених послова за копнене, водене и
ваздушне одбрамбене снаге као што су:
борбене снаге копнене војске, морнарице и ваздухопловства
инжињерске, саобраћајне, комуникационе, обавјештајне, људске, материјалне и
друге неборбене снаге и команде
резервне и помоћне снаге одбрамбеног система
снабдијевање опремом, средствима, потрепштинама и др.
здравствена заштита војног особља на терену
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- Управљање, вођење и подршка цивилним одбрамбеним снагама
- Подршка и израда планова за непредвиђене ситуације и извођење вјежби у које
су укључене цивилне установе и становништво.
Овај разред је подијељен на два подразреда:
75.221

Послови одбране на нивоу државе

75.222

Послови одбране на нивоу ентитета
Овај разред искључује:
- Пружање војне помоћи страним земљама, види 75.21
- Активности војних судова, види 75.23
- Обезбјеђење нужног снабдијевања у земљи у случају мирнодопских несрећа,
види 75.24
- Образовање у војним школама и академијама, види 80
- Активности војних болница, види 85.11

75.23

Судске и правосудне дјелатности
Овај разред се односи на:
- Управљање и вођење административних, грађанских и кривичних судова,
војних судова и правосудног система
- Рад затвора и казнено-поправних завода
- Рад завода за рехабилитацију
Овај разред је подијељен на пет подразреда:
75.231

Судске и правосудне дјелатности на нивоу државе

75.232

Судске и правосудне дјелатности на нивоу ентитета

75.233

Судске и правосудне дјелатности на нивоу дистрикта

75.234

Судске и правосудне дјелатности на нивоу кантона или регије

75.236

Судске и правосудне дјелатности на локалном - општинском нивоу
Овај разред искључује:
- Савјетовање и заступање у грађанским, кривичним и осталим споровима, види
74.11
- Активности затворских школа, види 80
- Активности затворских болница, види 85.11

75.24

Јавна безбједност, чување јавног реда и мира
Овај разред се односи на:
- Управљање и рад редовних и помоћних полицијских снага које издржавају јавне
власти, затим лучких, граничних и обалских стража и других специјалних
полицијских снага, укључујући и регулисање саобраћаја, регистрацију странаца,
рад полицијских лабораторија и вођење евиденције о ухапшенима
- Обезбјеђење нужног снабдијевања у земљи у случају мирнодопских несрећа.
Овај разред је подијељен на пет подразреда и обухвата:
75.241

Јавну безбједност; чување јавног реда и мира на нивоу државе

75.242

Јавну безбједност; чување јавног реда и мира на нивоу ентитета

75.243

Јавну безбједност; чување јавног реда и мира на нивоу дистрикта
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75.244

Јавну безбједност; чување јавног реда и мира на кантоналном или
регионалном нивоу

75.246

Јавну безбједност; чување јавног реда и мира на локалном - општинском
нивоу
Овај разред искључује:
Управљање и рад војних оружаних снага, види 75.22

75.25 75.250

Дјелатност ватрогасних јединица
Овај разред обухвата:
- Гашење пожара и заштиту од пожара:
• управљање и рад сталних и помоћних ватрогасних бригада које се финансирају
из буџета у борби против пожара, спречавању пожара, спашавању људи и
животиња, пружању помоћи у цивилним несрећама, поплавама, саобраћајним
несрећама и др.
Овај разред искључује:
- Заштиту од пожара у шумарству, види 02.02
- Приватне службе за гашење и спречавање пожара у фабрикама, види подручје
D
- Гашење и спречавање пожара на аеродромима, види 63.23
- Гашење и спречавање пожара у оквиру одбрамбених снага, види 75.22

75.3

Обавезно социјално осигурање
75.30 75.300
•
•
•

Обавезно социјално осигурање
Овај разред обухвата:
Обавезно социјално осигурање:
инвалидско и пензионо осигурање
здравствено осигурање, осигурање од повреда на раду и осигурање
незапослених
осигурање породиља, лица неспособних за рад и др.

Овај разред искључује:
- Необавезно социјално осигурање, види 66.0
- Услуге социјалне помоћи и социјални рад, види 85.3
Подручје М

ОБРАЗОВАЊЕ

80

Образовање
Ова област обухвата:
- Јавно и приватно образовање свих нивоа и за све струке, без обзира на то да ли
се обавља усмено или дописно или путем радија и телевизије:
• образовање у различитим институцијама редовног школског система, на
различитим нивоима, образовање одраслих, програми описмењавања и др.
• за сваки ниво основног образовања разреди обухватају и специјално образовање
ученика ометених у физичком или психичком развоју
• образовање одраслих које је по садржају слично редовном образовању на неком
специфичном нивоу разврстава се у тај специфични ниво образовања
• образовање по посебном програму за развијање одређених склоности (музика,
балет и др.)
- Остале врсте образовања као што је обука возача.
Ова област искључује:
- Образовање намијењено превасходно рекреацији као што су бриџ или голф, види
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92
80.1

Основно образовање
80.10

Основно образовање
Овај разред је подијељен на четири подразреда:
80.101

Предшколско образовање
Овај подразред обухвата:
- Предшколско образовање (образовање које претходи првом степену).

80.102

Основно образовање
Овај подразред обухвата:
- Основно образовање (образовање првог степена).

80.103
80.104

Образовање дјеце ометене у развоју
Остало основно образовање
Овај подразред обухвата:
- Образовање по посебном програму за развијање одређених склоности (музика,
балет и др.).
Овај разред искључује:
- Дјелатност дневне бриге о дјеци, види 85.32

80.2

Средње образовање
Ова врста образовања може се пружати кроз редовно школовање у учионицама
или преко радио или телевизијског програма, Интернета или кроз дописне
курсеве.
80.21 80.210

Опште средње образовање
Овај разред обухвата:
- Опште школско образовање првог степена средњег образовања који више или
мање спада у период обавезног школовања
- Опште школско образовање другог степена средњег образовања, које у
принципу представља степеницу ка вишем образовању (гимназије и остале
сродне школе)
- На овом степену често је заступљено стручно усмјеравање, чак и присуство
посебних програма уз општи програм. Овакви програми су тако конципирани
да квалификују ученике за техничко и професионално образовање или за
прелазак у више образовање без било каквог посебног стручног усмјерења.
Овај разред искључује:
- Образовање одраслих, види 80.42

80.22 80.220

Техничко и стручно средње образовање
Овај разред обухвата:
- Средње техничко и стручно образовање, испод нивоа високог образовања, како
је наведено у разреду 80.30 у ком
програми наглашавају предметну
специјализацију и обуку у теоретским и практичним знањима и вјештинама
генерално повезаним с постојећим или будућим занимањем. Сврха програма
може варирати од припреме за опште подручје запошљавања до врло
специфичног посла.
Овај разред искључује:
- Више и универзитетско стручно и техничко образовање, види 80.30
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Више и високо образовање
80.30

Више и високо образовање
Овај разред обухвата први, други и трећи степен високог нивоа образовања.
Ова врста образовања може се пружати кроз редовно школовање у учионицама,
или преко радио или телевизијског програма, Интернета или кроз дописне
курсеве.
Овај разред је подијељен на два подразреда:
80.301

Више образовање
Овај подразред обухвата:
- Школовање на вишим школама, укључујући и први степен образовања на
факултетима.

80.302

Високо образовање
Овај подразред обухвата:
- Високо образовање које даје универзитетску или одговарајућу диплому
- Постдипломске студије (специјализација, магистратура и докторат).

80.4

Образовање одраслих и остало образовање
Ова грана је резервисана за специјализовану обуку одраслих која не може
директно да се пореди са редовним образовањем у 80.1 до 80.3.
Ова врста образовања може да се пружа кроз редовно школовање у учионицама,
или преко радио или телевизијског програма, Интернета или кроз дописне
курсеве.
80.41 80.410

Дјелатност школа за возаче
Овај разреда обухвата и:
- Обуку за стицање летачких диплома и дозвола за управљање бродовима које
немају карактер професионалних диплома и дозвола.

80.42 80.420

Образовање одраслих и остало образовање, д.н.
Овај разред обухвата:
- Образовање одраслих, односно образовање становништва ван система редовног
школског и универзитетског образовања у дневним или вечерњим разредима у
школама или у посебним установама за одрасле
- Све врсте обуке која се изводи путем радио-телевизијске мреже, Интернета или
дописним путем
- Образовање које није дефинисано према степенима образовања.
Овај разред искључује:
- Више и високо образовање, види 80.3
- Обуку из области игара и спорта, види 92.62
- Школе за плес, види 92.34
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Подручје N

ЗДРАВСТВЕНИ И СОЦИЈАЛНИ РАД

85

Здравствени и социјални рад

85.1

Здравствена заштита становништва
85.11 85.110

Дјелатност болница
У ову дјелатност сврставају се болнице општег и специјалистичког типа за
краткотрајно или дуготрајно лијечење, санаторијуми, центри за превентивну
медицину, центри за дојенчад, уточишта, заводи за ментално здравље,
лепрозаријуми, стоматолошке клинике и друге здравствене установе са
објектима за смјештај, укључујући и војномедицинске центре и затворске
болнице. Дјелатност ових институција односи се на стационирано лијечење и
обавља се под директним надзором медицинских стручњака.
Овај разред обухвата:
- Услуге хоспитализације:
• медицинске и хируршке техничке услуге као што су дијагностика, лијечење,
операције, анализе, хитне интервенције и др.
• услуге збрињавања као што су смјештај, исхрана и др.

85.12

Овај разред искључује:
Здравствену заштиту војних лица на ратишту, види 75.22
Услуге приватних савјетовалишта за болничке пацијенте, види 85.12
Стоматолошке амбуланте без смјештаја, види 85.13
Услуге амбулантних кола и спасилачке услуге, види 85.14
Медицинска пракса
Медицинска пракса може да се обавља у приватним ординацијама, групним
ординацијама, домовима здравља, поликлиникама или болничким амбулантама
за спољашње пацијенте, укључујући приватне савјетодавне дјелатности у
болницама као и у поликлиникама, као што су оне у предузећима, школама,
старачким домовима, радним организацијама, те у домовима самих пацијената
или на другом мјесту. Пацијенти су обично покретни и код специјалисте могу да
их упуте љекари опште праксе.
Овај разред је подијељен на два подразреда

85.121

Директна медицинска пракса
Овај подразред обухвата:
- Медицинске консултације и лијечење у области опште и специјалистичке
медицине које обављају љекари опште праксе, специјалисти и хирурзи
- Медицинске консултације и лијечење код куће (хитна помоћ).

85.122

Здравствено-превентивна пракса
Овај подразред обухвата:
Епидемиолошку и хигијенску заштиту
Лабораторијско испитивање животне средине
Лабораторијске дјелатности контроле лијекова и љековитих средстава
Микробиолошку дијагностику
Дјелатност социјалне медицине са организацијом здравствене заштите,
статистике и здравственим просвјећивањем са промоцијом здравља
Послове на заштити од зрачења, јонизујућег и нејонизујућег.

-
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Овај разред искључује:
- Парамедицинске дјелатности као што су дјелатности медицинских сестара,
бабица, дадиља и физиотерапеута види 85.14
85.13 85.130

Стоматолошка пракса
Овај разред обухвата:
- Стоматолошку праксу општег и специјалистичког карактера
- Ортодонтске дјелатности
Ове дјелатности могу да се обављају у приватним ординацијама, поликлиникама
или у болничким амбулантама за спољашње пацијенте, укључујући и амбуланте
при фирмама, школама и др., као и у хируршким салама.
Овај разред искључује:
- Израду вјештачких зуба, вилица и протетичких помагала коју обављају зубни
техничари али их не уграђују пацијенту уз надокнаду, види 33.10
- Техничко испитивање и анализа везани за хигијенско стање хране, види 74.30

85.14
-

-

Остала здравствена заштита становништва
Овај разред се односи на:
Здравствену заштиту становништва коју не обавља у болницама овлашћено
медицинско особље него парамедицинско особље, које је званично овлашћено
да обавља медицинску праксу тј. лијечи пацијенте.
Овај разред обухвата дјелатности медицинских сестара, бабица, његоватељица,
физиотерапеута и другог особља у области оптометрије, хидротерапије,
медицинске масаже, професионалне рехабилитације, терапије говорних мана,
лијечења екстремитета, хомеопатије, хиропрактике, акупунктуре и др.
Ове активности се могу обављати у здравственим амбулантама у оквиру фирми,
школа, домова за старе, радних организација и друштава, као и у приватним
ординацијама, у стану пацијента или на другом мјесту.
Рад зубарског парамедицинског особља као што су зубни терапеути, школске
зубарске сестре, зубни хигијеничари и др.
Дјелатности медицинских лабораторија
Прикупљање и чување крви, сперме и органа за трансплантацију (банке)
Амбулантни превоз пацијената било којим превозним средством, укључујући и
превоз авионима
Овај разред се дијели на три подразреда:

85.141

Самостална здравствена дјелатност, коју не врше болнице и доктори
медицине

85.142

Алтернативна медицина

85.143

Остали видови здравствене заштите
Овај разред искључује:
- Израду вјештачких зуба, вјештачких вилица и протетичких помагала коју врше
техничари а сами их не уграђују, види 33.10
- Испитивање хигијенске исправности животних намирница, види 74.30
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85.2

Ветеринарске дјелатности
85.20 85.200

Ветеринарске дјелатности
Овај разред обухвата:
- Здравствену бригу и контролу здравља домаћих животиња
- Здравствену бригу и контролу здравља кућних љубимаца.
Ове дјелатности обављају квалификовани ветеринари у
ветеринарским
станицама, као и при посјетама фармама, штенарама и становима, или у
сопственим савјетовалиштима и хируршким ординацијама или на другим
мјестима.
- Дјелатност ветеринарских амбуланти.

85.3

Овај разред искључује:
Смјештај домаћих животиња без здравствене његе, види 01.42
Вјештачко осјемењавање, види 01.42
Смјештај кућних љубимаца без здравствене његе, види 93.05
Техничко испитивање, види 74.30
Социјална заштита

85.31

Социјална заштита у установама са смјештајем
Овај разред обухвата:
- Организацију заштите на основу цјелодневног боравка ради друштвене бриге о
дјеци, старим и другим лицима чије су могућности да се сами о себи старају
ограничене, али гдје медицински третман и образовање нису битни:
• дјелатности сиротишта, дјечијих домова и прихватилишта, васпитно-поправних
домова за омладину, домова за старе, домова за лица ометена у развоју,
укључујући и домове за слијепе, глухе и глухонијеме,
• дјелатности рехабилитационих центара (без медицинског третмана) за
наркомане и алкохоличаре, прихватилишта за бескућнике, установа за бригу о
неудатим мајкама и њиховој дјеци и др.
Овај разред је подијељен на два подразреда:
85.311

Домови за старе

85.312

Остала социјална заштита у установама са смјештајем
Овај разред искључује:
- Рад са усвојеницима, види 85.32
- Дјелатност склоништа за краткотрајни смјештај жртава несрећа, види 85.32

85.32

Социјални рад без смјештаја
Овај разред обухвата:
Рад социјалних установа, савјетовалишта, добротворних институција,
институција за рад са избјеглим и прогнаним лицима и друге активности на
пружању услуга појединцима и породицама у њиховим домовима или на
другом мјесту, које проводе државне и приватне организације, хуманитарне
организације, националне и локалне службе самопомоћи као и стручњаци за
пружање савјетодавних услуга.
Овај разред је подијељен на четири подразреда:
85.321

Дјелатност организација за збрињавање инвалида
Овај подразред обухвата:
- Професионалну рехабилитацију и оспособљавање хендикепираних и
незапослених лица, с тим што је образовна компонента ограничена
- Цјелодневну бригу о одраслим хендикепираним лицима и хендикепираној дјеци.
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85.322

Дјелатност хуманитарних организација
Овај подразред обухвата:
- Активности на збрињавању жртава несрећа, избјеглица и имиграната,
укључујући и привремени, повремени или дужи смјештај за њих
- Дневну помоћ бескућницима и другим социјално угроженим групама
- Добротворне активности као што су прикупљање средстава и друге активности
социјалне заштите.

85.323

Установе за дневни боравак дјеце
Овај подразред обухвата:
- Цјелодневну бригу о дјеци (обданишта).

85.324
-

Социјални рад у установама без смјештаја
Овај подразред обухвата:
Социјална помоћ и усмјеравање дјеце и омладине
Рад са усвојеницима и рад на спречавању злостављања дјеце и других лица
Одлучивање о праву на социјалну помоћ, накнаде за станарину и бонове за
исхрану
Посјећивање старих и болесних
Савјети за породичне буџете, брачна и породична савјетовалишта
Усмјеравање лица која су под истрагом или условно пуштена на слободу
Активност локалних друштвених и сусједских заједница.

Овај разред искључује:
- Дјелатности које су типично укључене у обавезно социјално осигурање, види
75.30
Подручје О

ОСТАЛЕ ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ, ДРУШТВЕНЕ И ЛИЧНЕ УСЛУЖНЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ

90

Уклањање отпадних вода, одвоз ђубрета санитарне и сличне дјелатности
Ова област обухвата:
- Прикупљање и обраду индустријског отпада и отпада из домаћинстава које се не
врши са циљем даљње прераде у индустријском производном процесу него са
циљем његовог уклањања, при чему крајњи производ има малу или никакву
вриједност.
- Остале дјелатности као што су чишћење улица, уклањање снијега и сл.
Ова област искључује:
- Прераду отпада, остатака и осталих предмета у секундарне сировине. При
томе је неопходан стварни процес прераде. Резултирајућа секундарна сировина
је прикладна за даљњу непосредну употребу у индустријском процесу
производње, али није финални нови производ, види 37.10 и 37.20
- Трговину на велико (куповину и продају) отпацима и остацима, укључујући и
сакупљање, сортирање, паковање, руковање и др., без индустријске обраде,
види 51.57
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90.0

Уклањање отпадних вода, одвоз ђубрета санитарне и сличне дјелатности
90.01 90.010
-

Прикупљање и обрада отпадних вода
Овај разред обухвата:
Прикупљање и транспорт канализационих отпадних вода и кишнице
канализационим системом, танковима и другим средствима за транспорт
(канализациона возила) и њихову обраду и одлагање
Пречишћавање загађене воде помоћу физичких, хемијских и биолошких
процеса као што су разблаживање, просијавање, филтрирање, таложење итд.
Одржавање и чишћење канализације и канала за отпадне воде
Пражњење и чишћење септичких јама и танкова, канализационих одвода и
базена и сервисирање хемијских клозета
Пречишћавање загађене воде из базена и индустрије.

Овај разред искључује:
- Изградњу и поправку система за отпадне воде, види 45.21
- Чишћење, деблокирање канализационих система, види 45.33
- Пречишћавање загађеног земљишта или површинске
пречишћавања загађене околине, види 90.03
90.02 90.020
•
•
•
-

-

-

1)

воде

у

оквиру

Прикупљање и обрада осталог отпада
Овај разред обухвата:
Сакупљање отпада из домаћинстава и предузећа помоћу канти за отпатке,
контејнера, итд.
Прикупљање опасног отпада, коришћених батерија, акумулатора, коришћених
уља и масти за кување итд.
Прикупљање отпадног уља из бродова и гаража
Прикупљање отпадака са грађевине и остатака разрушених зграда
Рад центара за прикупљање отпада
Одстрањивање отпада спаљивањем или другим средствима:
одлагање отпада на земљиште или у воду, закопавање или заоравање отпада
обрада и одстрањивање радиоактивног отпада из болница, итд 1).
прерада отпадака у постројењима за добијање компоста са циљем да се уклони
отпад и добије резултирајући нуспроизвод (ђубриво)
Обрада и одлагање токсичних живих или мртвих животиња и осталог зараженог
отпада
Одстрањивање искоришћених добара као што су хладњаци ради елиминације
штетног отпада
Овај разред искључује:
Обраду остатака хране у производњи прехрамбених производа, види 15
Прераду остатака од клања у циљу производњи хране за животиње, види 15.7
Прераду нуклеарног горива и одстрањивање радиоактивног нуклеарног отпада,
види 23.30
Производњу ђубрива, види 24.15
Прераду отпадака од хране, пића и дувана у секундарне сировине, види 37.20
Одстрањивање отпадака и остатака без стварног хемијског или механичког
поступка и продаја трећим лицима, као што је демонтирање аутомобила,
машина или рачунара, или сортирање и пресовање хартије, текстила,
пластике, отпадака од дрвета итд, види 50,51, 52
Прикупљање отпадака као дио трговине на велико отпацима и остацима, види
51.57

Тип радиоактивног отпада (углавном медицинског поријекла) који ће се распасти у периоду привременог
ускладиштења и који би могао бити погодан за руковање изван прописаног система контроле.
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90.03 90.030
-

Санитарне и друге дјелатности
Овај разред обухвата:
Деконтаминацију тла и подземних вода на мјесту загађења употребом
механичких, хемијских или биолошких метода
Деконтаминација и чишћење површинске воде од неочекиваних (случајних)
загађења, нпр. сакупљањем загађивача или употребом хемијских средстава
Чишћење уља просутог по земљи, води, океанима и морима - укључујући и
приобално подручје
Уклањање отпада из посуда (канти) за отпатке на јавним мјестима
Чишћење и полијевање улица, стаза, паркова, итд.
Уклањање леда и снијега на ауто-путевима, аеродромским пистама, укључујући
и посипање соли и пијеска
Чишћење мина и слично (укључујући детонирање)
Остале специфичне активности контроле загађења, д.н.
Закуп тоалета.
Овај разред искључује:
Чишћење канала и заштиту од штеточина у пољопривреди, види 01.41
Пречишћавање воде која се користи за водоснабдијевање, види 41.00
Скидање загађеног површинског слоја земље као дио грађевинских дјелатности,
види 45.11
Изоловање земљишта, види 45.11
Уклањање азбеста, види 45.25
Превоз загађеног површинског слоја земље, кога је раније уклонило треће лице,
види 60.24
Техничко тестирање и анализе, види 74.30
Дезинфекцију и уништавање гамади у грађевинским објектима, види 74.70
Активности везане за отпадне воде, види 90.01

91

Дјелатност организација на бази учлањења

91.1

Дјелатност пословних и струковних удружења и удружења послодаваца
91.11 91.110

Дјелатност пословних удружења и удружења послодаваца
Овај разред обухвата:
- Дјелатности организација, као што су привредне коморе, еснафска удружења и
сличне организације чији се чланови удружују с циљем развоја и унапређења
рада предузећа у одређеној врсти дјелатности или занимања укључујући
пољопривреду или с циљем да створе повољне услове за повећање економског
раста неке одређене области или политичко-територијалне јединице, независно
од врсте дјелатности. У ово су укључене дјелатности различитих удружења.
Њихова главна дјелатност је да пруже услуге информисања, тј. ширење
информација, представљање пред владиним органима, односи са јавношћу и
преговори са радницима:
• дјелатности привредних комора, занатских организација, цехова и сличних
организација.

91.12 91.120

Дјелатност струковних удружења
Овај разред обухвата:
- Дјелатности организација, чији се чланови удружују у оквиру одређене школске
спреме или професије или у оквиру неке техничке области, укључујући и
удружења специјалиста ангажованих у некој научној, академској или културној
дјелатности, као што су писци, сликари, умјетници свих врста, новинари и др.
Њихова главна дјелатност је да пруже услуга информисања, тј. ширење
информација, утврђивање стандарда и надзор над њиховим спровођењем у
пракси, представљање пред владиним органима, односи са јавношћу и сл.
- Дјелатност научних друштава.
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91.2

Дјелатност синдиката
91.20 91.200

Дјелатност синдиката
Овај разред обухвата:
- Дјелатности организација, чији су чланови запослена лица заинтересована,
прије свега, за заступање њихових ставова у вези са зарадама и условима рада и
заинтересованих за заједничку акцију кроз ову организацију. Обухваћене су
активности појединачних синдикалних организација, гранских синдиката и
асоцијација синдиката заснованих на струковној, регионалној или другој
основи.

91.3

Дјелатност осталих организација на бази учлањења
91.31 91.310

Дјелатност вјерских организација
Овај разред обухвата:
- Дјелатност вјерских или сличних организација
- Дјелатност самостана (манастира) и конвиката.
Овај разред искључује:
- Образовне активности ових организација, види 80
- Здравствене активности ових организација, види 85.1
Социјални рад ових организација, види 85.3

91.32 91.320

Дјелатност политичких организација
Овај разред обухвата:
- Активност политичких организација и организација младих људи придружених
политичким партијама, које се посебно ангажују на обезбјеђењу утицаја на
доношење одлука у владиним организацијама делегирањем чланова или
симпатизера у политичке органе, укључујући их у ширење информација, односе
с јавношћу, прикупљање средстава и др.

91.33 91.330

Дјелатност осталих организација на бази учлањења, д.н.
Овај разред обухвата:
Активност организација које нису изричито декларисане као политичке, а раде
на унапређењу друштвених послова или одређених друштвених проблема преко
образовања јавности, политичког утицаја, скупљања средстава и др.:
иницијативе грађана и протестни покрети
еколошки покрети и покрети за заштиту животне средине
организације за помагање образовних и комуналних дјелатности, д.н.
организације за заштиту и развој посебних група, нпр. етничких и мањинских
патриотска удружења, укључујући и удружења ратних ветерана
Посебне интересне групе као што су излетнички клубови, удружења
аутомобилиста, удружења потрошача и др.
Удружења за друштвено зближавање као што су "rotary" клубови, ложе и др.
Омладинске организације, удружења младих, студентске организације и
клубови, братства и др.
Удружења за бављење културним, рекреативним или другим активностима или
хобијима (сем такмичарских спортова и игара), као што су пјеснички,
књижевни, читалачки, баштовански клубови, клубови за филм и фотографију,
музички и умјетнички клубови, клубови занатлија и колекционара, друштвени
клубови, карневалски клубови и др.
Друштва за заштиту животиња.

•
•
•
•
•
-

-

Овај разред искључује:
- Дјелатности струковних удружења, види 91.12
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- Дјелатности струковних удружења за обављање или промоцију умјетничких
активности, види 92.31
92

Рекреативне, спортске и културне дјелатности

92.1

Филмска и видео-дјелатности
92.11 92.110
•

-

Филмска и видео-производња
Овај разред обухвата:
Производњу играних и других филмова, на филмским, DVD или видео-врпцама
за директно приказивање у биоскопима или на телевизији:
производњу у филмским студијима или у специјалним лабораторијама за
анимиране или цртане филмове, дугометражних, краткометражних,
документарних и других филмова за јавно приказивање, за промотивне сврхе, за
едукацију или обуку
Помоћне активности као што су: синхронизација звука, миксање и монтажа
филмова
Дјелатност студија за звучне записе.

Овај разред искључује:
- Израду копија филмова и репродукцију аудио и видео-врпци са мастер-копија,
види 22.3
- Обраду филмова која не спада у кинематографску дјелатност, види 74.81
- Дјелатност агенција, види 74.87
- Производњу филмова и врпци који се уобичајено производе у телевизијским
студијима, види 92.20
- Дјелатности слободних глумаца, цртача, аниматора, режисера, консултаната
и других техничких специјалиста, види 92.31
92.12 92.120

Филмска и видео-дистрибуција
Овај разред обухвата:
- Дистрибуцију умјетничких филмова, DVD и видео-врпци другим индустријским
дјелатностима, сем широкој публици, што укључује продају и изнајмљивање
филмова и видео-врпци другим дјелатностима, као и активности које су у вези
са дистрибуцијом филмова и видео-врпци, као што су резервација, испорука,
складиштење и др.
- Куповина и продаја права за дистрибуцију филмова и видео-филмова.
Овај разред искључује:
- Израду копија филмова и репродукцију аудио и видео-врпци са мастер-копија,
види 22.3
- Продају DVD и врпци на мало, види 52.1, 52.4 и 51.43
- Продају DVD и врпци на велико, види 51.43
- Изнајмљивање DVD и видео-врпци широкој публици, види 71.40

92.13 92.130

Приказивање филмова
Овај разред обухвата:
- Приказивање филмова и видео-врпци у биоскопима на отвореном простору или
у другим објектима погодним за приказивање
- Дјелатност кино-клубова.
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92.2

Радио и телевизијске дјелатности
92.20 92.200

Радио и телевизијске дјелатности
Овај разред обухвата:
- Емитовање радио и телевизијских програма
- Производњу радио и телевизијских програма без обзира да ли је то повезано са
њиховим емитовањем или не. Произведени и емитовани програми могу да буду
забавни, пропагандни, информативни, образовни, за обучавање и др. и могу да
буду снимљени на трајној врпци која може да се продаје, изнајмљује или чува
за емитовање или поновно емитовање.
-

92.3

Овај разред искључује:
Радио и телевизијске преносе преко кабловске мреже, види 64.20
Пренос радио и телевизијских емисија преко релеја или сателита, види 64.20
Производњу филмова, DVD и видео-врпци произведених у филмским студијима,
види 92.11
Новинске агенције, види 92.40
Остале забавне дјелатности

92.31 92.310
•
•
-

Умјетничко и књижевно стваралаштво и сценска умјетност
Овај разред обухвата:
Извођење позоришних, балетских и фолклорних представа, концерата и других
врста сценске умјетности:
дјелатност група, друштава, оркестара и бендова
дјелатност слободних умјетника као што су глумци, диригенти, музичари,
писци, предавачи, спикери, вајари, сликари, аниматори, гравери и бакроресци,
сценографи, аранжери и др.
Рестаурирање умјетничких дјела, слика и сл.

Овај разред искључује:
- Рестаурацију намјештаја, види 36.1
- Рестаурацију историјских музичких инструмената, види 36.3
- Рестаурацију старих грађевина, види 45
92.32 92.320

Дјелатност објеката за културне приредбе
Овај разред обухвата:
- Рад концертних и позоришних дворана и других умјетничких објеката
- Рад агенција за продају карата.
Овај разред искључује:
- Дјелатност приказивања филмова, види 92.13

92.33 92.330

Вашарске дјелатности и дјелатности забавних паркова
Овај разред одухвата и:
- Рад очуваних старих жељезница.

92.34 92.340

Остале забавне дјелатности, д.н.
Овај разред обухвата:
Остале забавне активности, непоменуте на другом мјесту:
дјелатност школа за плес и учитеља плеса
дјелатност циркуса
луткарске представе, родеа, покривена стрелишта,
жељезница и др.

•
•
•

ватромети,

модели
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Овај разред искључује:
- Остале рекреативне активности, види 92.72
92.4

Дјелатност новинских агенција
92.40 92.400

Дјелатност новинских агенција
Овај разред обухвата:
- Дјелатност новинских удружења и агенција које снабдијевају масовне медије
информацијама, вијестима, фотографијама, репортажама и др.
- Дјелатност новинара и фоторепортера.

92.5

Дјелатност библиотека, архива, музеја и остале културне дјелатности
92.51

Дјелатност библиотека и архива
Овај разред је подијељен на два подразреда:
92.511
•
•
•
•
92.512
•
•
•
•

Дјелатност библиотека
Овај подразред обухвата:
Дјелатност библиотека, читаоница, слушаоница и видеотека за опште и посебне
кориснике као што су студенти, научници, наставно особље и чланови:
организовање збирки, без обзира да ли су специјализоване или не
израда каталога
позајмљивање или чување књига, карата, часописа, филмова, плоча, врпци,
умјетничких дјела и др.
проналажење материјала према захтјевима за информацијама.
Дјелатност архива
Овај подразред обухвата:
Дјелатност јавних архива за опште и посебне кориснике као што су студенти,
научници, наставно особље и чланови:
организовање збирки, без обзира на то да ли су специјализоване
израда каталога и др.
позајмљивање или чување књига, карата, часописа, филмова, и др.
проналажење материјала према захтјевима за информацијама.

Овај разред искључује:
- Изнајмљивање видео-врпци, DVD-а, види 71.40
- Дјелатност везана за базе података, види 72.40
92.52

Дјелатност музеја и заштита историјских објеката и зграда
Овај разред је подијељен на два подразреда:
92.521
•
•
•
•

Дјелатност музеја
Овај подразред обухвата:
Рад музеја свих врста:
музеји умјетности, накита, намјештаја, одјеће, керамике, сребрених предмета и
др.
музеји природних вриједности, научни, технички и историјски музеји,
укључујући и војне музеје и историјске објекте
остали специјализовани музеји
музеји на отвореном простору.
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Заштита културних добара, природних и других знаменитости
Овај подразред обухвата:
- Заштиту и реконструкцију историјских мјеста и грађевина.

92.53

Дјелатност ботаничких и зоолошких вртова и других природних резервата
92.530

Дјелатност ботаничких и зоолошких вртова и других природних резервата
Овај разред обухвата:
- Дјелатност ботаничких башти и зоолошких вртова, укључујући и зоолошке
вртове за дјецу
- Дјелатност природних резервата, укључујући и заштиту живота у дивљини.

92.6

Спортске дјелатности
92.61 92.610
•

92.62 92.620
•
-

Дјелатност спортских објеката и стадиона
Овај разред обухвата:
Рад отворених или затворених спортских објеката (ограђених или покривених
или са трибинама за сједење или стајање):
фудбалски стадиони, пливачки базени и стадиони, терени за голф, хале за бокс,
арене и стадиони за зимске спортове, терени и стадиони за атлетска такмичења
и др.
Овај разред искључује:
Изнајмљивање спортске опреме, види 71.40
Дјелатности паркова и плажа, види 92.72
Остале спортске дјелатности
Овај разред обухвата:
Дјелатност марина
Организацију и одржавање професионалних и аматерских спортских такмичења
на отвореном и у затвореном простору која проводе одговарајуће организације,
без обзира на то имају ли своје објекте:
фудбалски клубови, клубови за пливање, куглање, бокс, голф, хрвање, бодибилдинг клубови и клубови за одржавање здравља, клубови за зимски спорт,
шах, домине, бриџ, атлетски клубови, клубови за стрељачки спорт и др.
Дјелатности у вези с пропагандом и спровођењем спортских такмичења
Дјелатност самосталних спортиста и атлетичара, судија, мјерача времена,
инструктора, учитеља, тренера и др.
Дјелатност школа за спорт и рекреацију
Дјелатност објеката за аутомобилски и коњички спорт, штенара за псе и религаража
Дјелатност школа за јахање
Спортско-рекреативни лов и риболов
Остале сродне услужне дјелатности.

Овај разред искључује:
- Изнајмљивање спортске опреме, види 71.40
- Дјелатности паркова и плажа, види 92.72
92.7

Остале рекреативне дјелатности
92.71 92.710

Дјелатности коцкарница и кладионица
Овај разред обухвата:
- Продају лутријских листића
- Рад аутомата за коцкање на новац
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92.72 92.720
•
•
•
•

Остале рекреативне дјелатности, д.н.
Овај разред обухвата:
Рекреативне активности непоменуте на другом мјесту:
дјелатност рекреативних паркова и плажа, укључујући и изнајмљивање објеката
као што су свлачионице, ормари, лежаљке и др.
изнајмљивање возила за рекреацију као што су бицикли, пловила на ножни
погон, коњи за јахање, аутомобили за дјецу и др.
приказивање филмских, телевизијских и позоришних представа
изнајмљивање видео-игрица за новац.

Овај разред искључује:
- Дјелатност личних, позоришних или умјетничких агенција, види 74.87
- Остале забавне активности, као што су циркуси, школе за плес и др., види
92.34
93

Остале услужне дјелатности

93.0

Остале услужне дјелатности
93.01 93.010
-

-

Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених предмета
Овај разред обухвата:
Прање и хемијско чишћење, пеглање и др. свих врста одјеће и текстила
(укључујући и крзно) механичким уређајима, ручним или самоуслужним
аутоматима на новац, за грађанство и друге (индустријске или комерцијалне)
кориснике
Прикупљање и испорука рубља
Чишћење тепиха и прекривача, прање завјеса и драперија
Изнајмљивање рубља, радних одијела и сл. у праоницама рубља.
Овај разред обухвата и:
Крпљење и мање преправке одјеће и других текстилних предмета које се врше у
оквиру прања.

Овај разред искључује:
Крпљење и преправку одјеће као самосталне дјелатности, види 52.74
- Изнајмљивање одјеће, сем радних одијела, чак и ако је чишћење ових предмета
саставни дио активности, види 71.40
93.02 93.020

Фризерски и други третмани за уљепшавање
Овај разред обухвата:
- Прање, подшишавање и шишање косе, прављење фризуре, навијање,
исправљање, бојење и блајхање косе и слично уљепшавање жена и мушкараца,
као и бријање и поткресивање браде, масажу лица, маникир, педикир,
шминкање и др.
Овај разред искључује:
Израду перика, види 36.63

93.03 93.030
•
•
•
-

Погребне и пратеће дјелатности
Овај разред обухвата:
Сахрањивање и спаљивање људских и животињских лешева и пратеће
активности:
припрему лешева за сахрањивање, спаљивање, балзамовање и услуге гробара
пружање услуга сахрањивања и спаљивања
изнајмљивање опремљеног погребног простора (салона, капела и сл.)
Изнајмљивање или продају гробних мјеста.
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Овај разред искључује:
- Извођење религиозних погребних обреда, види 91.31
93.04 93.040

Дјелатности за побољшање физичког стања и расположења
Овај разред обухвата:
- Активности за поправљање физичке кондиције или релаксацију, које пружају
турска купатила, сауне и парна купатила, соларијуми, салони за мршављење и
масажу и др.

93.05 93.050

Остале услужне дјелатности, д.н.
Овај разред обухвата:
Извођење астролошких и спиритуалистичких сеанси
Друштвене услуге као што су организовање пратње, заказивање састанака,
услуге женидбених уреда и др.
Дјелатност организација за откривање поријекла
Дјелатност чистача ципела, носача, чувара паркиралишта, портира и др.
Дјелатност аутомата на новац за израду фотографија, мјерење тежине, мјерење
крвног притиска и сл.

Подручје P

ДЈЕЛАТНОСТ ДОМАЋИНСТАВА

95

Дјелатности домаћинстава
домаћинства

као

послодавца

особљу

за

одржавање

Напомена:
Ова област је строго ограничена на дјелатности домаћинстава као послодаваца
особљу за одржавање домаћинстава тј. домаћој послузи, као што су спремачице,
кувари, послужитељи, собари, батлери, праље, баштовани, портири, коњушари,
возачи, чувари, гувернанте, дадиље, учитељи, секретари и др. Ово омогућава
домаћој послузи да у пописима или студијама наведу дјелатност својих
послодаваца као своју, чак и у случајевима када је послодавац појединац.
Производ рада овог особља, који се троши у самом домаћинству, у оквиру
националних рачуна посматра се као нетржишни производ, остварен по цијени
коштања најма оваквог особља.
95.0
95.00 95.000
96

Дјелатности домаћинстава
домаћинства

као

послодавца

особљу

за

одржавање

Дјелатности домаћинстава
домаћинства

као

послодавца

особљу

за

одржавање

Дјелатност домаћинстава која производе различиту робу за сопствену
употребу
Напомена:
Ова област је строго ограничена на дјелатности домаћинстава као производних
јединица које раде за потребе сопственог преживљавања производећи
разноврсне робе за прехрану, одијевање и заклон које се троше за задовољавање
основних потреба потрошње тих домаћинстава. Међутим, домаћинства која су
превасходно ангажована у производним дјелатностима (нетржишним), као нпр.
у пољопривреди, класификују се у одговарајућу
NACE категорију
пољопривредних дјелатности, а не у област 96.
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Дјелатност домаћинстава која производе различиту робу за сопствену
употребу
96.00 96.000

97

Дјелатност домаћинстава која производе различиту робу за сопствену
употребу
Дјелатност домаћинстава која производе различите услуге за сопствену
употребу
Напомена:
Ова област је строго ограничена на активности домаћинстава која су
превасходно ангажована у пружању различитих, комбинованих услуга везаних
за преживљавање (неопходни минимум за егзистенцију).

97.0

Дјелатност домаћинстава која производе различите услуге за сопствену
употребу
97.00 97.000

Дјелатност домаћинстава која производе различите услуге за сопствену
употребу
Напомена:
Ова област је строго ограничена на активности домаћинстава која су
превасходно ангажована у пружању различитих, комбинованих услуга везаних
за преживљавање (неопходни минимум за егзистенцију).

Подручје Q

ЕКСТЕРИТОРИЈАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ОРГАНИ

99

Екстериторијалне организације и органи

99.0

Екстериторијалне организације и органи
99.00 99.000

Екстериторијалне организације и органи
Овај разред обухвата:
- Дјелатност међународних организација као што су Уједињене нације и њене
специјализоване агенције, регионалнe организације и др., Европска заједница,
EFTA - Европска асоцијација за слободну трговину, OPEC - Организација за
економску сарадњу и развој, CCC - Вијеће за царинску сарадњу, IMF Међународи монетарни фонд, WB - Свјетска банка, Арапска лига итд.
- Дјелатност страних дипломатских и конзуларних представништава, која су
одређена према мјесту гдје се налазе, а не према земљи коју представљају.
Овај разред искључује:
- Рад дипломатских и конзуларних мисија смјештених у иностранству или при
канцеларијама међународних бироа види 75.21
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ДИО III
ОДЛУКА О
КЛАСИФИКАЦИЈИ ДЈЕЛАТНОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
КД БИХ

На основу члана 6. Закона о класификацији дјелатности у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ“,
број 76/06), Агенција за статистику Босне и Херцеговине, доноси

ОДЛУКУ
О КЛАСИФИКАЦИЈИ ДЈЕЛАТНОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописује се класификација дјелатности Босне и Херцеговине, са називима и шифрама
дјелатност које обухватају подручја, подподручја, области, гране, разреде и подразреде привредних и
других дјелатности, који ће се примјењивати на територији Босне и Херцеговине.
Члан 2.
Класификација дјелатности из члана 1. ове Одлуке употребљава се за одређивање дјелатности, односно за
сва разврставања по дјелатностима пословних и других субјеката и њихових дијелова за потребе
статистике, различитих службених и других административних збирки података (евиденције, регистри, базе
података и сл.).
Члан 3.
Саставни дио ове Одлуке чине:
a) Медодолошке напомене
b) Класификација дјелатности Босне и Херцеговиние- структура (дио I)
c) Класификација дјелатности Босне и Херцеговине са објашњењима (дио II)
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у Службеном гласнику Босне и Херцеговине.

Директор
Број 2542 /06
06. октобра 2006 године
Сарајево

Зденко Милиновић
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