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ПРЕДГПВПР 
 
 
Припритетни задатак статистишких институција у БиХ је имплементација Закпна п статистици 
БиХ, те изградоа функципналнпг система статистике са јаснп дефинисаним пдгпвпрнпстима, 
циљевима и метпдама кппрдинације. Систем статистике у БиХ пптребнп је ускладити са 
међунарпдним стандардима. Пптписиваоем и дпсљеднпм примјенпм Сппразума п 
примјени јединствених метпдплпгија и јединствених стандарда при изради статистишких 
ппдатака Бпсне и Херцегпвине ппшела је реализација једнпг пд краткпрпшних припритета 
Еврппскпг партнерства. Дпнпщеоем и примјенпм тих стандарда ппстиже се међунарпдна 
уппредивпст статистишких ппдатака Бпсне и Херцегпвине. Креираое заједнишких стандарда и 
класификација је предуслпв за укљушиваое у Еурппски статистишки систем.  
 
Један пд таквих стандарда је Класификација дјелатнпсти Бпсне и Херцегпвине (КД БиХ), кпја 
је израђена на пснпву Статистишке класификације екпнпмских дјелатнпсти Еврппске уније 

NACE Rev. 1.1.(Прппис EC брпј 29/2002), a на пснпву Закпна п КД БиХ ("Службени гласник БиХ" 

брпј 76/06 пд 25.09.2006) упптребљава се за сва разврставаоа пп дјелатнпстима ппслпвних и 
других субјеката и оихпвих дијелпва, за впђеое разлишитих службених и других 
административних збирки ппдатака (евиденције, регистри, базе ппдатака и сл.), за впђеое 
статистишкпг ппслпвнпг регистра и за пстале пптребе статистике. Класификацију дјелатнпсти 
Бпсне и Херцегпвине Агенција за статистику БиХ дпнпси пдлукпм те иста представља 
јединствен и усaглащен стандард на нивпу БиХ. Предлпг измјена и дппуна класификације и 
свих оених ревизија израђује Агенција, у сарадои са Федералним завпдпм за статистику и 
Републишким завпдпм за статистику Републике Српске. 
 
У ппсљедоим деценијама у свијету су се дпгпдиле знашајне прпмјене у структури екпнпмије 
такп да је Еврппска унија увела нпву класификацију екпмпмских дјелатнпсти ппд називпм 

NACE Rev. 2, кпја се у земљама ЕU ппшела примјеоивати пд 1. јануара 2008 (Прппис EC брпј 
1893/2006). Класификација NACE Rev. 2 замијенила је дптадащоу Статистишку класификацију 
екпнпмских дјелатнпсти – NACE Rev. 1.1. У складу са Закпнпм п КД БиХ, Класификација 
дјелатнпсти БиХ се мпра сталнп усклађивати са свим званишним прпмјенама Статистишке 
класификације екпнпмских дјелатнпсти Еврппске уније, а на тај нашин и с међунарпднпм 
класификацијпм дјелатнпсти Уједиоених нација (ISIC), да би се пбезбиједила уппредивпст 
статистишких ппдатака БиХ на еврппскпм и свјетскпм нивпу. Из тих разлпга Агенција за 
статистику БиХ је, у сарадои са ентитетским завпдима за статистику, изврщила прпмјену 
класификације дјелатнпсти. 
 
У пвпј публикацији приказана је нпва верзија Класификација дјелатнпсти Бпсне и 
Херцегпвине (КД БиХ 2010), кпја је заснпвана на Статистишкпј класификацији екпнпмских 
дјелатнпсти – NACE Rev. 2.  
 
КД БиХ 2010 се пбјављује у три језишке варијанте: хрватскпј, бпсанскпј и српскпј.  
КД БиХ 2010 је пбјављена у "Службенпм гласнику БиХ" брпј 47/10 пд 08.06.2010. гпдине. 
 
 

 
        Директпр 

 
         Зденкп Милинпвић 
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Standard Industrial Classification 
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ISCO International Standard 
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Standard Industrial Classificationa 
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КД БиХ  Класификација дјелатнпсти Бпсне 
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КПД БиХ Класификација прпизвпда пп 
дјелатнпсти Бпсне и Херцегпвине  

  

MIG Main Industrial Groupings   

NACE European Classification of 
Economic Activities 

  

NAICS North American Industry 
Classification System 
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Методологија за статистичку примјену Класификације дјелатности Босне и Херцеговине 2010 

 
 

1. 1. Класификација дјелатнпсти БиХ 
 
Увпд 
 
1. Класификација дјелатнпсти Бпсне и Херцегпвине - КД БиХ израђена је на пснпву 

Статистичке класификације екпнпмских дјелатнпсти у ЕU - NACE Rev.1.1 (Statistical 
Classification of Economic Activities in the European Community - NACE Rev.1.1) и уппредива 
је са Међунарпднпм стандарднпм индустријскпм класификацијпм свих екпнпмских 
дјелатнпсти Уједиоених нација, ISIC Rev.3 (United Nation’s International Standard Industrial 
Classificationa of all Economic Activities- ISIC Rev.3).  

 
2. Тпкпм времена дпгпдиле су се значајне прпмјене у структури и прганизацији екпнпмије, 

кап и у развпју нпвих технплпгија, штп је резултпвалп ствараоем нпвих дјелатнпсти и 
нпвих прпизвпда. Усљед тпга билп је неппхпднп да се изврши свепбухватна ревизија 
NACE Rev.1.1 класификације, пднпснп, ISIC Rev.3 класификације екпнпмских дјелатнпсти 
кап и свих других класификација кпје се на оима заснивају. 

 
3. Резултат велике ревизије, кпја се у ЕU пдвијала између 2000. и 2007. гпдине и кпја је 

ппзната ппд називпм „Пперација 2007“ је израда нпве верзије Статистичке 

класификације екпнпмских дјелатнпсти у ЕU - NACE Rev. 2 (Statistical Classification of 
Economic Activities in the European Community - NACE Rev.2). NACE Rev. 2 је директнп 
ппвезана на нпву Међунарпдну стандардну индустријску класификацију свих екпнпмских 
дјелатнпсти Уједиоених нација, ISIC Rev.4 (United Nation’s International Standard Industrial 
Classificationa of all Economic Activities- ISIC Rev.4). 

 
4.  ЕU NACE Rev. 2 класификација је ступила на снагу 19. јануара 2007.гпдине, а оена 

примјена у свим земљама чланицама ЕU ппчела је 1. јануара 2008. 
 
5. С пбзирпм да је Класификација дјелатнпсти Бпсне и Херцегпвине - КД БиХ у свпјпј пснпви 

преузети еврппски стандард, свака нпва ревизија класификације екпнпмских дјелатнпсти 

у ЕU ппвлачи за спбпм и прпмјене БиХ класификације дјелатнпсти да би се пбезбједип 
кпнтинуитет уппредивпсти БиХ ппдатака на еврппскпм и свјетскпм нивпу. 

 
6. У вези с наведеним, статистичке институције у БиХ су ппкренуле и извршиле активнпсти 

на усклађиваоу Класификације дјелатнпсти Бпсне и Херцегпвине - КД БиХ са ЕU NACE 
Rev.2 класификацијпм. Радна група састављена пд представника све три статистичке 
институције у БиХ, израдила је нпву верзију статистичке класификације екпнпмских 
дјелатнпсти БиХ ппд називпм Класификација дјелатнпсти Бпсне и Херцегпвине 2010 - КД 
БиХ 2010 (у даљем тексту КД БиХ 2010). 

 
7. Да би се пбезбједила исправна статистичка примјена КД БиХ 2010 (у статистичкпм 

ппслпвнпм регистру, кап и за спрпвпђеое и пбраду статистичких истраживаоа и сл.) 
Радна група је припремила и Метпдплпгију за статистичку примјену Класификације 
дјелатнпсти Бпсне и Херцегпвине 2010 – КД БиХ 2010, на нивпу БиХ, Федерације БиХ, 
Републике Српске и Брчкп Дистрикта. Метпдплпгија је пптпунп усклађена са 
смјерницама, преппрукама и дефиницијама кпје су пбјављене уз NACE Rev.2 и ISIC Rev.4. 
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Методологија за статистичку примјену Класификације дјелатности Босне и Херцеговине 2010 

 
 

Оснпвне карактеристике КД БиХ 2010 и оена примјена 
 
8. КД БиХ 2010 је класификација свих дјелатнпсти у Бпсни и Херцегпвини, а кпристи се за 

прикупљаое, уписиваое, пбраду, пбјаву и дисеминацију статистичких ппдатака. КД БиХ 
2010, кпристи се и за разврставаое ппслпвних субјеката (правних и физичких лица) 
према екпнпмским активнпстима кпје пбављају кап и за впђеое статистичкпг ппслпвнпг 
регистра и других ппслпвних (административних) регистара. 
 

9. КД БиХ 2010 израђена је на пснпву Статистичке класификације екпнпмских дјелатнпсти у 

ЕU, NACE Rev. 2 (Statistical Classification of Economic Activities in the European Community - 
NACE Rev.2) чија су прва два нивпа (ппдручја и пбласти) идентична с ппдручјима и 
пбластима нпве верзије Међунарпдне стандардне индустријске класификације свих 
екпнпмских дјелатнпсти Уједиоених нација - ISIC Rev. 4 (United Nation’s International 
Standard Industrial Classificationa of all Economic Activities- ISIC Rev.4). 
 

10. Примјенпм КД БиХ 2010, кпја садржајнп и структурнп пдгпвара класификацији NACE Rev. 
2, пбезбјеђује се и квалитетна међунарпдна уппредивпст статистичких ппдатака за БиХ са 

другим земљама изван ЕU. Урађена на пснпву NACE Rev. 2, КД БиХ 2010 је на прва два 
нивпа уппредива и са ISIC Rev. 4. 
 

11.  У складу са Закпнпм п класификацији дјелатнпсти, КД БиХ 2010 је пбавезан стадард кпји 
се упптребљава при евидентираоу, прикупљаоу, пбради, анализираоу, публикпваоу и 
исказиваоу ппдатака пп дјелатнпстима значајним за праћеое стаоа и кретаоа на 
екпнпмскпм, демпграфскпм и спцијалнпм ппдручју у Бпсни и Херцегпвини, кап и на 
нивпу Федерације Бпсне и Херцегпвине, Републике Српске и Брчкп Дистрикта. 
 

12. КД БиХ 2010 је пбавезујући стандард и за међунарпдну размјену статистичких ппдатака 
за БиХ. У примјени КД БиХ 2010 неппхпднп је пбезбједити разликпваое оене примјене 
за статистичке сврхе пд примјене за фискалне и пстале нестатистичке сврхе. 
 

13. Класификација дјелатнпсти КД БиХ 2010, оена примјена и ступаое на снагу, прпписују се 
Пдлукпм п класификацији дјелатнпсти кпја се пбјављује у Службенпм гласнику Бпсне и 
Херцегпвине.  

 
 
Обухват КД БиХ 2010 и пграничеоа 
 
14. КД БиХ 2010 не прави разлике између ппслпвних јединица у ппгледу оихпвпг пблика 

власништва, врсте правне прганизације или начина ппслпваоа, збпг тпг штп ти критерији 
нису ппвезани са карактеристикама дјелатнпсти кап такве. Јединице кпје пбављају исту 
врсту екпнпмске дјелатнпсти припадају истпј категприји класификације, независнп п 
тпме да ли се ради п дипничарским друштвима (или оихпвпм дијелпвима), сампсталним 
предузетницима или државним институцијама, те да ли је матичнп предузеће дпмаћа 
или инпстрана јединица и да ли се јединица састпји пд самп једнпг или више ппгпна. 
 

15. Прерађивачке дјелатнпсти су класификацијпм пписане независнп п тпме да ли се ппсап 
пбавља електричним или ручним машинама и да ли се пдвија у фабрици или 
дпмаћинству. Мпдерна израда насупрпт традиципналнпј не представља критериј за КД 
БиХ 2010. 
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16. КД БиХ 2010 не разликује фпрмалну пд нефпрмалне или легалну пд илегалне 
прпизвпдое. Разврставаоа према пблику власништва, врсти прганизације или начину 
ппслпваоа пбављају се независнп пд разврставаоа према дјелатнпсти. Међутим, 
статистичкп укрштаое пвих пбиљежја сa екпнпмским дјелатнпстима пбезбједиће 
кприсне дпдатне инфпрмације. 
 

17. Уппште, КД БиХ 2010 не разликује тржишне пд нетржишних дјелатнпсти, кап штп је тп 
дефинисанп у SNA/ESA, мада је та разлика важна са аспекта израде статистике 
наципналних рачуна. Разликпваое екпнпмских дјелатнпсти према пвим критеријима 
кприснп је у свакпм случају гдје се ппдаци прикупљају за дјелатнпсти кпје се пбављају на 
пбје пснпве, тржишнпј и нетржишнпј. Унакрсним разврставаоем пвај би се критеријум 
требап ппвезати с категпријима класификације екпнпмских дјелатнпсти. Нетржишне 
услуге у складу са КД БиХ 2010 пружају самп државне прганизације или непрпфитне 
институције кпје служе дпмаћинствима, већинпм у ппдручју пбразпваоа, здравства, 
спцијалнпг рада итд. 
 

18. КД БиХ 2010 пбухвата и неке дјелатнпсти дпмаћинстава кпја прпизвпде пдређена дпбра 
и пбављају пдређене врсте услуга за сппствену упптребу. Међутим, пвп се пднпси самп 
на један дип екпнпмских активнпсти дпмаћинстава, дпк су пстале екпнпмске активнпсти 
дпмаћинстава (кпје је мпгуће јаснп пдредити) разврстане у другим ппдручјима 
класификације. 
 
 

Структура и шифарски систем у КД БиХ 2010 
 
19. КД БиХ 2010 састпји се пд четири хијерархијска нивпа представљена на сљедећи начин: 

 први нивп - ппдручје (section), представљенп једнпслпвнпм абецеднпм 
шифрпм, 

 други нивп - пбласт (division), представљана је двпцифренпм брпјчанпм 
шифрпм, 

 трећи нивп - грана (group), представљана је трпцифренпм брпјчанпм шифрпм, 
 черврти нивп - разред (class), представљенп је четверпцифренпм брпјчанпм 

шифрпм. 
 

 КД БиХ 2010 кап и NACE Rev.2, има 21 ппдручје, 88 пбласти, 272 гране и 615 разреда. 
 
20. Најнижи нивп КД БиХ 2010 је нивп разреда, штп је битна разлика у пднпсу на КД БиХ. 

Наиме, најнижи нивп КД БиХ бип је нивп ппдразреда (петерпцифрена брпјчана пзнака) 
кпја је представљала дпдатни нивп уведен ради задпвпљаваоа специфичних БиХ 
пптреба за приказиваоем ппдатка на детаљнијем нивпу. С пбзирпм да је КД БиХ 2010 у 
пснпви мнпгп детаљнија и да на нивпу разреда има 615 категприја (КД БиХ је имала 514 

разреда и 625 ппдразреда), БиХ статистичке институције, уз кпнсултацију с псталим 
институцијама кпје су учествпвале у припреми класификације, усагласиле су се да 
најнижи нивп КД БиХ 2010 буде нивп разреда, кап и у NACE Rev.2. Тп значи, у КД БиХ 2010 
нема дпдатнпг разрађиваоа на петпј цифри, те је оена структура идентична структури 
NACE Rev. 2. 
 

21. Ппред тпга, КД БиХ 2010 у пднпсу на КД БиХ, у свпјпј структури више нема међунивпе 
„пптппдручје“. Разлпг за тп је штп тај хијерархијски међунивп, кпји је служип за пптребе 
наципналних рачуна више не ппстпји ни у NACE Rev. 2. За пптребе наципналних рачуна 
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сада су израђене двије специфичне агрегаципне структуре кпје не чине саставни дип 
NACE Rev. 2, али се извпде из ое. 

 
22. Табела представља уппредни приказ хијерархијских нивпа КД БиХ 2010 у пднпсу на КД 

БиХ (2006): 
 

Назив нивпа Врста пзнаке 

КД БиХ 2010 КД БиХ (2006) 

Разлика 
Ознака 

Брпј 
категприја 

Ознака 
Брпј 

категприја 
Ппдручје једнпслпвне А - U 21 А - Q 17 + 4 

Пптппдручје 
(међунивп) 

двпслпвне - - АА - QА 31 - 

Пбласт двпцифрена 01 - 99 88 01 - 99 62 + 26 

Грана трпцифрена 01.1 - 99.0 272 01.1 - 99.0 224 + 48 

Разред четверпцифрена 01.11 - 99.00 615 01.11 - 99.00 514 + 101 

Ппдразред петерпцифрена - - 01.11.0 -
99.00.0 

625
 

- 

 
Пзнака за нивп ппдручја није укључена у шифре КД БиХ 2010 кпје представљају пбласт, 
грану и разред пдређене дјелатнпсти. На примјер, дјелатнпст „Прпизвпдоа љепила“ је 
представљена шифрпм 20.52, при чему је 20 шифра пбласти, 20.5 шифра гране и 20.52 
шифра разреда; ппдручје „C“ кпјем пве шифре припадају не ппјављује се у сампј шифри. 

 
23. Шифре пбласти дпдјељене су редпм пднпснп растућим брпјчаним тпкпм. 

Међутим,стављене су пдређене »празнине« какп би се пмпгућилп увпђеое дпдатних 
пбласти без пптребе за кпмплетнпм прпмјенпм шифарскпг система класификације. Тп се 
најчешће пднпси на пна ппдручја класификације у кпјима ће се највјерпватније брзп 
указати пптреба за дпдатним пбластима. Из тпг разлпга су сљедеће шифре пбласти у КД 
БиХ 2010 пстале неискприштене: 04, 34, 40, 44, 48, 54, 57, 67, 76, 83 и 89. 
 

24. У случајевима гдје пдређени нивп класификације није даље разрађен кпристи се цифра 
„0“ на пнпм мјесту у шифри кпја представља сљедећи детаљнији нивп. На примјер, 
шифра разреда „Ветеринарске дјелатнпсти“ је 75.00, затп штп пбласт „Ветеринарске 
дјелатнпсти“ (шифра 75) није ппдијељенa ни у гране ни у разреде. Шифра разреда 
„Прпизвпдоа пива“ је 11.05 јер пбласт „Прпизвпдоа пића“ (шифра 11) није ппдијељена у 
више грана али је грана „Прпизвпдоа пића“ (шифра 11.0) ппдијељена у више разреда. 
 

25. Кад гпд је тп билп мпгуће, гране или разреди кпји укључују »псталп« и/или »д.н. « (на 
другпм мјесту несппменутп) су пзначени цифрпм „9“ (на примјер грана 08.9 „Вађеое 
руда и камена, д. н.“ и разред 08.99 „Вађеое псталих руда и камена, д.н.“). 
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26. У табели је представљена пснпвна структура и брпј категприја КД БиХ 2010, пп 
ппдручјима: 
 

Ознаке и називи ппдручја КД БиХ 2010 

Брпј хијерархијских нивпа у  
КД БиХ 2010 

пбласти гране разреди 

УКУПНП (А - U) 88 272 615 

А Ппљппривреда, шумарствп и рибплпв 3 13 39 

B Вађеое руда и камена 5 10 15 

C Прерађивачка индустрија 24 95 230 

D Прпизвпдоа и снабдијеваое електричнпм енергијпм, 
гаспм, парпм и климатизација  

1 3 8 

Е Снабдијеваое впдпм; канализација, управљаое птпадпм и 

дјелатнпсти санације (ремедијације) живптне средине 

4 6 9 

F Грађевинарствп 3 9 22 

G Тргпвина на великп и на малп; ппправка мптпрних впзила 
и мптпцикала 

3 21 91 

H Сапбраћај и складиштеое 5 15 23 

I Дјелатнпсти пружаоа смјештаја, припреме и ппслуживаоа 
хране; хптелијерствп и угпститељствп 

2 7 8 

Ј Инфпрмације и кпмуникације 6 13 26 

К Финансијске дјелатнпсти и дјелатнпсти псигураоа 3 10 18 

L Ппслпваое некретнинама 1 3 4 

М Стручне, научне и техничке дјелатнпсти 7 15 19 

N Административне и ппмпћне услужне дјелатнпсти 6 19 33 

O Јавна управа и пдбрана; пбавезнп спцијалнп 

псигураое 

1 3 9 

P Oбразпваое 1 6 11 

Q Дјелатнпсти здравствене заштите и спцијалнпг рада 3 9 12 

R Умјетнпст, забава и рекреација 4 5 15 

S Oстале услужне дјелатнпсти 3 6 19 

T Дјелатнпсти дпмаћинстава кап ппслпдаваца; дјелатнпсти 
дпмаћинстава кпја прпизвпде различиту рпбу и пбављају 
различите услуге за сппствену упптребу  

2 3 3 

U Дјелатнпсти екстеритпријалних прганизација и пргана 1 1 1 
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1.2. Критерији кпришћени за израду КД БиХ 2010 

 
27. Критерији кпји се кпристе за дефинисаое и пдређиваое категприја на билп кпјем нивпу 

класификације зависе пд више фактпра, кап штп су пптенцијална упптреба класификације 
и распплпживпст ппдатака. Oви критерији се примјеоују различитп на различитим 
нивпима класификације: критериј за детаљне нивпе агрегације узима у пбзир сличнпсти 
са стварним прпизвпдним прпцеспм, дпк је на вишим нивпима агрегације класификације 
тај критериј приличнп неважан. 

 

 

 Критерији за разраде 
 
28. 28. Критерији кпји се тичу начина на кпји су дјелатнпсти кпмбинпване у (и расппређене 

између) прпизвпдне јединице заузимају централнп мјестп у дефиницији разреда 
(најдетаљније категприје) КД БиХ 2010. Oни су намијеоени да пбезбиједе да разреди 
класификације буду релевантни кпд разврставаоа статистичких јединица, кап и да 
јединице кпје припадају ппјединпм разреду буду сличне с пбзирпм на дјелатнпсти кпје 
пбављају, кпликп је тп извпдљивп. 
 

29. КД БиХ 2010 уппште придаје више значаја прпизвпднпм прпцесу у дефинисаоу 
ппјединачних разреда, негп нпр., карактеристикама прпизведених дпбара и услуга или 
оихпвпј намјени. Tп значи да су дјелатнпсти груписане заједнп кад дијеле заједнички 
прпцес прпизвпдое дпбара или услуга, упптребљавајући сличне технплпгије. 
 

30. Разреди КД БиХ 2010 су дефинисани такп да, кад гпд је тп мпгуће, задпвпље два сљедећа 
услпва: 

а. Прпизвпдоа пдређених категприја дпбара или услуга кпје пбиљежавају дати разред 
 пдгпвара путпуту јединица разврстаних у тај разред; 

б. Разред пбухвата јединице кпје прпизвпде највећи дип дпбара или услуга кпје га 
 пбиљежавају. 
 

31. Другп значајнп разматраое при дефинисаоу разреда у КД БиХ 2010 је релативна важнпст 
дјелатнпсти кпја се укључује. У принципу, ппсебни разреди су пбезбјеђени за дјелатнпсти 

кпје препвладавају у већини земаља чланица ЕU, пднпснп, кпје су пд ппсебнпг значаја у 
свјетскпј екпнпмији. 
 
 

 Критерији за гране и пбласти 

 
32. За разлику пд нивпа разреда, прпизвпдни прпцес и технплпгија кпја се кпристи у 

прпизвпдним дјелатнпстима маое су важни кап критерији за оихпвп груписаое на 
вишим нивпима агрегације класификације. На највишем нивпу класификације (ппдручја), 
ппшта пбиљежја прпизведених рпба и услуга, кап и пптенцијалнп кпришћеое 
статистичких ппдатака, на примјер у статистици наципналних рачуна, ппстају важни 
фактпри. 
 

33. Главни критерији кпји се примјеоују кпд пдређиваоа грана и пбласти у КД БиХ 2010 
пднпсе се на сљедеће карактеристике дјелатнпсти прпизвпдних јединица: 

 карактер прпизведених дпбара и услуга, 
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 намјену дпбара и услуга, 

 инпуте, 

 прпцесе и технплпгију прпизвпдое. 
 

34. Када се ради п карактеристикама прпизведених дпбара и услуга, узима се у пбзир 
физички састав и степен пбраде предмета, кап и пптребе кпјима припзведена дпбра и 
услуге служе. Разликпваое категприја КД БиХ 2010 у смислу прирпде прпизведених 
дпбара и услуга пбезбјеђују пснпву за груписаое прпизвпдних јединица према оихпвим 
сличнпстима у (и везама између) утрпшеним сирпвинама и извприма пптражое и 
оихпвим тржиштима. 
 

35. Важнпст кпја се дпдијељује напријед пписаним критеријима варира пд једне дп друге 
категприје. У већини случајева (нпр. прпизвпдоа хране, индустрија текстила, пдјеће и 
кпже, прпизвпдоа машина и ппреме кап и услужне дјелатнпсти), четири специфична 
критеријума су ппвезана такп да се не ппјављује прпблем дпдјељиваоа важнпсти 
критерија. У случају пплупрпизвпдa, честп се највећа важнпст даје физичкпм саставу, кап 
и степену пбраде прпизвпда. У случају прпизвпда са слпженим прпизвпдним прпцеспм 
припритет се најчешће даје крајопј намјени, технплпгији и прганизацији прпизвпдое, а 
не физичкпм саставу дпбра. 

 

1.3 Дефиниције главне, сппредне и ппмпћне дјелатнпсти 
 
36. Јединица мпже пбављати једну или више екпнпмских дјелатнпсти кпје су пписане у 

једнпј или више категприја КД БиХ 2010. 
 

37. Екпнпмска дјелатнпст се пдвија када се кпмбинују средства кап штп су капитална дпбра, 
радна снага, прпизвпдне технике или пплупрпизвпди у сврху прпизвпдое дпбара или 
услуга. Самим тим је екпнпмска дјелатнпст пдређена инпутпм средстава, прпизвпдним 
прпцеспм и путпутпм прпизвпда (дпбара или услуга). 
 

38. 38. Дјелатнпст се мпже састпјати пд једнпг једнпставнпг прпцеса (нпр. ткаое), али истп 
такп мпже да ппкрива цијели низ пптпрпцеса, пд кпјих се сваки налази у различитим 
категпријима класификације (нпр. прпизвпдоа аутпмпбила састпји пд специфичних 
дјелатнпсти кап штп су ливаое, кпваое, вареое, мпнтажа, бпјеое, итд.). Акп је 
прпизвпдни прпцес прганизпван кап интегрисани низ пснпвних дјелатнпсти у пквиру исте 
статистичке јединице, цијела кпмбинација се сматра кап једна дјелатнпст. 
 

39. Главна дјелатнпст статистичке јединице је дјелатнпст кпја највише дппринпси укупнпј 
дпдатпј вриједнпсти јединице. Главна дјелатнпст се пдређује top-down метпдпм и не 
мпра неппхпднп имати 50% или већи удип укупне дпдате вриједнпсти јединице. 
 

40. Сппредна дјелатнпст је билп кпја друга дјелатнпст јединице, чији се путпути (дпбра или 
услуге) исппручују трећпј страни. Дпдата вриједнпст сппредне дјелатнпсти мпра бити 
маоа негп пна главне дјелатнпсти. 
 

41. Пптребнп је направити разлику између главне и сппредних дјелатнпсти, с једне, и 
ппмпћних дјелатнпсти, с друге стране. Главна и сппредне дјелатнпсти се углавнпм 
пбављају уз ппмпћ брпјних ппмпћних дјелатнпсти кап штп су рачунпвпдствп, превпз, 
складиштеое, набавка, маркетинг прпдаје, ппправка и пдржаваое, итд. 
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42. Ппмпћне дјелатнпсти су пне кпје ппстпје искључивп да би пружале ппдршку главнпј или 

сппредним екпнпмским дјелатнпстима јединице, такп штп пбезбјеђују дпбра или услуге 
самп за пптребе те јединице. 
 

Дјелатнпст се сматра ппмпћнпм акп задпвпљава све сљедеће услпве: 

а. служи самп за јединицу или јединице кпјима припада; 

б. инпути учествују у трпшкпвима јединице; 

в. путпути (пбичнп услуге, ријеткп дпбра) нису дип кпначнпг прпизвпда јединице и не 
 стварају брутп инвестиције у фиксни капитал; 

г. уппредива дјелатнпст у сличнпм пбиму пбавља се у сличним прпизвпдним 
 јединицама. 
 

Примјер дјелатнпсти кпје се не сматрају ппмпћним дјелатнпстима: 

а. прпизвпдоа дпбара и услуга кпји су дип инвестиција; нпр. грађевински радпви за 
 сппствене пптребе кпји би били разврстани у грађевинарствп акп су ппдаци дпступни  
 и израда спфтвера; 

б. прпизвпдоа путпута чији се значајан дип прпдаје на тржишту, чак и акп се један дип 
  пптрпши везанп за главну дјелатнпст; 

в. прпизвпдоа дпбара или услуга кпја касније ппстају саставни дип путпута главне или 
 сппредне дјелатнпсти (нпр. прпизвпдоа кутија за пакпваое прпизвпда у ппгпну истпг 
 предузећа); 

г. прпизвпдоа енергије (интегрисаних електрана или тпплана) чак и када се укупна 
 прпизвпдоа упптреби за главну или сппредну дјелатнпст матичне јединице; 

д. куппвина дпбара за препрпдају у неизмијеоенпм стаоу; 

ђ. истраживаое и развпј, с пбзирпм да пве дјелатнпсти не пбезбјеђују услуге кпје се 
 кпристе у текућпј прпизвпдои. 

 
У свим наведеним случајевима, укпликп ппстпје дпступни ппдаци, пптребнп је преппзнати и 
разликпвати тзв. јединице према врсти дјелатнпсти, те их разврстати према дјелатнпстима 
кпје стварнп пбављају. 
 
 

1.4. Статистичке јединице 
 

 Врсте статистичких јединица 
 
43. Да би се ствприла пптпуна слика екпнпмије, пптребан је ширпк пбим статистичких 

инфпрмација. Oрганизаципни нивп јединице на кпјпј је мпгуће прикупити ппдатке 
варира зависнп пд врсте ппдатка. На примјер, ппдаци п прпфиту некпг предузећа мпгу 
бити распплпживи самп за нивп кпмплетнпг предузећа и приписати се самп једнпј 
централнпј лпкацији, а да се пднпсе на некпликп различитих лпкација на кпјима се 
пбавља дјелатнпст предузећа, дпк ппдаци п прпдаји прпизвпда мпгу бити распплпживи 
за сваку ппсебну лпкацију. Усљед тпга, да би се на задпвпљавајући начин мпгли 
ппсматрати и анализирати статистички ппдаци, неппхпднп је дефинисати систем 
статистичких јединица. Статистичке јединице чине саставне дијелпве референтне 
пппулације за кпју се мпгу прикупити ппдаци и разврстати према класификацији 
екпнпмске дјелатнпсти. 
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44. Различите врсте статистичких јединица кпристе се за различите пптребе, али је свака 
јединица ппсебан ентитет, кпји се дефинише на такав начин да се мпже преппзнати и 
пдредити кап и избјећи замјена са билп кпјпм другпм врстпм јединице. Tп мпже бити 
преппзнатљива правна или физичка јединица или, кап у случају јединица хпмпгене 
прпизвпдое, статистичка кпнструкција. 
 

45. Сљедеће врсте статистичких јединица су пписане у Уредби Савјета п статистичким 
јединицама (Council Regulation on statistical units): 
а. група предузећа (the enterprise group); 
б. предузеће (the enterprise); 
в. јединица према врсти дјелатнпсти (the kind-of-activity unit); 
г. лпкална јединица (local unit); 
д. лпкална јединица према врсти дјелатнпсти (the local kind-of-activity unit) ; 
ђ. институципнална јединица (the institutional unit); 
е. јединица хпмпгене прпизвпдое (the unit of homogeneous production); 
ж.  лпкална јединица хпмпгене прпизвпдое (the local unit of homogeneous production). 

 

Дефиниције и пбјашоеоа ппјединих врста статистичких јединица 
 
 Група предузећа (Еnterprise group) 
 
46. Група предузећа је удружеое више предузећа кпја су ппвезана правним и/или 

финансијским везама. Група предузећа мпже имати више пд једнпг центра пдлучиваоа, 
ппсебнп за пплитику прпизвпдое, прпдаје и прпфита. Група предузећа мпже да 
централизује пдређене аспекте финансијскпг управљаоа и пппрезиваоа. Oна чини 
екпнпмски ентитет кпји је пвлаштен за пдлучиваое, ппсебнп у пднпсу на јединице кпје је 
сачиоавају. 
 

Oбјашоеое: 

За пдређена ппсматраоа и анализе ппнекад је пптребнп прпучити везе између 
пдређених предузећа и груписати пна кпја имају међуспбне чврсте везе. Сматра се да 
ппстпји група кад 20% капитала или гласпва има или кпнтрплише другп предузеће. 
Узимају се у пбзир пдредбе п пвлаштеоима за именпваое директпра, а уз финансијски 
надзпр утврђује се и гдје се кпнтрпла стварнп налази. 
 
Oва дефиниција није ппгпдна за статистичку анализу јер рачунпвпдственп ппвезане групе 
не кпнституишу међуспбнп искључиве дпдатне групе предузећа. Статистичка јединица 
ппзната кап група предузећа (заснпвана на кпнцепту рачунпвпдственп ппвезане групе) 
треба се дефинисати примјенпм сљедећих дппунских критерија: 

- пптребнп је размптрити рачунпвпдствене групе на највишем кпнсплидаципнпм 
нивпу (управљач групе), 

- треба укључити пне јединице чије су финансије пптпунп интегрисане у 
кпнсплидаципнп друштвп, 

- треба дпдати јединице с већинскпм кпнтрплпм чији рачуни нису укључени у 
свепбухватну кпнсплидацију примјенпм једнпг пд критерија разлике у врсти 
дјелатнпсти или величини јединице, 

- не узимају се у пбзир привремене везе краће пд гпдину дана. 
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Група предузећа је скуп предузећа кпје надзире управљач групе (group head). Управљач 
групе је надређена правна јединица кпју ппсреднп или неппсреднп не надзире ниједна 
друга правна јединица. Ппдружна предузећа (subsidiary enterprise) надређенпг предузећа 
(parent enterprise) оегпве су ппдружнице (subsidiaries). Међутим, ппстпје неки пблици 
задружних или заједничких удружеоа у кпјима је надређенп предузеће у власништву 
јединица групе. 
 
Групе предузећа честп су ппвезане различитим пднпсима кап штп су власништвп, 
кпнтрплисаое различитих интереса и управљаое. Tе су јединице честп ппвезане с 
јединицама из исте ппрпдице с некпликп различитих генерација. Јединица група 
предузећа честп пдгпвара кпнглпмерату ппвезанпм слпженим пднпсима и честп пбавља 
ширпк расппн дјелатнпсти. Пптгрупе се мпгу идентификпвати унутар групе предузећа. 
Кприснп је преппзнати све везе између управљача групе и ппдређених предузећа прекп 
мреже ппдружница и пптппдружница (sub-subsidiaries), штп пмпгућава приказ 
прганизпванпсти кпмплетне групе. 
 

Штп се тиче различитих рачунпвпдствених упутстава треба разликпвати међу пснпвним 
јединицама групе нефинансијских предузећа пд јединица кпје се разврставају кап 
финансијске институције. У другпм случају, треба разликпвати јединице кпје су кредитне 
институције и пне кпје су псигуравајућа друштва. Неке групе предузећа размјештене су 
пп цијелпм свијету, а треба их анализирати с наципналнпг и с међунарпднпг аспекта (на 
примјер „Coca Cola“). 

 

Статистичка јединица „група предузећа“ ппсебнп је кприсна за финансијске анализе и 
прпучаваое стратегије предузећа, али пне су превише несталне пп свпјпј прирпди да би 
се прихватиле кап централне јединице за ппсматраое и анализу. 

 
 Предузеће (Еnterprise) 

 
47. Предузеће је најмаоа кпмбинација правних јединица кпја чини прганизаципну јединицу 

за прпизвпдоу дпбара или услуга. Има пдређен степен аутпнпмије при пдлучиваоу, 
ппсебнп при расппређиваоу сппствених ресурса. Предузеће пбавља једну или више 
дјелатнпсти на једнпј или више лпкација. Предузеће мпже бити самп једна правна 
јединица. 

 

Oбјашоеое: 

Oвакп дефинисанп предузеће екпнпмски је ентитет кпји, ппд пдређеним пкплнпстима, 
пдгпвара групи пд некпликп правних јединица. У ствари, неке правне јединице пбављају 
дјелатнпсти искључивп за друге правне јединице. Оихпвп се ппстпјаое мпже пбјаснити 
самп административним разлпзима (нпр. збпг пбрачуна ппреза) и немају никакву 
екпнпмску важнпст. Oвпј категприји истп такп припада и велик брпј правних јединица 
без иједнпг заппсленпг. У мнпгим случајевима дјелатнпсти таквих правних јединица 
сматрају се ппмпћним дјелатнпстима за надређену правну јединицу за кпју пбављају 
ппслпве, а кпјпј мпрају бити приппјене да би фпрмирале предузеће кпје се кпристи за 
екпнпмску анализу. 
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 Јединица према врсти дјелатнпсти (Кind-of-activity unit- КАU) 
 
48. Јединицу према врсти дјелатнпсти чине дијелпви предузећа кпји дппринпсе извпђеоу 

дјелатнпсти на нивпу разреда (четверпцифрена брпјчана пзнака) КД БиХ 2010. Oна 
пдгпвара једнпј ппераципнпј пптппдјели предузећа. Систем инфпрмација у предузећу 
мпрап би пбезбиједити за сваку јединицу према врсти дјелатнпсти сљедеће ппдатке: 
вриједнпст прпизвпдое, вриједнпст међуфазне пптрпшое, трпшкпве радне снаге, 
пперативне вишкпве и брутп инвестиције у фиксни капитал (gross fixed capital formation). 

 
Oбјашоеое: 

Јединица према врсти дјелатнпсти пдређена је за јединицу ппсматраоа какп би се 
ппбпљшала хпмпгенпст резултата статистичких истраживаоа према дјелатнпсти и 
међунарпдна уппредивпст тих резултата, дпк се на нивпу предузећа мпгу ппсматрати 
различите врсте хпризпнталне и вертикалне интеграције на наципналнпм и 
међунарпднпм нивпу. Ентитети кпји пбављају самп ппмпћне дјелатнпсти за предузеће 
кпјем припадају не мпгу се сматрати сампсталнпм јединицпм према врсти дјелатнпсти. 
 
Јединица према врсти дјелатнпсти, унутар ппјединпг наслпва КД БиХ 2010, мпже 
прпизвести прпизвпде ван хпмпгене групе на рачун с оима ппвезаних сппредних 
дјелатнпсти кпје не мпгу да се издвпјенп пбрађују збпг нераспплпживпсти 
рачунпвпдствених ппдатака. Усљед тпга јединица према врсти дјелатнпсти разврстана на 
пснпву главне дјелатнпсти не мпра да прпизвпди пптпун путпут хпмпгених група 
специфичних прпизвпда јер се исти прпизвпди мпгу прпизвести у сппредним 
дјелатнпстима јединице према врсти дјелатнпсти кпја припада некпм другпм наслпву у 
КД БиХ 2010. 
 
Интернп рачунпвпдствп предузећа честп се развија према српднпм критерију кпји је 
сличан кпнцепту дјелатнпсти. Oнп пмпгућава распплпживпст ппдатака на нивпу јединице 
према врсти дјелатнпсти. Сви трпшкпви ппмпћних дјелатнпсти предузећа мпрају да се 
расппдијеле на главне и сппредне дјелатнпсти кап и јединице према врсти дјелатнпсти 
кпје се ппсматрају у пквиру предузећа. 

 
 Лпкална јединица (Local unit) 
 
49. Лпкална јединица је предузеће или дип предузећа (нпр. радипница, фабрика, 

складиште, канцеларија, рудник) смјештенп на гепграфски пдређенпј лпкацији. На свакпј 
пд тих лпкација пбавља се нека екпнпмска дјелатнпст у кпјпј је заппсленп једнп или више 
лица (некад и самп дип раднпга времена) за једнп те истп предузеће. 

 
Oбјашоеое: 

Акп некп лице ради на једнпј или више лпкација (пдржаваое или надзпр) или кпд куће, 
лпкална јединица је лпкација са кпје се дају упутства или са кпје се прганизује рад. С тим 
у вези мпра бити мпгуће да се пдреди брпј заппслених за сваку лпкалну јединицу. 
Међутим, све правне јединице кпје чине правну пснпву предузећа или једнпг оегпвпг 
дијела мпрају да имају лпкалну јединицу кпја је регистрпвана канцеларија, чак и акп 
тамп нема ниједнпг заппсленпг. Псим тпга, лпкална јединица мпже да пбавља самп 
ппмпћне дјелатнпсти. 
 
Гепграфски идентификпвана лпкација мпра бити стриктнп пписана: двије јединице кпје 
припадају истпм предузећу на различитим лпкацијама (чак и унутар најмаое 
административне јединице), сматрају се двјема лпкалним јединицама. Једна лпкална 

19



Методологија за статистичку примјену Класификације дјелатности Босне и Херцеговине 2010 

 
 

јединица мпже да се прптеже крпз некпликп сусједних административних ппдручја, а у 
тпм случају, према кпнвенцији, ппштанска адреса је пдлучујућа. Границе јединице 
пдређују се границама лпкације, штп значи нпр. да аутппут кпја иде крпз лпкалну 
јединицу не нарушава границе лпкалне јединице. Критериј за заппслена лица у лпкалнпј 
јединици истп такп се узима у пбзир. 

 

 Лпкална јединица према врсти дјелатнпсти (Local kind-of-activity unit- local KAU) 

 
50. Лпкална јединица према врсти дјелатнпсти дип је јединице кпји према врсти дјелатнпсти 

пдгпвара лпкалнпј јединици. 
 

Oбјашоеое: 

Свака јединица пп врсти дјелатнпсти мпра да има најмаое једну лпкалну јединицу пп 
врсти дјелатнпсти. Међутим, јединица пп врсти дјелатнпсти мпже да се фпрмира пд 
дијелпва једне или више лпкалних јединица. С друге стране, лпкална јединица мпже у 
пдређеним пкплнпстима да пбавља самп пдређени брпј ппмпћних дјелатнпсти. У тпм 
случају треба дпдатнп да се разврстају лпкалне јединице. Псим тпга, свакп предузеће 
мпра да има најмаое једну лпкалну јединицу пп врсти дјелатнпсти. 

 

 Институципнална јединица (Institutional unit) 
 
51. Институципнална јединица је пснпвни центар за пдлучиваое кпји карактерише 

једнппбразнпст ппнашаоа и сампсталнпст при пдлучиваоу у пбављаоу оене главне 
функције. Јединица је институципнална акп је сампстална у пдлучиваоу у пднпсу на свпју 
главну функцију и акп је надлежна за кпмплетнп рачунпвпдствп. 

 
Јединица је сампстална у пдлучиваоу п главнпј функцији акп је пдгпвпрна за пдлуке и 
дјелатнпсти кпје пбавља. 
 
Јединица је надлежна за кпмплетнп рачунпвпдствп кад впди рачунпвпдствп за све 
државне и финансијске трансакције кпје се пбављају у рачунпвпдственпм перипду кап и 
билансе активе и пасиве. 

 
Oбјашоеое: 

У сектпру кпрппративних предузећа, предузеће пдгпвара институципналнпј јединици 
кпја се кпристи у саставу наципналних рачуна. Сличне институципналне јединице истп 
такп ппстпје у ппштпј управи и сектпру приватних непрпфитних институција. 
Институципналне јединице у сектпру дпмаћинства пбухватају све дјелатнпсти у 
дпмаћинствима, дпк је ппјам »предузеће« резервисан искључивп за оихпве прпизвпдне 
дјелатнпсти. 
 
Примјена пвих правила даје сљедећа рјешеоа за ентитете кпји немају пбје 
карактеристике институципналне јединице: 

(а) Дпмаћинства увијек имају сампсталнпст пдлучиваоа и према тпме су 
 институципналне јединице, чак и акп не впде кпмплетнп рачунпвпдствп. 

(б) Предузећа кпја не впде кпмплетнп рачунпвпдствп припајају се институципналним 
  јединицама у чије је рачунпвпдствп укљученп и оихпвп. 

(в) Ентитети кпји при впђеоу рачунпвпдства немају сампсталнпст у пдлучиваоу у 
 пбављаоу свпје главне функције припајају се јединицама кпје их надзиру. 
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(г)  Ентитети кпји задпвпљавају дефиницију институципналне јединице сматрају се 
 таквима чак и акп не пбјављују свпје финансијске извјештаје. 

(д) Ентитети кпји чине дип групе предузећа и впде кпмплетнп рачунпвпдствп сматрају се 
 институципналним јединицама, чак и акп су дип свпје сампсталнпсти у пдлучиваоу 
 уступили у пракси (акп не и правнп) централнпм пргану (хплдинг друштву)  
  пдгпвпрнпм за ппште управљаое группм. 
 
Хплдинг друштвп самп за себе сматра се институципналнпм јединицпм, за разлику пд 
јединица кпјима управља. 
 

Сљедеће јединице сматрају се институципналним јединицама: 

- јединице кпје впде кпмплетнп рачунпвпдствп и сампсталне су у пдлучиваоу: 

(а) Приватна и јавна друштва (private and public companies), јавне кпрппрације (public 
 corporations), 

(б) Задруге (cooperatives) и партнерства (partnerships) признати кап сампстални правни  
 ентитети, 

(в) Јавна предузећа (public enterprises) кпја су ппсебним правним прпписима призната кап  
 сампстални правни ентитети, 

(г) Непрпфитне институције (non-profit institutions) признате кап сампстални правни  
 ентитети и 

(д) Пргани ппште управе (agencies of general government). 

- јединице кпје впде кпмплетнп рачунпвпдствп и кпје у складу с кпнвенцијпм сампсталнп 
пдлучују: 

(ђ) Квазикпрппративна предузећа (quasi-corporate enterprises): предузећа у власништву  
 једнпг физичкпг лица (sole proprietorships), партнерства (partnerships) и јавна  
 предузећа (public enterprises), сем пних кпји су наведени у тачкама (а), (б) и (в) акп је  
 оихпвп екпнпмскп и финансијскп дјелпваое различитп пд дјелпваоа оихпвих  
 власника, а сличнп је дјелпваоу кпрппративних предузећа (corporate enterprises). 

- јединице кпје нису пбавезне да впде кпмплетнп рачунпвпдствп, али сампсталнп 
пдлучују, у складу с кпнвенцијпм: 

(е) Дпмаћинства. 

 

 Јединица хпмпгене прпизвпдое (Unit of homogeneous production - UHP) 
 
52. Јединица хпмпгене прпизвпдое пкарактерисана је једнпм дјелатнпшћу кпја је 

идентификпвана свпјим хпмпгеним инпутпм, прпцеспм прпизвпдое и путпутпм. 
Прпизвпди кпји чине инпут и путпут међуспбнп се разликују пп свпјим физичким 
карактеристикама, степену пбраде и техници прпизвпдое, штп зависи п класификацији 
прпизвпда. Јединица хпмпгене прпизвпдое мпже да пдгпвара институципналнпј 
јединици или оенпм дијелу, али никад не мпже припадати двјема различитим 
институципналним јединицама. Јединица хпмпгене прпизвпдое дефинише се независнп 
п лпкацији дјелатнпсти.  
 
За анализу прпизвпднпг прпцеса статистика наципналних рачуна је прихватила јединице 
хпмпгене прпизвпдое, кпје пмпгућавају анализу техничких и екпнпмских пднпса. Tе 
аналитичке јединице упптребљавају се ппсебнп за инпут-путпут табеле, а у пракси се 
рекпнструишу из ппдатака прикупљених за јединице ппсматраоа с пбзирпм на тп да се 
не мпгу директнп ппсматрати. 
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Већина јединица ппсматраоа у истп вријеме пбавља некпликп дјелатнпсти. Oне мпгу 
пбављати главне дјелатнпсти, неке сппредне дјелатнпсти, тј. дјелатнпсти кпје припадају 
другим гранама и неке пд ппмпћних дјелатнпсти кап штп су управа, набавка, прпдаја на 
тржишту, складиштеое, ппправке итд. Акп јединица ппсматраоа пбавља главну 
дјелатнпст, истп кап и једну или некпликп сппредних дјелатнпсти, тп ће се ппдијелити у 
пдгпварајући брпј јединица хпмпгене прпизвпдое, а сппредне ће дјелатнпсти бити 
ппнпвп разврстане ппд различите наслпве у пднпсу на главну дјелатнпст. 
 
Ппмпћне дјелатнпсти јединице ппсматраоа не издвајају се пд главних и сппредних 
дјелатнпсти за кпје се пбављају. 

 

 Лпкална јединица хпмпгене прпизвпдое (Local unit of homogeneous production - local UHP) 

 
53. Лпкална јединица хпмпгене прпизвпдое дип је јединице хпмпгене прпизвпдое кпји 

пдгпвара лпкалнпј јединици. 
 

54.  Веза између различитих типпва статистичких јединица приказане су у сљедећпј табели: 
 

 Једна или више лпкација Једна лпкација 

Једна или више 
дјелатнпсти 

Предузеће Лпкална јединица 

 Институципнална јединица  

Једна дјелатнпст Јединица према врсти 
дјелатнпсти 

Лпкална јединица према врсти 
дјелатнпсти 

   
 Јединица хпмпгене 

прпизвпдое 
Лпкална јединица хпмпгене 
прпизвпдое 
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55. Систем административних и статистичких јединица мпже се приказати на сљедећи 
начин: 

 

 
 
1. 5. Класификаципна правила за дјелатнпсти и статистичке јединице 
 
 Oснпвна класификаципна правила 
 
56. Једна шифра КД БиХ 2010 дпдјељује се свакпј јединици регистрпванпј у статистичкпм 

ппслпвнпм регистру, према оенпј главнпј екпнпмскпј дјелатнпсти. Главна дјелатнпст је 
дјелатнпст кпја највише дппринпси дпдатпј вриједнпсти те јединице. При дпдјељиваоу 
КД БиХ 2010 шифри кпристе се: КД БиХ 2010 метпдплпгија за примјену, структура и 
пбјашоеоа, кпресппдентне табеле и упутства из других система класификација кап штп 
су ISIC, CPA, HS, CN, итд. 
 

57. Кпд једнпставних случајева када јединица пбавља самп једну екпнпмску дјелатнпст, 
главна дјелатнпст јединице се пдређује разредпм КД БиХ 2010 кпји пписује ту дјелатнпст. 
Акп јединица пбавља некпликп екпнпмских дјелатнпсти (кпје нису ппмпћне дјелатнпсти), 
главна дјелатнпст се пдређује на пснпву дпдате вриједнпсти кпја је придружена свакпј 
дјелатнпсти и према правилима кпја се пписују у наставку. 
 

58. Дпдата вриједнпст је пснпвни кпнцепт и критеријум за разврставаое јединица према 
екпнпмским дјелатнпстима. Брутп дпдата вриједнпст се дефинише кап разлика између 
путпута и међуфазне пптрпшое. Дпдата вриједнпст је адитивна мјера дппринпса сваке 
екпнпмске јединице у брутп дпмаћем прпизвпду. 

 
  

Административне 
јединице 

Кластер 
кпнтрплисаних 

правних јединица 

Правна јединица 

Лпкална правна 
јединица 

Статистичке јединице 

Група 
предузећа 

Предузеће 

Лпкална 
јединица 

Јединица према 
врсти 

дјелатнпсти 

Лпкална јединица 
према врсти 
дјелатнпсти 

Наципнални 
рачуни 

Институципнална 
јединица 

Јединице хпмпгене 
прпизвпдое 

Лпкална јединица 
хпмпгене 

прпизвпдое 

23



Методологија за статистичку примјену Класификације дјелатности Босне и Херцеговине 2010 

 
 

Замјенски критерији за дпдату вриједнпст 
 
59. Да би се пдредила главна дјелатнпст јединице, мпрају бити ппзнати ппдаци п 

дјелатнпстима кпје јединица пбавља и оихпв припадајући удип у дпдатпј вриједнпсти. 
Ппнекад није мпгуће дпбити ппдатке п дпдатпј вриједнпсти за различите дјелатнпсти 
кпје се у јединици пбављају и разврставаое дјелатнпсти треба пбављати уз кприштеое 
замјенских критеријума. Tи критерији мпгу бити: 

а) Замјенски критерији кпји су заснпвани на путпуту: 

- брутп путпут јединице кпји се мпже приписати дпбрима и услугама кпје су 

везане уз сваку дјелатнпст; 

- вриједнпст прпдаје или прпмета пних група прпизвпда кпје припадају 

свакпј дјелатнпсти; 

б) Замјенски критерији кпји су заснпвани на инпуту: 

- плате и накнаде кпје мпгу да се придруже различитим дјелатнпстима (или 

дпхпдак сампзаппслених); 

- брпј заппслених укључених у пбављаое различитих дјелатнпсти у 

јединици; 

- вријеме рада заппслених кпје мпже да се припише различитим 

дјелатнпстима јединице. 

 
60. Замјенски критерији треба да се кпристе кап приближне вриједнпсти у случају када су 

ппдаци п дпдатпј вриједнпсти неппзнати да би се дпбип најбпљи мпгући резултат у 
ппређеоу с резултатпм кпји би се дпбип на пснпву дпдате вриједнпсти. Кпришћеое 
замјенских критерија не мијеоа метпде кпје се кпристе за пдређиваое главне 
дјелатнпсти, такп да су пни самп пперативна прпцјена ппдатака п дпдатпј вриједнпсти. 
 

61. Међутим, ппједнпстављенп кпришћеое наведених замјенских критерија мпже да 
дпведе дп забуне. Tп ће увијек бити случај када структура замјенскпг критерија није 
директнп прпппрципнална (неппзнатпј) дпдатпј вриједнпсти. 
 

62. Када се кап замјена за ппдатке п дпдатпј вриједнпсти упптребљавају ппдаци п прпдаји 
(прпмету) треба узети у пбзир да у неким случајевима прпмет и дпдата вриједнпст нису 
прпппрципнални. На примјер, прпмет у тргпвини пбичнп има пунп маои удип у дпдатпј 
вриједнпсти негп прпмет у прерађивачкпј индустрији. Чак и пквиру прерађивачке 
индустрије пднпс између прпдаје и резултирајуће дпдате вриједнпсти мпже да варира 
између и у пквиру дјелатнпсти. Кпд неких дјелатнпсти ппдаци п прпмету се пдређују на 
специфичан начин чиме ппређеое с другим дјелатнпстима ппстаје бескприснп, на 
примјер кпд дјелатнпсти финансијскпг ппсредпваоа или дјелатнпсти псигураоа. O пвпме 
треба впдити рачуна приликпм пдабираоа брутп путпута кап замјенскпг критерија. 
 

63. Велики брпј јединица уз дјелатнпст тргпвине пбавља и друге дјелатнпсти. У таквим 
случајевима ппдаци п прпмету тргпвине су најнеприкладнији ппказатељи за неппзнати 
удип дпдате вриједнпсти дјелатнпсти тргпвине. Пунп бпљи ппказатељ је брутп маржа 
(разлика између прпмета тргпвине и набавне вриједнпсти рпба за даљу прпдају кпја је 
ппдешена са ппдацима п прпмјенама на залихама тргпвачке рпбе). Међутим, тргпвачке 
марже мпгу да варирају унутар тргпвине на великп и тргпвине на малп, кап и између 
различитих дјелатнпсти тргпвине. Дпдатнп, мпрају да се размптре и ппсебна правила 
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разврставаоа за ппдручје тргпвине, кпја су пписана у дијелу „Правила за специфичне 
дјелатнпсти“. 
 

64. Сличне мјере ппреза треба да се имају у виду када се примјеоују замјенски критерији 
кпју су заснпвани на инпуту. Прпппрципналнпст између плата и накнада или заппслених, 
с једне стране, и дпдате вриједнпсти с друге стране, није ппуздана укпликп је интензитет 
рада разних дјелатнпсти различит. Интензитет рада мпже значајнп да варира између 
различитих екпнпмских дјелатнпсти и између дјелатнпсти истпг разреда NАCЕ-а. 
Примјер: ручна прпизвпдоа рпбе насупрпт прпизвпдои рпбе механизпваним 
прпцесима. 

 
 

Вишеструке и интегрисане дјелатнпсти 
 
65. Вишеструке и интегрисане дјелатнпсти јављају се у случајевима када се значајни удијели 

дјелатнпсти јединица укључују у више пд једнпг разреда КД БиХ 2010. Случајеви мпгу 
бити резултат вертикалне интеграције дјелатнпсти (на примјер, рушеое стабала у 
кпмбинацији с прпизвпдопм тестерисане грађе или дјелатнпсти вађеоа глине у 
кпмбинацији с прпизвпдопм цигле), хпризпнталне интеграције дјелатнпсти (на примјер, 
прпизвпдоа пекарских прпизвпда у кпмбинацији с прпизвпдопм чпкпладних 
ппсластица), или билп кпје кпмбинације дјелатнпсти унутар статистичке јединице. У пвим 
ситуацијама, јединица треба да буде разврстана према ппстављеним правилима. 
 

66. Акп јединица пбавља дјелатнпсти кпје спадају у два различита разреда КД БиХ 2010, 
увијек ће једна дјелатнпст имати удип већи пд 50% дпдате вриједнпсти, псим у изузетнп 
ријеткпм случају када пбје дјелатнпсти имају једнаке удјеле пд 50%. Дјелатнпст кпја има 
удип већи пд 50% дпдате вриједнпсти је главна дјелатнпст и детерминише разврставаое 
јединице према КД БиХ 2010. 
 

67. У слпженијем случају када јединица пбавља више пд двије дјелатнпсти кпје спадају у 
више пд два различита разреда КД БиХ 2010, а ни једна пд оих нема удип већи пд 50 % 
дпдате вриједнпсти, разврставаое јединице пп дјелатнпсти мпра да се пдреди 
примјенпм top-down метпде. 

 
 

Top-down метпда 
 
68. Top-down метпда слиједи хијерархијскп правилп: разврставаое јединице на најнижем 

нивпу класификације мпра бити у складу с разврставаоем јединице на вишим нивпима. 
Какп би пвај услпв бип задпвпљен, прпцес заппчиое пдређиваоем пдгпварајуће 
категприје на највишем нивпу класификације и наставља се према нижим нивпима на 
сљедећи начин: 

а. Oдреди се ппдручје кпје има највећи удип у дпдатпј вриједнпсти. 

б. У пквиру тпг ппдручја пдреди се пбласт кпја има највећи удип у дпдатпј 
 вриједнпсти тпг ппдручја. 

в. У пквиру те пбласти пдреди се грана кпја има највећи удип у дпдатпј 
 вриједнпсти те пбласти. 

г. У пквиру те гране пдреди се разред кпји има највећи удип у дпдатпј 
 вриједнпсти те гране. 
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69. Примјер: Јединица пбавља сљедеће дјелатнпсти (удијели у дпдатпј вриједнпсти): 

 

Ппдручје Oбласт Грана Разред Oпис разреда Удип 

C 25 25.9 25.91 Прпизвпдоа челичних буради и сличних 
ппсуда пд челика 

10% 

 

 

28 28.1 28.11 Прпизвпдоа мптпра и турбина, псим мптпра 
за авипне и мптпрна впзила 

6% 

 

 

 

 

28.2 28.24 Прпизвпдоа ручних пренпсивих алата са 
сппственим ппгпнпм 

5% 

 

 

 

 

28.9 28.93 Прпизвпдоа машина за индустрију хране, 
пића и дувана 

23% 

 

 

 

 

 

 

28.95 Прпизвпдоа машина за индустрију папира и 
картпна 

8% 

G 46 46.1 46.14 Ппсредпваое у тргпвини машинама, 
ппремпм за индустрију, брпдпвима и 
авипнима 

7% 

 

 

 

 

46.6 46.61 Тргпвина на великп ппљппривредним 
машинама, ппремпм и прибпрпм 

28% 

М 71 71.1 71.12 Инжeоерске дјелатнпсти и с оима ппвезанп 
техничкп савјетпваое 

13% 

 

 

 

 Oдреди се главнп ппдручје између: 
 

Ппдручја C - Прерађивачка индустрија 52% 

Ппдручја G - Tргпвина на великп и на малп;  Ппправка мптпрних впзила и мптпцикала 35% 

Ппдручја М - Стручне, научне и техничке дјелатнпсти 13% 
 

 Oдреди се главна пбласт у пквиру главнпг ппдручја C: 
 

Oбласт 25 - Прпизвпдоа гптпвих металних прпизвпда, псим машина и ппреме 10% 

Oбласт 28 - Прпизвпдоа машина и уређаја д.н. 42% 
 

 Oдреди се главна грана у пквиру главне пбласти 28: 
 

Грана 28.1 - Прпизвпдоа машина за ппшту намјену 6% 

Грана 28.2 - Прпизвпдоа псталих машина за ппшту намјену 5% 

Грана 28.9 - Прпизвпдоа псталих машина за ппсебну намјену 31% 
 

 Oдреди се главни разред у пквиру главне гране 28.9: 
 

Разред 28.93 - Прпизвпдоа машина за индустрију хране, пића и дувана 23% 

Разред 28.95 - Прпизвпдоа машина за индустрију папира и картпна 8% 
 
Према тпме, исправна главна дјелатнпст је разред 28.93 „Прпизвпдоа машина за 
индустрију хране, пића и дувана“, иакп је разред с највећим удјелпм у дпдатпј 
вриједнпсти разред 46.61 „Tргпвина на великп ппљппривредним машинама, ппремпм и 
прибпрпм“. 
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Сљедећа слика представља кпраке према кпјима су дпнијете пдлуке у наведенпм 
примјеру: 

 

 
 

 

 

Приликпм примјене top-down метпде у ппдручју G „Tргпвина на великп и на малп“, 
пптребне је пдређенп прилагпђаваое. 

 
Промјена главне дјелатности јединице 

 
70. Јединице мпгу да мијеоају свпју главну дјелатнпст, пдједнпм или ппстепенп тпкпм 

пдређенпг временскпг перипда, билп збпг сезпнских фактпра или збпг пдлуке 
рукпвпдства да прпмијени структуру прпизвпдое. Сви пви случајеви захтијевају 
прпмјену у разврставаоу јединица. Међутим, пречесте прпмјене мпгу дпвести дп 
некпнзистентнпсти између краткпрпчних (мјесечних и трпмјесечних) и дугпрпчних 
статистичких ппдатака и да учине оихпвп тумачеое изузетнп тешким. 

 
71. У свим случајевима кад јединица пбавља двије дјелатнпсти и пбје дппринпсе пп пкп 

50% у дпдатпј вриједнпсти, неппхпднп је да се примијени правилп стабилнпсти какп 
би се избјегле честе измјене кпје не пдражавају значајне прпмјене у екпнпмији. 
Према правилу стабилнпсти, прпмјену главне дјелатнпсти би требалп да се изврши 
када ппстпјећа дјелатнпст има удип маои пд 50% у дпдатпј вриједнпсти најмаое 
двије гпдине узастппнп. 

Све дјелатности 

C G M 

28 25 46 71 

71.1 46.6 46.1 25.9 28.9 28.2 28.1 

25.91 28.11 28.24 28.93 28.95 46.14 46.61 71.12 

52
%%
%% 

    35%     
 





%%%
%% 

   ¸13% 

42 

 

10 

31% 5% 6% 

8% 23% 
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Ппступак кпд вертикалнп интегрисаних дјелатнпсти 
 
72. Вертикална интеграција дјелатнпсти ппјављује се када иста јединица пбавља у низу 

различите фазе прпизвпдое и гдје путпут из једнпг прпцеса прпизвпдое служи кап инпут 
за сљедећи прпцес, кап нпр. рушеое стабала у кпмбинацији с прпизвпдопм тестерисане 
грађе; вађеое глине у кпмбинацији с прпизвпдопм цигле; прпизвпдоа пдјеће ппвезана 
с ткапницпм текстила. 
 

73. Вертикална интеграција треба да се третира кап билп кпји други пблик вишеструких 
дјелатнпсти, тј. главна дјелатнпст јединице је дјелатнпст кпја има највећи удип у дпдатпј 
вриједнпсти, штп се пдређује top-down метпдпм. 
 

74. Акп ппдаци п дпдатпј вриједнпсти или оеним замјенским критеријима за ппјединачне 
кпраке вертикалнп интегрисанпг прпцеса не мпгу да се пдреде директнп путем 
извјештаја кпје састављају саме јединице, мпгу да се кпристе ппређеое са сличним 
јединицама. Алтернативнп, вреднпваое међуфазних или финалних прпизвпда мпже да 
се базира на тржишним цијенама. 

 
Ппступак кпд хпризпнталнп интегрисаних дјелатнпсти 
 
75. Хпризпнтална интеграција дјелатнпсти ппјављује се када јединица истпвременп пбавља 

некпликп дјелатнпсти уз кприштеое истих чинилаца прпизвпдое. У тпм случају мпра да 
се примијени правилп дпдате вриједнпсти, такп да се слиједи top-down метпда и треба 
имати у виду исте мјере ппреза при кприштеоу замјенских критерија, кап штп је већ 
наведенп. 

 

Правила за специфичне дјелатнпсти 
 
Дјелатнпсти кпје се предузимају уз наплату, на пснпву угпвпра и outsourcing дјелатнпсти 
 
76. Oвп ппглавље садржи правила за outsourcing самп за пдабрана ппдручја. Пптпуни скуп 

правила outsourcinga дат је у ппсебнпм дпдатку. 

а. Наручилац (principal) = Јединица кпја улази у угпвпрни пднпс с другпм 
јединицпм (пвдје названпм угпварач) какп би се пбавили неки специфични задаци, 
кап штп су дијелпви прпизвпднпг прпцеса или кпмплетан прпизвпдни прпцес, услуге 
заппслеоа или ппдршке ппслпвним функцијама. 

б. Угпварач (contractor) = Јединица кпја пбавља специфичне задатке, кап штп су 
дијелпви прпизвпднпг прпцеса или чак кпмплетан прпизвпдни прпцес, услуге 
заппслеоа или ппдршке ппслпвним функцијама, а заснпвани су на угпвпрнпм пднпсу 
с наручипцем. Истп такп се кпристи израз ппдугпварач (sub-contractor). У NАCЕ се 
дјелатнпсти штп их пбавља угпварач називају »дјелатнпсти уз наплату или на пснпву 
угпвпра« 

в. Outsourcing (outsourcing) = Угпвпрни сппразум према кпјем наручилац 
захтијева пд угпварача да пбави специфичне задатке, кап штп су дијелпви 
прпизвпднпг прпцеса или чак кпмплетан прпизвпдни прпцес, услуге заппслеоа или 
ппдршке ппслпвним функцијама. Tермин outsoucing такпђе се примјеоује и акп је 
угпварач јединица у саставу и није битнп да ли се задаци пбављају према тржишним 
услпвима или не. 
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Наручилац и угпварач мпгу да се налазе на истпј екпнпмскпј теритприји или на 
различитим екпнпмским теритпријама; сама лпкација не утиче на разврставаое нити 
једне пд тих јединица. 
 

77. Угпварач тј. јединице кпје пбављају дјелатнпсти уз наплату или на пснпву угпвпра пбичнп 
се разврставају с јединицама кпје прпизвпде исту врсту рпбе или пружају исте услуге за 
сппствени рачун, псим у тргпвини (види ппсебна правила и дефиниције кпје се пднпсе на 
пдређена ппдручја и пбјашоеоа за ппдручје G), и у грађевинарству (у случају 
пutsourcinga грађевинских дјелатнпсти, наручипца треба разврстати у разред 41.10, а 
угпварача у разред 41.20). 
 

78. У прерађивачкпј индустрији, наручилац пбезбјеђује угпварачу техничке спецификације за 
прерађиваку дјелатнпст кпју ће пбавити над улазним материјалима. Улазни материјали 
(сирпвине и међуфазна дпбра) мпгу или не мпрају да буду пбезбијеђени (бити у ппсједу) 
пд стране наручипца. Примјери пваквих дјелатнпсти су: прпизвпдоа метала (кпваое, 
ливеое, резаое, штанцпваое и ваљаое метала), пбрада метала (нпр. превлачеое 
метала), прпизвпдоа пдјеће, дпвршаваое пдјеће и слични ппсебни дијелпви 
прпизвпднпг прпцеса. 
 

79. Наручилац кпји у пптпунпсти угпвпри outsourcing прпизвпднпг прпцеса треба да се 
разврста у прерађивачку индустрију самп акп ппсједује сирпвине кпје се кпристе кап 
инпут у прпизвпднпм прпцесу (и усљед тпга ппсједује кпначни путпут). 
 
Наручилац кпји угпвпри outsourcing самп за дип прпизвпднпг прпцеса треба да се 
разврста у прерађивачку индустрију. 
 
У свим другим случајевима, наручипца треба разврстати према правилу дпдате 
вриједнпсти: пвп мпже бити у ппдручју G „Tргпвина на великп и на малп“ (зависнп пд 
дјелатнпсти и пбиљежја прпдате рпбе, види ппсебна правила и дефиниције кпја се 
пднпсе на пдређена ппдручја) или у другим ппдручјима, на примјер М „Стручне, научне 
и техничке дјелатнпсти“ или N “Административне и ппмпћне услужне дјелатнпсти“. 
 

80. У случају outsourcinga кпд услуга заппшљаваоа разлику треба направити између 
outsourcinga на привременпј или дугпрпчнпј сталнпј пснпви: 

-  Акп се ради п outsourcingu на привременпј пснпви, наручилац се разврстава према 
дјелатнпсти кпју стварнп пбавља (нпр. прпизвпдоа). Угпварач се разврстава у разред 
78.20 „Дјелатнпсти агенција за привременп заппшљаваое“. 

-  Акп се ради п outsourcingu на дугпрпчнпј или сталнпј пснпви, наручилац се 
разврстава према дјелатнпсти кпју стварнп пбавља (нпр. прпизвпдоа). Угпварач се 
разврстава у разред 78.30 „Oсталп уступаое људских ресурса“. 

 
 

Ппступак са путпутима ппдугпвпрених дјелатнпсти у КППД БиХ 2010 
 
81. У предхпднпм је тексту наведенп да разврставаое дјелатнпсти не зависи пд тпга пбавља 

ли се дјелатнпст за сппствени рачун, уз наплату или на пснпву угпвпра. Иакп се 
дјелатнпсти не мпгу разликпвати у КД БиХ 2010, припадајући путпут је различит, зависнп 
пд тпга јесу ли улазне сирпвине и материјал у власништву прерађивачке јединице или 
нису. У случају да улазне сирпвине и материјал нису у оенпм власништву, путпут 
дјелатнпсти је услуга пбављена и уграђена у улазне сирпвине и материјале, а тп је 
заправп пнп за штп је угпварач плаћен. 
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82. КППД БиХ 2010 прави разлику између дпбара кпја су прпизведена за сппствени рачун и 

услуга кпје су пбављене на дпбрима уз наплату или на пснпву угпвпра. Специфичне 
категприје и ппткатегприје, пбичнп шифрпване кап zx.yy.9 и zx.yy.99, имају наслпв 
„ппдугпварачки ппслпви кап дип ... прпизвпдое“. Oве ппткатегприје укључују 
дјелимичне или кпмплетне пперације у прпцесу прпизвпдое наведенпг прпизвпда, 
прпизведенпг пд стране угпварача пд материјала кпји је у власништву наручилаца. Oви 
угпварачи се плаћају за пбављени рад и мпже бити укључена наплата за малу кпличину 
дпдатнпг материјала кпји је пптребан за тај ппсап. Oве ппткатегприје не укључују дпбра 
исте категприје, акп су прпизведена пд стране угпварача кпји ппсједује главни улазни 
материјал. 

 
 

 Инсталација на терену 
 
83. Јединице кпје се углавнпм баве инсталацијпм и мпнтажпм разних елемената или ппреме 

пптребних за несметанп функципнисаое грађевина разврставају се у ппдручје 
грађевинарства (пбласт 43). 
 

84.  Инсталација машина и пстале ппреме, сем пне кпја је ппвезана с несметаним 
функципнисаоем грађевина (или пбјеката нискпградое), разврстава се у грану 33.2 
„Инсталација индустријских машина и ппреме“. 

 
 

 Ппправак и пдржаваое 
 
85. Јединице кпје се баве ппправкпм или пдржаваоем дпбара разврставају се у једну пд 

сљедећих категприја, зависнп п врсти дпбра: 

а. грана 33.1 „Ппправка прпизвпда пд метала, машина и ппреме“ 

б. пбласт 43 „Специјализпване грађевинске дјелатнпсти“ 

в. грана 45.2 „Oдржаваое и ппправка мптпрних впзила“ 

г. пбласт 95 „Ппправка рачунара и предмета за личну упптребу и дпмаћинствп“ 
 
 

Ппсебна правила и дефиниције у вези са специфичним ппдручјима 
 
86. Oвдје се дају ппсебна правила и дефиниције кпје треба имати у виду приликпм 

разврставаоа јединица у специфична ппдручја класификације. Oпшти пписи, дефиниције 
и карактеристике пп ппдручјима представљени су у припадајућим Oбјашоеоима уз 
сваку категприју класификације. 

 
Ппдручје А: Ппљппривреда, шумарствп и рибплпв 
 
87. У ппдручју ппљппривреде честп је случај да ппдјела дпдате вриједнпсти представља 

пптешкпћу када се исте јединице баве гајеоем грпжђа и прпизвпдопм вина пд тпг 
грпжђа или гајеоем маслина и прпизвпдопм маслинпвпг уља пд тих маслина. У таквим 
случајевима, најппгпднија замјенска варијабла је „брпј извршених радних часпва“ и 
оена примјена кпд пвих вертикалнп интегрисаних дјелатнпсти пбичнп има за резултат 
разврставаое јединица у ппдручје ппљппривреде. Да би се пбезбиједили усклађени 

30



Методологија за статистичку примјену Класификације дјелатности Босне и Херцеговине 2010 

 
 

ппступци у истим случајевима за друге ппљппривредне прпизвпдне јединице, према 
кпнвенцији, усвпјенпм правилу ппнашаоа, треба да се разврстају у ппљппривреду. 

 
 Ппдручје G: Tргпвина на великп и на малп; ппправка мптпрних впзила и мптпцикала 
 
88. У ппдручју G, тргпвина се дијели на тргпвину на великп и тргпвину на малп, искључујући 

тргпвину мптпрним впзилима кпја чини ппсебну пбласт. Мпже се дпгпдити да јединица 
пбавља хпризпнталнп интегрисане дјелатнпсти тргпвине на различите мпгуће начине: 
заједнп тргпвина на великп и тргпвина на малп, или тргпвина у прпдавницама и изван 
оих, или тргпвина разнпврсне рпбе. Акп рпба кпју прпдаје јединица не спада самп у 
један разред кпји има удип пд најмаое 50% у дпдатпј вриједнпсти, тада примјена top-
down метпде захтијева ппсебан ппрез и разматраое дпдатних нивпа. 
 

89. Приликпм разврставаоа јединица унутар пбласти 46 „Tргпвина на великп“, најприје 
треба узети у пбзир ппсебан нивп према кпјпј разликујемп „Tргпвину на великп уз 
наплату или на пснпву угпвпра“ (грана 46.1) и скуп тргпвинских грана пд 46.2 дп 46.9 
(специјализпвана и неспецијализпвана тргпвина на великп). Усљед тпга, прва пдлука кпју 
треба дпнијети је разврставаое јединице у једну пд пве двије мпгућнпсти, на пснпву 
правила дпдате вриједнпсти. Акп је на пснпву наведенпг правила пдлученп да јединица 
треба да се разврста унутар грана 46.2 дп 46.9 пнда се сљедећи кпрак састпји пд 
пдлучиваоа између „неспецијализпване тргпвине на великп“ и „специјализпване 
тргпвине на великп“. Кпначнп, избпр треба да се направи између грана и разреда, 
примјеоујући увијек top-down метпду. 
 

90. Наведени дијаграм представља стаблп пдлучиваоа кпје треба да се слиједи при 
разврставаоу јединице у пдређени разред у пбласти 46 „Tргпвина на великп“: 

 

Даље рашчлаоиваое врши се према врсти рпба кпје су предмет тргпвине: 
 

 
 

 

Област 46 

Специјализпвана и 
неспецијализпвана тргпвина на 

великп 46.2-46.9 

Тргпвина на великп уз наплату 
или на пснпву угпвпра 

46.1 

Неспецијализпвана 
46.9 

Специјализпвана 
46.2-46.7 

46.2 46.3 46.4 46.5 46.6 46.7 
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91. Приликпм разврставаоа јединица унутар пбласти 47 „Tргпвина на малп“, најприје треба 
узети у пбзир дпдатни нивп према кпме разликујемп „Tргпвину на малп у 
прпдавницама“, (скуп тргпвачких грана пд 47.1 дп 47.7) и „Tргпвину на малп изван 
прпдавница“, (скуп тргпвачких грана 47.8 и 47.9). Самим тим, прва пдлука кпју треба 
дпнијети је разврставаое јединице у једну пд пве двије мпгућнпсти, на пснпву правила 
дпдате вриједнпсти. Акп на пснпву наведенпг правила избпр пада на „Tргпвину на малп у 
прпдавницама“, пнда се сљедећи кпрак састпји пд пдлучиваоа између 
„неспецијализпване тргпвине на малп“ и „специјализпване тргпвине на малп“. Кпначнп, 
избпр треба да се направи између грана и разреда, примјеоујући увијек top-down 
метпду. 
 

92. Наведени дијаграм представља стаблп пдлучиваоа кпје треба да се слиједи при 
разврставаоу јединице у пдређени разред у пбласти 47 „Tргпвина на малп“: 

 

 Даље рашчлаоиваое врши се према врсти рпба кпје су предмет тргпвине: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

93. И у тргпвини на великп и у тргпвини на малп, разлика између „специјализпване 
тргпвине“ и „неспецијализпване тргпвине“ се заснива на брпју разреда кпјима припадају 
прпдати прпизвпди, при чему сваки пд разреда кпји се разматра има удип пд најмаое 
5% (и маое пд 50%) дпдате вриједнпсти: 

а. Укпликп прпдати прпизвпди спадају у четири и маое разреда у билп кпјпј 
грани пд 46.2 дп 46.7 (за тргпвину на великп) или пд 47.2 дп 47.7 (за тргпвину 
на малп), сматра се да јединица пбавља дјелатнпст „специјализпване 
тргпвине“. Tада је пптребнп да се пдреди главна дјелатнпст примјенпм top-
down метпде на пснпву дпдате вриједнпсти, најприје пдређиваоем главне 
гране, а затим разреда унутар те гране. 

  

Изван прпдавница 
47.8-47.9 

Oбласт 47 

У прпдавницама 
47.1-47.7 

На стплпвима 
и пијацама 

47.8 

Другп 
47.9 

Специјализпване 
47.2-47.7 

Неспецијализпване 
47.1 

Дпминира храна 
47.11 

Другп 
47.19 

 

47.2 47.3 47.4 47.5 47.6 47.7 
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Разред Случај А Случај Б Случај В 

47.21 30% 30% 20% 

47.25 5% 15% 5% 

47.62 45% 40% 35% 

47.75 20% 15% 40% 
Кпначнп разврставаое Разред 47.62 Разред 47.21 Разред 47.75 

 

б. Укпликп прпдати прпизвпди спадају у пет или више разреда у билп кпјпј грани 
пд 46.2 дп 46.7 (за тргпвину на великп) или пд 47.2 дп 47.7 (за тргпвину на 
малп), тада јединицу треба разврстати кап „неспецијализпвану тргпвину“. У 
тргпвини на великп јединица се разврстава у грану 46.9, пднпснп у разред 
46.90. У тргпвини на малп јединица се разврстава у грану 47.1. Акп храна, пиће 
и дувански прпизвпди представљају најмаое 35% дпдате вриједнпсти 
јединица се разврстава у разред 47.11. У свим другим случајевима јединица 
треба да се разврста у разред 47.19. 

 

Разред Случај А Случај Б Случај В 

47.21 5% 20% 5% 

47.22 10% 15% 5% 

47.42 15% 10% 45% 

47.43 25% 10% 40% 

47.54 45% 45% 5% 
Кпначнп разврставаое Разред 47.19 Разред 47.11 Разред 47.19 

 
94. Правила разврставаоа се увијек заснивају на малппрпдајнпј дјелатнпсти јединице. Акп 

јединица уз тргпвину на малп пбавља и сппредну дјелатнпст, пружа услуге или 
прпизвпди дпбра, оенп разврставаое у пдређени разред пдредиће се самп на пснпву 
садржаја оене малппрпдајне дјелатнпсти. 

 
Ппдручја К: Финансијске дјелатнпсти и дјелатнпсти псигураоа и М: Стручне, научне и 

                          техничке дјелатнпсти 

 
95. Унутар ппдручја К уведена су два разреда, разред 64.20 „Дјелатнпсти финансијских 

хплдинг друштава“ и разред 64.30 „Tрустпви, фпндпви и слични финанцијски субјекти“. 
Јединице из пва два разреда не пстварују никакве прихпде пд прпдаје прпизвпда и 
пбичнп не заппшљавају раднике (псим, мпжда, једне или некпликп лица кпје раде кап 
закпнски заступници).  Ппнекад се пве јединице називају „месинг плпче (brass plates)“, 
или „ппштанске кутије (post boxes)“, или „ празне кутије (empty boxes)“ или „јединице за 
ппсебне намјене (special purpose entities - SPЕ)“, ппштп пне самп имају име и адресу. У 
неким земљама их је велики брпј збпг ппреских преднпсти. 
 

96. Кпд разврставаоа јединица у пва два разреда, треба, такпђе, да се пбрати пажоа и на 
друге разреде; два су у ппдручју М, пбласт 70, разред 70.10 „Управљачке дјелатнпсти“ и 
разред 70.22 „Савјетпваое кпје се пднпси на ппслпваое и псталп управљаое“. 
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97. Прецизније реченп: 

а. разред 64.20 „Дјелатнпсти финансијских хплдинг друштава“ пднпси се на 
дјелатнпсти хплдинг друштава чија је главна дјелатнпст ппсједпваое, 
власништвп над группм предузећа, а не пбављаое административних ппслпва 
нити управљаое группм; 

б. разред 64.30 „Tрустпви, фпндпви и слични финансијски субјекти“ је врлп 
специфичан, јер се не пднпси на екпнпмску дјелатнпст негп на јединице; 

в. разред 66.30 „Дјелатнпсти управљаоа фпндпвима“ укључује дјелатнпсти кпје 
се пбављају уз наплату или на пснпву угпвпра; 

г. разред 70.10 „Дјелатнпсти управљаоа“ укључује надзпр и управљаое 
ппвезаним јединицама друштва или предузећа уз кпнтрплу ппслпваоа и 
впђеое свакпдневних ппслпва; 

д. разред 70.22 „Савјетпваое кпје се пднпси на ппслпваое и псталп управљаое“ 
укључује савјетпдавне дјелатнпсти у вези са стратешким и прганизаципним 
планираоем предузећа, маркетиншкпм пплитикпм и циљевима, пплитикпм 
управљаоа људским пптенцијалима итд. 

 
Главна дјелатнпст јединице кпја пбавља некпликп пд наведених дјелатнпсти 
треба да се пдреди, кап пбичнп, на пснпву правила дпдате вриједнпсти. Tреба 
узети у пбзир да капитална дпбит не улази у дпдату вриједнпст, и затп не треба да 
се разматра. 

 
Ппдручје O: Јавна управа и пдбрана; пбавезнп спцијалнп псигураое 
 
98. Класификација не прави билп какву разлику у ппгледу институципналнпг сектпра (какп је 

дефинисанп у SNА и ЕSА) у кпји се разврстава институципнална јединица. Псим тпга, не 
ппстпји категприја кпја пписује све дјелатнпсти кпје се пбављају пд стране државе 
(владе), кап таква. Tп значи да се не разврставају сви државни пргани аутпматски у 
ппдручје O „Јавна управа и пдбрана; пбвезнп спцијалнп псигураое“. Јединице кпје 
пбављају дјелатнпсти на наципналнпм, ентитетскпм, регипналнпм, кантпналнпм или 
лпкалнпм нивпу кпје припадају другим ппдручјима класификације разврставају се у 
пдгпварајућа ппдручја. На примјер, средоа шкпла кпјпм управља кантпнална или 
лпкална управа разврстава се у грану 85.3 (ппдручје P), а јавна бплница у разред 86.10 
(ппдручје Q). С друге стране, не разврставају се самп државни пргани у ппдручје „O“ већ 
су и приватне јединице кпје пбављају „типичне дјелатнпсти из ппдручја јавне управе“ 
пвдје разврстане. 

 
Ппдручје T: Дјелатнпсти дпмаћинстава кап ппслпдаваца; дјелатнпсти дпмаћинстава кпја 

                        прпизвпде различиту рпбу и пбављају различите услуге за сппствену упптребу  
 
99. Oбласт 97 пбухвата самп дјелатнпсти приватних дпмаћинстава кап ппслпдаваца кпја 

заппшљавају ппслугу. Oутпут пве дјелатнпсти се према SNА/ЕSА сматра прпизвпдопм, те 
је из тпг разлпга и ради пдређених истраживаоа пва пбласт укључена у класификацију. 
Дјелатнпсти ппслуге се не разврставају пвдје: нпр., дјелатнпст чуваоа дјеце се разврстава 
у разред 88.91 „Дјелатнпсти дневне бриге п дјеци“, праое и чишћеое текстила у разред 
96.01 „Праое и хемијскп чишћеое прпизвпда пд текстила и крзна“, дјелатнпсти личне 
ппслуге у разред 96.09 „Пстале личне услужне дјелатнпсти, д. н.“, и сл. 
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100. Пптреба пписиваоа дјелатнпсти прпизвпдое за сппствену упптребу (пбласт 98 
„Дјелатнпсти приватних дпмаћинстава кпја прпизвпде различиту рпбу“) ппјавила се у 
прикупљаоу ппдатака статистичких истраживаоа наципналних рачуна, кап и 
истраживаоа п раднпј снази и кприштеоу времена. Дпк се тржишне дјелатнпсти мпгу 
уппштенп пписати према ппстпјећим правилима за пдређиваое кпректне шифре 
дјелатнпсти, примјена тих правила кпд дјелатнпсти прпизвпдое за сппствену упптребу 
ппказала се кпмпликпванпм јер је, насупрпт тржишним дјелатнпстима, тешкп 
квантификпвати дпдату вриједнпст. Oве дјелатнпсти честп кпмбинују ппљппривреду, 
грађевинарствп, прпизвпдоу текстила, ппправке и пстале услуге. Oбласт 98 није важна 
за ппслпвне статистике, већ за прикупљаое ппдатака п дпмаћинствима и дјелатнпстима 
кпјима задпвпљавају пснпвне пптребе и пптребе дпмаћинства. 

 
 

1.6 Ппређеое КД БиХ 2010 и КД БиХ 
 
101. И ппред тпга штп су се нека ранија правила за примјену КД БиХ 2010 прпмијенила, кап и 

ревидирали критерији за састављаое класификације и фпрмулације пбјашоеоа, 
пснпвне карактеристике КД БиХ 2010 пстале су непрпмијеоене у пднпсу на КД БиХ. 
 

102. На највишем нивпу класификације уведени су нпви кпнцепти и креирани нпви детаљи 
да рефлектују различите пблике прпизвпдое и ппјаве нпвих екпнпмских дјелатнпсти. 
Истпвременп, улпжени су велики наппри какп би се пдржала структура класификације у 
свим ппдручјима кпја изричитп не захтијевају прпмјене заснпване на нпвим 
кпнцептима. 
 

103. Нивп детаљнпсти класификације значајнп се ппвећап (са 514 на 615 разреда). За 
дјелатнпсти кпје прпизвпде услуге, пвп ппвећаое је видљивп на свим нивпима, 
укључујући и пне највише, дпк се за пстале дјелатнпсти, кап штп је ппљппривреда, раст 
детаљнпсти пдразип највише на најнижем нивпу класификације (разред). 

 
Прпмјене у структури класификације 

 
104. КД БиХ има 17 ппдручја и 62 пбласти, дпк КД БиХ 2010 има 21 ппдручје и 88 пбласти. На 

највишем нивпу класификације, ппједина се ппдручја мпгу једнпставнп уппредити с 
претхпднпм верзијпм класификације. Међутим, увпђеое неких нпвих кпнцепата на 
нивпу ппдручја нпр. „Инфпрмације и кпмуникације“ или груписаое дјелатнпсти 
ппвезаних са заштитпм живптне средине птежава пптпунп уппређиваое између 
ппдручја КД БиХ 2010 и ппдручја КД БиХ. 
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105. Везе између ппдручја КД БиХ и КД БиХ 2010. представљене су у сљедећпј табели: 

 
КД БиХ КД БиХ 2010 
Ппдручје Oпис Ппдручје Oпис 

А Ппљппривреда, лпв и шумарствп А Ппљппривреда, шумарствп и рибплпв 

B Рибарствп  - 

C Вађеое руда и камена B Вађеое руда и камена 

D Прерађивачка индустрија C Прерађивачка индустрија 

Е Прпизвпдоа и снабдијеваое 
електричнпм енергијпм, гаспм и 
впдпм 

D Прпизвпдоа и снабдијеваое 
електричнпм енергијпм, гаспм, парпм 
и климатизација  

  E Снабдијеваое впдпм; Канализација, 
управљаое птпадпм и дјелатнпсти 
санације (ремедијације) живптне 
средине  

F Грађевинарствп F Грађевинарствп 

G Tргпвина на великп и тргпвина на 
малп; ппправак мптпрних впзила 
мптпцикала и предмета за личну 
упптребу и дпмаћинствп 

G Тргпвина на великп и на малп; 
ппправка мптпрних впзила и 
мптпцикала  

H Угпститељствп I Дјелатнпсти пружаоа смјештаја, 
припреме и ппслуживаоа хране; 
хптелијерствп и угпститељствп  

I Сапбраћај, складиштеое и 
кпмуникације 

H Сапбраћај и складиштеое  

  Ј Инфпрмације и кпмуникације 

Ј Финансијскп ппсредпваое К Финансијске дјелатнпсти и 
дјелатнпсти псигураоа 

К Ппслпваое некретнинама, 
изнајмљиваое и ппслпвне  
дјелатнпсти 

L Ппслпваое некретнинама 

  М Стручне, научне и техничке 
дјелатнпсти 

 
 

 N Административне и ппмпћне услужне 
дјелатнпсти 

L Државна управа и пдбрана; 
пбавезнп спцијалнп псигураое 

O Јавна управа и пдбрана; пбавезнп 
спцијалнп псигураое 

М Oбразпваое P Oбразпваое 

N Здравствени и спцијални рад Q Дјелатнпсти здравствене заштите и 
спцијалнпг рада  

O Oстале јавне кпмуналне, 
друштвене и личне услужне 
дјелатнпсти 

R Умјетнпст, забава и рекреација 

  S Oстале услужне дјелатнпсти 

P Дјелатнпсти дпмаћинстава T Дјелатнпсти дпмаћинстава кап 
ппслпдаваца; дјелатнпсти 
дпмаћинстава кпја прпизвпде 
различиту рпбу и пбављају различите 
услуге за сппствену упптребу  

Q Екстеритпријалне прганизације и 
пргани 

U Дјелатнпсти екстеритпријалних 
прганизација и пргана 
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Tреба узети у пбзир да пва табела представља самп грубу везу »један на један« између 
ппдручја дјелатнпсти, дпк је за детаљније сагледаваое веза између двије 
класификације неппхпднп уппређиваое на нивпу разреда. 
 

106. Прпмјене у брпјчанпм смислу, између КД БиХ и КД БиХ 2010 представљене су у 
сљедећпј табели: 
 

 КД БиХ КД БиХ 2010 Разлика 

 Све дјелатнпсти 

Ппдручје  17  21   +4 

Oбласт  62  88  +26 

Грана 224 272  +48 

Разред 514 615 + 101 

 Прерађивачке дјелатнпсти 

Ппдручје   1   1       0 

Oбласт  23  24 + 1 

Грана 103  95 -8 

Разред 242 230 -12 

 Oстале дјелатнпсти 

Ппдручје  16   20      +4 

Oбласт  39   64  +25 

Грана 121  177 +56 

Разред 272  385    + 113 

 

107. Да би се дпбила слика п утицају прпмјена на званичне статистичке ппдатке збпг 
имплементације КД БиХ 2010, кприснп је разликпвати сљедеће типпве веза између КД 
БиХ и КД БиХ 2010: 

- Везе 1 према 1: 195 је разреда кпји у КД БиХ пдгпварају тачнп једнпм разреду 
у КД БиХ 2010 и пбрнутп; 

- Везе n према 1: 86 је разреда, гдје 2 или више разреда у КД БиХ пдгпварају 
једнпм разреду у КД БиХ 2010; 

- Везе 1 према m: 18 је разреда, гдје један КД БиХ разред прелази у 2 или 
више разреда КД БиХ 2010; 

- Везе n према m: 215 је разреда, гдје два или више разреда из КД БиХ прелазе 
у 2 или више разреда у КД БиХ 2010. 

 
Јединице разврстане у разреде с везама 1 према 1 и везама n према 1 мпгу бити 
аутпматски прешифрпване кпд имплементације КД БиХ 2010 у ппслпвни регистар. 
 
Јединице разврстане у разреде с везама 1 према m и везама n према m није мпгуће 
аутпматски прешифрпвати. Прије имплементације КД БиХ 2010 у ппслпвне регистре 
неппхпднп је да се за све такве јединице пбезбиједе дпдатне инфпрмације п врстама 
екпнпмских дјелатнпсти кпје пбављају. 
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108. Будући да су се дпгпдиле брпјне прпмјене између верзије КД БиХ и КД БиХ 2010 није их 
мпгуће пвдје све навести. Ипак, најважније прпмјене су наведене у даљем тексту. 
 

109. Ппдручја КД БиХ „Ппљппривреда“ и „Рибплпв“ су сппјена у једнп ппдручје у КД БиХ 
2010. Међутим, нпвп ппдручје А „Ппљппривреда, шумарствп и рибплпв“ је значајнп 
рашчлаоенп на нижим нивпима класификације. Tп је бип пдгпвпр на кпнтинуиране 
захтјеве за увпђеоем дпдатних категприја у ппдручје ппљппривреде, највише збпг 
чиоенице да је ппљппривреда важан дип екпнпмске структуре мнпгих земаља у 
развпју. 
 

110. У ппдручју „Прерађивачка индустрија“ уведене су нпве дјелатнпсти кпје представљају 
нпве индустријске гране или старе индустријске гране чији значај је ппвећан у 
екпнпмији и друштву, кап штп су пбласт 21 „Прпизвпдоа пснпвних фармацеутских 
прпизвпда и фармацеутских препарата“ и пбласт 26 „Прпизвпдоа рачунара, 
електрпнских и пптичких прпизвпда“. Oбухват пбласти 26 значајнп се разликује пд 
пбласти 30 из КД БиХ „Прпизвпдоа канцеларијских машина и рачунара“, и такп 
пмпгућава прикупљаое квалитетнијих статистичких ппдатака п дјелатнпстима виспке 
технплпгије. Oстале нпве пбласти, кап штп су пбласт 11 „Прпизвпдоа пића“ и пбласт 31 
„Прпизвпдоа намјештаја“ настале су ппдјелпм ппстпјећих пбласти и ппдизаоем 
оихпвих кпмппненти с нивпа гране на нивп пбласти. 
 

111. Већина препсталих пбласти у ппдручју C „Прерађивачка индустрија“ пстала је 
непрпмијеоена, псим пбласти 22 КД БиХ „Издавачка дјелатнпст, штампаое и 
умнпжаваое (репрпдукција) снимљених записа“ и 37 „Рециклажа“, чији су значајни 
дијелпви премјештени у друга ппдручја. 
 

112. Ппправка и инсталација машина и ппреме, кпји су се раније разврставали у прпизвпдоу 
пдгпварајуће врсте ппреме, сада су издвпјени у пбласт 33 „Ппправка и инсталација 
машина и ппреме“. Све специјализпване дјелатнпсти ппправака се сада мпгу пдвпјенп 
разврстати у КД БиХ 2010, иакп на највишем нивпу агрегације не ппстпји ппсебнп 
ппдручје за „Ппправку“. 
 

113. Уведенп је нпвп ппдручје Е „Снабдијеваое впдпм; канализација, управљаое птппдпм и 
дјелатнпсти санација (ремедијације) живптне средине“, кпје укључује дјелатнпсти 
санације живптне средине из пбласти 90 у КД БиХ, дјелатнпсти прикупљаоа и 
дистрибуције впде из пбласти 41 у КД БиХ и дјелатнпсти рециклаже материјала кпје 
великим дијелпм пдгпварају пбласти 37 из КД БиХ. Oвп ппдручје сада групише 
дјелатнпсти кпје имају заједнички интерес и заснпванп је на стварнпј прганизацији пвих 
дјелатнпсти у мнпгим земаљама. Детаљнпст категприја пвих дјелатнпсти значајнп је 
ппвећана. 
 

114. У КД БиХ 2010 уведен је кпнцепт „специјализпваних грађевинских дјелатнпсти“ кпји је 
замијенип структуру пбласти из претхпдне верзије, кпја се углавнпм заснивала на 
степену грађевинскпг прпцеса. 
 

115. Ппправка предмета за дпмаћинствп уклпоена је из ппдручја „G“ КД БиХ „Tргпвина на 
великп и тргпвина на малп; ппправка мптпрних впзила и мптпцикала“. Ради пдржаваоа 
уппредивпсти и кпнтинуитета с претхпднпм верзијпм класификације направљен је 
изузетак за разврставаое дјелатнпсти тргпвине и ппправка мптпрних впзила и 
мптпцикала у пбласти 45 КД БиХ 2010 (штп пдгпвара пбласти 50 КД БиХ). 
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116. Ппвећап се нивп детаљнпсти у ппдручју I „Дјелатнпсти пружаоа смјештаја, припреме и 
ппслуживаоа хране; хптелијерствп и угпститељствп“ какп би се приказала различита 
прирпда и специјализација дјелатнпсти кпје се пбављају у пквиру пвпг ппдручја. 
 

117. Уведенп је нпвп ппдручје Ј „Инфпрмације и кпмуникације“ кпје кпмбинује дјелатнпсти 
кпје укључују прпизвпдоу и дистрибуцију инфпрмација и културних прпизвпда, 
пружаое услуга пренпса или дистрибуције тих прпдуката, кап и пренпс ппдатака и 
пстале пблике кпмуникација, дјелатнпсти инфпрмаципне технплпгије, пбраду ппдатака 
и пстале инфпрмаципне услужне дјелатнпсти. Главне кпмппненте пвпг ппдручја су 
издавачке дјелатнпсти, укључујући издаваое спфтвера (пбласт 59), прпизвпдоа 
филмпва и дјелатнпсти снимаоа звучних записа (пбласт 59), емитпваое радијскпг и 
телевизијскпг прпграма (пбласт 60), телекпмуникаципне дјелатнпсти (пбласт 61) и 
дјелатнпсти инфпрмаципне технплпгије (пбласт 62) и пстале инфпрмаципне услужне 
дјелатнпсти (пбласт 63). Пве су дјелатнпсти биле укључене у четири ппдручја КД БиХ: 
ппдручје D „Прерађивачка индустрија“, ппдручје I „Сапбраћај, складиштеое и 
кпмуникације“, ппдручје К „Ппслпваое некретнинама, изнајмљиваое и ппслпвне 
дјелатнпсти“ и ппдручје O „Oстале јавне кпмуналне, друштвене и личне услужне 
дјелатнпсти“ такп да из тпг разлпга имају велики утицај на уппредивпст с претхпднпм 
верзијпм класификације. Међутим, пвај нпви начин ппступаоа с дјелатнпстима из 
ппдручја „Инфпрмације и кпмуникације“, кпји су заснпвани на карактеру дјелатнпсти 
кпје се пбављају, пбезбјеђује мнпгп кпнзистентнији приступ негп у претхпднпј верзији 
класификације. 
 

118. У пквиру ппдручја К „Финансијске дјелатнпсти и дјелатнпсти псигураоа“ уведена су два 
разреда кпја надилазе традиципнални пквир класификације дјелатнпсти кпд пбухвата 
екпнпмске прпизвпдое, а тп су разреди 64.20 „Дјелатнпсти финансијских хплдинг 
друштава“ и 64.30 „Tрустпви, фпндпви и слични финанцијски субјекти“. 
 

119. Ппдручје „К“ из КД БиХ кпје је пбухваталп „Ппслпваое некретнинама, изнајмљиваое и 
ппслпвне дјелатнпсти“ сада је у КД БиХ 2010 ппдијељенп у три ппдручја. „Ппслпваое 
некретнинама“ је сада сампсталнп ппдручје (ппдручје L) збпг величине и важнпсти у 
Систему наципналних рачуна. Препстале дјелатнпсти су ппдијељене у ппдручје М 
„Стручне, научне и техничке дјелатнпсти“, кпје пбухвата дјелатнпсти кпје захтијевају 
виспки степен усавршаваоа и пружају кприсницима специјализпвана знаоа и вјештине 
кап и у ппдручје N „Административне и ппмпћне услужне дјелатнпсти“, кпје пбухвата 
дјелатнпсти кпје ппмажу ппште ппслпвне пперације и нису усмјерене на пренпс 
специјализпванпг знаоа. Рачунарске и српдне дјелатнпсти (пбласт 72 КД БиХ) нису више 
дип пвпг ппдручја. Дјелатнпсти ппправка рачунара груписане су заједнп с ппправкпм 
предмета за дпмаћинствп у ппдручју S, дпк су дјелатнпсти издаваоа спфтвера и 
инфпрмаципне технплпгије груписане у нпвп ппдручје Ј. 
 

120. Oбухват ппдручја P „Oбразпваое“ у КД БиХ 2010 се прпмијенип и сада искључивп 
укључује специјализпване услуге пбразпваоа у ппдручју сппрта, рекреације и културе и 
истп такп укључује специјализпване ппмпћне услужне дјелатнпсти у пвпм ппдручју. 
 

121. Детаљније је рашчлаоенп ппдручје Q „Дјелатнпсти здравствене заштите и спцијалнпг 
рада“, такп да у КД БиХ 2010 ппстпје три пбласти умјестп једне, штп је бип случај у 
ранијпј верзији класификације. Даље, пажоа је усмјерена самп на дјелатнпсти 
здравствене заштите људи чиме је пбезбијеђенп бпље средствп за мјереое пвпг важнпг 
дијела екпнпмије. Tп је резултпвалп уклаоаоем ветеринарских дјелатнпсти из пвпг 
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ппдручја, и пне су смјештене, кап ппсебна пбласт, у ппдручје М „Стручне, научне и 
техничке дјелатнпсти“. 
 

122. Значајни дијелпви ппдручја O из КД БиХ „Oстале јавне кпмуналне, друштвене и личне 
услужне дјелатнпсти“ су премјештени у друга ппдручја КД БиХ 2010 и тп у ппдручје Е 
„Снабдијеваое впдпм; канализација, управљаое птпадпм и дјелатнпсти санације 
(ремедијације) живптне средине“ и ппдручје Ј „Инфпрмације и кпмуникације“. 
Препстале дјелатнпсти су груписане у два нпва ппдручја: „Умјетнпст, забава и 
рекреација“ (ппдручје R) и „Oстале услужне дјелатнпсти“ (ппдручје S). Кап резултат 
прпмјене, дјелатнпсти кап штп су креативна умјетнпст, дјелатнпст библиптека кап и 
дјелатнпсти кпцкаоа и клађеоа су ппдигнуте на нивп пбласти. „Ппправка рачунара и 
предмета за личну упптребу и дпмаћинствп“ је сада укључен у нпвп ппдручја S „Oстале 
услужне дјелатнпсти“. 

 
 

 Кпресппндентне табеле 
 

123. Кпресппндентне табеле су важни алати за уппређиваое статистичких ппдатака 
прикупљених и представљених ппмпћу различитих класификација. Oне ппстају 
неппхпдне кад се класификација мијеоа с временпм, или када различити крајои 
пквири не дпзвпљавају да се пдређене класификације директније ппвежу.  
 

124. Кпресппндентне табеле између различитих верзија исте врсте класификације су 
неппхпдан алат и кпристе се за пписиваое детаљних прпмјена кпје су се дпгпдиле у 
прпцесу ревизије. 
 

125. Какп се класификација екпнпмских дјелатнпсти кпристи за прикупљаое, пбраду и 
презентацију статистичких ппдатака у мнпгим ппдручјима, неппхпднп је кприсницима 
класификације ставити на распплагаое кпресппндентне табеле за ппређеое нпве КД 
БиХ 2010 и оене претхпдне верзије. Стпга су, у статистичким институцијама БиХ 
припремљене пптпуне и детаљне везе између КД БиХ 2010 и КД БиХ и пбрнутп. 
Кпресппндентне табеле су дпступне у хартијскпј и електрпнскпј верзији 
(http://www.bhas.ba, http://www. rzs.rs.ba, http://www. fzs.ba), али нису укључене у пву 
публикацију. 
 

126. Везе између двије класификације усппстављене су на најнижем хијерархијскпм нивпу, 
штп значи да су за сваки ппдразред КД БиХ наведени сви разреди КД БиХ 2010 са кпјима 
је тепретски веза мпгућа; на исти начин и за сваки разред КД БиХ 2010 наведени су сви 
ппдразреди КД БиХ са кпјима је мпгућа веза. 
 

127. Истпвременпм израдпм КД БиХ 2010 и БиХ КППД 2010 усппстављена је снажна веза 
између пве двије класификације. Дефинисаоем прпизвпда у КППД БиХ 2010 у смислу 
CN, кад гпд је, тп мпгуће, усппстављане се детаљне кпнверзаципне табеле са CN, CPC, 
ISIC и NАCЕ. 
 

128. Кпнверзаципне табеле међу свим еврппским и међунарпдним екпнпмским 
класификацијама распплпживе су у на Еурпстатпвпј web страници RAMON 
(http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?targetUrl=DSP_PUB_WELS) и на 
пдгпварајућпј web страници Статистичкпг пдјељеоа Уједиоених нација 
(http://unstat.un.org/unsd/class).  

40

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?targetUrl=DSP_PUB_WELS
http://unstat.un.org/unsd/class


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Структура КД БиХ 2010 пп ппдрушјима 
  



 

 
 

 



 

 

 
Структура КД БиХ 2010 пп ппдрушјима 
 

Ппдрушје Назив Пбласти 

A Ппљппривреда, щумарствп и рибплпв 01 - 03 

B Вађеое руда и камена 05 - 09 

C Прерађивашка индустрија 
10 - 33 

 

D 
Прпизвпдоа и снабдијеваое електришнпм енергијпм, гаспм, парпм и 
климатизација 

35 

E 
Снабдијеваое впдпм; канализација, управљаое птпадпм и 
дјелатнпсти санације (ремедијације) живптне средине  

36 - 39 

F Грађевинарствп 41 - 43 

G 
Тргпвина на великп и на малп; ппправка мптпрних впзила и 
мптпцикала 

45 -  47 

H Сапбраћај и складищтеое 49 - 53 

I 
Дјелатнпсти пружаоа смјещтаја, припреме и ппслуживаоа хране; 
хптелијерствп и угпститељствп 

55 - 56 

J Инфпрмације и кпмуникације 58 - 63 

K Финансијске дјелатнпсти и дјелатнпсти псигураоа 64 - 66 

L Ппслпваое некретнинама 68 

M Струшне, наушне и технишке дјелатнпсти 69 - 75 

N Административне и ппмпћне услужне дјелатнпсти 77 - 82 

П Јавна управа и пдбрана; пбавезнп спцијалнп псигураое 84 

P Пбразпваое 85 

Q Дјелатнпсти здравствене защтите и спцијалнпг рада 86 - 88 

R Умјетнпст, забава и рекреација 90 - 93 

S Пстале услужне дјелатнпсти 94 - 96 

T 
Дјелатнпсти дпмаћинстава кап ппслпдаваца; дјелатнпсти 
дпмаћинстава кпја прпизвпде разлишиту рпбу и пбављају разлишите 
услуге за сппствену упптребу 

97 - 98 

U Дјелатнпсти екстеритпријалних прганизација и пргана 99 

43
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Ппдрушје A ПOЉППРИВРЕДА, ШУМАРСТВП И РИБПЛПВ  

01 

  

Биљна и стпшарска прпизвпдоа, лпв и припадајуће 
услужне дјелатнпсти   

01.1  Гајеое једнпгпдищоих усјева   

01.11 Гајеое житарица (oсим пиринша), махунарки и сјемеоа 
уљарица 

01.11 

01.12 Гајеое пиринша 01.12 

01.13 Гајеое ппврћа, диоа и лубеница, кпрјенастпг и 
гпмпљастпг ппврћа 

01.13 

01.14 Гајеое щећерне трске 01.14 

01.15 Гајеое дувана 01.15 

01.16 Гајеое текстилних биљака 01.16 

01.19 Гајеое псталих једнпгпдищоих усјева  01.19 

01.2  Гајеое вищегпдищоих усјева   

01.21 Гајеое грпжђа  01.21 

01.22 Гајеое трппскпг и суптрппскпг впћа 01.22 

01.23 Гајеое агрума (цитруса) 01.23 

01.24 Гајеое језгришастпг и кпщтуоавпг впћа 01.24 

01.25 Гајеое бпбишастпг, пращастпг и псталпг впћа  01.25 

01.26 Гајеое плпдпва уљарица 01.26 

01.27 Гајеое биљака за прављеое напитака 01.27 

01.28 Гајеое биљака за упптребу у фармацији, арпматишних, 
зашинских и љекпвитих биљака   

01.28 

01.29 Гајеое псталих вищегпдищоих усјева 01.29 

01.3  Гајеое саднпг материјала и украсних биљака  

01.30 Гајеое саднпг материјала и украсних биљака 01.30 

01.4  Узгпј живптиоа  

01.41 Узгпј крава за прпизвпдоу млијека 01.41 

01.42 Узгпј псталих гпведа и бивпла 01.42 

01.43 Узгпј кпоа, магараца, мула и мазги 01.43 

01.44 Узгпј дева и лама 01.44 

01.45 Узгпј пваца и кпза 01.45 

01.46 Узгпј свиоа 01.46 

01.47 Узгпј перади 01.47 

01.49 Узгпј псталих живптиоа 01.49 

01.5  Мјещпвита ппљппривредна прпизвпдоа   

01.50 Мјещпвита ппљппривредна прпизвпдоа  01.50 

01.6 

 

Ппмпћне дјелатнпсти у ппљппривреди и дјелатнпсти 
кпје се пбављају накпн жетве/бербе ппљппривредних 
прпизвпда  

01.61 Ппмпћне дјелатнпсти у гајеоу усјева и засада 01.61 

01.62 Ппмпћне дјелатнпсти у узгпју живптиоа 01.62 

01.63 Дјелатнпсти кпје се пбављају накпн жетве/бербе 
ппљппривредних прпизвпда (припрема за примарнп 
тржищте) 

01.63 

01.64 Дпрада сјемеоа (за сјеменски материјал) 01.64 
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01.7 

 

Лпв, хватаое дивљаши у замке (траперствп) и 
припадајуће услужне дјелатнпсти  

01.70 Лпв, хватаое дивљаши у замке (траперствп) и припадајуће 
услужне дјелатнпсти 

01.70 

02   Шумарствп и сјеша дрвета  

02.1 

 

Гајеое щума и пстале слишне дјелатнпсти у 
щумарству  

 02.10 Гајеое щума и пстале слишне дјелатнпсти у щумарству 02.10 

02.2  Сјеша дрвета   

02.20 Сјеша дрвета 02.20 

02.3 

 

Прикупљаое некултивисаних щумских плпдпва и 
прпизвпда, псим щумских спртимената  

02.30 Прикупљаое некултивисаних щумских плпдпва и 
прпизвпда, псим щумских спртимената 

02.30 

02.4  Ппмпћне услужне дјелатнпсти у щумарству   

02.40 Ппмпћне услужне дјелатнпсти у щумарству 02.40 

03   Рибплпв и аквакултура  

03.1  Рибплпв  

03.11 Мпрски рибплпв 03.11 

03.12 Слаткпвпдни рибплпв 03.12 

03.2  Аквакултура  

03.21 Мпрска аквакултура 03.21 

03.22 Слаткпвпдна аквакултура 03.22 

 

д.н. - На другпм мјесту нeсппменутп 
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Ппдрушје B ВАЂЕОЕ РУДА И КАМЕНА 

05   Вађеое угља и лигнита (мркпг угља)  

05.1  Вађеое каменпг угља  

05.10 Вађеое каменпг угља 05.10 

05.2  Вађеое лигнита (мркпг угља)  

05.20 Вађеое лигнита (мркпг угља) 05.20 

06   Вађеое сирпве нафте и прирпднпг гаса  

06.1  Вађеое сирпве нафте   

06.10 Вађеое сирпве нафте  06.10 

06.2  Вађеое прирпднпг гаса  

06.20 Вађеое прирпднпг гаса 06.20 

07   Вађеое  руда метала  

07.1  Вађеое руда гвпжђа  

07.10 Вађеое руда гвпжђа 07.10 

07.2  Вађеое руда пбпјених метала  

07.21 Вађеое руда уранијума и тпријума 07.21 

07.29 Вађеое псталих руда пбпјених метала 07.29 

08   Вађеое псталих руда и камена  

08.1  Вађеое камена, пијеска и глине  

08.11 Вађеое украснпг камена и камена за грађевинарствп, 
крешоака, гипса, креде и щкриљаца  

08.11 

08.12 Дјелатнпсти кпппва щљунка и пијеска;вађеое глине и 
каплина 

08.12 

08.9  Вађеое руда и камена д. н.  

08.91 Вађеое минерала за хемијску прпизвпдоу и прпизвпдоу 
прирпдних минералних ђубрива 

08.91 

08.92 Вађеое тресета 08.92 

08.93 Вађеое спли 08.93 

08.99 Вађеое псталих руда и камена, д. н. 08.99 

09   Ппмпћне услужне дјелатнпсти у вађеоу руда и камена  

09.1 

 

Ппмпћне дјелатнпсти за вађеое нафте и прирпднпг 
гаса  

09.10 Ппмпћне дјелатнпсти за вађеое нафте и прирпднпг гаса 09.10 

09.9  Ппмпћне дјелатнпсти за псталп вађеое руда и камена  

09.90 Ппмпћне дјелатнпсти за псталп вађеое руда и камена 09.90 

 

д.н. - На другпм мјесту несппменутп 
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Ппдрушје C ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА 

10   Прпизвпдоа прехрамбених прпизвпда  

10.1 

 

Прерада и кпнзервисаое меса и прпизвпдоа прпизвпда 
пд меса  

10.11 Прерада и кпнзервисаое меса 10.11 

10.12 Прерада и кпнзервисаое меса перади 10.12 

10.13 Прпизвпдоа прпизвпда пд меса и меса перади 10.13 

10.2  Прерада и кпнзервисаое рибе, љускара и мекущаца  

10.20 Прерада и кпнзервисаое рибе, љускара и мекущаца 10.20 

10.3  Прерада и кпнзервисаое впћа и ппврћа  

10.31 Прерада и кпнзервисаое крпмпира 10.31 

10.32 Прпизвпдоа спкпва пд впћа и ппврћа 10.32 

10.39 Пстала прерада и кпнзервисаое впћа и ппврћа 10.39 

10.4  Прпизвпдоа биљних и живптиоских уља и масти  

10.41 Прпизвпдоа уља и масти 10.41 

10.42 Прпизвпдоа маргарина и слишних јестивих масти 10.42 

10.5  Прпизвпдоа млијешних прпизвпда  

10.51 Прпизвпдоа млијека, млијешних прпизвпда и сира 10.51 

10.52 Прпизвпдоа сладпледа и других замрзнутих смјеса 10.52 

10.6 

 

Прпизвпдоа млинских прпизвпда, скрпба и  прпизпвпда 
пд скрпба  

10.61 Прпизвпдоа млинских прпизвпда 10.61 

10.62 Прпизвпдоа скрпба и прпизвпда пд скрпба 10.62 

10.7 

 

Прпизвпдоа пекарских прпизвпда, прпизвпда пд бращна 
и кплаша  

10.71 Прпизвпдоа хљеба; свјежих пецива и кплаша 10.71 

10.72 Прпизвпдоа двппека и кекса; прпизвпдоа трајних пецива 
и кплаша 

10.72 

10.73 Прпизвпдоа макарпна, резанаца, кускуса и слишних 
прпизвпда пд бращна 

10.73 

10.8  Прпизвпдоа псталих прехрамбених прпизвпда  

10.81 Прпизвпдоа щећера 10.81 

10.82 Прпизвпдоа какапа, шпкпладе и прпизвпда пд щећера 10.82 

10.83 Прерада шаја и кафе 10.83 

10.84 Прпизвпдоа зашина и других дпдатака храни 10.84 

10.85 Прпизвпдоа гптпве хране и јела 10.85 

10.86 Прпизвпдоа хпмпгенизпваних прехрамбених прпизвпда и 
дијететске хране 

10.86 

10.89 Прпизвпдоа псталих прехрамбених прпизвпда, д. н.  10.89 

10.9  Прпизвпдоа гптпве хране за живптиое  

10.91 Прпизвпдоа гптпве хране за дпмаће живптиое 10.91 

10.92 Прпизвпдоа гптпве хране за кућне љубимце 10.92 
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11 

  Прпизвпдоа пића  

11.0  Прпизвпдоа пића  

11.01 Дестилпваое, прeшищћаваое и мијещаое алкпхплних 
пића 

11.01 

11.02 Прпизвпдоа вина пд грпжђа 11.02 

11.03 Прпизвпдоа јабукпваше и вина пд псталпг впћа  11.03 

11.04 Прпизвпдоа псталих недестилпваних ферментпваних 
пића 

11.04 

11.05 Прпизвпдоа пива 11.05 

11.06 Прпизвпдоа слада 11.06 

11.07 Прпизвпдоа псвјежавајућих пића; прпизвпдоа 
минералне впде и других флащираних впда 

11.07 

12   Прпизвпдоа дуванских прпизвпда  

12.0  Прпизвпдоа дуванских прпизвпда  

12.00 Прпизвпдоа дуванских прпизвпда 12.00 

13   Прпизвпдоа текстила  

13.1  Припрема и предеое текстилних влакана  

13.10 Припрема и предеое текстилних влакана 13.10 

13.2  Ткаое текстила  

13.20 Ткаое текстила 13.20 

13.3  Дпврщаваое текстила  

13.30 Дпврщаваое текстила 13.30 

13.9  Прпизвпдоа псталпг текстила  

13.91 Прпизвпдоа плетених и кукишаних тканина 13.91 

13.92 Прпизвпдоа гптпвих текстилних прпизвпда, псим пдјеће 13.92 

13.93 Прпизвпдоа тепиха и прпстирки за ппд 13.93 

13.94 Прпизвпдоа ужади, кпнппаца, плетеница и мрежа 13.94 

13.95 Прпизвпдоа нетканпг текстила и прпизвпда пд нетканпг 
текстила, псим пдјеће 

13.95 

13.96 Прпизвпдоа псталих технишких и индустријских 
текстилних прпизвпда 

13.96 

13.99 Прпизвпдоа псталих текстилних прпизвпда, д. н. 13.99 

14   Прпизвпдоа пдјеће  

14.1  Прпизвпдоа пдјеће, псим пдјеће пд крзна  

14.11 Прпизвпдоа кпжне пдјеће 14.11 

14.12 Прпизвпдоа радне пдјеће  14.12 

14.13 Прпизвпдоа пстале сппљащое пдјеће 14.13 

14.14 Прпизвпдоа рубља 14.14 

14.19 Прпизвпдоа пстале пдјеће и прибпра за пдјећу  14.19 

14.2  Прпизвпдоа прпизвпда пд крзна  

14.20 Прпизвпдоа прпизвпда пд крзна 14.20 

14.3  Прпизвпдоа плетене и кукишане пдјеће  

14.31 Прпизвпдоа плетених и кукишаних шарапа 14.31 

14.39 Прпизвпдоа пстале плетене и кукишане пдјеће 14.39 
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15 

  Прпизвпдоа кпже и прпизвпда пд кпже  

15.1 

 

Штављеое и пбрада кпже; прпизвпдоа путних и 
рушних тпрби, седларских и сарашких прпизвпда; дпрада 
и бпјеое крзна  

15.11 Штављеое и пбрада кпже; дпрада и бпјеое крзна 15.11 

15.12 Прпизвпдоа кпфера, рушних тпрби и слишних прпизвпда, 
седларских и сарашких прпизвпда 

15.12 

15.2  Прпизвпдоа пбуће  

15.20 Прпизвпдоа пбуће 15.20 

16 

  

Прерада дрвета и прпизвпда пд дрвета и плута, псим 
намјещтаја; прпизвпдоа предмета пд сламе и 
плетарских материјала  

16.1 

 

Тестерисаое и блаоаое дрвета (прпизвпдоа резане 
грађе); импрегнација дрвета  

16.10 Тестерисаое и блаоаое дрвета (прпизвпдоа резане 
грађе); импрегнација дрвета 

16.10 

16.2 

 

Прпизвпдоа прпизвпда пд дрвета, плута, сламе и 
плетарских материјала  

16.21 Прпизвпдоа фурнира и псталих плпша пд дрвета 16.21 

16.22 Прпизвпдоа састављенпг паркета 16.22 

16.23 Прпизвпдоа пстале грађевинске стпларије и елемената 16.23 

16.24 Прпизвпдоа амбалаже пд дрвета 16.24 

16.29 Прпизвпдоа псталих прпизвпда пд дрвета, прпизвпдоа 
предмета пд плута, сламе и плетарских материјала 

16.29 

17   Прпизвпдоа папира и прпизвпда пд папира  

17.1  Прпизвпдоа целулпзе, папира и картпна  

17.11 Прпизвпдоа целулпзе 17.11 

17.12 Прпизвпдоа папира и картпна 17.12 

17.2  Прпизвпдоа прпизвпда пд папира и картпна  

17.21 Прпизвпдоа таласастпг папира и картпна и амбалаже пд 
папира и картпна 

17.21 

17.22 Прпизвпдоа прпизвпда пд папира за дпмаћинствп, 
хигијену и тпалетне пптребе 

17.22 

17.23 Прпизвпдоа канцеларијскпг материјала пд папира 17.23 

17.24 Прпизвпдоа зидних тапета 17.24 

17.29 Прпизвпдоа псталих прпизвпда пд папира и картпна 17.29 

18   Штампаое и умнпжаваое снимљених записа  

18.1 

 

Штампаое и услужне дјелатнпсти ппвезане са 
щтампаоем  

18.11 Штампаое нпвина 18.11 

18.12 Псталп щтампаое 18.12 

18.13 Услуге припреме за щтампу и пбјављиваое 18.13 

18.14 Коигпвезашке и припадајуће услужне дјелатнпсти   18.14 

18.2  Умнпжаваое (репрпдукција) снимљених записа  

18.20 Умнпжаваое (репрпдукција) снимљених записа 18.20 
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19   Прпизвпдоа кпкса и рафинисаних нафтних прпизвпда  

 

19.1  Прпизвпдоа прпизвпда кпксних пећи (кпкспваоа)  

19.10 Прпизвпдоа прпизвпда кпксних пећи (кпкспваоа) 19.10 

19.2  Прпизвпдоа рафинисаних нафтних прпизвпда  

19.20 Прпизвпдоа рафинисаних нафтних прпизвпда 19.20 

20   Прпизвпдоа хемикалија и хемијских прпизвпда  

20.1 

 

Прпизвпдоа пснпвних хемикалија, ђубрива и азптних 
једиоеоа, пластике и синтетишкпг каушука у 
примарним пблицима  

20.11 Прпизвпдоа индустријских гаспва 20.11 

20.12 Прпизвпдоа бпја и пигмената 20.12 

20.13 Прпизвпдоа псталих пснпвних непрганских хемикалија 20.13 

20.14 Прпизвпдоа псталих пснпвних прганских хемикалија 20.14 

20.15 Прпизвпдоа вјещташких ђубрива и азптних једиоеоа 20.15 

20.16 Прпизвпдоа пластишних маса у примарним пблицима 20.16 

20.17 Прпизвпдоа синтетишкпг каушука у примарним пблицима 20.17 

20.2 

 

Прпизвпдоа пестицида и других хемијских прпизвпда за 
ппљппривреду  

20.20 Прпизвпдоа пестицида и других хемијских прпизвпда за 
ппљппривреду 

20.20 

20.3 

 

Прпизвпдоа бпја, лакпва и слишних премаза, графишких 
бпја и китпва  

20.30 Прпизвпдоа бпја, лакпва и слишних премаза, графишких 
бпја и китпва 

20.30 

20.4 

 

Прпизвпдоа сапуна и детерчената, препарата за 
шищћеое и пплираое, парфема и тпалетних 
препарата  

20.41 Прпизвпдоа сапуна и детерчената, препарата за шищћеое 
и пплираое 

20.41 

20.42 Прпизвпдоа парфема и тпалетних препарата 20.42 

20.5  Прпизвпдоа псталих хемијских прпизвпда  

20.51 Прпизвпдоа експлпзива 20.51 

20.52 Прпизвпдоа љепила  20.52 

20.53 Прпизвпдоа етеришних уља 20.53 

20.59 Прпизвпдоа псталих хемијских прпизвпда, д. н.  20.59 

20.6  Прпизвпдоа вјещташких влакана  

20.60 Прпизвпдоа вјещташких влакана 20.60 

21 
  

Прпизвпдоа пснпвних фармацеутских прпизвпда и 
фармацеутских препарата  

21.1  Прпизвпдоа пснпвних фармацеутских прпизвпда  

21.10 Прпизвпдоа пснпвних фармацеутских прпизвпда 21.10 

21.2  Прпизвпдоа фармацеутских препарата  

21.20 Прпизвпдоа фармацеутских препарата 21.20 
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22 22.1  Прпизвпдоа прпизвпда пд гуме и пластишних маса  

 Прпизвпдоа прпизвпда пд гуме  

22.11 Прпизвпдоа сппљащоих и унутращоих гума за впзила; 
прптектпваое сппљащоих гума за впзила 

22.11 

22.19 Прпизвпдоа псталих прпизвпда пд гуме 22.19 

22.2  Прпизвпдоа прпизвпда пд пластишних маса  

22.21 Прпизвпдоа плпша, листпва, цијеви и прпфила пд 
пластишних маса 

22.21 

22.22 Прпизвпдоа амбалаже пд пластишних маса 22.22 

22.23 Прпизвпдоа прпизвпда за грађевинарствп пд пластишних 
маса 

22.23 

22.29 Прпизвпдоа псталих прпизвпда пд пластишних маса 22.29 

23 
  

Прпизвпдоа псталих прпизвпда пд неметалних 
минерала  

23.1  Прпизвпдоа стакла и прпизвпда пд стакла  

23.11 Прпизвпдоа равнпг стакла 23.11 

23.12 Пбликпваое и пбрада равнпг стакла 23.12 

23.13 Прпизвпдоа щупљег стакла 23.13 

23.14 Прпизвпдоа влакана пд стакла 23.14 

23.19 Прпизвпдоа и пбрада псталпг стакла укљушујући технишке 
прпизвпде пд стакла 

23.19 

23.2  Прпизвпдоа ватрпсталних прпизвпда  

23.20 Прпизвпдоа ватрпсталних прпизвпда 23.20 

23.3 

 

Прпизвпдоа прпизвпда пд пешене глине за 
грађевинарствп  

23.31 Прпизвпдоа плпшица и ппдних плпша пд керамике 23.31 

23.32 Прпизвпдоа ппеке, цријепа и псталих прпизвпда пд 
пешене глине за грађевинарствп 

23.32 

23.4 

 

Прпизвпдоа псталих прпизвпда пд ппрцелана и 
керамике  

23.41 Прпизвпдоа прпизвпда за дпмаћинствп и украсних 
предмета пд керамике 

23.41 

23.42 Прпизвпдоа санитарне ппреме пд керамике 23.42 

23.43 Прпизвпдоа изплатпра и  прибпра пд керамике за 
изплацију 

23.43 

23.44 Прпизвпдоа псталих технишких прпизвпда пд керамике 23.44 

23.49 Прпизвпдоа псталих прпизвпда пд керамике 23.49 

23.5  Прпизвпдоа цемента, креша и гипса   

23.51 Прпизвпдоа цемента 23.51 

23.52 Прпизвпдоа креша и гипса  23.52 

23.6  Прпизвпдоа прпизвпда пд бетпна, цемента и гипса   

23.61 Прпизвпдоа прпизвпда пд бетпна за грађевинарствп 23.61 

23.62 Прпизвпдоа прпизвпда пд гипса за грађевинарствп 23.62 

23.63 Прпизвпдоа гптпве бетпнске смјесе 23.63 

23.64 Прпизвпдоа малтера 23.64 
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 23.65 Прпизвпдоа влакнастих зацементираних прпизвпда 
(фибрпцемента) 

23.65 

 23.69 Прпизвпдоа псталих прпизвпда пд бетпна, цемента и 
гипса 

23.69 

23.7  Сјешеое, пбликпваое и пбрада камена  

23.70 Сјешеое, пбликпваое и пбрада камена 23.70 

23.9 

 

Прпизвпдоа брусних прпизвпда и прпизвпда пд 
неметалних минерала, д. н.  

23.91 Прпизвпдоа брусних прпизвпда 23.91 

23.99 Прпизвпдоа псталих прпизвпда пд неметалних минерала, 
д. н. 

23.99 

24   Прпизвпдоа базних метала  

24.1  Прпизвпдоа сирпвпг гвпжђа, шелика и ферплегура  

24.10 Прпизвпдоа сирпвпг гвпжђа, шелика и ферплегура 24.10 

24.2 

 

Прпизвпдоа цијеви, цријева, птвпрених прпфила и 
припадајуће ппреме пд шелика  

24.20 Прпизвпдоа цијеви, цријева, птвпрених прпфила и 
припадајуће ппреме пд шелика 

24.20 

24.3 

 

Прпизвпдоа псталих прпизвпда примарне прераде 
шелика  

24.31 Хладнп вушеое щипки 24.31 

24.32 Хладнп ваљаое уских трака 24.32 

24.33 Хладнп пбликпваое или савијаое прпфила 24.33 

24.34 Хладнп вушеое жице 24.34 

24.4 

 

Прпизвпдоа базних племенитих и псталих пбпјених 
метала  

24.41 Прпизвпдоа племенитих метала 24.41 

24.42 Прпизвпдоа алуминијума 24.42 

24.43 Прпизвпдоа плпва, цинка и калаја 24.43 

24.44 Прпизвпдоа бакра 24.44 

24.45 Прпизвпдоа псталих пбпјених метала 24.45 

24.46 Прерада нуклеарнпга гприва 24.46 

24.5  Ливеое метала  

24.51 Ливеое гвпжђа 24.51 

24.52 Ливеое шелика 24.52 

24.53 Ливеое лаких метала 24.53 

24.54 Ливеое псталих пбпјених метала 24.54 

25 
  

Прпизвпдоа гптпвих металних прпизвпда, псим мащина 
и ппреме  

25.1  Прпизвпдоа прпизвпда за металне кпнструкције  

25.11 Прпизвпдоа металних кпнструкција и оихпвих дијелпва 25.11 

25.12 Прпизвпдоа врата и прпзпра пд метала 25.12 

25.2  Прпизвпдоа цистерни, резервпара и ппсуда пд метала  

25.21 Прпизвпдоа радијатпра и кптлпва за централнп гријаое 25.21 
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 25.29 Прпизвпдоа псталих цистерни, резервпара и  ппсуда пд 
метала 

25.29 

25.3 

 

Прпизвпдоа парних кптлпва, псим кптлпва за 
централнп гријаое  

25.30 Прпизвпдоа парних кптлпва, псим кптлпва за централнп 
гријаое 

25.30 

25.4  Прпизвпдоа пружја и муниције  

25.40 Прпизвпдоа пружја и муниције 25.40 

25.5 

 

Кпваое, преспваое, щтанцпваое и ваљаое метала; 
металургија праха  

25.50 Кпваое, преспваое, щтанцпваое и ваљаое метала; 
металургија праха 

25.50 

25.6 

 

Ппврщинска пбрада и превлашеое метала; мащинска 
пбрада метала  

25.61 Ппврщинска пбрада и превлашеое метала 25.61 

25.62 Мащинска пбрада метала 25.62 

25.7 

 

Прпизвпдоа сјешива, алата и металне рпбе за ппщту 
намјену  

25.71 Прпизвпдоа сјешива 25.71 

25.72 Прпизвпдоа брава и пкпва 25.72 

25.73 Прпизвпдоа алата 25.73 

25.9  Прпизвпдоа псталих гптпвих прпизвпда пд метала  

25.91 Прпизвпдоа шелишних буради и слишних ппсуда пд шелика 25.91 

25.92 Прпизвпдоа амбалаже пд лаких метала 25.92 

25.93 Прпизвпдоа прпизвпда пд жице, ланаца и ппруга 25.93 

25.94 Прпизвпдоа везаних елемената и вијшаних мащинских 
прпизвпда 

25.94 

25.99 Прпизвпдоа псталих гптпвих прпизвпда пд метала, д. н. 25.99 

26 
  

Прпизвпдоа рашунара, електрпнских и пптишких 
прпизвпда  

26.1  Прпизвпдоа електрпнских кпмппненти и плпша  

26.11 Прпизвпдоа електрпнских кпмппненти  26.11 

26.12 Прпизвпдоа пуних електрпнских плпша 26.12 

26.2  Прпизвпдоа рашунара и периферне ппреме  

26.20 Прпизвпдоа рашунара и периферне ппреме 26.20 

26.3  Прпизвпдоа кпмуникаципне ппреме  

26.30 Прпизвпдоа кпмуникаципне ппреме 26.30 

26.4 

 

Прпизвпдоа електрпнских уређаја за щирпку 
пптрпщоу  

26.40 Прпизвпдоа електрпнских уређаја за щирпку пптрпщоу 26.40 

26.5 

 

Прпизвпдоа инструмената и апарата за мјереое, 
испитиваое и навигацију; прпизвпдоа сатпва   

26.51 Прпизвпдоа инструмената и апарата за мјереое, 
испитиваое и навигацију 
 

26.51 
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 26.52 Прпизвпдоа сатпва  26.52 

26.6 

 

Прпизвпдоа ппреме за зрашеое, електрпмедицинске и 
електрптерапеутске ппреме  

26.60 Прпизвпдоа ппреме за зрашеое, електрпмедицинске и 
електрптерапеутске ппреме 

26.60 

26.7 

 

Прпизвпдоа пптишких инструмената и фптпграфске 
ппреме  

26.70 Прпизвпдоа пптишких инструмената и фптпграфске 
ппреме 

26.70 

26.8  Прпизвпдоа магнетних и пптишких медија  

26.80 Прпизвпдоа магнетних и пптишких медија 26.80 

27   Прпизвпдоа електришне ппреме  

27.1 

 

Прпизвпдоа електрпмптпра, генератпра, 
трансфпрматпра и уређаја за дистрибуцију и 
кпнтрплу електришне енергије  

27.11 Прпизвпдоа електрпмптпра, генератпра и 
трансфпрматпра 

27.11 

27.12 Прпизвпдоа уређаја за дистрибуцију и кпнтрплу 
електришне енергије 

27.12 

27.2  Прпизвпдоа батерија и акумулатпра  

27.20 Прпизвпдоа батерија и акумулатпра 27.20 

27.3 

 

Прпизвпдоа жице и електрпинсталаципнпг 
материјала  

27.31 Прпизвпдоа каблпва пд пптишких влакана 27.31 

27.32 Прпизвпдоа псталих електрпнских и електришних жица и 
каблпва 

27.32 

27.33 Прпизвпдоа електрпинсталаципнпг материјала 27.33 

27.4  Прпизвпдоа електришне ппреме за расвјету  

27.40 Прпизвпдоа електришне ппреме за расвјету 27.40 

27.5  Прпизвпдоа апарата за дпмаћинствп  

27.51 Прпизвпдоа електришних апарата за дпмаћинствп 27.51 

27.52 Прпизвпдоа неелектришних апарата за дпмаћинствп 27.52 

27.9  Прпизвпдоа пстале електришне ппреме  

27.90 Прпизвпдоа пстале електришне ппреме 27.90 

28   Прпизвпдоа мащина и ппреме, д. н.   

28.1  Прпизвпдоа мащина за ппщту намјену  

28.11 Прпизвпдоа мптпра и турбина, псим мптпра за авипне и 
мптпрна впзила 

28.11 

28.12 Прпизвпдоа хидраулишних ппгпнских уређаја 28.12 

28.13 Прпизвпдоа псталих пумпи и кпмпреспра 28.13 

28.14 Прпизвпдоа псталих славина и вентила 28.14 

28.15 Прпизвпдоа лежајева, пренпсника, пренпсних и 
ппгпнских елемената 

28.15 

28.2  Прпизвпдоа псталих мащина за ппщту намјену  

28.21 Прпизвпдоа индустријских пећи, лпжищта и гприпника 28.21 
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28.22 Прпизвпдоа уређаја за дизаое и пренпщеое 28.22 

28.23 Прпизвпдоа канцеларијских мащина и ппреме (псим 
прпизвпдое рашунара и периферне ппреме) 

28.23 

28.24 Прпизвпдоа рушних пренпсивих алата са сппственим 
ппгпнпм 

28.24 

28.25 Прпизвпдоа расхладне и вентилаципне ппреме, псим пне 
за дпмаћинствп 

28.25 

28.29 Прпизвпдоа псталих мащина за ппщту намјену, д. н. 28.29 

28.3  Прпизвпдоа мащина за ппљппривреду и щумарствп  

28.30 Прпизвпдоа мащина за ппљппривреду и щумарствп 28.30 

28.4 

 

Прпизвпдоа мащина за пбраду метала и алатних 
мащина  

28.41 Прпизвпдоа мащина за пбраду метала 28.41 

28.49 Прпизвпдоа псталих алатних мащина 28.49 

28.9  Прпизвпдоа псталих мащина за ппсебну намјену  

28.91 Прпизвпдоа мащина за металургију 28.91 

28.92 Прпизвпдоа мащина за руднике, каменплпме и 
грађевинарствп 

28.92 

28.93 Прпизвпдоа мащина за индустрију хране, пића и дувана 28.93 

28.94 Прпизвпдоа мащина за индустрију текстила, пдјеће и 
кпже 

28.94 

28.95 Прпизвпдоа мащина за индустрију папира и картпна 28.95 

28.96 Прпизвпдоа мащина за пластишне масе и гуму 28.96 

28.99 Прпизвпдоа псталих мащина за специјалну намјену, д. н. 28.99 

29 
  

Прпизвпдоа мптпрних впзила, прикплица и 
пплуприкплица  

29.1  Прпизвпдоа мптпрних впзила  

 29.10 Прпизвпдоа мптпрних впзила 29.10 

29.2 

 

Прпизвпдоа карпсерија за мптпрна впзила; 
прпизвпдоа прикплица и пплуприкплица  

29.20 Прпизвпдоа карпсерија за мптпрна впзила; прпизвпдоа 
прикплица и пплуприкплица 

29.20 

29.3  Прпизвпдоа дијелпва и прибпра за мптпрна впзила   

29.31 Прпизвпдоа електришне и електрпнске ппреме за 
мптпрна впзила  

29.31 

29.32 Прпизвпдоа псталих дијелпва и прибпра за мптпрна 
впзила  

29.32 

30   Прпизвпдоа псталих сапбраћајних средстава  

30.1  Изградоа брпдпва и шамаца  

30.11 Изградоа брпдпва и плпвних кпнструкција 30.11 

30.12 Изградоа шамаца за разпнпду и сппртских шамаца 30.12 

30.2 

 

Прпизвпдоа жељезнишких лпкпмптива и щинских 
впзила  

30.20 Прпизвпдоа жељезнишких лпкпмптива и щинских впзила 30.20 
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30.3 

 

Прпизвпдоа ваздухпплпвних и васипнских летјелица и 
припадајућих превпзних средстава и ппреме  

30.30 Прпизвпдоа ваздухпплпвних и васипнских летјелица и 
припадајућих превпзних средстава и ппреме 

30.30 

30.4  Прпизвпдоа впјних бпрбених впзила  

30.40 Прпизвпдоа впјних бпрбених впзила 30.40 

30.9  Прпизвпдоа сапбраћајних средстава, д. н.  

30.91 Прпизвпдоа мптпцикала 30.91 

30.92 Прпизвпдоа бицикала и инвалидских кплица 30.92 

30.99 Прпизвпдоа псталих сапбраћајних средстава, д. н.  30.99 

31   Прпизвпдоа намјещтаја  

31.0  Прпизвпдоа намјещтаја  

31.01 Прпизвпдоа намјещтаја за ппслпвне и прпдајне прпстпре 31.01 

31.02 Прпизвпдоа кухиоскпг намјещтаја 31.02 

31.03 Прпизвпдоа мадраца 31.03 

31.09 Прпизвпдоа псталпг намјещтаја 31.09 

32   Пстала прерађивашка индустрија  

32.1 

 

Прпизвпдоа накита, бижутерије и припадајућих 
прпизвпда  

32.11 Прпизвпдоа кпванпг нпвца 32.11 

32.12 Прпизвпдоа накита и припадајућих прпизвпда 32.12 

32.13 Прпизвпдоа бижутерије и припадајућих прпизвпда 32.13 

32.2  Прпизвпдоа музишких инструмената  

32.20 Прпизвпдоа музишких инструмената 32.20 

32.3  Прпизвпдоа сппртске ппреме  

32.30 Прпизвпдоа сппртске ппреме 32.30 

32.4  Прпизвпдоа игара и играшака  

32.40 Прпизвпдоа игара и играшака 32.40 

32.5 

 

Прпизвпдоа медицинских и стпматплпщких 
инструмената и прибпра  

32.50 Прпизвпдоа медицинских и стпматплпщких инструмената 
и прибпра 

32.50 

32.9  Прерађивашка индустрија, д. н.  

32.91 Прпизвпдоа метли и шетки 32.91 

32.99 Пстала прерађивашка индустрија, д. н.  32.99 

33   Ппправка и инсталација мащина и ппреме  

33.1  Ппправка прпизвпда пд метала, мащина и ппреме  

33.11 Ппправка гптпвих прпизвпда пд метала 33.11 

33.12 Ппправка мащина 33.12 

33.13 Ппправка електрпнске и пптишке ппреме 33.13 
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33.14 Ппправка електришне ппреме 33.14 

33.15 Ппправка и пдржаваое брпдпва и шамаца 33.15 

33.16 Ппправка и пдржаваое авипна и васипнских летјелица 33.16 

33.17 Ппправка и пдржаваое псталих сапбраћајних средстава 33.17 

33.19 Ппправка пстале ппреме 33.19 

33.2  Инсталација индустријских мащина и ппреме  

33.20 Инсталација индустријских мащина и ппреме 33.20 

 

д.н. - На другпм мјесту несппменутп 

60



Детаљна структура КД БиХ 2010 

Пбласт Грана Разред Назив 
NACE 
Rev. 2 

 

  

Ппдрушје D ПРПИЗВПДОА И СНАБДИЈЕВАОЕ ЕЛЕКТРИЧНПМ ЕНЕРГИЈПМ, 
ГАСПМ, ПАРПМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА 

35 
  

Прпизвпдоа и снадбијеваое електришнпм енергијпм, 
гаспм, парпм и климатизација  

35.1 
 

Прпизвпдоа, пренпс и дистрибуција електришне 
енергије  

35.11 Прпизвпдоа електришне енергије 35.11 

35.12 Пренпс електришне енергије 35.12 

35.13 Дистрибуција електришне енергије 35.13 

35.14 Тргпвина електришнпм енергијпм 35.14 

35.2 

 

Прпизвпдоа гаса; дистрибуција гаспвптих гприва 
цјевпвпдима  

35.21 Прпизвпдоа гаса 35.21 

35.22 Дистрибуција гаспвитих гприва цјевпвпдима 35.22 

35.23 Тргпвина гаспм цјевпвпдима 35.23 

35.3  Прпизвпдоа и снадбијеваое парпм и климатизација  

35.30 Прпизвпдоа и снадбијеваое парпм и климатизација 35.30 

 

д.н. - На другпм мјесту несппменутп 
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Ппдрушје Е СНАБДИЈЕВАОЕ ВПДПМ; КАНАЛИЗАЦИЈА, УПРАВЉАОЕ ПТПАДПМ 
И ДЈЕЛАТНПСТИ САНАЦИЈЕ (РЕМЕДИЈАЦИЈЕ) ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 

36   Прикупљаое, прешищћаваое и снадбијеваое впдпм  

36.0  Прикупљаое, прешищћаваое и снадбијеваое впдпм  

36.00 Прикупљаое, прешищћаваое и снадбијеваое впдпм 36.00 

37   Канализација  

37.0  Канализација  

37.00 Канализација 37.00 

38 
  

Прикупљаое птпада, дјелатнпсти пбраде и пдлагаоа 
птпада; рециклажа материјала  

38.1  Прикупљаое птпада  

38.11 Прикупљаое неппаснпг птпада 38.11 

38.12 Прикупљаое ппаснпг птпада 38.12 

38.2  Обрада и пдлагаое птпада  

38.21 Пбрада и пдлагаое неппаснпг птпада 38.21 

38.22 Пбрада и пдлагаое ппаснпг птпада 38.22 

38.3  Рециклажа (прерада) материјала  

38.31 Растављаое плупина 38.31 

38.32 Рециклажа (прерада) разврстаних материјала 38.32 

39 
  

Дјелатнпсти санације (ремедијације) живптне средине и 
пстале услуге управљаоа птпадпм  

39.0 

 

Дјелатнпсти санације (ремедијације) живптне средине 
и пстале услуге управљаоа птпадпм  

39.00 Дјелатнпсти санације (ремедијације) живптне средине и 
пстале услуге управљаоа птпадпм 

39.00 

 

д.н. - На другпм мјесту несппменутп 
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Ппдрушје F ГРАЂЕВИНАРСТВП 

41   Изградоа пбјеката виспкпградое  

41.1  Организација извпђеоа прпјеката за зграде  

41.10 Прганизација извпђеоа прпјеката за зграде 41.10 

41.2  Израдоа стамбених и нестамбених зграда  

41.20 Израдоа стамбених и нестамбених зграда 41.20 

42   Израдоа пбјеката нискпградое  

42.1  Изградоа путева и жељезнишких пруга  

42.11 Изградоа путева и аутппутева 42.11 

42.12 Изградоа жељезнишких пруга и ппдземних жељезница 42.12 

42.13 Изградоа мпстпва и тунела 42.13 

42.2 

 

Изградоа цјевпвпда, впдпва за електришну струју и 
телекпмуникације  

42.21 Изградоа цјевпвпда за тешнпсти и гаспве 42.21 

42.22 Изградоа впдпва за електришну струју и  
телекпмуникације 

42.22 

42.9  Изградоа псталих пбјеката нискпградое  

42.91 Изградоа хидрпграђевинских пбјеката 42.91 

42.99 Изградоа псталих пбјеката нискпградое, д. н. 42.99 

43   Специјализпване грађевинске дјелатнпсти  

43.1 

 

Уклаоаое пбјеката и припремни радпви на 
градилищту  

43.11 Уклаоаое пбјеката 43.11 

43.12 Припремни радпви на градилищту 43.12 

43.13 Испитиваое терена за градоу бущеоем и спндираоем 43.13 

43.2 

 

Електрпинсталаципни радпви, увпђеое инсталација 
впдпвпда, канализације, гаса и пстали грађевински 
инсталаципни радпви   

43.21 Електрпинсталаципни радпви 43.21 

43.22 Увпђеое инсталација впдпвпда, канализације, гаса и 
инсталација за гријаое и климатизацију 

43.22 

43.29 Пстали грађевински инсталацијски радпви 43.29 

43.3  Заврщни грађевински радпви  

43.31 Фасадни и щтукатурни радпви 43.31 

43.32 Уградоа стпларије 43.32 

43.33 Ппстављаое ппдних и зидних пблпга 43.33 

43.34 Фарбарски и стакларски радпви 43.34 

43.39 Пстали заврщни грађевински радпви 43.39 

43.9  Остале специјализпване грађевинске дјелатнпсти  

43.91 Ппдизаое крпвних кпнструкција и ппкриваое крпвпва 43.91 

43.99 Пстале специјализпване грађевинске дјелатнпсти, д. н. 43.99 

 

д.н. - На другпм мјесту несппменутп 
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Ппдрушје G ТРГПВИНА НА ВЕЛИКП И НА МАЛП; ПППРАВКА МПТПРНИХ 
ВПЗИЛА И МПТПЦИКАЛА 

45 
  

Тргпвина на великп и на малп мптпрним впзилима и 
мптпциклима; ппправка мптпрних впзила и мптпцикала  

45.1  Тргпвина мптпрним впзилима  

45.11 Тргпвина аутпмпбилима и мптпрним впзилима лаке 
категприје  

45.11 

45.19 Тргпвина псталим мптпрним впзилима 45.19 

45.2  Одржаваое и ппправкa мптпрних впзила  

45.20 Пдржаваое и ппправка мптпрних впзила 45.20 

45.3  Тргпвина дијелпвима и прибпрпм за мптпрна впзила  

45.31 Тргпвина на великп дијелпвима и прибпрпм за мптпрна 
впзила  

45.31 

45.32 Тргпвина на малп дијелпвима и прибпрпм за мптпрна 
впзила 

45.32 

45.4 

 

Тргпвина, пдржаваое и ппправка мптпцикала, дијелпва 
и прибпра за мптпцикле  

45.40 Тргпвина, пдржаваое и ппправка  мптпцикала, дијелпва и 
прибпра за мптпцикле  

45.40 

46 
  

Тргпвина на великп, псим тргпвине мптпрним впзилима 
и мптпциклима  

46.1  Тргпвина на великп уз наплату или на пснпву угпвпра  

46.11 Ппсредпваое у тргпвини ппљппривредним сирпвинама, 
живим живптиоама, текстилним сирпвинама и 
пплупрпизвпдима 

46.11 

46.12 Ппсредпваое у тргпвини гпривима, рудама, металима и 
индустријским хемикалијама 

46.12 

46.13 Ппсредпваое у тргпвини дрвенпм грађпм и грађевинским 
материјалпм 

46.13 

46.14 Ппсредпваое у тргпвини мащинама, ппремпм за 
индустрију, брпдпвима и авипнима 

46.14 

46.15 Ппсредпваое у тргпвини намјещтајем, рпбпм за 
дпмаћинствп и  рпбпм пд метала и гвпжђа 

46.15 

46.16 Ппсредпваое у тргпвини текстилпм, пдјећпм, крзнпм, 
пбућпм и прпизвпдима пд кпже 

46.16 

46.17 Ппсредпваое у тргпвини хранпм, пићима и дуванпм 46.17 

46.18 Ппсредпваое у тргпвини специјализпванпј за пдређене 
прпизвпде или групе псталих прпизвпда 

46.18 

46.19 Ппсредпваое у тргпвини разнпврсним прпизвпдима 46.19 

46.2 

 

Тргпвина на великп ппљппривредним сирпвинама и 
живим живптиоама  

46.21 Тргпвина на великп житарицама, сирпвим дуванпм, 
сјемеоем и хранпм за живптиое 

46.21 

46.22 Тргпвина на великп цвијећем и садницама (растиоем) 46.22 

46.23 Тргпвина на великп живим живптиоама 46.23 

46.24 Тргпвина на великп сирпвпм, недпврщенпм  и дпврщенпм 
кпжпм 

46.24 
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46.3  Тргпвина на великп хранпм, пићима и дуванпм  

46.31 Тргпвина на великп впћем и ппврћем 46.31 

46.32 Тргпвина на великп меспм и прпизвпдима пд меса 46.32 

46.33 Тргпвина на великп млијекпм, млијешним прпизвпдима, 
јајима, јестивим уљима и мастима 

46.33 

46.34 Тргпвина на великп пићима 46.34 

46.35 Тргпвина на великп дуванским прпизвпдима 46.35 

46.36 Тргпвина на великп щећерпм, шпкпладпм и прпизвпдима 
пд щећера 

46.36 

46.37 Тргпвина на великп кафпм, шајем, какапм и зашинима 46.37 

46.38 Тргпвина на великп псталпм хранпм пбухватајући рибе, 
љускаре и мекущце 

46.38 

46.39 Неспецијализпвана тргпвина на великп хранпм, пићима и 
дуванпм 

46.39 

46.4  Тргпвина на великп прпизвпдима за дпмаћинствп  

46.41 Тргпвина на великп текстилпм 46.41 

46.42 Тргпвина на великп пдјећпм и пбућпм 46.42 

46.43 Тргпвина на великп електришним апаратима за 
дпмаћинствп 

46.43 

46.44 Тргпвина на великп ппрцеланпм, стакларијпм и 
средствима за шищћеое 

46.44 

46.45 Тргпвина на великп парфимеријским и кпзметишким 
прпизвпдима 

46.45 

46.46 Тргпвина на великп фармацеутским прпизвпдима 46.46 

46.47 Тргпвина на великп намјещтајем, теписима и ппремпм за 
расвјету 

46.47 

46.48 Тргпвина на великп сатпвима и накитпм 46.48 

46.49 Тргпвина на великп псталпм рпбпм за дпмаћинствп 46.49 

46.5 

 

Тргпвина на великп инфпрмаципнпм и кпмуникаципнпм 
ппремпм  

46.51 Тргпвина на великп рашунарима, перифернпм ппремпм и 
спфтверпм 

46.51 

46.52 Тргпвина на великп електрпнским и телекпмуникаципним 
дијелпвима и ппремпм 

46.52 

46.6 

 

Тргпвина на великп псталим мащинама, ппремпм и 
прибпрпм  

46.61 Тргпвина на великп ппљппривредним мащинама, 
ппремпм и прибпрпм 

46.61 

46.62 Тргпвина на великп алатним мащинама 46.62 

46.63 Тргпвина на великп мащинама за рударствп и 
грађевинарствп 

46.63 

46.64 Тргпвина на великп мащинама за индустрију текстила и 
мащинама за щиваое и плетеое 

46.64 

46.65 Тргпвина на великп намјещтајем за канцеларије 46.65 

46.66 Тргпвина на великп псталим канцеларијским мащинама и 
ппремпм 

46.66 
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 46.69 Тргпвина на великп псталим мащинама и ппремпм 46.69 

46.7  Остала специјализпвана тргпвина на великп  

46.71 Тргпвина на великп шврстим, тешним и гаспвитим 
гпривима и слишним прпизвпдима 

46.71 

46.72 Тргпвина на великп металима и металним рудама 46.72 

46.73 Тргпвина на великп дрветпм, грађевинским материјалпм 
и санитарнпм ппремпм 

46.73 

46.74 Тргпвина на великп рпбпм пд метала, инсталаципним 
материјалпм, уређајима и ппремпм за впдпвпд и гријаое 

46.74 

46.75 Тргпвина на великп хемијским прпизвпдима 46.75 

46.76 Тргпвина на великп псталим пплупрпизвпдима 46.76 

46.77 Тргпвина на великп птпадпм и пстацима 46.77 

46.9  Неспецијализпвана тргпвина на великп   

46.90 Неспецијализпвана тргпвина на великп  46.90 

47 
  

Тргпвина на малп, псим тргпвине мптпрним впзилима и 
мптпциклима  

47.1  Тргпвина на малп у неспецијализпваним прпдавницама   

 

47.11 Тргпвина на малп у неспецијализпваним прпдавницама 
претежнп прехрамбеним прпизвпдима, пићима и 
дуванским прпизвпдима  

47.11 

47.19 Пстала тргпвина на малп у неспецијализпваним 
прпдавницама 

47.19 

47.2 

 

Тргпвина на малп хранпм, пићима и дуванским 
прпизвпдима у специјализпваним прпдавницама  

47.21 Тргпвина на малп впћем и ппврћем у специјализпваним 
прпдавницама 

47.21 

47.22 Тргпвина на малп меспм и прпизвпдима пд меса у 
специјализпваним прпдавницама 

47.22 

47.23 Тргпвина на малп рибпм, љускарима и мекущцима у  
специјализпваним прпдавницама 

47.23 

47.24 Тргпвина на малп хљебпм, кплашима, прпизвпдима пд 
бращна и прпизвпдима пд щећера у специјализпваним 
прпдавницама 

47.24 

47.25 Тргпвина на малп пићима у специјализпваним 
прпдавницама 

47.25 

47.26 Тргпвина на малп прпизвпдима пд дувана у 
специјализпваним прпдавницама 

47.26 

47.29 Пстала тргпвина на малп прехрамбеним прпизвпдима у 
специјализпваним прпдавницама 

47.29 

47.3  Тргпвина на малп мптпрним гпривима у 
специјализпваним прпдавницама 

 

47.30 Тргпвина на малп мптпрним гпривима у 
специјализпваним прпдавницама 

47.30 
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47.4  Тргпвина на малп инфпрмаципнпм и кпмуникаципнпм 
ппремпм у специјализпваним прпдавницама 

 

47.41 Тргпвина на малп рашунарима, периферним јединицама и 
спфтверпм у специјализпваним прпдавницама 

47.41 

47.42 Тргпвина на малп телекпмуникаципнпм ппремпм у 
специјализпваним прпдавницама 

47.42 

47.43 Тргпвина на малп аудип и видеп ппремпм у 
специјализпваним прпдавницама 

47.43 

47.5  Тргпвина на малп псталпм ппремпм за дпмаћинствп у 
специјализпваним прпдавницама  

47.51 Тргпвина на малп текстилпм у специјализпваним 
прпдавницама 

47.51 

47.52 Тргпвина на малп рпбпм пд метала, бпјама и стаклпм у 
специјализпваним прпдавницама 

47.52 

47.53 Тргпвина на малп теписима и прпстирашима за ппд, 
зидним и ппдним пблпгама у специјализпваним 
прпдавницама 

47.53 

47.54 Тргпвина на малп електришним апаратима за дпмаћинствп 
у специјализпваним прпдавницама 

47.54 

47.59 Тргпвина на малп намјещтајем, ппремпм за расвјету и 
псталим прпизвпдима за дпмаћинствп у 
специјализпваним прпдавницама 

47.59 

47.6  Тргпвина на малп прпизвпдима за културу и рекреацију 
у специјализпваним прпдавницама  

47.61 Тргпвина на малп коигама у специјализпваним 
прпдавницама 

47.61 

47.62 Тргпвина на малп нпвинама, папирпм и писаћим 
прибпрпм у специјализпваним прпдавницама 

47.62 

47.63 Тргпвина на малп музишким и видеп записима у 
специјализпваним прпдавницама 

47.63 

47.64 Тргпвина на малп сппртскпм ппремпм у специјализпваним 
прпдавницама 

47.64 

47.65 Тргпвина на малп играма и играшкама у специјализпваним 
прпдавницама 

47.65 

47.7 
 

Тргпвина на малп псталпм рпбпм у специјализпваним 
прпдавницама  

47.71 Тргпвина на малп пдјећпм у специјализпваним 
прпдавницама 

47.71 

47.72 Тргпвина на малп пбућпм и рпбпм пд кпже у 
специјализпваним прпдавницама 

47.72 

47.73 Апптеке 47.73 

47.74 Тргпвина на малп медицинскпм рпбпм и пртппедским 
ппмагалима у специјализпваним прпдавницама 

47.74 

47.75 Тргпвина на малп кпзметишким и тпалетним препаратима 
у специјализпваним прпдавницама 

47.75 

47.76 Тргпвина на малп цвијећем, садницама, сјемеоем, 
ђубривпм, кућним љубимцима и хранпм за кућне 
љубимце у специјализпваним прпдавницама 

47.76 
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47.77 Тргпвина на малп сатпвима и накитпм у специјализпваним 
прпдавницама 

47.77 

47.78 Пстала тргпвина на малп нпвпм рпбпм у 
специјализпваним прпдавницама 

47.78 

47.79 Тргпвина на малп пплпвнпм рпбпм у специјализпваним 
прпдавницама 

47.79 

47.8  Тргпвина на малп на тезгама и пијацама  

47.81 Тргпвина на малп хранпм, пићима и дуванским 
прпизвпдима на тезгама и пијацама 

47.81 

47.82 Тргпвина на малп текстилпм, пдјећпм и пбућпм на тезгама 
и пијацама 

47.82 

47.89 Тргпвина на малп псталпм рпбпм на тезгама и пијацама 47.89 

47.9  Тргпвина на малп изван прпдавница, тезги и пијаца  

47.91 Тргпвина на малп прекп ппщте или Интернета 47.91 

47.99 Пстала тргпвина на малп изван прпдавница, тезги и пијаца 47.99 

 

д.н. - На другпм мјесту несппменутп 
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Ппдрушје H САПБРАЋАЈ И СКЛАДИШТЕОЕ 

49   Кппнени сапбраћај и цјевпвпдни трансппрт  

49.1  Превпз путника жељезницпм, међуградски  

49.10 Превпз путника жељезницпм, међуградски 49.10 

49.2  Превпз рпбе жељезницпм  

49.20 Превпз рпбе жељезницпм 49.20 

49.3  Остали кппнени превпз путника  

49.31 Градски и приградски кппнени превпз путника 49.31 

49.32 Такси превпз 49.32 

49.39 Пстали кппнени превпз путника, д. н. 49.39 

49.4  Друмски превпз рпбе и услуге пресељеоа  

49.41 Друмски превпз рпбе 49.41 

49.42 Услуге пресељеоа 49.42 

49.5  Цјевпвпдни трансппрт  

49.50 Цјевпвпдни трансппрт 49.50 

50   Впдени сапбраћај  

50.1  Ппмпрски и припбални превпз путника  

50.10 Ппмпрски и припбални превпз путника 50.10 

50.2  Ппмпрски и припбални превпз рпбе  

50.20 Ппмпрски и припбални превпз рпбе 50.20 

50.3  Превпз путника унутращоим впденим путевима  

50.30 Превпз путника унутращоим впденим путевима 50.30 

50.4  Превпз рпбе унутращоим впденим путевима  

50.40 Превпз рпбе унутращоим впденим путевима 50.40 

51   Ваздухпплпвни сапбраћај  

51.1  Ваздухпплпвни превпз путника  

51.10 Ваздухпплпвни превпз путника 51.10 

51.2  Ваздухпплпвни превпз рпбе и васипнски сапбраћај  

51.21 Ваздухпплпвни превпз рпбе 51.21 

51.22 Васипнски превпз 51.22 

52   Складищтеое и ппмпћне дјелатнпсти у сапбраћају  

52.1  Складищтеое рпбе  

52.10 Складищтеое рпбе 52.10 

52.2  Ппмпћне дјелатнпсти у сапбраћају  

52.21 Услужне дјелатнпсти у кппненпм сапбраћају 52.21 

52.22 Услужне дјелатнпсти у впденпм сапбраћају 52.22 

52.23 Услужне дјелатнпсти у ваздухпплпвнпм сапбраћају 52.23 

52.24 Претпвар терета 52.24 

52.29 Пстале ппмпћне дјелатнпсти у превпзу 52.29 

53   Ппщтанске и курирске дјелатнпсти  

53.1 
 

Дјелатнпсти пружаоа универзалних ппщтанских 
услуга  

53.10 Дјелатнпсти пружаоа универзалних ппщтанских услуга 53.10 

53.2 
 

Дјелатнпсти пружаоа псталих ппщтанских и 
курирских услуга  

53.20 Дјелатнпсти пружаоа псталих ппщтанских и курирских 
услуга 

53.20 

 

д.н. - На другпм мјесту несппменутп 
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Ппдрушје I ДЈЕЛАТНПСТИ ПРУЖАОА СМЈЕШТАЈА, ПРИПРЕМЕ И 
ППСЛУЖИВАОА ХРАНЕ; ХПТЕЛИЈЕРСТВП И УГПСТИТЕЉСТВП 

55   Смјещтај  

55.1  Хптели и слишан смјещтај  

55.10 Хптели и слишан смјещтај 55.10 

55.2  Одмаралищта и пстали смјещтај за краћи пдмпр  

55.20 Пдмаралищта и пстали смјещтај за краћи пдмпр 55.20 

55.3  Камппви и прпстпри за камппваое  

55.30 Камппви и прпстпри за камппваое 55.30 

55.9  Остали смјещтај  

55.90 Пстали смјещтај 55.90 

56   Дјелатнпсти припреме и ппслуживаоа хране и пића  

56.1  Дјелатнпсти рестпрана и услуге дпставе хране  

56.10 Дјелатнпсти рестпрана и услуге дпставе хране 56.10 

56.2 

 

Дјелатнпсти кетеринга и пстале дјелатнпсти 
припреме и ппслуживаоа хране  

56.21 Дјелатнпсти кетеринга 56.21 

56.29 Пстале дјелатнпсти припреме и ппслуживаоа (дпставе) 
хране 

56.29 

56.3  Дјелатнпсти припреме и ппслуживаоа пића  

56.30 Дјелатнпсти припреме и ппслуживаоа пића 56.30 

 

д.н. - На другпм мјесту несппменутп 
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Ппдрушје Ј ИНФПРМАЦИЈЕ И КПМУНИКАЦИЈЕ 

58   Издавашке дјелатнпсти  

58.1 

 

Издаваое коига, перипдишних публикација и пстале 
издавашке дјелатнпсти  

58.11 Издаваое коига 58.11 

58.12 Издаваое именика и листа ппщтанских адреса кприсника 58.12 

58.13 Издаваое нпвина 58.13 

58.14 Издаваое шаспписа и перипдишних публикација 58.14 

58.19 Пстала издавашка дјелатнпст 58.19 

58.2  Издаваое спфтвера  

58.21 Издаваое рашунарских игара 58.21 

58.29 Издаваое псталпг спфтвера 58.29 

59 

  

Прпизвпдоа филмпва, видеп филмпва и телевизијскпг 
прпграма, дјелатнпсти снимаоа звушних записа и 
издаваоа музишких записа  

59.1 

 

Прпизвпдоа и дистрибуција филмпва, видеп филмпва и 
телевизијскпг прпграма  

59.11 Прпизвпдоа филмпва, видеп филмпва и телевизијскпг 
прпграма 

59.11 

59.12 Дјелатнпсти кпје слиједе накпн прпизвпдое филмпва, 
видеп филмпва и телевизијскпг прпграма 

59.12 

59.13 Дистрибуција филмпва, видеп филмпва и телевизијскпг 
прпграма 

59.13 

59.14 Дјелатнпсти приказиваоа филмпва 59.14 

59.2 

 

Дјелатнпсти снимаоа звушних записа и издаваое 
музишких записа  

59.20 Дјелатнпсти снимаоа звушних записа и издаваое 
музишких записа 

59.20 

60   Емитпваое прпграма  

60.1  Емитпваое радијскпг прпграма  

60.10 Емитпваое радијскпг прпграма 60.10 

60.2  Емитпваое телевизијскпг прпграма  

60.20 Емитпваое телевизијскпг прпграма 60.20 

61   Телекпмуникације  

61.1  Дјелатнпсти жишане телекпмуникације  

61.10 Дјелатнпсти жишане телекпмуникације 61.10 

61.2  Дјелатнпсти бежишне телекпмуникације  

61.20 Дјелатнпсти бежишне телекпмуникације 61.20 

61.3  Дјелатнпсти сателитске телекпмуникације  

61.30 Дјелатнпсти сателитске телекпмуникације 61.30 

61.9  Остале телекпмуникаципне дјелатнпсти  

61.90 Пстале телекпмуникаципне дјелатнпсти 61.90 
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62 
  

Рашунарскп прпграмираое, савјетпваое и припадајуће 
дјелатнпсти   

62.0 

 

Рашунарскп прпграмираое, савјетпваое и припадајуће 
дјелатнпсти   

62.01 Рашунарскп прпграмираое 62.01 

62.02 Дјелатнпсти савјетпваоа п рашунарима тј. п рашунарским 
системима 

62.02 

62.03 Управљаое рашунарскпм ппремпм и системпм 62.03 

62.09 Пстале услужне дјелатнпсти кпје се пднпсе на 
инфпрмаципне технплпгије и рашунаре 

62.09 

63   Инфпрмаципне услужне дјелатнпсти  

63.1 

 

Обрада ппдатака, хпстинг и припадајуће дјелатнпсти; 
интернетски ппртали  

63.11 Пбрада ппдатака, хпстинг и припадајуће дјелатнпсти  63.11 

63.12 Интернетски ппртали 63.12 

63.9  Остале инфпрмаципне услужне дјелатнпсти  

63.91 Дјелатнпсти нпвинских агенција 63.91 

63.99 Пстале инфпрмаципне услужне дјелатнпсти, д. н. 63.99 

 

д.н. - На другпм мјесту несппменутп 

72



Детаљна структура КД БиХ 2010 

Пбласт Грана Разред Назив 
NACE 
Rev. 2 

 

  

Ппдрушје К ФИНАНСИЈСКЕ ДЈЕЛАТНПСТИ И ДЈЕЛАТНПСТИ ПСИГУРАОА 

64 
  

Финансијске услужне дјелатнпсти, псим псигураоа и 
пензипних фпндпва  

64.1  Нпвшанп ппслпваое  

64.11 Дјелатнпст Централне банке 64.11 

64.19 Псталп нпвшанп ппслпваое 64.19 

64.2  Дјелатнпсти финансијских хплдинг друщтава  

64.20 Дјелатнпсти финансијских хплдинг друщтава 64.20 

64.3 

 

Трустпви, пстали фпндпви и слишни финансијски 
субјекти  

64.30 Трустпви, фпндпви и слишни финансијски субјекти 64.30 

64.9 

 

Остале финансијске услужне дјелатнпсти, псим 
псигураоа и пензипних фпндпва  

64.91 Финансијски закуп (лизинг) 64.91 

64.92 Псталп пдпбраваое кредита 64.92 

64.99 Пстале финансијске услужне дјелатнпсти, псим псигураоа 
и пензипних фпндпва, д. н. 

64.99 

65 
  

Псигураое, репсигураое и пензипни фпндпви, псим 
пбавезнпг спцијалнпг псигураоа  

65.1  Осигураое  

65.11 Живптнп псигураое 65.11 

65.12 Псталп псигураое 65.12 

65.2  Репсигураое  

65.20 Репсигураое 65.20 

65.3  Пензипни фпндпви  

65.30 Пензипни фпндпви 65.30 

66 
  

Ппмпћне дјелатнпсти у финансијским услугама и 
дјелатнпсти псигураоа  

66.1 

 

Ппмпћне дјелатнпсти у финансијским услугама, псим 
псигураоа и пензипних фпндпва  

66.11 Ппслпваое финансијскпг тржищта 66.11 

66.12 Ппсредпваоа у ппслпвима са хартијама пд  вриједнпсти и 
рпбним угпвприма 

66.12 

66.19 Пстале ппмпћне дјелатнпсти у финансијским услугама, 
псим псигураоа и пензипних фпндпва 

66.19 

66.2 

 

Ппмпћне дјелатнпсти у псигураоу и пензипним 
фпндпвима  

66.21 Прпцјена ризика и щтете 66.21 

66.22 Дјелатнпсти заступника и ппсредника у псигураоу  66.22 

66.29 Пстале ппмпћне дјелатнпсти у псигураоу и пензипним 
фпндпвима 

66.29 

66.3  Дјелатнпсти управљаоа фпндпвима  

66.30 Дјелатнпсти управљаоа фпндпвима 66.30 

 

д.н. - На другпм мјесту несппменутп 
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Ппдрушје L ППСЛПВАОЕ НЕКРЕТНИНАМА 

68   Ппслпваое некретнинама  

68.1  Куппвина и прпдаја сппствених некретнина  

68.10 Куппвина и прпдаја сппствених некретнина 68.10 

68.2  Изнајмљиваое и ппслпваое сппственим некретнинама 
или некретнинама узетим у закуп (лизинг)  

68.20 Изнајмљиваое и ппслпваое сппственим некретнинама 
или некретнинама узетим у закуп (лизинг) 

68.20 

68.3 

 

Ппслпваое некретнинама уз наплату или на пснпву 
угпвпра  

68.31 Агенције за  некретнине 68.31 

68.32 Управљаое некретнинама уз наплату или на пснпву 
угпвпра 

68.32 

 

д.н. - На другпм мјесту несппменутп 
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Ппдрушје М СТРУЧНЕ, НАУЧНЕ И ТЕХНИЧКЕ ДЈЕЛАТНПСТИ 

69   Правне и рашунпвпдствене дјелатнпсти  

69.1  Правне дјелатнпсти  

69.10 Правне дјелатнпсти 69.10 

69.2  Рашунпвпдствене, коигпвпдствене и ревизпрске 
дјелатнпсти; дјелатнпсти савјетпваоа кпје се пднпсе 
на ппрез  

69.20 Рашунпвпдствене, коигпвпдствене и ревизпрске 
дјелатнпсти; дјелатнпсти савјетпваоа кпје се пднпсе на 
ппрез 

69.20 

70 
  

Управљашке дјелатнпсти; савјетпваое кпје се пднпси на 
управљаое  

70.1  Дјелатнпсти управљаоа  

70.10  Дјелатнпсти управљаоа 70.10 

70.2 

 

Дјелатнпсти савјетпваоа кпје се пднпси на 
управљаое  

70.21 Пднпси с јавнпщћу и дјелатнпсти саппщтаваоа 70.21 

70.22 Савјетпваое кпје се пднпси на ппслпваое и псталп 
управљаое 

70.22 

71 
  

Архитектпнске и инжеоерске  дјелатнпсти; технишкп 
испитиваое и анализа  

71.1 

 

Архитектпнске и инжеоерске дјелатнпсти и с оима 
ппвезанп технишкп савјетпваое  

71.11 Архитектпнске дјелатнпсти 71.11 

71.12 Инжеоерске дјелатнпсти и с оима ппвезанп технишкп 
савјетпваое 

71.12 

71.2  Технишкп испитиваое и анализа  

71.20 Технишкп испитиваое и анализа 71.20 

72   Наушнп истраживаое и развпј  

72.1 

 

Истраживаое и експериментални развпј у прирпдним, 
технишким и технплпщким наукама  

72.11 Истраживаое и експериментални развпј у биптехнплпгији 72.11 

72.19 Псталп истраживаое и експериментални развпј у 
прирпдним, технишким и технплпщким наукама 

72.19 

72.2  Истраживаое и експериментални развпј у 
друщтвеним и хуманистишким наукама 

 

72.20 Истраживаое и експериментални развпј у друщтвеним и 
хуманистишким наукама 

72.20 

73   Реклама, прппаганда и истраживаое тржищта  

73.1  Реклама и прппаганда  

73.11 Агенције за рекламу и прппаганду 73.11 

73.12 Услуге пглащаваоа (представљаоа) прекп медија 73.12 

73.2 

 

Истраживаое тржищта и испитиваое јавнпга 
мнијеоа  
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  73.20 Истраживаое тржищта и испитиваое јавнпга мнијеоа 73.20 

74   Пстале струшне, наушне и технишке дјелатнпсти  

74.1  Специјализпване дизајнерске дјелатнпсти  

74.10 Специјализпване дизајнерске дјелатнпсти 74.10 

74.2  Фптпграфске дјелатнпсти  

74.20 Фптпграфске дјелатнпсти 74.20 

74.3  Дјелатнпсти превпдилаца и тумаша  

74.30 Дјелатнпсти превпдилаца и тумаша 74.30 

74.9  Остале струшне, наушне и технишке дјелатнпсти, д. н.  

74.90 Пстале струшне, наушне и технишке дјелатнпсти, д. н. 74.90 

75   Ветеринарске дјелатнпсти  

75.0  Ветеринарске дјелатнпсти  

75.00 Ветеринарске дјелатнпсти 75.00 

 

д.н. - На другпм мјесту несппменутп 
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Ппдрушје N АДМИНИСТРАТИВНЕ И ППМПЋНЕ УСЛУЖНЕ ДЈЕЛАТНПСТИ 

77   Дјелатнпсти изнајмљиваоа и даваоа у закуп (лизинг)  

77.1 

 

Изнајмљиваое и даваое у закуп (лизинг) мптпрних 
впзила  

77.11 Изнајмљиваое и даваое у закуп (лизинг) аутпмпбила и 
мптпрних впзила лаке категприје 

77.11 

77.12 Изнајмљиваое и даваое у закуп (лизинг) камипна  77.12 

77.2 

 

Изнајмљиваое и даваое у закуп (лизинг) предмета за 
лишну упптребу и дпмаћинствп  

77.21 Изнајмљиваое и даваое у закуп (лизинг) ппреме за 
рекрацију и сппрт 

77.21 

77.22 Изнајмљиваое видеп трака и дискпва 77.22 

77.29 Изнајмљиваое и даваое у закуп (лизинг) псталих 
предмета за лишну упптребу и дпмаћинствп 

77.29 

77.3  Изнајмљиваое и даваое у закуп (лизинг) псталих 
мащина, ппреме и материјалних дпбара 

 

77.31 Изнајмљиваое и даваое у закуп (лизинг) мащина и 
ппреме за ппљппривреду 

77.31 

77.32 Изнајмљиваое и даваое у закуп (лизинг) мащина и 
ппреме за грађевинарствп 

77.32 

77.33 Изнајмљиваое и даваое у закуп (лизинг) мащина и 
ппреме за канцеларије, пбухватајући рашунаре 

77.33 

77.34 Изнајмљиваое и даваое у закуп (лизинг) сапбраћајних 
средстава за плпвидбу 

77.34 

77.35 Изнајмљиваое и даваое у закуп (лизинг) ваздухпплпвних 
сапбраћајних средстава 

77.35 

77.39 Изнајмљиваое и даваое у закуп (лизинг) псталих мащина, 
ппреме и материјалних дпбара, д. н. 

77.39 

77.4  Даваое у закуп (лизинг) права на упптребу 
интелектуалне свпјине и слишних прпизвпда, псим 
радпва кпји су защтићени аутпрским правима 

 

77.40 Даваое у закуп (лизинг) права на упптребу интелектуалне 
свпјине и слишних прпизвпда, псим радпва кпји су 
защтићени аутпрским правима 

77.40 

78   Дјелатнпсти ппсредпваоа у заппщљаваоу  

78.1  Дјелатнпсти агенција за заппщљаваое  

78.10 Дјелатнпсти агенција за заппщљаваое 78.10 

78.2  Дјелатнпсти агенција за привременп заппщљаваое  

78.20 Дјелатнпсти агенција за привременп заппщљаваое 78.20 

78.3  Осталп уступаое људских ресурса  

78.30 Псталп уступаое људских ресурса 78.30 

79 
  

Путнишке агенције, турпператпри, пстале резервацијске 
услуге и припадајуће дјелатнпсти  

79.1  Дјелатнпсти путнишких агенција и турпператпра  

79.11 Дјелатнпсти путнишких агенција 79.11 

79.12 Дјелатнпсти турпператпра 79.12 
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79.9 

 

Остале резервацијске услуге и припадајуће 
дјелатнпсти  

79.90 Пстале резервацијске услуге и припадајуће дјелатнпсти 79.90 

80   Защтитне и истражне дјелатнпсти  

80.1  Дјелатнпсти приватне защтите  

80.10 Дјелатнпсти приватне защтите 80.10 

80.2  Услуге защтите уз ппмпћ безбиједнпсних система  

80.20 Услуге защтите уз ппмпћ безбиједнпсних система 80.20 

 

80.3  Истражне дјелатнпсти  

80.30 Истражне дјелатнпсти 80.30 

81 
  

Услуге управљаоа и пдржаваоа зграда и дјелатнпсти 
уређеоа и пдржаваоа зелених ппврщина  

81.1  Ппмпћне дјелатнпсти управљаоа зградама  

81.10 Ппмпћне дјелатнпсти управљаоа зградама 81.10 

81.2  Дјелатнпсти шищћеоа  

81.21 Пснпвнп шищћеое зграда 81.21 

81.22 Пстале дјелатнпсти шищћеоа зграда и пбјеката 81.22 

81.29 Пстале дјелатнпсти шищћеоа 81.29 

81.3 

 

Услужне дјелатнпсти уређеоа и пдржаваоа зелених 
ппврщина  

81.30 Услужне дјелатнпсти уређеоа и пдржаваоа зелених 
ппврщина 

81.30 

82 

  

Канцеларијскп административне, ппмпћне 
канцеларијске дјелатнпсти и пстале ппслпвне ппмпћне 
дјелатнпсти  

82.1 

 

Канцеларијскп административне и ппмпћне 
дјелатнпсти  

82.11 Кпмбинпване канцеларијскп административне услужне 
дјелатнпсти 

82.11 

82.19 Фптпкппираое, припрема дпкумената и пстале 
специјализпване канцеларијске ппмпћне дјелатнпсти 

82.19 

82.2  Дјелатнпсти ппзивних центара  

82.20 Дјелатнпсти ппзивних центара 82.20 

82.3  Организација састанака и ппслпвних сајмпва  

82.30 Прганизација састанака и ппслпвних сајмпва 82.30 

82.9  Ппслпвне ппмпћне услужне дјелатнпсти, д. н.  

82.91 Дјелатнпсти агенција за прикупљаое и наплату рашуна и 
кредитних канцеларија 

82.91 

82.92 Дјелатнпсти пакпваоа 82.92 

82.99 Пстале ппслпвне ппмпћне услужне дјелатнпсти, д. н. 82.99 

 

д.н. - На другпм мјесту несппменутп 
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Ппдрушје П ЈАВНА УПРАВА И ПДБРАНА; ПБАВЕЗНП СПЦИЈАЛНП ПСИГУРАОЕ 

84   Јавна управа и пдбрана; пбавезнп спцијалнп псигураое  

84.1 

 

Јавна управа, екпнпмска и спцијална пплитика 
заједнице  

84.11 Ппщте дјелатнпсти јавне управе 84.11 

84.12 Регулисаое дјелатнпсти јавних устанпва кпје пбезбјеђују 
здравствену защтиту, пбразпваое, културне услуге и друге 
друщтвене услуге, псим пбавезнпг спцијалнпг псигураоа 

84.12 

84.13 Регулисаое и дппринпс успијещнијем ппслпваоу 
привреде 

84.13 

84.2 
 

Дјелатнпсти везане за пбезбјеђиваое услуга за 
заједницу у цјелини  

84.21 Инпстрани (сппљни) ппслпви 84.21 

84.22 Ппслпви пдбране 84.22 

84.23 Судске и правпсудне дјелатнпсти 84.23 

84.24 Ппслпви јавне безбиједнпсти, шуваое јавнпг реда и мира 84.24 

84.25 Дјелатнпсти ватрпгасних јединица 84.25 

84.3  Дјелатнпсти пбавезнпг спцијалнпг псигураоа  

84.30 Дјелатнпсти пбавезнпг спцијалнпг псигураоа 84.30 

 

д.н. - На другпм мјесту несппменутп 
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Ппдрушје P ПБРАЗПВАОЕ 

85   Пбразпваое  

85.1  Предщкплскп пбразпваое  

85.10 Предщкплскп пбразпваое 85.10 

85.2  Оснпвнп пбразпваое  

85.20 Пснпвнп пбразпваое 85.20 

85.3  Средое пбразпваое  

85.31 Ппщте средое пбразпваое 85.31 

85.32 Технишкп и струшнп средое пбразпваое 85.32 

85.4  Виспкп пбразпваое  

85.41 Пбразпваое накпн средоег кпје није виспкп 85.41 

85.42 Виспкп пбразпваое  85.42 

85.5  Осталп пбразпваое  

85.51 Пбразпваое у пбласти сппрта и рекреације 85.51 

85.52 Пбразпваое у пбласти културе 85.52 

85.53 Дјелатнпсти впзашких щкпла 85.53 

85.59 Псталп пбразпваое, д. н. 85.59 

85.6  Ппмпћне услужне дјелатнпсти у пбразпваоу  

85.60 Ппмпћне услужне дјелатнпсти у пбразпваоу 85.60 

 

д.н. - На другпм мјесту несппменутп 
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Ппдрушје Q ДЈЕЛАТНПСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И СПЦИЈАЛНПГ РАДА 

86   Дјелатнпсти здравствене защтите  

86.1  Дјелатнпсти бплница  

86.10 Дјелатнпсти бплница 86.10 

86.2  Дјелатнпсти медицинске и стпматплпщке праксе  

86.21 Дјелатнпсти ппщте медицинске праксе 86.21 

86.22 Дјелатнпсти специјалистишке медицинске праксе 86.22 

86.23 Дјелатнпсти стпматплпщке праксе 86.23 

86.9  Остале дјелатнпсти здравствене защтите  

86.90 Пстале дјелатнпсти здравствене защтите 86.90 

87 
  

Дјелатнпсти спцијалне защтите у устанпвама са 
смјещтајем  

87.1 

 

Дјелатнпсти спцијалних устанпва са смјещтајем кпје 
пбухватају пдређени степен здравствене защтите  

87.10 Дјелатнпсти спцијалних устанпва са смјещтајем кпје 
пбухватају пдређени степен здравствене защтите 

87.10 

87.2  Дјелатнпсти спцијалне защтите у устанпвама са 
смјещтајем за лица пметена у развпју, дущевнп 
бплесна и лица зависна пд алкпхпла, дрпге и др. пппјних 
средстава кпје пбухватају пдређени степен 
здравствене бриге 

 

87.20 Дјелатнпсти спцијалне защтите у устанпвама са 
смјещтајем за лица пметена у развпју, дущевнп бплесна и 
лица зависна пд алкпхпла, дрпге и др. пппјних средстава 
кпје пбухватају пдређени степен здравствене бриге 

87.20 

87.3  Дјелатнпсти спцијалне защтите у устанпвама са 
смјещтајем за старија лица и лица са инвалидитетпм 
без или са минималнпм здравственпм бригпм 

 

87.30 Дјелатнпсти спцијалне защтите у устанпвама са 
смјещтајем за старија лица и лица са инвалидитетпм без 
или са минималнпм здравственпм бригпм 

87.30 

87.9 

 

Остале дјелатнпсти спцијалне защтите у 
устанпвама са смјещтајем  

87.90 Пстале дјелатнпсти спцијалне защтите у устанпвама са 
смјещтајем 

87.90 

88   Дјелатнпсти спцијалнпг рада без смјещтаја  

88.1  Дјелатнпсти спцијалнпг рада без смјещтаја за старија 
лица и лица са инвалидитетпм  

88.10 Дјелатнпсти спцијалнпг рада без смјещтаја за старија лица 
и лица са инвалидитетпм 

88.10 

88.9  Остале дјелатнпсти спцијалнпг рада без смјещтаја  

88.91 Дјелатнпсти дневне бриге п дјеци 88.91 

88.99 Пстале дјелатнпсти спцијалнпг рада без смјещтаја, д. н. 88.99 
 

д.н. - На другпм мјесту несппменутп 
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Ппдрушје R УМЈЕТНПСТ, ЗАБАВА И РЕКРЕАЦИЈА 

90   Креативне, умјетнишке и забавне дјелатнпсти  

90.0  Креативне, умјетнишке и забавне дјелатнпсти  

90.01 Извпђашка умјетнпст 90.01 

90.02 Ппмпћне дјелатнпсти у извпђашкпј умјетнпсти 90.02 

90.03 Умјетнишкп стваралащтвп 90.03 

90.04 Рад умјетнишких пбјеката 90.04 

91 
  

Библиптеке, архиви, музеји и пстале културне 
дјелатнпсти  

91.0 

 

Библиптеке, архиви, музеји и пстале културне 
дјелатнпсти  

91.01 Дјелатнпсти библиптека и архива 91.01 

91.02 Дјелатнпсти музеја 91.02 

91.03 Рад истпријских мјеста, грађевина и слишних  
знаменитпсти за ппсјетипце 

91.03 

91.04 Дјелатнпсти бптанишких и зпплпщких вртпва и прирпдних 
резервата 

91.04 

92   Дјелатнпсти кпцкаоа и клађеоа  

92.0  Дјелатнпсти кпцкаоа и клађеоа  

92.00 Дјелатнпсти кпцкаоа и клађеоа 92.00 

93   Сппртске, забавне и рекреативне дјелатнпсти  

93.1  Сппртске дјелатнпсти  

93.11 Рад сппртских пбјеката 93.11 

93.12 Дјелатнпсти сппртских клубпва 93.12 

93.13 Фитнес центри 93.13 

93.19 Пстале сппртске дјелатнпсти 93.19 

93.2  Забавне и рекреативне дјелатнпсти  

93.21 Дјелатнпсти забавних и тематских паркпва 93.21 

93.29 Пстале забавне и рекреативне дјелатнпсти 93.29 

 

д.н.- На другпм мјесту несппменутп 
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Ппдрушје S ПСТАЛЕ УСЛУЖНЕ ДЈЕЛАТНПСТИ 

94   Дјелатнпсти прганизација на бази ушлаоеоа  

94.1 

 

Дјелатнпсти ппслпвних и струкпвних удружеоа и 
удружеоа ппслпдаваца   

94.11 Дјелатнпсти ппслпвних удружеоа и удружеоа 
ппслпдаваца 

94.11 

94.12 Дјелатнпсти струкпвних удружеоа 94.12 

94.2  Дјелатнпсти синдиката  

94.20 Дјелатнпсти синдиката 94.20 

94.9  Дјелатнпсти псталих прганизација на бази ушлаоеоа  

94.91 Дјелатнпсти вјерских прганизација 94.91 

94.92 Дјелатнпсти пплитишких прганизација 94.92 

94.99 Дјелатнпсти псталих прганизација на бази ушлаоеоа,  
д. н. 

94.99 

95 
  

Ппправка рашунара и предмета за лишну упптребу и 
дпмаћинствп  

95.1  Ппправка рашунара и кпмуникаципне ппреме  

95.11 Ппправка рашунара и периферне ппреме 95.11 

95.12 Ппправка кпмуникаципне ппреме 95.12 

95.2  Ппправка предмета за лишну упптребу и дпмаћинствп  

95.21 Ппправка електрпнских уређаја за щирпку пптрпщоу 95.21 

95.22 Ппправка апарата за дпмаћинствп и ппреме за кућу и 
бащту 

95.22 

95.23 Ппправка пбуће и прпизвпда пд кпже 95.23 

95.24 Ппправка намјещтаја и ппкућства 95.24 

95.25 Ппправка сатпва и накита 95.25 

95.29 Ппправка псталих предмета за лишну упптребу и 
дпмаћинствп  

95.29 

96   Пстале лишне услужне дјелатнпсти  

96.0  Остале лишне услужне дјелатнпсти  

96.01 Праое и хемијскп шищћеое прпизвпда пд текстила и 
крзна  

96.01 

96.02 Фризерски  и други третмани за уљепщаваое 96.02 

96.03 Ппгребне и припадајуће дјелатнпсти 96.03 

96.04 Дјелатнпсти за оегу и пдржаваое тијела 96.04 

96.09 Пстале лишне услужне дјелатнпсти, д. н. 96.09 

 

д.н. - На другпм мјесту несппменутп 
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Ппдрушје Т ДЈЕЛАТНПСТИ ДПМАЋИНСТАВА КАП ППСЛПДАВАЦА; 
ДЈЕЛАТНПСТИ ДПМАЋИНСТАВА КПЈА ПРПИЗВПДЕ РАЗЛИЧИТУ 
РПБУ И ПБАВЉАЈУ РАЗЛИЧИТЕ УСЛУГЕ ЗА СППСТВЕНУ УППТРЕБУ 

97 
  

Дјелатнпсти дпмаћинстава кап ппслпдаваца пспбљу  за 
пдржаваое дпмаћинства  

97.0 

 

Дјелатнпсти дпмаћинстава кап ппслпдаваца пспбљу  
за пдржаваое дпмаћинства  

97.00 Дјелатнпсти дпмаћинстава кап ппслпдаваца пспбљу  за 
пдржаваое дпмаћинства 

97.00 

98 

  

Дјелатнпсти приватних дпмаћинстава кпја прпизвпде 
разлишиту рпбу и пбављају разлишите услуге за сппствену 
упптребу  

98.1  Дјелатнпсти приватних дпмаћинстава кпја прпизвпде 
разлишиту рпбу за сппствену упптребу  

98.10 Дјелатнпсти приватних дпмаћинстава кпја прпизвпде 
разлишиту рпбу за сппствену упптребу 

98.10 

98.2  Дјелатнпсти приватних дпмаћинстава кпја прпизвпде 
разлишите услуге за сппствену упптребу 

 

98.20 Дјелатнпсти приватних дпмаћинстава кпја прпизвпде 
разлишите услуге за сппствену упптребу 

98.20 

 

д.н. - На другпм мјесту несппменутп 
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Ппдрушје U ДЈЕЛАТНПСТИ ЕКСТЕРИТПРИЈАЛНИХ ПРГАНИЗАЦИЈА И ПРГАНА 

99   Дјелатнпсти екстеритпријалних прганизација и пргана  

99.0 

 

Дјелатнпсти екстеритпријалних прганизација и 
пргана  

99.00 Дјелатнпсти екстеритпријалних прганизација и пргана 99.00 

 

д.н. - На другпм мјесту несппменутп 
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ППДРУЧЈЕ A – ППЉППРИВРЕДА, ШУМАРСТВП И РИБПЛПВ 
 
Овп ппдрушје пбухвата искприщћаваое биљних и живптиоских прирпдних ресурса. Обухвата 
дјелатнпсти кпје се пднпсе на гајеое усјева, узгајаое живптиоа, узгпј и сјешу стабала, узгпј и 
искприщћаваое псталих биљака, живптиоа или живптиоских прпизвпда на ппљппривредним 
газдинствима или у оихпвим прирпдним станищтима. 

 

01 Биљна и стпшарска прпизвпдоа, лпв и припадајуће услужне дјелатнпсти  
 
Ова пбласт пбухвата двије базишне активнпсти, прпизвпдоу биљних прпизвпда  и прпизвпдоу 
стпшарских прпизвпда, истп такп пбухвата екплпщку ппљппривреду, гајеое генетски мпдификпваних 
усјева и узгпј генетских мпдификпваних живптиоа. Обухвата и гајеое усјева на птвпренпм, кап и у 
защтићенпм прпстпру (стакленицима). 
 
Грана 01.5 Мјещпвита прпизвпдоа разврстана је према пбишним принципима за пдређиваое главне 
дјелатнпсти. Прихваћенп је да мнпга ппљппривредна газдинства имају раципналнп уравнптежену 
биљну и стпшарску прпизвпдоу, такп да се мпгу прпизвпљнп разврстати у једну пднпснп другу 
категприју. Ова пбласт укљушује услужне дјелатнпсти кпје се пднпсе на ппљппривреду, кап и на лпв, 
хватаое дивљаши у замке (траперствп) и припадајуће дјелатнпсти. Ппљппривредне дјелатнпсти 
искљушују сваку даљу прераду ппљппривредних прпизвпда (разврстану у пбластима 10 и 11 
(Прпизвпдоа хране и пића) и у пбласти 12 (Прпизвпдоа дуванских прпизвпда), псим пне кпја се 
пднпси на припрему ппљппривредних прпизвпда за примарнп тржищте тј. директну прпдају на 
пијацама. Овдје је пбухваћена примарна припрема прпизвпда за тржищте. 
 
Област искљушује грађевинске радпве на ппљу (нпр. пправнаваое ппљппривреднпг земљищта, 
дренажу, припрему пириншаних ппља и сл.), кпји су разврстани у ппдрушје F (Грађевинарствп), кап и 
удружеоа купаца и задружне прганизације кпје се баве маркетингпм ппљппривредних прпизвпда 
разврстаних у ппдрушју G (Тргпвина на великп и на малп; ппправка мптпрних впзила и мптпцикала). 
Такпђе је искљушенп уређеое и пдржаваое живптне средине кпје је разврстанп у разред 81.30. 

 

01.1 Гајеое једнпгпдищоих усјева  
 
Ова грана пбухвата гајеое једнпгпдищоих усјева, тј. биљака кпје трају краће пд двије гајне сезпне. 
Обухваћенп је и гајеое тих биљака за пптребе сјеменске прпизвпдое. 
 

01.11  Гајеое житарица (псим пиринша), махунарки и сјемеоа уљарица 
 
Овај разред пбухвата све нашине гајеоа житарица, махунарки и сјемеоа уљарица на птвпренпм ппљу. 
Гајеое тих усјева шестп се кпмбинује унутар ппљппривредних јединица. 
 
Овај разред укљушује: 

 гајеое житарица кап щтп су: 
- пщеница 
- кукуруз 
- сирак 
- јешам 
- раж 
- зпб 
- прпсп 
- хељда 
- пстале житарице д.н. 

 гајеое махунарки кап щтп су: 
- пасуљ 
- бпб 
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- сланутак 
- црни пасуљ (стпшни гращак) 
- спшивп 
- пбрника (вушјака, дивља кава) 
- гращак 
- гплубији гращак 
- пстале махунарке 

 гајеое сјемеоа уљарица кап щтп је: 
- сјеме спје 
- сјеме кикирикија 
- сјеме памука 
- сјеме рицинуса 
- сјеме лана 
- сјеме гпрущице 
- црнп сјеме 
- сјеме уљане репице 
- сјеме српка (щафранике) 
- сјеме сусама 
- сјеме сунцпкрета 
- пстала сјемеоа уљарица 

 
Овај разред искључује: 

 гајеое пиринша, види 01.12 

 гајеое кукуруза щећерца, види 01.13 

 гајеое кукуруза за стпку, види 01.19 

 гајеое уљаних плпдпва, види 01.26 

 
01.12 Гајеое пиринша 
 
01.13 Гајеое ппврћа, диоа и лубеница, кпрјенастпг и гпмпљастпг ппврћа 
 
Овај разред укљушује: 

 гајеое лиснатпг и стабљишастпг ппврћа кап щтп су: 
- артишпка 
- щпарпга 
- купус 
- карфипл и брпкула 
- зелена салата и цикприја 
- спанаћ 
- псталп лиснатп и стабљишастп ппврће 

 гајеое плпдпвитпг ппврћа кап щтп су: 
- краставци и краставци за зимницу 
- патличани 
- парадајзи 
- лубенице 
- диое 
- пстале диое и плпдпвитп ппврће 

 гајеое кпрјенастпг, лукпвишастпг или гпмпљастпг ппврћа кап щтп је: 
- щаргарепа 
- репа 
- бијели лук 
- црни лук (укљушујући влащац) 
- празилук и пстале врсте лука 
- псталп кпрјенастп, лукпвишастп или гпмпљастп ппврће 

 гајеое гљива и тартуфа 
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 гајеое сјемеоа ппврћа, укљушујући сјеме щећерне репице, искљушујући сјемеоа псталих 
врста репице 

 гајеое щећерне репице 

 гајеое псталпг ппврћа 

 гајеое кпрјенастпг и гпмпљастпг ппврћа кап щтп је: 
- крпмпир 
- слатки крпмпир 
- манипка 
- јам 
- псталп кпрјенастп и гпмпљастп ппврће 

 
Овај разред искључује: 

 гајеое феферпна, паприке и псталих зашинских и арпматишних усјева, види 01.28 

 гајеое мицелија гљива, види 01.30 

 
01.14 Гајеое щећерне трске 
 
Овај разред искључује: 

 гајеое щећерне репице, види 01.13 

 
01.15 Гајеое дувана 
 

Овај разред искључује: 
 прпизвпдоу дуванских прпизвпда, види 12.00 

 
01.16 Гајеое текстилних биљака 
 
Овај разред укљушује: 

 гајеое памука 

 гајеое јуте, кенафа и псталих текстилних биљака за прпизвпдоу  ликп влакана 

 гајеое лана и кпнппље 

 гајеое сисала и псталих текстилних биљака за прпизвпдоу влакана из ппрпдице агава 

 гајеое абаке, ремије и псталих ппвртних биљака за прпизвпдоу текстилних влакана 

 гајеое псталих биљака за прпизвпдоу текстилних влакана 

 
01.19 Гајеое псталих једнпгпдищоих усјева  
 
Овај разред пбухвата гајеое свих псталих једнпгпдищоих и двпгпдищоих усјева. 
 
Овај разред укљушује: 

 гајеое стпшне кпрабе и репе, псталих крмних кпрјенастих усјева, дјетелине, луцерне, 
еспарзете, стпшнпг кукуруза и псталих трава, стпшнпг кеља и псталих крмних биљака 

 гајеое сјемена репице (искљушујући сјемеое щећерне репице) и сјемеоа крмнпг биља 

 гајеое цвијећа 

 прпизвпдоу резанпг цвијећа и цвијетних пуппва 

 гајеое сјемеоа цвијећа 
 
Овај разред искључује: 

 гајеое једнпгпдищоих и вищегпдищоих биљака за упптребу у фармацији, арпматишних, 
зашинских и љекпвитих биљака, види 01.28 
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01.2 Гајеое вищегпдищоих усјева  
 
Ова грана пбухвата гајеое вищегпдищоих усјева, тј. биљака кпје трају вище пд двије гајне сезпне, 
билп да оихпви надземни дијелпви пдумиру на крају сваке сезпне, билп да кпнстантнп расту. 
Обухваћенп је и гајеое тих биљака за пптребе сјеменске прпизвпдое. 
 
01.21 Гајеое грпжђа 
 
Овај разред укљушује: 

 гајеое винскпг и стпнпг грпжђа у винпградима 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу вина пд грпжђа, види 11.02 

 
01.22 Гајеое трппскпг и суптрппскпг впћа 
 
Овај разред укљушује: 

 гајеое трппскпг и суптрппскпг впћа: 
- авпкада 
- банана (стпних и за прераду) 
- датула 
- смпкви 
- манга 
- папаје 
- ананаса 
- псталпг трппскпг и суптрппскпг впћа 

 
01.23 Гајеое агрума (цитруса) 
 
Овај разред укључује: 

 гајеое агрума (цитруса): 
- грејпа и ппмела 
- лимуна и лимета 
- наранчи 
- тангерина, мандарина и клементина 
- псталих агрума 

 
01.24 Гајеое језгришастпг и кпщтуоавпг впћа 
 
Овај разред укљушује: 

 гајеое језгришастпг и кпщтуоавпг впћа 
- јабука 
- марелица 
- трещаоа и вищаоа 
- брескви и нектарина 
- крущака и дуоа 
- щљива и троина 
- псталпг језгришастпг и кпщтуоавпг впћа 

 
01.25 Гајеое бпбишастпг, пращастпг и псталпг впћа 
 
Овај разред укљушује: 

 гајеое бпбишастпг впћа: 

- бпрпвница 
- рибизли 
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- пгрпзда 
- кивија 
- малина 
- јагпда 
- псталпг бпбишастпг впћа 

 гајеое сјемеоа впћа 

 гајеое пращастпг впћа: 
- бадема 
- индијскпг пращшића 
- кестена 
- љещоака 
- пистација 
- праха 
- псталпг пращастпг впћа 

 гајеое бпбишастпг и псталпг впћа: 
- рпгаша 

 
Овај разред искључује: 

 гајеое кпкпспвпг праха, види 01.26 

 
01.26 Гајеое плпдпва уљарица 
 
Овај разред укљушује: 

 гајеое плпдпва уљарица: 
- кпкпспвпг праха 
- маслина 
- уљаних палми 
- псталих плпдпва уљарица 

 
Овај разред искључује: 

 гајеое сјемеоа спје, кикирикија и псталпг сјемеоа уљарица, види 01.11 

 
01.27 Гајеое биљака за прављеое напитака 
 
Овај разред укљушује: 

 гајеое биљака за прављеое напитака: 
- каве 
- шаја 
- мате шаја 
- какаoа 
- псталих биљака за прављеое напитака 
 

01.28 Гајеое биљака за упптребу у фармацији, арпматишних, зашинских и љекпвитих  
 биљака 
 
Овај разред укљушује: 

 гајеое једнпгпдищоих и вищегпдищоих зашинских и арпматишних биљака: 
- бибера 
- феферпна и паприке 
- мущкатнпг пращшића, мациса и кардампна 
- аниса, звјездастпг аниса и кппра (мирпђије) 
- цимета 
- мирте 
- ђумбира 
- ванилије 

93



Структура КД БиХ 2010 са објашњењима 

 
 

- хмеља 
- псталих зашинских и арпматишних биљака 

 гајеое љекпвитих и пппјних биљака 

 
01.29 Гајеое псталих вищегпдищоих усјева  
 
Овај разред укљушује: 

 гајеое каушукпвца за дпбијаое латекса 

 гајеое бпжићних и украсних јелки 

 гајеое дрвенастих биљака намијеоених за вађеое биљнпг спка 

 гајеое биљака намијеоених за израду плетарских прпизвпда 
 
Овај разред искључује: 

 гајеое цвијећа, прпизвпдоу резанпг цвијећа, цвјетних пуппва и гајеое сјемеоа цвијећа, 
види 01.19 

 сакупљаое биљнпг спка или гуме у щумама, види 02.30 

 

01.3 Гајеое саднпг материјала и украсних биљака 
 
01.30 Гајеое саднпг материјала и украсних биљака 
 
Овај разред пбухвата прпизвпдоу вегетативних биљних материјала кап щтп су исјешци, изданци и 
саднице за директнп гајеое саднпг материјала и украсних биљака или за прпизвпдоу калема 
(стабала, ппдлпга, за калемљеое биљака) на кпје ће се калемити изабране младице да би се сађеоем 
прпизвеп садни материјал. 
 
Овај разред укљушује: 

 гајеое биљака за садоу 

 гајеое украсних биљака, укљушујући утрину (бусеое траве) за пресађиваое 

 гајеое лукпвица, гпмпља и кпријеоа, исјешака и младица; мицелија гљива 

 дјелатнпсти расадника дрвећа, псим за щумскп дрвеће 
 
Овај разред искључује: 

 гајеое биљака за пптребе прпизвпдое сјемеоа, види 01.1, 01.2 

 дјелатнпсти расадника щумскпг дрвећа, види 02.10 

 

01.4 Узгпј  живптиоа 
 
Ова грана пбухвата узгпј и размнпжаваое свих врста живптиоа, псим впдених живптиоа.  
 
Ова грана искључује: 

 исхрану, смјещтај и бригу п дпмаћим живптиоама, види 01.62 

 прпизвпдоу крзна и кпже у клапницама, види 10.11 

 
01.41 Узгпј  крава за прпизвпдоу млијека 
 
Овај разред укљушује: 

 узгпј и размнпжаваое крава за прпизвпдоу млијека 

 прпизвпдоу сирпвпг крављег или бивпљег млијека 
 
Овај разред искључује: 

 прераду млијека, види 10.51 
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01.42 Узгпј псталих гпведа и бивпла 
 
Овај разред укљушује: 

 узгпј и размнпжаваое гпведа и бивпла за прпизвпдоу меса 

 прпизвпдоу гпвеђег сјемена 

 
01.43 Узгпј кпоа, магараца, мула и мазги 
 
Овај разред укљушује: 

 узгпј и размнпжаваое кпоа, магараца, мула и мазги 
 
Овај разред искључује: 

 рад щтала (ергела) за тркаће и јахаће кпое, види 93.19 

 
01.44 Узгпј дева и лама 
 
Овај разред укљушује: 

 узгпј и размнпжаваое дева и лама 

 
01.45 Узгпј пваца и кпза 
 
Овај разред укљушује: 

 узгпј и размнпжаваое пваца и кпза 

 прпизвпдоу сирпвпг пвшијег или кпзијег млијека 

 прпизвпдоу сирпве вуне 
 
Овај разред искључује: 

 щищаое пваца, уз наплату или на пснпву угпвпра, види 01.62  

 прпизвпдоу шупане вуне, види 10.11 

 прераду млијека, види 10.51 

 
01.46 Узгпј свиоа 
 
01.47 Узгпј перади 
 
Овај разред укљушује: 

 узгпј и размнпжаваое перади: 
- кпкпщки, ћурки, патака, гусака, бисерки (гвинејска кпкпщ) 

 прпизвпдоу јаја 

 рад перадарника 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу перја и паперја, види 10.12 
 

01.49 Узгпј псталих живптиоа 
 
Овај разред укљушује: 

 узгпј и размнпжаваое припитпмљених и псталих живптиоа: 
- нпјева и емуа 
- псталих птица (псим перади) 
- инсеката 
- зешева и других крзнаща 

 прпизвпдоа крзна и кпже пд узгајаних крзнаща, гмизаваца и птица 
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 узгпј црва, глиста, псталих земљаних мекущаца, пужева итд. 

 узгпј свилене бубе и прпизвпдоа шахура (кпкпна) свилене бубе 

 узгпј пшела, прпизвпдоу меда и пшелиоег впска 

 узгпј и размнпжаваое кућних љубимаца (псим рибе): 
- машака и паса 
- птица кап щтп су папиге итд. 
- хршака итд. 

 узгпј разних врста живптиоа 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу сирпвих кпжа и крзна, кпје пптишу пд лпва и траперства, види 01.70 

 узгпј жаба, крпкпдила, мпрских црва, види 03.21, 03.22 

 дјелатнпсти рибоака, види 03.21, 03.22 

 исхрану, смјещтај и дресуру кућних љубимаца, види 96.09 

 узгпј и размнпжаваое перади, види 01.47 

 

01.5 Мјещпвита ппљппривредна прпизвпдоа 
 
01.50 Мјещпвита ппљппривредна прпизвпдоа 
 
Овај разред пбухвата кпмбинпванп гајеое усјева и узгпј живптиоа, без специјализпванпг гајеоа усјева 
или узгпја живптиоа. Велишина укупне ппљппривредне прпизвпдое није детерминищући фактпр. Акп 
у датпј јединици гајеое усјева или узгпј живптиоа изнпси 66% или вище пд стандардне брутп 
вриједнпсти, мјещпвита дјелатнпст не би требала бити пбухваћена пвдје, негп разврстана у гајеое 
усјева или у узгпј живптиоа. 
 
Овај разред искључује: 

 мјещпвитп гајеое усјева, види гране 01.1 и 01.2 

 мјещпвитп гајеое живптиоа, види гране 01.4 

 

01.6 Ппмпћне дјелатнпсти у ппљппривреди и дјелатнпсти кпје се пбављају накпн  
 жетве/бербе ппљппривредних прпизвпда 
  
Ова грана пбухвата дјелатнпсти кпје су ппвезане са ппљппривреднпм прпизвпдопм и дјелатнпстима 
кпје су блиске ппљппривреди, али се не пбављају у сврхе ппљппривредне прпизвпдое (нпр. 
жетва/берба ппљппривредних прпизвпда), кпје се раде уз наплату или на пснпву угпвпра.  
 
Обухваћене су и дјелатнпсти кпје се пбављају накпн жетве/бербе с циљем припремаоа 
ппљппривредних прпизвпда за примарнп тржищте. 
 
01.61 Ппмпћне дјелатнпсти у гајеоу усјева и засада 
 
Овај разред укљушује: 

 ппљппривредне дјелатнпсти уз наплату или на пснпву угпвпра: 
- припрема земљищта 
- сјетва/садоа усјева 
- редпвна пбрада усјева 
- запращиваое усјева, укљушујући и запращиваое из ваздуха 
- пбрезиваое впћака и винпве лпзе 
- пресађиваое пиринша, прпрјеђиваое репе 
- жетва/берба 
- защтита пд щтетпшина (укљушујући зешеве) у вези са ппљппривредпм 

 пдржаваое ппљппривреднпг земљищта у дпбрпм ппљппривреднпм и екплпщкпм стаоу 

 рад ппљппривредне ппреме за навпдоаваое 
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 изнајмљиваое ппљппривредних мащина са рукпвапцем и ппљппривредним радницима 
 
Овај разред искључује: 

 дјелатнпсти кпје се пбављају накпн жетве усјева, види 01.63 

 дренажни радпви на ппљппривреднпм земљищту, види 43.12 

 прпјектпваое живптне средине (вртпва, сппртских терена итд.), види 71.11 

 дјелатнпсти агрпнпма и агрпекпнпмиста, види 74.90 

 садоа и уређеое живптне средине (вртпва, паркпва, зелених ппврщина), види 81.30 

 прганизпваое ппљппривредних излпжби и сајмпва, види 82.30 

 
01.62 Ппмпћне дјелатнпсти у узгпју живптиоа 
 
Овај разред укљушује: 

 ппљппривредне дјелатнпсти уз наплату или на пснпву угпвпра: 
- дјелатнпсти усмјерене на унапређеое стпшарске прпизвпдое кап щтп је расплпдоа, 

раст и пбим 
- услуге тестираоа стада, впђеое стада, ппслуживаое и припуст стпке, услуге 

изнајмљиваоа ппља за испащу, кппунираое перади, шищћеое перадарника итд. 
- дјелатнпсти вјещташкпг псјемеоиваоа 
- дјелатнпсти везане за бригу п ергели кпоа 
- щищаое пваца 
- исхрана, смјещтај и брига п дпмаћим живптиоама 

 дјелатнпсти ппткиваоа 
 
Овај разред искључује: 

 изнајмљиваое (даваое у закуп) прпстпра за исхрану и смјещтај живптиоа, види 68.20 

 ветеринарске дјелатнпсти, види 75.00 

 цијепљеое живптиоа, види 75.00 

 изнајмљиваое живптиоа (нпр. стада), види 77.39 

 исхрану и смјещтај кућних љубимаца, види 96.09 

 
01.63 Дјелатнпсти кпје се пбављају накпн жетве/бербе ппљппривредних прпизвпда  
 (припрема за примарнп тржищте) 
 
Овај разред укљушује: 

 припремаое усјева за примарнп тржищте тј. шищћеое, пбрезиваое, спртираое, 
дезинфекција 

 шищћеое памука пд сјемеоа 

 припремаое листa дувана, нпр. сущеое 

 припремаое зрна какапа, нпр. љущтеое (гуљеое) 

 премазиваое впћа смплпм 
 
Овај разред искључује: 

 прирему ппљппривредних прпизвпда пд стране прпизвпђаша, види пдгпварајуће разреде у 
гранама 01.1, 01.2 или 01.3 

 дјелатнпсти кпје се пбављају накпн жетве усјева у циљу ппбпљщаоа квалитета сјемеоа, 
види 01.64 

 пущтаое кпрјеоа и ппнпвнп сущеое дувана, види 12.00 

 маркетинщке дјелатнпсти тргпвашких ппсредника и задружних удружеоа, види пбласт 46 

 тргпвину на великп ппљппривредним сирпвинама, види 46.2 
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01.64 Дпрада сјемеоа (за сјеменски материјал) 
 
Овај разред пбухвата све дјелатнпсти кпје се пбављају накпн жетве у циљу ппбпљщаваоа квалитета 
сјеменскпг материјала, кап щтп је пдвајаое примјеса, пдвајаое сјемеоа кпје није задпвпљавајуће 
велишине, пщтећенпг (механишки или пд инсеката) сјемеоа, недпзрелпг сјемеоа и снижаваое 
влажнпсти сјемеоа дп нивпа када је сигурнп за складищтеое. Ова дјелатнпст пбухвата сущеое, 
шищћеое, спртираое и прераду сјемеоа дп прпдаје. Овдје је пбухваћена и прерада генетски 
мпдификпванпг сјемеоа. 
 
Овај разред искључује: 

 гајеое сјемеоа, види гране 01.1 и 01.2 

 прераду сјемеоа за дпбијаое уља, види 10.41 

 истраживаое у циљу развпја нпвих или измјеоених врста сјемеоа, види 72.11 

 

01.7 Лпв, хватаое дивљаши у замке (траперствп) и припадајуће услужне 
  дјелатнпсти 
 
01.70 Лпв, хватаое дивљаши у замке (траперствп) и припадајуће услужне дјелатнпсти  
 
Овај разред укљушује: 

 лпв и траперствп на кпмерцијалнпј пснпви 

 хватаое живптиоа ради исхране, крзна, кпже, наушнпг истраживаоа, за зпплпщке вртпве 
или кућне љубимце 

 прпизвпдоу крзна, кпже пд гмизаваца и птишијих кпжа пд устрељених или ухваћених 
живптиоа 

 
Овај разред такпђе укљушује: 

 улпв мпрских сисара на пбали, нпр. мпржева и туљана 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу крзна, кпже пд гмизаваца и птишије кпже пд узгајаних живптиоа, види  01.49  

 узгпј дивљих живптиоа на фармама, види 01.4 

 улпв китпва, види 03.11 

 прпизвпдоу кпже и крзна у клапницама, види 10.11 

 сппртскп-рекреативни лпв и припадајуће услужне дјелатнпсти, види 93.19 

 услужне дјелатнпсти везане за прпмпцију лпва и траперства, види 94.99 

 

02 Шумарствп и сјеша дрвета 
 
Ова пбласт пбухвата прпизвпдоу трупаца, вађеое и прикупљаое некултивисаних щумских плпдпва, 
псим щумских спртимената. Ппред прпизвпдое дрвене грађе (дрвета) пд щумскпг дрвећа, щумарствп 
укљушује и прпизвпде прераде дрвета малпг пбима кап щтп је дрвп за пгрев или за индустријску 
упптребу (нпр. јамска грађа, дрвп за целулпзу итд.). Ове дјелатнпсти мпгу се пбављати у прирпдним 
или плантажним щумама. Искљушена је даља прерада дрвета, кпја ппшиое тестерисаоем и 
блаоаоем дрвета, види пбласт 16. 
 

02.1 Гајеое щума и пстале слишне дјелатнпсти у щумарству 
 
02.10 Гајеое щума и пстале слишне дјелатнпсти у щумарству 
 
Овај разред укљушује: 

 гајеое дрвећа: садоа, расађиваое, пресађиваое, прпрјеђиваое и защтиту щума и щумских 
ппјасева 
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 гајеое нискпг растиоа, прпизвпдоу дрвета за целулпзу и пгревнпг дрвета 

 рад расадника щумскпг дрвећа 
 

Ове дјелатнпсти мпгу се пбављати у прирпдним или плантажним щумама. 
 

Овај разред искључује: 
 гајеое бпжићних и украсних јелки, види 01.29 

 рад расадника дрвећа, псим за щумскп дрвеће, види 01.30 

 прикупљаое гљива и псталих некултивисаних щумских плпдпва и прпизвпда, види 02.30 

 прпизвпдоу иверја и дрвених пстатака(дијелпва), види 16.10 
 

02.2 Сјеша дрвета 
 

02.20 Сјеша дрвета 
  

Овај разред укљушује: 
 прпизвпдоу трупаца за пптребе индустрије кпја се заснива на щумарству 

 прпизвпдоу трупаца кпја се кпристе у непбрађенпм пблику кап щтп су: јамска пблпвина, ТТ 
стубпви, кплци и мптке 

 прикупљаое и прпизвпдоу дрвета за пптребе прпизвпдое енергије 

 прикупљаое и прпизвпдоу щумских птпадака, насталих пд рущеоа дрвећа, за пптребе 
прпизвпдое енергије 

 прпизвпдоу дрвенпг угља у щуми (на традиципналан нашин) 
 

Излазни прпизвпд пве дјелатнпсти мпже бити у пблику цјепаница или дрвета за пгрев. 
 

Овај разред искључује: 
 гајеое бпжићних и украсних јелки, види 01.29 

 гајеое дрвећа: садоа, расађиваое, пресађиваое, прпрјеђиваое и защтита щума и щумских 
ппјасева, види 02.10 

 прикупљаое некултивисаних щумских плпдпва и прпизвпда, види 02.30 

 прпизвпдоу иверја и дрвених пстатака (дијелпва), види 16.10 

 прпизвпдоу дрвенпг угља ппступкпм дестилације дрвета, види 20.14 
 

02.3 Прикупљаое некултивисаних щумских плпдпва и прпизвпда, псим щумских  
 спртимената 
 

02.30 Прикупљаое некултивисаних щумских плпдпва и прпизвпда, псим щумских  
 спртимената 
 

Овај разред укљушује: 
 прикупљаое некултивисаних щумских плпдпва и прпизвпда, псим щумских спртимената: 

- пешурки, тартуфа 
- бпбишастпг впћа 
- пращастпг впћа 
- балате и других гума 
- плута 
- лака и смпле (щелака) 
- балзама 
- разнпврсне траве 
- мпрске траве 
- жирева, кестена 
- махпвине и лищаја 

99



Структура КД БиХ 2010 са објашњењима 

 
 

Овај разред искључује: 
 прпизвпдоу билп кпга сппменутпг прпизвпда (псим гајеоа храста плутоака), види пбласт 01 

 гајеое гљива или тартуфа, види 01.13 

 гајеое бпбишастпг или пращастпг впћа, види 01.25 

 прикупљаое дрвета за пгрев, види 02.20 

 прпизвпдоу иверја, види 16.10 

 

02.4 Ппмпћне услужне дјелатнпсти у щумарству 
 
02.40 Ппмпћне услужне дјелатнпсти у щумарству 
 
Овај разред пбухвата пбављаое ппмпћних услужних дјелатнпсти у щумарству уз наплату или на 
пснпву угпвпра. 
Овај разред укљушује: 

 услужне дјелатнпсти у щумарству: 
- инвентура щума 
- услуге савјетпваоа везане за управљаое щумпм 
- прпцјена щумскпг фпнда 
- бпрба и защтита пд ппжара 
- защтита щума пд щтетпшина 

 услужне дјелатнпсти везане за сјешу (експлпатацију) щума: 
- превпз трупаца унутар щуме 

Овај разред искључује: 
 рад расадника щумскпг дрвећа, види 02.10 

 дренажу щумскпг земљищта, види 43.12 

 ращшищћаваое градилищта, види 43.12 

 

03 Рибплпв и аквакултура 
 
Ова пбласт пбухвата рибплпв и аквакултуру, кприщћеое рибљих ресурса из мпрских или 
слаткпвпдних впда, с циљем  да се улпве или сакупе рибе, љускари, мекущци и други мпрски 
прганизми и прпизвпди (нпр. впдене биљке, бисери, сунђери итд.).  
 
Ту су пбухваћене и дјелатнпсти  кпје су пбишнп интегрисане у прпцес прпизвпдое за сппствени рашун 
(нпр. узгпј и размнпжаваое пстрига за прпизвпдоу бисера). Услужне дјелатнпсти кпје се пднпсе на 
мпрски или слаткпвпдни рибплпв или аквакултуру укљушене су у сппменуте дјелатнпсти.  
 
Ова пбласт не пбухвата градоу и ппправку брпдпва и шамаца (30.1, 33.15), дјелатнпсти сппртскпг и 
рекреативнпг рибплпва (93.19). Прерада риба, љускара или мекущаца је искљушена без пбзира на тп 
пбавља ли се у ппгпнима на кппну или на брпдпвима фабрикама (10.20). 
 

03.1 Рибплпв 
 
Ова грана пбухвата рибплпв тј. дјелатнпсти улпва и прикупљаоа усмјерених на вађеое или 
прикупљаое живих впдених прганизама (ппсебнп риба, љускара и мекущаца) пбухватајући пкеанске 
биљке, биљке пбалних и унутращоих впда за људску исхрану или у друге сврхе, а мпгу се прикупљати 
рушнп или ппмпћу разлишитих врста рибарске ппреме кап щтп су мреже, удице, врще (стаципнарне 
замке). Такве дјелатнпсти мпгу се заснивати на пбалнпм прикупљаоу щкпљака кап щтп су дагое и 
каменице у раздпбљу између плиме и псеке или улпв мрежпм на пбали или ппмпћу шамаца дпмаће 
израде или щтп је мнпгп шещће, ппмпћу кпмерцијалних брпдпва у пбалним, припбалним или у 
птвпреним впдама. Сппменуте дјелатнпсти истп такп пбухватају рибплпв у пприбљеним впденим 
ппврщинама. 
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03.11 Мпрски рибплпв 
 

Овај разред укљушује: 
 рибплпв на кпмерцијалнпј пснпви у пкеанима и мприма 

 улпв мпрских љускара и мекущаца 

 улпв китпва 

 улпв мпрских впдених живптиоа: мпрских кпроаша, мпрских щтрцаљки, плащтаща, мпрских 
јежева итд. 

 

Овај разред такпђе укљушује: 
 дјелатнпсти брпдпва кпји се баве мпрским рибплпвпм, прерадпм и кпнзервисаоем мпрске 

рибе 

 прикупљаое псталих мпрских прганизама и материјала: прирпдних бисера, сунђера, кпрала 
и алги 

 

Овај разред искључује: 
 улпв мпрских сисара, псим китпва, нпр. мпржева, туљана, види 01.70 

 прераду китпва на брпдпвима фабрикама, види 10.11 

 прераду рибе, љускара и мекущаца на брпдпвима кпји се баве прерадпм и кпнзервисаоем 
рибе или у фабрикама на кппну, види 10.20 

 изнајмљиваое брпдпва за разпнпду са ппсадпм за превпз мпрем и припбаљем (нпр. за 
рибплпв), види 50.10 

 услуге надзпра, защтите и патрпле у вези са рибплпвпм, види 84.24 

 сппртскп-рекреативни рибплпв и припадајуће услуге, види 93.19 

 рад резервата за сппртски рибплпв, види 93.19 
 

03.12 Слаткпвпдни рибплпв 
 

Овај разред укљушује: 
 рибплпв на кпмерцијалнпј пснпви у унутращоим впдама 

 улпв слаткпвпдних љускара и мекущаца 

 улпв слаткпвпдних впдених живптиоа 
 

Овај разред такпђе укљушује: 
 прикупљаое слаткпвпдних впдених биљака и псталих прганизама 

 

Овај разред искључује: 
 прераду риба, љускара и мекущаца, види 10.20 

 услуге надзпра, защтите и патрпле у вези са рибплпвпм, види 84.24 

 сппртскп-рекреативни рибплпв и припадајуће услуге, види 93.19 

 рад резервата за сппртски рибплпв, види 93.19 
 

03.2 Аквакултура 
 

Ова грана пбухвата аквакултуру (или впдени узгпј), тј. прпцес прпизвпдое кпји укљушује култивисаое 
или узгпј, (укљушујући излпв) впдених прганизама (риба, љускара, мекущаца, биљака, крпкпдила, 
алигатпра и впдпземаца), кприщтеоем техника кпјпм се ппвећава прпизвпдоа прганизама изнад 
прирпдних капацитета живптне средине (нпр. складищтеоем хране, исхранпм и защтитпм пд 
грабежљиваца).  
 

Узгпј/култивисаое се пднпси дп стадијума млађи, и/или дп оихпве пдрасле фазе, дп услпва у кпјима 
је дппущтен излпв тих прганизама. Осим тпга аквакултура (или впдени узгпј) мпже бити у приватнпм, 
кпрппративнпм или државнпм власнищтву крпз фазе узгпја или размнпжаваоа па све дп излпва 
ппјединих прганизама. 
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03.21 Мпрска аквакултура 
 
Овај разред укљушује: 

 узгпј риба у мпрскпј впди, укљушујући узгпј мпрских украсних рибица 

 прпизвпдоу мријести щкпљкаща (каменице, дагое итд.), младих јастпга и щкампа (накпн 
стадија ларве) и рибље млађи 

 узгпј мпрских алги и псталих јестивих мпрских трава 

 узгпј љускара, щкпљака, мекущаца и псталих мпрских живптиоа 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 дјелатнпсти аквакулутре у сланкастим впдама 

 дјелатнпсти аквакултуре у базенима или резервапарима са сланпм впдпм 

 рад мпрских мријестилищта и рибоака 

 рад фарми мпрских црва 
 
Овај разред искључује: 

 узгпј жаба, види 03.22 

 рад резервата за сппртски рибплпв, види 93.19 

 
03.22 Слаткпвпдна аквакултура 
 
Овај разред укљушује: 

 узгпј слаткпвпдних риба, укљушујући узгпј слаткпвпдних украсних рибица 

 узгпј слаткпвпдних љускара, щкпљака, мекущаца и псталих впдених живптиоа 

 рад слаткпвпдних мријестилищта и рибоака 

 узгпј жаба 
 
Овај разред искључује: 

 дјелатнпсти аквакултуре у базенима или резервпарима са сланпм впдпм, види 03.21 

 рад резервата за сппртски рибплпв, види 93.19 
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ППДРУЧЈЕ B – ВАЂЕОЕ РУДА И КАМЕНА 
 
Овп ппдрушје пбухвата вађеое минерала, кпји се у прирпди налазе у шврстпм (угаљ и руде), тешнпм 
(нафта) или гаспвитпм стаоу (прирпдни гас). Вађеое се мпже пбављати разлишитим метпдама кап щтп 
су ппдземни и ппврщински кпп, бущеое, ппдмпрски кпп итд.  
 
Овп ппдрушје пбухвата и дпдатне дјелатнпсти у циљу припреме минералних сирпвина за трансппрт и 
тржищте, нпр.: лпмљеое, дрпбљеое, мљевеое, шищћеое, сущеое, разврставаое, кпнцентрисаое 
руда, превпђеое прирпднпг гаса у тешнп стаое (утешоаваое прирпднпг гаса) и гпмилаое шврстих 
гприва. Те радпве шестп извпде јединице за вађеое ресурса и/или друге кпје су смјещтене у близини.  
 
Рударске дјелатнпсти разврставају се у пбласти, гране и разреде на пснпву главнпг прпизведенпг 
минерала. Области 05 и 06 пднпсе се на вађеое фпсилних гприва (угља, лигнита, нафте, гаса); пбласти 
07 и 08 пднпсе се на вађеое металних руда, разлишитих минерала и прпизвпда из каменплпма.  
 
Неке технишке радпве у пвпм ппдрушју, ппсебнп пне кпји се пднпсе на вађеое угљикпвпдпника, мпгу 
пбављати специјализпване јединице за трећа лица кап индустријске услуге кпје су представљене у 
пбласти 09.  
 
Ово подручје искључује: 

 прераду извађених сирпвина, види ппдрушје C (Прерађивашка индустрија) 

 кприщћеое извађених сирпвина, без даље трансфпрмације за пптребе грађевинарства, види 
ппдрушје F (Грађевинарствп) 

 флащираое прирпдне извпрске и минералне впде са извпра и врела, види 11.07 

 лпмљеое, дрпбљеое и другу пбраду неких врста земље, камена и минерала кпја није 
ппвезана са рударствпм и вађеоем, види 23.9. 

 

05 Вађеое угља и лигнита (мркпг угља) 
 

  
Ова пбласт пбухвата вађеое шврстих минералних гприва крпз ппдземне или ппврщинске кпппве и 
радпве (нпр. разврставаое, шищћеое, преспваое и пстале ппступке неппхпдне за трансппрт), кпји 
стварају тржищни прпизвпд.  
 
Ова пбласт не укљушује кпкспваое (види 19.10), ппмпћне дјелатнпсти кпје се пднпсе на вађеое угља 
или лигнита (мркпг угља) (види 09.90) или прпизвпдоу брикета (види 19.20). 
 

05.1 Вађеое каменпг угља 
 
05.10 Вађеое каменпг угља 
 
Овај разред укљушује: 

 вађеое каменпг угља ппдземним или ппврщинским кпппм, укљушујући вађеое руде 
метпдпм тппљеоа 

 шищћеое, мјереое, разврставаое, уситоаваое, преспваое итд. угља збпг спртираоа, 
ппбпљщаваоа квалитета, плакщаваоа трансппрта или складищтеоа 

 
Овај разред такпђе укљушује: 

 ппнпвнп дпбијаое каменпг угља пд ситнежи (ситнпг угља) 
 
Овај разред искључује: 

 вађеое лигнита (мркпг угља), види 05.20 

 вађеое тресета, види 08.92 
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 ппмпћне дјелатнпсти ппвезане са вађеоем каменпг угља, види 09.90 

 прпбнп бущеое за вађеое лигнита (мркпг угља), види 09.90 

 прпизвпдоу шврстих гприва у кпксним  пећима, види 19.10 

 прпизвпдоу брикетиранпг каменпг угља, види 19.20 

 извпђеое радпва на припреми налазищта за вађеое угља, види 43.12 

 

05.2 Вађеое лигнита (мркпг угља) 
 
05.20 Вађеое лигнита (мркпг угља) 
 
Овај разред укљушује: 

 вађеое лигнита (мркпг угља) ппдземним или ппврщинским кпппм, укљушујући вађеое руде 
метпдпм тппљеоа 

 праое, сущеое, уситоаваое и преспваое лигнита (мркпг угља) збпг ппбпљщаваоа 
квалитета, плакщаваоа трансппрта или складищтеоа 

 
Овај разред искључује: 

 вађеое каменпг угља, види 05.10 

 вађеое тресета, види 08.92 

 ппмпћне дјелатнпсти ппвезане са вађеоем угља, види 09.90 

 прпбнп бущеое ппвезанп са вађеоем угља, види 09.90 

 прпизвпдоу брикетиранпг лигнита (мркпг угља), види 19.20 

 извпђеое радпва на припреми налазищта за вађеое угља, види 43.12 

 

06 Вађеое сирпве нафте и прирпднпг гаса 
 
Ова пбласт пбухвата прпизвпдоу сирпве нафте, вађеое нафте из нафтних щкриљаца и битуменскпг 
пијеска и прпизвпдоу прирпднпг гаса и пбнављаое (дпбијаое) тешних угљикпвпдпника. Ова пбласт 
пбухвата дјелатнпсти ппвезане са радпвима и/или развпјем нафтних и гаспвитих налазищта. Такве 
дјелатнпсти мпгу укљушивати бущеое, дпврщаваое и ппремаое бущптина, псппспбљаваое за рад 
сепаратпра, разбијаша емулзије, ппреме за десалинизацију, мреже цјевпвпда за прикупљаое сирпве 
нафте на ппљу и све пстале дјелатнпсти у припреми нафте и гаса дп ташке птпреме са налазищта.  
 
Ова област искључује: 

 услуге на нафтним и гасним ппљима, уз наплату или на пснпву угпвпра, види 09.10 

 прпналажеое нафтних и гасних налазищта, види 09.10 

 прпбнп бущеое и спндираое терена, види 09.10 

 рафинисаое нафтних прпизвпда, види 19.20 

 гепфизишка, геплпщка и сеизмишка истраживаоа, види 71.12. 

 

06.1 Вађеое сирпве нафте 
 
06.10 Вађеое сирпве нафте 
 
Овај разред укљушује: 

 вађеое сирпве нафте 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 вађеое битуменских щкриљаца и пијеска 

 прпизвпдоу сирпве нафте из битуменских щкриљаца и пијеска 

 ппступке за дпбијаое сирпве нафте: прелијеваое, десалинизацију, дехидрацију, 
стабилизацију, итд. 
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Овај разред искључује: 
 ппмпћне дјелатнпсти ппвезане са вађеоем нафте и прирпднпг гаса, види 09.10 

 прпналажеое нафте и гаса, види 09.10 

 прпизвпдоу нафтних деривата, види 19.20 

 дпбијаое утешоених гаспва при прпизвпдои нафтних деривата, види 19.20 

 цјевпвпдни трансппрт, види 49.50 

 

06.2 Вађеое прирпднпг гаса 
 
06.20 Вађеое прирпднпг гаса 
 

Овај разред укљушује: 
 прпизвпдоу сирпвпг гаспвитпг угљикпвпдпника (прирпднпг гаса) 

 вађеое кпндензата 

 пдвајаое тешних фракција угљикпвпдпника 

 пдсумпправаое (десумппризација) гаспва 
 

Овај разред такође укључује: 
 вађеое тешних угљикпвпдпника метпдпм утешоаваоа или пирплизпм 

 

Овај разред искључује: 
 ппмпћне дјелатнпсти ппвезане са вађеоем нафте и прирпднпг гаса, види 09.10 

 прпналажеое нафте и гаса, види 09.10 

 дпбијаое тешних гаспва приликпм прпизвпдое нафтних деривата, види 19.20 

 прпизвпдоу индустријских гаспва, види 20.11 

 цјевпвпдни трансппрт, види 49.50 

 

07 Вађеое руда метала  
 

Ова пбласт пбухвата вађеое минерала метала (руда) ппдземним, ппврщинским или ппдмпрским 
кпппм. Истп такп пбухвата радпве на припремаоу и пбпгаћиваоу руда кап щтп су лпмљеое, 
дрпбљеое, праое, сущеое, синтерпваое, калцинација или испираое руда, гравитацијска сепарација 
или флптација.  
 

Ова oбласт искључује: 
  пржеое пирита гвпжђа, види 20.13 

  прпизвпдоу алуминијум пксида (глинице), види 24.42 

  дјелатнпсти виспких пећи, види пбласт 24. 

 

07.1 Вађеое руда гвпжђа 
 
07.10 Вађеое руда гвпжђа 
 

Овај разред укљушује: 
 вађеое руда вреднпваних пп садржају гвпжђа 

 пбпгаћиваое и аглпмерацију руда гвпжђа 
 

Овај разред искључује: 
 вађеое и припрему пирита и пирптита (псим пржеоа), види 08.91 

 

07.2 Вађеое руда пбпјених метала 
 

Ова грана пбухвата вађеое руда пбпјених метала. 
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07.21 Вађеое руда уранијума и тпријума 
 
Овај разред укљушује: 

 вађеое руда вреднпваних према садржају уранијума и тпријума: уранијум пксид итд. 

 кпнцентрацију таквих руда 

 прпизвпдоу "жутпг кплаша" (уранијум пксид) 
 
Овај разред искључује: 

 пбпгаћиваое руда уранијума и тпријума, види 20.13 

 прпизвпдоу метала урана из уранпвпг смплинца и других руда, види 24.46 

 тппљеое и рафинисаое уранијума, види 24.46 

 
07.29 Вађеое псталих руда пбпјених метала 
 
Овај разред укљушује: 

 вађеое и припрему руда вреднпваних углавнпм према садржају пбпјених метала 
- алуминијума (бпксита), бакра, плпва, цинка, кпситра, мангана, хрпма, никла, кпбалта, 

мплибдена, тантала, ванадијума итд. 
- племенитих метала: злата, сребра, платине 

 
Овај разред искључује: 

 вађеое и припрему руда уранијума и тпријума, види 07.21 

 прпизвпдоу алуминијум пксида (глинице), види 24.42 

 прпизвпдоу пплупрпизвпда ("мате") пд бакра или никла, види 24.44, 24.45 

 

08 Вађеое псталих  руда и камена 
 
Ова пбласт пбухвата не самп вађеое руда и камена, већ и шищћеое земљищта пд алувијалних нанпса, 
лпмљеое камена и упптребу исущиваша приликпм дпбијаоа спли. Прпизвпди се углавнпм 
упптребљавају у грађевинарству (нпр. пијесак, камен итд.), у прпизвпдои материјала (нпр.глине, 
гипса, калцијума итд.), приликпм прпизвпдое хемијских прпизвпда.  
 
Ова пбласт не укљушује пбраду извађених минерала (псим лпмљеоа, дрпбљеоа, резаоа, шищћеоа, 
сущеоа, разврставаоа и мијещаоа). 
 

08.1 Вађеое камена, пијеска и глине 
 
08.11 Вађеое украснпг камена и камена за грађевинарствп, крешоака, гипса, креде и  
 щкриљаца 
 
Овај разред укљушује: 

 вађеое, грубу пбраду и сијешеое украснпг и грађевинскпг камена кап щтп је мермер, гранит, 
пјещшар итд. 

 дрпбљеое и лпмљеое украснпг и грађевинскпг камена 

 вађеое, лпмљеое и дрпбљеое крешоака (кап нпр. туцаника и сл.) 

 вађеое гипса и анхидрида 

 вађеое креде и некалцинисанпг дплпмита 
 
Овај разред искључује: 

 вађеое минерала за хемикалије и ђубрива, види 08.91 

 прпизвпдоу калцинисанпг (пешенпг) дплпмита, види 23.52 

 резаое, пбликпваое и пбраду камена изван каменплпма, види 23.70 
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08.12 Дјелатнпсти кпппва щљунка и пијеска; вађеое глине и каплина 
 
Овај разред укљушује: 

 вађеое и и багерпваое индустријскпг пијеска, пијеска за грађевинарствп и щљунка 

 лпмљеое и дрпбљеое щљунка 

 вађеое пијеска 

 вађеое глине, ватрпсталне глине и каплина 
 
Овај разред искључује: 

 вађеое битуменпзнпг пијеска, види 06.10 

 

08.9 Вађеое руда и камена, д. н. 
 
08.91 Вађеое минерала за хемијску прпизвпдоу и прпизвпдоу прирпдних  
 минералних ђубрива 
 
Овај разред укљушује: 

 вађеое прирпдних фпсфата и прирпдних спли калијума 

 вађеое прирпднпг сумппра 

 вађеое и припрему пирита и пирптита, псим пржеоа 

 вађеое прирпднпг баријум сулфата и карбпната (барита и витерита), прирпднпг барита, 
прирпднпг магнезијум сулфата (кисерита) 

 вађеое земљаних бпја, флуприта и других минерала вреднпваних према садржају 
хемикалија 

 
Овај разред такпђе укљушује: 

 кппаое гуана 
 
Овај разред искључује: 

 вађеое спли, види 08.93 

 пржеое пирита гвпжђа, види 20.13 

 прпизвпдоу вјещташких ђубрива и азптних једиоеоа, види 20.15 

 
08.92 Вађеое тресета 
 
Овај разред укљушује: 

 вађеое тресета 

 припрему тресета ради ппбпљщаваоа квалитета, лакщег трансппрта или складищтеоа 
 
Овај разред искључује: 

 услужне дјелатнпсти ппвезане са вађеоем тресета, види 09.90 

 прпизвпдоу брикетиранпг тресета, види 19.20 

 прпизвпдоу земље за цвијеће (мјещавине тресета, прирпдне земље, пијеска, илпваше 
(глине), минералних ђубрива итд.), види 20.15 

 прпизвпдоу предмета пд тресета, види 23.99 

 
08.93 Вађеое спли 
 
Овај разред укљушује: 

 вађеое спли ппдземним кпппм, укљушујући птапаое и испумпаваое 

 прпизвпдоу спли испараваоем мпрске впде и других сланих впда 

 дрпбљеое, шищћеое и рафинисаое спли пд стране прпизвпђаша 
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Овај разред искључује: 
 прераду спли у сп кпја се упптребљава у прехрани, нпр. јпдирана сп, види 10.84 

 прпизвпдоу питке впде испараваоем слане впде, види 36.00 
 

08.99 Вађеое псталих руда и камена, д. н. 
 
Овај разред укљушује: 

 рударствп и вађеое разлишитих минерала и материјала: 
- абразивних материјала, азбеста, фпсила, силицијума, прирпднпг графита, талка, 

фелдспата итд. 
- прирпднпг асфалта, асфалтнпг камена и прирпднпг шврстпг битумена 
- драгпг камеоа, кремена, лискуна итд. 

 

09 Ппмпћне услужне дјелатнпсти у вађеоу руда и камена 
 
Ова пбласт пбухвата специјализпване ппмпћне услужне дјелатнпсти кпје се пднпсе на вађеое уз 
наплату или на пснпву угпвпра. Обухваћене су и услуге испитиваоа, путем традиципналних метпда 
истраживаоа рудних лежищта, на пснпву узимаоа узпрка стијена и геплпщке анализе, кап и 
бущеоем, прпбним бущеоем или ппнпвљеним бущеоем/дпбущиваоем за пптребе прпналажеоа 
налазищта нафте и металних и неметалних минерала. Остале специфишне услуге пбухватају мпнтажу 
нафтних ппстрпјеоа, уграђиваое и цементираое защтитних цијеви, шищћеое и црпљеое нафтних и 
гасних налазищта, дренажу и испумпаваое впде из рудника, услуге уклаоаоа нанпса из рудника итд. 
 

09.1 Ппмпћне дјелатнпсти за вађеое нафте и прирпднпг гаса 
 
09.10 Ппмпћне дјелатнпсти за вађеое нафте и прирпднпг гаса 
 
Овај разред укљушује: 

 услужне дјелатнпсти вађеоа нафте и гаса уз наплату или на пснпву угпвпра: 
- услуге испитиваоа кпје су ппвезане са вађеоем нафте и гаса, нпр. традиципналне 

метпде истраживаоа рудних лежищта кап щтп су геплпщка испитиваоа на 
пптенцијалним налазищтима 

- усмјеренп бущеое и ппнпвљенп бущеое/дпбущиваое; мпнтажу/демпнтажу 
ппстрпјеоа за бущеое на налазищту, ппправљаое и расклапаое; уградоу и 
цементираое защтитних нафтних и гасних цијеви; црпљеое бущптина; ппстављаое 
шеппва (затрпаваое) и напущтаое  ликвидација бущптина итд. 

- утешоаваое и регасификацију прирпднпг гаса за пптребе трансппрта, на мјесту 
налазищта 

- услуге дренаже и испумпаваоа, уз наплату или на пснпву угпвпра 
- прпбнп бущеое кпје је ппвезанп са вађеоем нафте или гаса 

 
Овај разред такпђе укљушује: 

 услуге защтите пд ппжара на нафтним или гасним ппљима 
 
Овај разред искључује: 

 услужне дјелатнпсти кпје пбављају мащине за вађеое нафте и прирпднпг гаса, види 06.10, 
06.20 

 специјализпване ппправке мащина за рударствп, види 33.12 

 утешоаваое и регасификација прирпднпг гаса за пптребе транспппрта, даље пд мјеста 
налазищта, види 52.21 

 гепфизишка, геплпщка и сеизмплпщка истраживаоа, види 71.12 
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09.9 Ппмпћне дјелатнпсти за псталп вађеое руда и камена 
 
09.90 Ппмпћне дјелатнпсти за псталп вађеое руда и камена 
 
Овај разред укљушује: 

 ппмпћне услуге уз наплату или на пснпву угпвпра, за пптребе рударских дјелатнпсти пбласти 
05, 07 и 08: 

- услуге испитиваоа, нпр. традиципналнпм метпдпм  истраживаоа рудних лежищта, кап 
щтп су узимаое узпрка стијена и геплпщке анализе на будућим налазищтима 

- услуге дренаже и испумпаваоа, уз наплату или на пснпву угпвпра 
- прпбнп бущеое и спндираое 

 
Овај разред искључује: 

 рад рудника или каменплпма уз наплату или на пснпву угпвпра, види пбласти 05, 07 или 08  

 специјализпване ппправке мащина за рударствп, види 33.12 

 услуге гепфизишких истраживаоа, уз наплату или на пснпву угпвпра, види 71.12 
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ППДРУЧЈЕ C – ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА 
 
Овп ппдрушје пбухвата физишке или хемијске трансфпрмације материјала, супстанци  или састпјака у 
нпве прпизвпде, иакп тп не мпже бити једини универзални критеријум за дефинисаое прерађивашке 
индустрије (види наппмену кпја се пднпси на прераду птпада). Материјали, супстанце или састпјци 
кпји се трансфпрмищу су сирпвине кпје настају кап прпизвпди ппљппривреде, щумарства, рибплпва, 
вађеоа руда и камена и других прерађивашких дјелатнпсти. Велике прпмјене, пбнављаое или 
рекпнструкција прпизвпда уппщтенп се сматрају прерађивашкпм индустријпм.  
 
Резултат прерађивашкпг прпцеса јесте прпизвпд кпји мпже бити гптпв у смислу да је спреман за 
упптребу или кпнзумацију, или пплупрпизвпд кпји се кап улаз (input) даље прерађује. Нпр. прпизвпд 
рафинисанпг (прерађенпг) алуминијума је пплупрпизвпд (улаз) кпји се кпристи у примарнпј 
прпизвпдои алуминијума; примарни алуминијум је пплупрпизвпд (улаз) у ппгпну за извлашеое 
алуминијумске жице; дпк је тп истп алуминијумска жица у прпизвпдои жишаних прпизвпда.  
 
Прпизвпдоа специјализпваних кпмппненти и оихпвих дијелпва, прибпра и дпдатака мащинама и 
ппреми, у правилу се разврстава у исти разред кап и прпизвпдоа мащина и ппреме кпјима су 
дијелпви и прибпр намијеоени. Прпизвпдоа неспецијализпваних кпмппненти и дијелпва за мащине 
и ппрему, нпр. мптпри, клиппви, електришни мптпри, електришни прибпр, вентили, пренпсници, 
куглишни лежајеви, разврставају се у пдгпварајући разред прерађивашке индустрије без пбзира на 
мащине и ппрему у кпју би се ти предмети мпгли укљушити. Међутим прпизвпдоа специјализпваних 
кпмппненти и прибпра калупљеоем или истискиваоем пластишних материјала укљушена је у грану 
22.2.  
 
Састављаое пд саставних дијелпва прерађених прпизвпда сматра се прерађивашкпм индустријпм. 
Овп пбухвата састављаое прерађених прпизвпда пд властитп прпизведених кпмппненти или пд 
купљених.  
 
Рециклажа птпада, тј. прерада птпада у секундарну сирпвину разврстава се у грану 38.3 (Рециклажа 
материјала). Овп мпже пбухватати физишку или хемијску трансфпрмацију и не мпже се сматрати 
дијелпм прерађивашке индустрије. Оснпвна функција тих дјелатнпсти је пбрада или прерада птпада и 
збпг тпга се сврставају у ппдрушје Е (Снабдијеваое впдпм; канализација, управљаое птпадпм и 
дјелатнпсти санације (ремедијације) живптне средине). Ипак прпизвпдоа нпвих, финалних, 
прпизвпда (за разлику пд прпизвпдое секундарних сирпвина), разврстава се у прерађивашку 
индустрију, па шак и акп се ти прпцеси кпристе птпадпм кап улазпм (inputom). На примјер, 
прпизвпдоа сребра из истрпщенпг филма сматра се прпизвпдним прпцеспм.  
 
Специјализпвана пдржаваоа и ппправка индустријских, ппслпвних и слишних мащина и ппреме у 
правилу се разврставају у пбласт 33 (Ппправка и инсталaција мащина и ппреме). Међутим, ппправка 
рашунара и предмета за лишну упптребу и апарата за дпмаћинствп разврстава се у пбласт 95 (Ппправка 
рашунара и предмета за лишну упптребу и дпмаћинствп), дпк се ппправка мптпрних впзила разврстава 
у пбласт 45 (Тргпвина на великп и на малп мптпрним впзилима и мптпциклима; ппправка мптпрних 
впзила и мптпцикала).  
 
Инсталација индустријских мащина и ппреме, кпја се пбавља кап специјализпвана дјелатнпст, 
разврстава се у 33.20.  
 
Наппмена: граница између прерађивашке индустрије и других ппдрушја класификаципнпг система 
некада мпже бити нејасна. Кап ппщте правилп, прерађивашка дјелатнпст бави се трансфпрмацијпм 
сирпвина у нпви прпизвпд. Излаз (output) је нпви прпизвпд. Међутим дефиниција пнпга щтп шини 
нпви прпизвпд мпже бити прилишнп субјективна.  
 
За пбјащоеое, сљедеће се дјелатнпсти сматрају прерађивашким у пвпј Класификацији дјелатнпсти: 

 прерада свјеже рибе (припрема пстрига, рибљих филета) кпја се не пбавља на брпду (види 
10.20) 

 пастеризација млијека и пуоеое у флаще (види 10.51)  
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 кпнвертпваое кпже (види 15.11) 

 импрегнација (защтита) дрвета (види 16.10) 

 щтампаое и припадајуће дјелатнпсти (види 18.1) 

 прптектпваое гума (види 22.11) 

 прпизвпдоа гптпве смјесе бетпна (види 23.63) 

  електрппревлашеое, превлашеое и тпплптна пбрада метала (види 25.61) 

 пбнављаое или фабришкп ппбпљщаваое мащина нпр. аутпмпбилских мптпра (види 29.10).  
 
Супрптнп тпме, ппстпје дјелатнпсти кпје се ппнекад сматрају прерађивашкпм индустријпм, али се у 
пвпј Класификацији дјелатнпсти разврставају у друга ппдрушја (тј. не разврставају се у прерађивашку 
индустрију). Оне пбухватају: 

 сјешу дрвета, разврстану у ппдрушје А (Ппљппривреда, щумарствп и рибплпв) 

 искприщћаваое ппљппривредних прпизвпда, разврстанп у ппдрушје А (Ппљппривреда, 
щумарствп и рибплпв) 

 припрему хране за неппсредну пптрпщоу на лицу мјеста, разврстану у пбласт 56 
(Дјелатнпсти припреме и ппслуживаоа хране и пића) 

 искприщћаваое руда и других минерала, разврстанп у ппдрушје B (Вађеое руда и камена) 

 изградоу грађевина и радпви кпје се извпде на градилищту, разврстани су у ппдрушје F 
(Грађевинарствп) 

 дјелатнпсти раздвајаоа прпизвпда велике кплишине и прерасппдјеле у маое кплишине, 
пбухватајући пакпваое, препакиваое или пуоеое у флаще кап щтп су ликери и хемикалије; 
спртираое птпада; мијещаое бпја према наручби купца; резаое метала према наручби 
купца; пбрада шији резултат нису разлишити, пднпснп нпви, прпизвпди разврстава се у 
ппдрушје G (Тргпвина на великп и на малп; ппправка мптпрних впзила и мптпцикала). 

 

10 Прпизвпдоа прехрамбених прпизвпда 
 
Ова пбласт пбухвата прераду прпизвпда ппљппривреде, щумарства и рибплпва у храну и пиће за 
људе и живптиое, пбухватајући прпизвпдоу разнпврсних интермедијарних прпизвпда, кпји нису 
неппсреднп прпизвпди хране. Дјелатнпст шестп генерище придружене прпизвпде веће или маое 
вриједнпсти (нпр. кпже пд клаоа или уљани кплаш из прпизвпдое уља).  
 
Ова пбласт прганизпвана је према дјелатнпстима кпје се баве прпизвпдопм разлишитих врста 
прпизвпда: меспм, рибпм, впћем и ппврћем, мастима и уљима, млијешним прпизвпдима, 
прпизвпдима мљевених житарица, прпизвпдима за храоеое живптиоа и псталих прехрамбених 
прпизвпда. Прпизвпдоа се мпже пбављати за сппствени рашун или за трећа лица, нпр. клаое пп 
наручби.  
 
Неке дјелатнпсти сматрају се прерађивашким (нпр. пекаре, сластишарнице и прпдавнице за припрему 
меса итд. кпје прпдају свпје властите прпизвпде), шак и кад имају властиту тргпвину на малп свпјих 
прпизвпда. Међутим, када је прерада маоих размјера и не впди ка стварнпј трансфпрмацији 
прпизвпда, јединице се разврставају у тргпвину на великп и малп ппдрушје G (Тргпвина на великп и на 
малп; ппправка мптпрних впзила и мптпцикала).  
 
Припрема хране за неппсредну пптрпщоу на лицу мјеста разврстана је у пбласт 56 (Дјелатнпсти 
припреме и ппслуживаоа хране и пића).  
 
Обрада пстатака и птпада из клапница за прпизвпдоу стпшне и друге живптиоске хране разврстана је 
у грану 10.9, дпк је прерада пстатака и птпада хране и пића у секундарне сирпвине разврстана у грану 
38.3, а збриоаваое птпада хране и пића у разред 38.21.  
 
Ова пбласт не укљушује припрему јела за неппсредну пптрпщоу, кап у рестпранима. 
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10.1 Прерада и кпнзервисаое меса и прпизвпдоа прпизвпда пд меса 
 
10.11 Прерада и кпнзервисаое меса 
 
Овај разред укљушује: 

 дјелатнпсти клапница кпје се баве клаоем, припремпм и пакпваоем меса: гпведине, 
свиоетине, јагоетине, меса пд зешева, пвшетине, меса пд деве итд. 

 прпизвпдоу свјежег, пхлађенпг или замрзнутпг меса, цијелпг (не сјешенпг) 

 прпизвпдоу свјежег, пхлађенпг или замрзнутпг меса, сјешенпг у кпмаде 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 клаое и прераду китпва на кппну или на специјализпваним брпдпвима 

 прпизвпдоу кпжа и крзна из клапница, укљушујући пдстраоиваое длаке са кпже кап 
припреме за даљу прпизвпдоу 

 прпизвпдоу свиоске масти и псталих јестивих масти живптиоскпг ппријекла 

 прераду живптиоских изнутрица 

 прпизвпдоу шупане вуне 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу јестивих масти пд перади, види 10.12 

 пакпваое меса, види 82.92 

 
10.12 Прерада и кпнзервисаое меса перади 
 
Овај разред укљушује: 

 дјелатнпсти клапница кпје се баве клаоем перади, припремпм или пакпваоем меса пд 
перади 

 прпизвпдоу свјежег, пхлађенпг или замрзнутпг меса, припремљенпг у пблику 
индивидуалних ппрција 

 прпизвпдоу јестивих масти пд перади 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 прпизвпдоу перја и паперја 
 
Овај разред искључује: 

 пакпваое меса, види 82.92 

 
10.13 Прпизвпдоа прпизвпда пд меса и меса перади 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу сущенпг, успљенпг или димљенпг меса 

 прпизвпдоу месних прерађевина: 
- кпбасица свих врста, салама, крвавица, сефаладе, пащтета, хладетине, куване щунке 

 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу припремљених замрзнутих јела пд меса и меса перади, види 10.85 

 прпизвпдоу гптпвих супа кпје садрже месп, види 10.89 

 тргпвину на великп меспм, види 46.32 

 пакпваое меса, види 82.92 
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10.2 Прерада и кпнзервисаое рибе, љускара и мекущаца 
 
10.20 Прерада и кпнзервисаое рибе, љускара и мекущаца 
 
Овај разред укљушује: 

 прераду и кпнзервисаое рибе, љускара и мекущаца: замрзаваое, дубпкп замрзаваое,  
сущеое, куваое, димљеое, спљеое, пптапаое у саламуру, стављаое у кпнзерве итд. 

 прпизвпдоу прпизвпда пд рибе, љускара и мекущаца: рибљих филета, рибље икре, 
кавијара, замјене кавијара итд. 

 прпизвпдоу рибљих јела за људску упптребу или кап хране за живптиое 

 прпизвпдоу нејестивпг бращна, исцијеђенпг спка пд рибе и псталих впдених живптиоа за 
људску упптребу 

 
Овај разред такпђе укљушује: 

 дјелатнпсти на брпдпвима кпји се баве искљушивп прерадпм и кпнзервисаоем рибе 

 прераду мпрских трава 
 
Овај разред искључује: 

 прераду и кпнзервисаое рибе на брпдпвима кпји се баве рибплпвпм, види 03.11 

 прераду китпва на кппну или наспецијализпваним брпдпвима, види 10.11 

 прпизвпдоу уља и масти пд мпрских живптиоа, види 10.41 

 прпизвпдоу припремљених замрзнутих јела пд рибе, види 10.85 

 прпизвпдоу рибље супе, види 10.89 

 

10.3 Прерада и кпнзервисаое впћа и ппврћа 
 
10.31 Прерада и кпнзервисаое крпмпира 
 
Овај разред укљушује: 

 прераду и кпнзервисаое крпмпира: 
- прпизвпдоу пплугптпвпг замрзнутпг крпмпира 
- прпизвпдоу сущенпг пиреа пд крпмпира 
- прпизвпдоу ппмфрита 
- прпизвпдоу шипса (хрскавпг крпмпира) 
- прпизвпдоу крпмпирпвпг бращна и прекрупе 

 
Овај разред такпђе укљушује: 

 индустријскп гуљеое крпмпира 

 
10.32 Прпизвпдоа спкпва пд впћа и ппврћа 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу спка пд впћа и ппврћа 

 прпизвпдоу кпнцентрата свјежег впћа и ппврћа 

 
10.39 Пстала прерада и кпнзервисаое впћа и ппврћа 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу хране кпја се углавнпм састпји пд впћа или ппврћа, псим гптпвих замрзнутих 
јела или јела у кпнзервама 

 кпнзервисаое впћа, пращастпг впћа или ппврћа: замрзаваое, сущеое, стављаое у уље или 
сирће, стављаое у кпнзерве итд. 

 прпизвпдоу прехрамбених прпизвпда пд впћа или ппврћа 
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 прпизвпдоу чема, мармеладе и впћнпг желеа 

 прпизвпдоу прженпг пращастпг впћа 

 прпизвпдоу хране и смјеса пд пращастпг впћа 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 прпизвпдоу лакп кварљиве хране пд впћа или ппврћа кап щтп су: 
- салате; мијещане салате, запакпване салате 
- пгуљенп, пљущтенп или резанп ппврће 
- тпфу (спјин сир) 

 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу спкпва пд впћа и ппврћа, види 10.32 

 прпизвпдоу бращна или прекрупе пд сувпг махунастпг ппврћа, види 10.61 

 кпнзервисаое впћа и пращастпг впћа у щећеру, види 10.82 

 прпизвпдоу јела припремљених пд ппврћа, види 10.85 

 прпизвпдоу вјещташких кпнцентрата, види 10.89 

 

10.4 Прпизвпдоа биљних и живптиоских уља и масти 
 
Ова грана пбухвата прпизвпдоу сирпвих и рафинисаних уља и масти биљнпг и живптиоскпг 
ппријекла, псим тппљене или рафинисане свиоске масти и псталих јестивих живптиоских масти. 
 
10.41 Прпизвпдоа уља и масти 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу сирпвих биљних уља: маслинпвп, спјинп, палминп, сунцпкретпвп уље, уље пд 
памушнпг сјемена, уље пд репице, гпрущице, уље пд ланенпг сјемена итд. 

 прпизвпдоу непдмащћенпг бращна и прекрупе мљевеоем сјемеоа уљарица, плпдпва 
уљаних праха и уљаних кпщтица 

 прпизвпдоу рафинисаних биљних уља: маслинпвпг, спјинпг уља итд. 

 прераду биљних уља: дуваоем, куваоем, дехидратацијпм, хидрпгенизацијпм итд. 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 прпизвпдоу нејестивих живптиоских уља и масти 

 прпизвпдоу рибљег уља и уља мпрских сисара 

 прпизвпдоу памушнпг линтерса (птпаднп памушнп влакнп), ппгаше (кплаша) пд уљанпг 
сјемеоа и других пстатака из прпизвпдое уља 

 
Овај разред искључује: 

 тппљеое и рафинисаое свиоске масти и псталих јестивих живптиоских масти, види 10.11 

 прпизвпдоу маргарина, види 10.42 

 влажнп мљевеое житарица, види 10.62 

 прпизвпдоу уља пд кукуруза, види 10.62 

 прпизвпдоу етеришних уља, види 20.53 

 хемијску пбраду уља и масти, види 20.59 

 
10.42 Прпизвпдоа маргарина и слишних јестивих масти 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу маргарина 

 прпизвпдоу мјещавина и слишних намаза 

 прпизвпдоу мијещаних маснпћа за куваое 
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10.5 Прпизвпдоа млијешних прпизвпда 
 
10.51 Прпизвпдоа млијека, млијешних прпизвпда и сира 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу свјежег тешнпг млијека, пастеризпванпг, стерилизпванпг, хпмпгенизпванпг 
и/или пбрађенпг на вепма виспким температурама 

 прпизвпдоу напитака базираних на млијеку 

 прпизвпдоу павлаке пд свјежег тешнпг млијека пастеризпванпг, стерилизпванпг, 
хпмпгенизпванпг 

 прпизвпдоу млијека у праху и кпндензпванпг млијека, заслађенпг или незаслађенпг 

 прпизвпдоу млијека и павлаке у шврстпм стаоу 

 прпизвпдоу путера 

 прпизвпдоу јпгурта 

 прпизвпдоу сира и урде 

 прпизвпдоу сурутке 

 прпизвпдоу казеина, млијешнпг щећера (лактпзе) и др. 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу свјеже ппмуженпг крављег млијека, види 01.41 

 прпизвпдоу свјеже ппмуженпг млијека (пвшије, кпзје, кпоскп, магареће, девинп итд.), види 
01.43, 01.44 и 01.45 

 прпизвпдоу замјене (субститута) за млијекп и сир, види 10.89 

 
10.52 Прпизвпдоа сладпледа и других замрзнутих смјеса 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу сладпледа и других јестивих замрзнутих смјеса, кап щтп је щербет 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу сладпледа у сладпледарским радоама, види 56.10 

 

10.6 Прпизвпдоа млинских прпизвпда, скрпба и  прпизвпда пд скрпба 
 
Ова грана пбухвата мљевеое бращна или прекрупе пд житарица или ппврћа, мљевеое, шищћеое и 
пплираое пиринша кап и прпизвпдоу мјещавина бращна или тијеста пд тих прпизвпда. Ова грана истп 
такп пбухвата мљевеое житарица и ппврћа и прпизвпдоу скрпба и  прпизвпда пд скрпба. 
 
10.61 Прпизвпдоа млинских прпизвпда 
 
Овај разред укљушује: 

 мљевеое жита: прпизвпдоу бращна, гриза, прекрупе или пелета (куглица) пд пщенице, 
ражи, зпби (пваса), кукурузнпг зрна или других жита 

 пбраду пиринша: прпизвпдоу пгуљенпг, мљевенпг, пплиранпг, глазиранпг, дјелимишнп 
куванпг или кпнвертпванпг пиринша; прпизвпдоу бращна пд пиринша 

 мљевеое ппврћа: прпизвпдоу бращна и прекрупе пд сущенпг махунастпг ппврћа, 
кпрјенастпг и гпмпљастпг ппврћа или јестивпг пращастпг впћа 

 прпизвпдоу житних пбрпка (пахуљица) 

 прпизвпдоу мјещавине бращна и тијеста припремљене за хљеб, кплаше, ситнп сувп пецивп 
или палашинке 
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Овај разред искључује: 
 прпизвпдоу бращна и прекрупе пд крпмпира, види 10.31 

 влажнп мљевеое житарица, види 10.62 

 
10.62 Прпизвпдоа скрпба и прпизвпда пд скрпба 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу скрпба пд пиринша, крпмпира, кукуруза итд 

 влажнп мљевеое житарица  

 прпизвпдоу  глукпзе, сирупа пд глукпзе, малтпзе, инулина итд. 

 прпизвпдоу глутена 

 прпизвпдоу тапипке, замјена за тапипку кпје су прпизведене пд скрпба 

 прпизвпдоу уља пд кукуруза 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу лактпзе (млијешнпг щећера), види 10.51 

 прпизвпдоу щећера из трске или репе, види 10.81 

 

10.7 Прпизвпдоа пекарских прпизвпда, прпизвпда пд бращна и кплаша 
 
Ова грана пбухвата прпизвпдоу пекарских прпизвпда, макарпна, тјестенине и слишних прпизвпда. 
 
10.71 Прпизвпдоа хљеба, свјежих пецива и кплаша 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу свјежих пекарских прпизвпда: 
- хљеба и пецива 
- свјежих ппсластица, кплаша, пита, впћних пита, палашинки, вафли, рплада итд. 

 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу сувих пекарских прпизвпда, види 10.72 

 прпизвпдоу тјестенине, види 10.73 

 ппдгријаваое пекарских прпизвпда за тренутну кпнзумацију, види пбласт 56 

 
10.72 Прпизвпдоа двппека и кекса; прпизвпдоа трајних пецива и кплаша 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу хрскавих прпизвпда, двппека, кекса и псталих сувих пекарских прпизвпда 

 прпизвпдоу трајних пецива, ппсластица и кплаша 

 прпизвпдоу сланих или слатких грицкалица (щтапића, крекера, перетака итд.) 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу шипса, види 10.31 

 
10.73 Прпизвпдоа макарпна, резанаца, кускуса и слишних прпизвпда пд бращна 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу тјестенина кап щтп су макарпни и опке без пбзира да ли су кувани и пуоени 
или нису 

 прпизвпдоу кускуса 

 прпизвпдоу кпнзервисане или замрзнуте тјестенине 
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Овај разред искључује: 
 прпизвпдоу јела пд кускуса, види 10.85 

 прпизвпдоу супа кпје садрже тјестенину, види 10.89 

 

10.8 Прпизвпдоа псталих прехрамбених прпизвпда 
 
Ова грана пбухвата прпизвпдоу щећера и прпизвпда пд щећера, гптпвих јела и пбрпка, кафе, шаја и 
зашина, кап и лакп кварљивих прехрамбених прпизвпда и специјалитета. 
 
10.81 Прпизвпдоа щећера 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу или рафинисаое щећера (сахарпзе) и замјена за щећер кпји се дпбијају из спка 
щећерне трске, репе, јавпра и палме 

 прпизвпдоу щећернпг сирупа 

 прпизвпдоу меласе 

 прпизвпдоу сирупа и щећера пд јавпра 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу глукпзе, сирупа пд глукпзе, малтпзе, види 10.62 

 
10.82 Прпизвпдоа какапа, шпкпладе и прпизвпда пд щећера 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу какапа, какап-путера, какап-масти и какап-уља 

 прпизвпдоу шпкпладе и шпкпладних бпмбпна 

 прпизвпдоу прпизвпда пд щећера: карамела, кащуа, нугата, фпндана, бијеле шпкпладе 

 прпизвпдоу гума за жвакаое 

 кпнзервисаое ущећеренпг впћа, пращастпг впћа, кпра пд впћа и других дијелпва биљки 

 прпизвпдоу слатких дражеја и пастила (прптив кащља) 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу щећера (сахарпзе), види 10.81 

 
10.83 Прерада шаја и кафе 
 
Овај разред укљушује: 

 декпфеинизпваое и пржеое кафе 

 прпизвпдоу прпизвпда пд кафе: 
- мљевена кафа 
- инстант-кафа (раствпрљива кафа) 
- екстракти и кпнцентрати кафе 

 прпизвпдоу замјена (субститута) за кафу 

 прпизвпдоу мјещавине шаја и мате шаја 

 прпизвпдоу екстраката и препарата на бази шаја или матеа 

 пакпваое шаја, укљушујући и пакпваое у кесице 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 прпизвпдоу биљних смјеса (метвице, камилице итд) 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу инулина, види 10.62 

 прпизвпдоу алкпхплних пића, пива, вина и псвјежавајућих пића, види пбласт 11 
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 припрему биљних прпизвпда за упптребу у фармацији, види 21.20 

 
10.84 Прпизвпдоа зашина и других дпдатака храни 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу зашина, спспва и других дпдатака: 
- мајпнезе 
- гпрущице (слашице) / бращна и прекрупе 
- сенфа 

 прпизвпдоу сирћета 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 прераду (нпр. дрпбљеое, прешищћаваое и рафинисаое) спли у сп кпја се кпристи у исхрани, 
нпр. јпдирана сп 

 
Овај разред искључује: 

 узгпј зашинских усјева, види 01.28 

 
10.85 Прпизвпдоа гптпве хране и јела 
 
Овај разред пбухвата прпизвпдоу гптпве (тј. спремљене, зашиоене и куване) хране и јела. Тп су 
прерађена јела какп би се сашували у замрзнутпм или кпнзервисанпм пблику и пбишнп су пакпвана и 
припремљена за даљу прпдају. Овај разред не укљушује спремаое хране за неппсредну пптрпщоу на 
лицу мјеста, кап щтп је слушај  у рестпранима. Да би се храна сматрала јелпм мпра се састпјати из 
најмаое два разлишита састпјка (псим зашина итд.). 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу јела пд меса или јела пд меса перади 

 прпизвпдоу јела пд рибе, укљушујући "рибу и шипс" 

 прпизвпдоу јела пд ппврћа 

 прпизвпдоу замрзнутих или на други нашин кпнзервисаних пица (pizza) 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 прпизвпдоу дпмаћих и наципналних јела 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу свјеже хране или јела са маое, види пдгпварајући разред у пбласти 10 пд два 
састпјка 

 прпизвпдоу лакп кварљивих гптпвих јела, види 10.89 

 тргпвину на малп гптпвпм хранпм и јелима у прпдавницама, види 47.11 и 47.29 

 тргпвину на великп гптпвпм хранпм и јелима, види 46.38 

 услуге дпстављаоа хране на пснпву угпвпра, види 56.29 

 
10.86 Прпизвпдоа хпмпгенизпваних прехрамбених прпизвпда и дијететске хране 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу хране за ппсебну нутриципнистишку упптребу: 
- храна за дпјеншад 
- млијешна и друга дппунска храна 
- храна за бебе 
- нискпкалпришна храна и храна са смаоенпм калпришнпм вриједнпщћу намијеоена за 

регулисаое тјелесне тежине 
- дијетална храна за специјалне медицинске сврхе 
- храна са смаоеним садржајем натријума, укљушујући и дијеталне спли са смаоеним 
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садржајем натријума или без натријума 
- храна без глутена 
- храна за упптребу при јаким физишким напприма, ппсебнп за сппртисте 
- храна за дијабетишаре 

 
10.89 Прпизвпдоа псталих прехрамбених прпизвпда, д. н. 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу супа и шпрби 

 прпизвпдоу вјещташкпг меда и карамела 

 прпизвпдоу лакп кварљивих гптпвих јела кап щтп су: 
- сендвиши 
- свјежа (непешена) пица (pizza) 

 прпизвпдоу дпдатака храни и других прпизвпда хране итд. 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 прпизвпдоу квасца 

 прпизвпдоу екстраката и спкпва пд меса, риба, љускара или мекущаца 

 прпизвпдоу замјена (субститута) за млијекп и сир 

 прпизвпдоу прпизвпда пд јаја, албумина пд  јаја 

 прпизвпдоу вјещташких кпнцентрата 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу лакп кварљиве гптпве хране пд впћа и ппврћа, види 10.39 

 прпизвпдоу замрзнутих пица (pizza), види 10.85 

 прпизвпдоу алкпхплних пића, пива, вина и псвјежавајућих пића, види пбласт 11 

 

10.9 Прпизвпдоа гптпве хране за живптиое 
 
10.91 Прпизвпдоа гптпве хране за дпмаће живптиое 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу гптпве хране за живптиое, укљушујући кпнцентрате и дпдатке хране за 
живптиое 

 припремаое немијещане хране за живптиое 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 прераду птпада из клапница за прпизвпдоу хране за живптиое 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу рибље хране за исхрану живптиоа, види 10.20 

 прпизвпдоу ппгаше (кплаша) пд уљанпг сјемеоа, види 10.41 

 дјелатнпсти шији су резултат нуспрпизвпди кпји се без ппсебне прераде мпгу кпристити за 
исхрану живптиоа, нпр. ппгаше (кплаша) пд уљанпг сјемеоа, пстаци мљевених житарица итд, 
види 10.41 и 10.61 

 
10.92 Прпизвпдоа гптпве хране за кућне љубимце 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу гптпве хране за кућне љубимце (псе, машке, птице, рибе итд.) 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 прераду птпада из клапница за прпизвпдоу хране за живптиое 
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Овај разред искључује: 
 прпизвпдоу рибље хране за исхрану живптиоа, види 10.20 

 прпизвпдоу ппгаше (кплаша) пд уљанпг сјемеоа, види 10.41 

 дјелатнпсти шији су резултат нуспрпизвпдикпји се без ппсебне прераде мпгу кпристити за 
исхрану живптиоа, нпр. ппгаше (кплаши) пд уљанпг сјемеоа, пстаци мљевених житарица итд, 
види 10.41 и 10.61 

 

11 Прпизвпдоа пића 
 
Ова пбласт пбухвата прпизвпдоу пића кап щтп су безалкпхплна пића и минерална впда, прпизвпдоу 
алкпхплних пића кпја се углавнпм дпбијају ферментацијпм пива и вина и прпизвпдоу дестилпваних 
алкпхплних пића.  
 
Ова област искључује: 

  прпизвпдоу спкпва пд впћа и ппврћа, види 10.32 

  прпизвпдоу на млијеку базираних пића, види 10.51 

  прпизвпдоу прпизвпда пд кафе, шаја и матеа, види 10.83 

 

11.0 Прпизвпдоа пића 
 
11.01 Дестилпваое, прешищћаваое и мијещаое алкпхплних пића 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу дестилпваних, питких, алкпхплних пића: вискија, ракије, чина, ликера итд. 

 прпизвпдоу пића кпја су мијещана са дестилпваним алкпхплним пићима 

 мијещаое дестилпванпг щпирита 

 прпизвпдоу неутралних щпирита 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу недестилпваних алкпхплних пића, види 11.02, 11.06 

 прпизвпдоу синтетишкпг етил алкпхпла, види 20.14 

 прпизвпдоу етила лкпхпла из ферментпваних материјала, види 20.14 

 флащираое и етикетираое, види 46.34 (акп се пбавља у склппу тргпвине на великп) и 82.92 
(акп се пбавља уз наплату или на пснпву угпвпра) 

 

11.02 Прпизвпдоа вина пд грпжђа 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу вина 

 прпизвпдоу пјенущавих вина 

 прпизвпдоу вина из кпнцентрисане винске щире 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 мијещаое, прешищћаваое и флащираое вина 

 прпизвпдоу безалкпхплнпг вина или вина са ниским садржајем алкпхпла 
 
Овај разред искључује: 

 флащираое и етикетираое, види 46.34 (акп се пбавља у склппу тргпвине на великп) и 82.92 
(акп се пбавља уз наплату или на пснпву угпвпра) 
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11.03 Прпизвпдоа јабукпваше и вина пд псталпг впћа 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу ферментпваних, али недестилпваних алкпхплних пића: винп пд пиринша (саке), 
јабукпваше, крущкпваше, медпвине и других впћних вина 

 
Овај разред такпђе укљушује: 

 прпизвпдоу медпвине и мијещаних пића кпја садрже впћна вина 
 
Овај разред искључује: 

 флащираое и етикетираое, види 46.34 (акп се пбавља у склппу тргпвине на великп) и 82.92 
(акп се пбавља уз наплату или на пснпву угпвпра) 

 
11.04 Прпизвпдоа псталих недестилпваних ферментпваних пића 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу вермута, медпвине, саке (винп пд пиринша) и сл. 
 
Овај разред искључује: 

 флащираое и етикетираое, види 46.34 (акп се пбавља у склппу тргпвине на великп) и 82.92 
(акп се пбавља уз наплату или на пснпву угпвпра) 

 
11.05 Прпизвпдоа пива 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу пића дпбијенпг вреоем слада кап щтп је пивп, енглескп бијелп пивп (ale),  црнп 
пивп (porter) и јакп црнп пивп (stout) 

 
Овај разред такпђе укљушује: 

 прпизвпдоу безалкпхплнпг пива или пива са ниским садржајем алкпхпла 

 
11.06 Прпизвпдоа слада 
 
11.07 Прпизвпдоа псвјежавајућих пића; прпизвпдоа минералне впде и других  
 флащираних впда 
 
Овај разред пбухвата прпизвпдоу безалкпхплних пића (псим безалкпхплнпг пива и вина). 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу прирпдне минералне впде и пстале флащиране впде 

 прпизвпдоу псвјежавајућих пића: 
- безалкпхплне арпматизпване или заслађене впде: лимунаде, пранжаде, кпле, впћне 

спкпве, тпнике итд. 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу спка пд впћа и ппврћа, види 10.32 

 прпизвпдоу пића заснпваних на млијеку, види 10.51 

 прпизвпдоу прпизвпда пд кафе, шаја и матеа, види 10.83 

 прпизвпдоу пића кпјима је база алкпхпл, види 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05 

 прпизвпдоу безалкпхплнпг вина, види 11.02 

 прпизвпдоу безалкпхплнпг пива, види 11.05 

 прпизвпдоу леда, види 35.30 

 флащираое и етикетираое, види 46.34 (акп се пбавља у склппу тргпвине на великп) и 82.92 
(акп се пбавља уз наплату или на пснпву угпвпра) 
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12 Прпизвпдоа дуванских прпизвпда 
 
Ова пбласт пбухвата прераду ппљппривреднпг прпизвпда дувана у пблик кпји је пдгпварајући за 
крајоу пптрпщоу. 
 

12.0 Прпизвпдоа дуванских прпизвпда 
 
12.00 Прпизвпдоа дуванских прпизвпда 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу дуванских прпизвпда и замјена (субститута) за дуванске прпизвпде: цигарета, 
дувана за цигарете, цигара, дувана за лулу, дувана за жвакаое, бурмута 

 прпизвпдоу "хпмпгенизпванпг" дувана и дуванских фплија ("рекпнституисанпг" дувана) 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 пущтаое кпрјеоа и ппнпвнп сущеое дувана 

 прирпдну или вјещташку ферментацију дувана 
 
Овај разред искључује: 

 гајеое и примарну прераду дувана, види 01.15, 01.63 

 

13 Прпизвпдоа текстила 
 
Ова пбласт пбухвата припремаое и предеое текстилних влакана кап и текстилних тканина, 
дпврщаваое текстила и пдјеће, прпизвпдоу гптпвих текстилних прпизвпда, псим пдјеће (нпр. рубља 
за дпмаћинствп, ппкриваша, прпстирки, ужади итд.). Гајеое прирпдних влакана припада пбласти 01, 
дпк је прпизвпдоа синтетишких влакана хемијски прпцес кпји се разврстава у разред 20.60. 
Прпизвпдоа пдјеће разврстава се у пбласт 14. 
 

13.1 Припрема и предеое текстилних влакана 
 
13.10 Припрема и предеое текстилних влакана 
 
Овај разред пбухвата припремне радое на текстилним влакнима и  предеое текстилних влакана. Овп 
се мпже врщити на  разлишитим сирпвинама кап щтп су свила или вуна, кап и на другим влакнима 
живптиоскпг, биљнпг или вјещташкпг ппријекла, те папира, стакла итд. 
 
Овај разред укљушује: 

 припремне радое на текстилним влакнима: 
- намптаваое и праое свиле 
- пдмащћиваое и карбпнизпваое вуне и бпјеое руна 
- гребенаое и шещљаое свих врста влакана, билп живптиоскпг, биљнпг или вјещташкпг 

ппријекла 

 предеое и прпизвпдоа предива и кпнца за ткаое или щиваое за прпдају или даљу 
прпизвпдоу: 

- трљаое лана 
- текстурисаое, дублираое, упредаое, каблираое и намакаое предива пд вјещташких 

или синтетишких филамената 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 прпизвпдоу предива пд папира 
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Овај разред искључује: 
 припремне радое кпје се пбављају укпмбинацији са ппљппривредпм, види пбласт 01 

 пптапаое у впду биљака кпје садрже биљна текстилна влакна (јута, лан, кпкпспвп влакнп 
итд.) , види 01.16 

 шищћеое памука пд сјемеоа, види 01.63 

 прпизвпдоу синтетишких или вјещташких влакана, прпизвпдоу једнпструких предива 
(укљушујући виспкпптппрна предива и предива за тепихе) пд вјещташких и синтетишких 
влакана, види 20.60 

 прпизвпдоу стаклених влакана, види 23.14 
 

13.2 Ткаое текстила 
 

13.20 Ткаое текстила 
 

Овај разред пбухвата прпизвпдоу текстила кпји се мпже дпбити  из разлишитих сирпвина кап щтп су 
свила, вуна, пстала влакна живптиоскпг, биљнпг или вјещташкпг ппријекла, папира или стакла итд. 
 

Овај разред укљушује: 
 прпизвпдоу щирпких тканина пд предива, памушнпг типа, вуненпг типа, пд шещљане вуне 

или пд предива свиленпг типа, укљушујући и мјещавине пд вјещташкпг или синтетишкпг 
предива (пплипрппилен итд.) 

 прпизвпдоу псталих щирпких тканина кприщћеоем лана, рамије, кпнппље, јуте, лика и 
специјалних предива 

 

Овај разред такпђе укљушује: 
 прпизвпдоу танкпг буклеа, жанил тканина, фрптира, газе итд. 

 прпизвпдоу тканина пд стаклених влакана 

 прпизвпдоу кпнца пд индигп влакна и арамиднпг влакна 

 прпизвпдоу имитације крзна ткаоем 
 

Овај разред искључује: 
 прпизвпдоу плетених и кукишаних тканина, види 13.91 

 прпизвпдоу прекриваша за ппд пд текстила, види 13.93 

 прпизвпдоу нетканпг текстила, види 13.95 

 прпизвпдоу уских тканина, види 13.96 

 прпизвпдоу филца, види 13.99 
 

13.3 Дпврщаваое текстила 
 

13.30 Дпврщаваое текстила 
 

Овај разред пбухвата дпврщаваое текстила и пдјеће, тј. бијељеое, бпјеое, дпрађиваое и слишне 
дјелатнпсти. 
 

Овај разред укљушује: 
 бијељеое и бпјеое текстилних влакана, предива, тканина и текстилних прпизвпда, 

пбухватајући пдјевне предмете 

 дпрађиваое, сущеое, пареое, скупљаое, ппправљаое, санфпризпваое, мерцеризација 
текстила и текстилних прпизвпда, укљушујући пдјевне предмете 

 

Овај разред такпђе укљушује: 
 избјељиваое чинса 

 плисираое и слишни радпви на текстилу 

 хидрпизплацију, превлашеое, гумираое или импрегнацију на купљенпј пдјећи 

 щтампаое на текстилу и пдјевним предметима ситпщтампаоем 
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Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу текстилних тканина импрегнисаних, превушених, прекривених или ламинисаних 
гумпм, у кпјима је гума главни састпјак, види 22.19 

 

13.9 Прпизвпдоа псталпг текстила 
 
Ова група пбухвата прпизвпдоу прпизвпда пд текстила, псим пдјевних предмета, кап щтп су  гптпви 
текстилни предмети, теписи и прпстирке, ужад, уске текстилне тканине, украси итд. 
 
13.91 Прпизвпдоа плетених и кукишаних тканина 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу и пбраду плетених и кукишаних тканина: 
- буклеа и фрптирних тканина 
- мрежастих тканина и тканина за ппстављаое на прпзпре, плетених на "rachel" и 

слишним мащинама 
- пстале плетене и кукишане тканине 

 
Овај разред такпђе укљушује: 

 прпизвпдоу вјещташкпг крзна, имитације, плетеоем 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу псталих мрежастих тканина и тканина пд шипке за ппстављаое на прпзпре, 
плетених на "rachel" и слишним мащинама, види 13.99 

 прпизвпдоу плетене и кукишане пдјеће, види 14.39 

 
13.92 Прпизвпдоа гптпвих текстилних прпизвпда, псим пдјеће 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу гптпвих прпизвпда пд билп кпг текстилнпг материјала, укљушујући и прпизвпде 
пд плетених или кукишаних тканина: 

- ћебад, направљена пд свих врста материјала, укљушујући и ћебад за путпваоа 
- ппстељина, стпнп, тпалетнп и кухиоскп платненп рубље 
- ппкриваши, јпргани, јастуци, јастушићи, вреће за спаваое итд. 

 прпизвпдоу гптпвих прпизвпда за ппремаое кап щтп су: 
- завјесе, застпри, рплетне, прекриваши за кревет, навлаке за намјещтај или мащине итд. 
- цераде, щатпри, прпизвпди за камппваое, једра, защтитници за сунце, прекриваши за 

аутпмпбиле, мащине и намјещтај итд. 
- заставе, барјаци, заставице итд. 
- крпе за пращину, крпе за судпве и слишни прпизвпди, ппјасеви за спащаваое, 

падпбрани итд. 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 прпизвпдоу дијелпва пд текстила за електришну ћебад 

 прпизвпдоу рушнп тканих таписерија 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу текстилних прпизвпда за технишке сврхе, види 13.96 
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13.93 Прпизвпдоа тепиха и прпстирки за ппд 

 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу прекриваша за ппд пд текстила: 
- теписи, прпстирке за ппд, ппкриваши и асуре 

 
Овај разред такпђе укљушује: 

 прпизвпдоу иглпм рађених прекриваша за ппд пд филца 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу асура и ппкриваша пд плетарских метеријала, види 16.29 

 прпизвпдоу прекриваша за ппд пд плута, види 16.29 

 прпизвпдоу еластишних прекриваша за ппд кап щтп су винил, линплеум, види 22.23 

 
13.94 Прпизвпдоа ужади, кпнппаца, плетеница и мрежа 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу плетеница, ужади, канапа и кпнппаца (каблпва) пд текстилних влакана, трака 
или слишних материјала, без пбзира на тп да ли су импрегнисани, превушени, ппкривени или 
пблпжени гумпм или пластишнпм маспм 

 прпизвпдоу швпрпваних мрежа пд упреденпг кпнца, ужади или кпнппца 

 прпизвпдоу прпизвпда пд ужади или мрежа: рибарске мреже, пдбпјници за брпдпве, 
јастуци за истпвараое, пмше за терет, кпнппци и ужад ппремљени металним прстенпвима 
итд. 

 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу мрежица за кпсу, види 14.19 

 прпизвпдоу кпнппца пд жице, види 25.93 

 прпизвпдоу мрежа за сппртски рибплпв, види 32.30 

 
13.95 Прпизвпдоа нетканпг текстила и прпизвпда пд нетканпг текстила, псим пдјеће 
 
Овај разред пбухвата све дјелатнпсти кпје припадају прпизвпдои текстила и текстилних прпизвпда, а 
нису разврстане на другпм мјесту у пбластима 13 и 14 и укљушује велики брпј прерада и разнпврсних 
прпизвпда. 
 
13.96 Прпизвпдоа псталих технишких и индустријских текстилних прпизвпда 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу уских тканина, укљушујући и тканине на пснпви без пптке кпје су састављене 
ппмпћу љепљивих материјала 

 прпизвпдоу етикета или наљепница, знашки итд. 

 прпизвпдоу украсних предмета: плетенице, ресе, ппмпини итд. 

 прпизвпдоу тканина импрегнисаних, превушених, прекривених или ламинисаних 
пластишнпм маспм 

 прпизвпдоу метализпванпг или пбавијенпг предива, гумених нити пбавијених текстилним 
материјалпм, текстилнпг предива или трака прекривених, импрегнисаних, превушених или 
пблпжених гумпм или пластишнпм маспм 

 прпизвпдоу кпрд тканине велике шврстине пд вјещташкпг предива за аутпмпбилске гуме 

 прпизвпдоу разних пбрађених или пресвушених тканина: крутих тканина или слишних 
укрућених тканина, тканина пресвушених гумпм или щтиркпвитим састпјцима 

 прпизвпдоу разнпврсних текстилних прпизвпда: текстилних фитиља и ватрпптппрне 
мрежице за гас 

 прпизвпдоу прекривених тканина, цријева за щмркпве, пренпсних и текућих (ппгпнских) 
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трака и ппјасева (без пбзира јесу ли или нису ппјашани металпм или неким другим 
материјалпм), тканина за сита, тканина за филтере 

 прпизвпдоу текстилних прпизвпда за ппремаое мптпрних впзила 

 прпизвпдоу платна и пдјеће за сликаое 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу пренпсних трака, пренпсних и текућих (ппгпнских) каищева пд текстилне 
тканине, предива или кпрда импрегнисаних, пресвушених, прекривених или ламинисаних са 
гумпм, када је гума главни састпјак, види 22.19 

 прпизвпдоу плпша или фплија пд целуларне  гуме или пластишних маса у кпмбинацији са 
текстилпм самп за сврху ппјашаваоа, види 22.19, 22.21 

 прпизвпдоу тканина пд плетене металне жице, види 25.93 

 
13.99 Прпизвпдоа псталих текстилних прпизвпда, д. н. 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу филца 

 прпизвпдоу тила и других мрежастих тканина, шипке у кпмадима, тракама или са мптивима 
везених тканина 

 прпизвпдоу текстилних трака псјетљивих на притисак 

 прпизвпдоу везица за ципеле пд текстила 

 прпизвпдоу јастушића за пудерисаое и рукавица без прстију 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу иглпм рађених ппкриваша за ппд пд филца, види 13.93 

 прпизвпдоу текстилне вате и прпизвпда пдвате: хигијенски улпщци, тамппни итд , види 
17.22 

 

14 Прпизвпдоа пдјеће 
 
Ова пбласт ппкрива кпмплетну израду пдјеће (кпнфекција или пп мјери), пд свих материјала (нпр. 
кпже, тканина, плетених или кукишаних материјала) и свих врста пдјеће (нпр. сппљащое пдјеће и 
рубља за мущкарце, жене и дјецу; радне пдјеће, пдјеће за изласке и свакпдневне пдјеће, итд.) и 
прибпра. Нема разлике између пдјеће за пдрасле и пдјеће за дјецу, кап ни између мпдерне или 
традиципналне пдјеће.  
 
Област 14 пбухвата индустрију крзна (крзнп и пдјећа пд крзна). 
 

14.1 Прпизвпдоа пдјеће, псим пдјеће пд крзна 
 
Ова грана пбухвата прпизвпдоу пдјеће. Материјал кпји се кпристи у прпизвпдои мпже бити билп кпје 
врсте и мпже бити пресвушен, импрегнисан или гумиран. 

 
14.11 Прпизвпдоа кпжне пдјеће 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу пдјеће пд кпже или кпмппзитне кпже укљушујући индустријски радни прибпр 
кап щтп је кпжна прегаша за вареое 

 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу пдјевних предмета пд крзна, види 14.20 

 прпизвпдоу кпжних сппртских рукавица и сппртских наглавних гарнитура, види 32.30 

 прпизвпдоу прптивппжарне и защтитне безбиједнпсне пдјеће, види 32.99 
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14.12 Прпизвпдоа радне пдјеће 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу пбуће, види 15.20 

 прпизвпдоу прптивппжарне и защтитне безбиједнпсне пдјеће, види 32.99 

 ппправку пдјевних предмета, види 95.29 

 
14.13 Прпизвпдоа пстале сппљащое пдјеће 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу пстале пдјеће израђене пд материјала кап щтп су ткане, плетене или кукишане 
тканине, неткани текстил и др., за мущкарце, жене и дјецу: 

- капути, пдијела, кпмплети, јакне, панталпне, сукое и др. 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 щивеое пдијела пп мјери 

 прпизвпдоу дијелпва за сппменуте прпизвпде 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу пдјеће пд крзна (псим наглавних гарнитура), види 14.20 

 прпизвпдоу пдјевних предмета пд гуме или пластишних маса кпји нису щивени већ самп 
слијепљени, види 22.19, 22.29 

 прпизвпдоу прптивппжарне и защтитне безбиједнпсне пдјеће, види 32.99 

 ппправку пдјевних предмета, види 95.29 

 
14.14 Прпизвпдоа рубља 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу рубља израђенпг пд материјала кап щтп су ткане, плетене или кукишане 
тканине, шипке итд., за мущкарце, жене и дјецу: 

- кпщуље, мајице, дуге гаће, гаћице, пичаме, спаваћице, кућни пгрташи, блузе, 
кпмбинезпни, грудоаци, кпрзети итд. 

 
Овај разред искључује: 

 ппправку пдјевних предмета, види 95.29 

 
14.19 Прпизвпдоа пстале пдјеће и прибпра за пдјећу 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу пдјеће за бебе и малу дјецу, тренерке, пдијела за скијаое, кпстими за купаое 
итд. 

 прпизвпдоу щещира и капа 

 прпизвпдоу псталпг прибпра за пдјеваое: рукавице, ппјасеви, щалпви, мащне, кравате, 
мреже за кпсу итд. 

 
Овај разред такпђе укљушује: 

 прпизвпдоу наглавних гарнитура пд крзна 

 прпизвпдоу пбуће пд текстилнпг материјала без дпдатних ђпнпва 

 прпизвпдоу дијелпва за гпре наведене прпизвпде 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу сппртских наглавних гарнитура, види 32.30 

 прпизвпдоу безбиједнпсних наглавних гарнитура (псим сппртских наглавних гарнитура) , 
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види 32.99 

 прпизвпдоу прптивппжарне и защтитне безбиједнпсне пдјеће, види 32.99 

 ппправку пдјевних предмета, види 95.29 

 

14.2 Прпизвпдоа прпизвпда пд крзна 
 
14.20 Прпизвпдоа прпизвпда пд крзна 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу прпизвпда пд крзна: 
- пдјеће и прибпра пд крзна 
- спајаое пдсјешака пд крзна у друге пблике кап щтп су плпше, асуре, траке итд. 
- разних прпизвпда пд крзна: прпстирке, непуоени јастуци, индустријске крпе за 

пплираое 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу сирпвих кпжа са крзнпм, види 01.4, 01.70 

 прпизвпдоу сирпвих кпжа, види 10.11 

 прпизвпдоу имитација крзна (материјал са дугпм длакпм дпбијен ткаоем или плетеоем), 
види 13.20, 13.91 

 прпизвпдоу крзнених капа, види 14.19 

 прпизвпдоу пдјеће укращене крзнпм, види 14.19 

 дпраду и бпјеое крзна, види 15.11 

 прпизвпдоу шизама и ципела са дијелпвима пд крзна, види 15.20 

 
14.3 Прпизвпдоа плетене и кукишане пдјеће 
 
14.31 Прпизвпдоа плетених и кукишаних шарапа 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу шарапа, укљушујући и кратке шарапе, трикп-шарапе и хула-хпп шарапе 

 
14.39 Прпизвпдоа пстале плетене и кукишане пдјеће 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу плетене и кукишане пдјеће и псталих гптпвих предмета: пулпвера, јакни, 
черсеја, прслука и слишних предмета 

 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу плетених и кукишаних тканина, види 13.91 

 прпизвпдоу хулахпп шарапа, види 14.31 
 

15 Прпизвпдоа кпже и прпизвпда пд кпже 
 

Ова пбласт пбухвата пбраду и бпјеое крзна, прераду крзна у кпжу, щтављеое и сущеое и прераду 
кпже у прпизвпде финалне пптрпщое.  
 

Истп такп укљушује прпизвпдоу слишних прпизвпда пд псталих материјала (имитацију кпже или 
замјене за кпжу) кап щтп су пбућа пд гуме, кпфери пд текстила итд. Прпизвпди пд замјене за кпжу су 
пбухваћени, јер су израђени на слишан нашин кап и прпизвпди пд кпже (нпр. кпфери) и шестп се 
прпизвпде у истпј прпизвпднпј јединици. 
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15.1 Штављеое и пбрада кпже; прпизвпдоа путних и рушних тпрби, седларских и  
 сарашких прпизвпда; дпрада и бпјеое крзна 
 

Ова грана пбухвата прпизвпдоу кпже, крзна и прпизвпда пд кпже и крзна. 
 

15.11 Штављеое и пбрада кпже; дпрада и бпјеое крзна 
 

Овај разред укљушује: 
 щтављеое, бпјеое и пбраду кпже 

 прпизвпдоу семищпване, пергаментне, лакпване или метализпване кпже 

 прпизвпдоу кпже пд кпжних пстатака (кпмппзитне кпже), кап и прпизвпдоу вјещташке кпже 
на ппдлпзи пд прирпдне кпже 

 стругаое, мекщаое, щтављеое, бијељеое, щищаое и шупаое, бпјеое кпже са крзнпм и 
сирпве кпже са длакама 

 

Овај разред искључује: 
 прпизвпдоу сирпве кпже кап дип узгпја живптиоа, види 01.4 

 прпизвпдоу сирпве кпже кап дип раднпг прпцеса у клапницама, види 10.11 

 прпизвпдоу кпжне пдјеће, види 14.11 

 прпизвпдоу имитација кпже кпје немају ппдлпгу пд прирпдне кпже, види 22.19, 22.29 
 

15.12 Прпизвпдоа кпфера, рушних тпрби и слишних прпизвпда, седларских и сарашких  
 прпизвпда 
 

Овај разред укљушује: 
 прпизвпдоу кпфера, рушних тпрби и слишних предмета пд кпже, кпжних пстатака, вјещташке 

кпже или билп кпг другпг материјала, кап щтп су: пластишне фплије, текстилни материјали, 
вулканфибери и картпн, акп се примјеоује иста технплпгија кап и за кпжу 

 прпизвпдоу седларских и сарашких прпизвпда 

 прпизвпдоу неметалних каищева за сатпве (нпр. платнени, кпжни, пластишни) 

 прпизвпдоу разних прпизвпда пд кпже или кпжних пстатака: ппгпнски каищ, заптиваши итд. 

 прпизвпдоу кпжних пертли за ципеле 

 прпизвпдоу кпрбаша (бишева) и щтаппва за јахаое 
 

Овај разред искључује: 
 прпизвпдоу кпжне пдјеће, види 14.11 

 прпизвпдоу кпжних рукавица и щещира, види 14.19 

 прпизвпдоу пбуће, види 15.20 

 прпизвпдоу сједала за бицикле, види 30.92 

 прпизвпдоу каищева за сатпве пд племенитих материјала, види 32.12 

 прпизвпдоу каищева за сатпве пд неплеменитих материјала, види 32.13 

 прпизвпдоу линијских безбиједнпсних ппјасева и псталих ппјасева за прпфесипналну 
упптребу, види 32.99 

 

15.2 Прпизвпдоа пбуће 
 
15.20 Прпизвпдоа пбуће 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу пбуће свих намјена пд свих материјала направљених билп кпјим прпцеспм 
укљушујући и ливаое у калупе (види изузетке дпле наведене) 

 прпизвпдоу кпжних дијелпва пбуће: лица (гпроищта) и оихпвих дијелпва, сппљащоих и 
унутращоих ђпнпва, щтикли и др. 
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 прпизвпдоу камащни, глежоерица (кпжних дпкпљеница), каљаша, сара и слишних 
прпизвпда 

 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу текстилне пбуће без дпдатних ђпнпва, види 14.19 

 прпизвпдоу дрвених дијелпва пбуће (нпр. щтикли и калупа), види 16.29 

 прпизвпдоу гумених шизама, пптпетица, ђпнпва и псталих гумених дијелпва пбуће, види 
22.19 

 прпизвпдоу пбуће пд пластишних дијелпва, види 22.29 

 прпизвпдоу ципела за скијаое (панцерица), види 32.30 

 прпизвпдоу пртппедских ципела, види 32.50 

 

16 Прерада дрвета и прпизвпда пд дрвета и плута, псим намјещтаја; 

        прпизвпдоа предмета пд сламе и плетарских материјала 
 
Ова пбласт пбухвата прпизвпдоу прпизвпда пд дрвета, кап щтп је грађевинскп дрвп, щперплпше, 
фурнир, дрвени сандуци, дрвени ппдпви, дрвене структуре и мпнтажне куће пд дрвета. Прпизвпдни 
прпцес пбухвата тестерисаое, блаоаое, пбликпваое, ламинисаое и састављаое прпизвпда пд 
дрвета, ппшевщи пд сјешенпг дрвета кпје је резанп на кпмаде или грађевинскпг дрвета кпје се мпже 
даље резати или пбликпвати блаоалицпм или псталим алатима за пбликпваое. Грађевинскп дрвп и 
пстали трансфпрмисани пблици дрвета мпгу такпђе да буду даље тестерисани или блаоани (глашани) 
и састављени у кпнашне прпизвпде кап щтп су дрвени сандуци.  
 
Са изнимкпм тестерисаоа и импрегнације (защтите) дрвета, ппдијела пве пбласти изврщена је на 
пснпву специфишних прпизвпда кпји се прпизвпде прерадпм дрвета.  
 
Ова пбласт искљушује прпизвпдоу намјещтаја (31.0), уградоу грађевинске стпларије и слишнп (43.32, 
43.33, 43.39). 

 

16.1 Тестерисаое и блаоаое дрвета (прпизвпдоа резане грађе); импрегнација 
  дрвета 
 
16.10 Тестерисаое и блаоаое дрвета (прпизвпдоа резане грађе); импрегнација  
 дрвета 
 
Овај разред укљушује: 

 тестерисаое, блаоаое и мащинскп пбрађиваое дрвета (прпизвпдоа дрвене грађе) 

 резаое, љущћеое (гуљеое) и цијепаое трупаца 

 прпизвпдоу дрвених жељезнишких прагпва 

 прпизвпдоу несастављенпг дрвенпг материјала за ппдпве (паркет, брпдски ппд и др.) 

 прпизвпдоу дрвене вуне, дрвенпг бращна, иверја, дрвених дијелпва (дјелића) 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 сущеое дрвета 

 импрегнацију или хемијски ппступак с дрветпм, уз кприщћеое защтитних средстава или 
других материјала 

 
Овај разред искључује: 

 сјешеое трупаца и грубу пбраду дрвета, види 02.20 

 прпизвпдоу дпвпљнп танких фурнира кпји се мпгу кпристити за щперплпше, плпше и панеле, 
види 16.21 

 прпизвпдоу щиндре, цијепанпг (тесанпг) дрвета, тпкарених прпфила, калупа и мпдела, види 
16.23 
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 прпизвпдоу цјепаница или преспванпг дрвета, види 16.29 

 

16.2 Прпизвпдоа прпизвпда пд дрвета, плута, сламе и плетарских материјала 
  
Ова грана пбухвата прпизвпдоу прпизвпда пд дрвета, плута, сламе или плетерскпг материјала, 
пбухватајући пснпвне пблике и састављене прпизвпде. 

 
16.21 Прпизвпдоа фурнира и псталих плпша пд дрвета 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу фурнира кпји су дпвпљнп танки да се мпгу кпристити за щперплпше, плпше, 
панеле и за друге сврхе: 

- изравнаних, сужених, превушених, импрегнисаних, пјашаних (с пплеђинпм пд папира 
или текстила) 

- израђених у пблику мптива 

 прпизвпдоу щперплпша, фурнирских панел плпша и слишних дрвених плпша и листпва 
пблпжених ламинатпм 

 прпизвпдоу тзв.пријентисаних плпша пд иверице, псталих плпша пд иверице и влакнастих 
плпша 

 прпизвпдоу влакнастих плпша средое густине и псталих влакнастих плпша 

 прпизвпдоу збијенпг (густпг) дрвета 

 прпизвпдоу лијепљенпг дрвета пблпженпг ламинатима, фурнир плпше пблпжене 
ламинатима 

 
16.22 Прпизвпдоа састављенпг паркета 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу паркетних блпкпва, трака итд., састављених у панеле 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу несппјених дрвених плпша за ппдпве, види 16.10 

 
16.23 Прпизвпдоа пстале грађевинске стпларије и елемената 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу прпизвпда пд дрвета првенственп намијеоених за упптребу у  грађевинарству: 
- греде, дрвп за рпгпве (крпв), крпвни ппдупираши и др. 
- лијепљени, ламинисани и металпм ппвезани мпнтажни нпсаши пд дрвета 
- врата, прпзпри, капци и оихпви пквири, са или без садржаја металних дијелпва кап щтп 

су зглпбпви, браве итд. 
- стубищте, пграде 
- тпкарски прпфили пд дрвета, щиндре и тесанп дрвп 

 прпизвпдоу дрвених мпнтажних кућа и оихпвих елемената, нпр. сауна 

 прпизвпдоу ппкретних кућа 

 прпизвпдоу дрвених преграда (псим слпбпднп стпјећих) 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу кухиоскпг намјещтаја, пплица за коиге, прмара за пдјећу итд. , види 31.01, 
31.02, 31.09 

 прпизвпдоу слпбпднп стпјећих дрвених преграда, види 31.01, 31.02, 31.09 
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16.24 Прпизвпдоа амбалаже пд дрвета 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу сандука, кутија, гајби, дпбпща, и слишне амбалаже пд дрвета 

 прпизвпдоу палета, бпкс палета и других ппставних ппврщина пд дрвета 

 прпизвпдоу буради, башви, каца и других башварских прпизвпда пд дрвета 

 прпизвпдоу дпбпща (калемпва) и др. пд дрвета 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу кпфера, види 15.12 

 прпизвпдоу сандука и кутија пд плетарских материјала, види 16.29 

 
16.29 Прпизвпдоа псталих прпизвпда пд дрвета; прпизвпдоа предмета пд плута, сламе 
  и плетарских материјала 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу разних прпизвпда пд дрвета: 
- дрвене дрщке и дијелпви за алат, метле, шетке и др. 
- дрвени дијелпви и калупи за пбућу и дрвене вјещалице 
- предмети за дпмаћинствп пд дрвета (зидни и стпјећи сталци и сл.) и прибпр пд дрвета 

за кухиоску упптребу (ппдметаши и сл.) 
- дрвене статуе и украси, маркетарије и интерзије пд дрвета 
- дрвени кпвшежићи и кутије за накит, прибпр за јелп и слишни прпизвпди 
- дрвене щпуле, ппклппци, бпбине, калемпви за кпнац и слишни прпизвпди пд струганпг 

дрвета 
- пстали дрвени прпизвпди 

 прераду прирпднпг плута, прпизвпдоу аглпмерисанпг плута 

 прпизвпдоу предмета пд прирпднпг или аглпмерисанпг плута, укљушујући пне за ппкриваое 
ппдпва 

 прпизвпдоу плетеница и прпизвпда пд плетарскпг материјала: ппдметаши, прпстираши, 
застпри, кутије итд. 

 прпизвпдоу кпрпарских и плетарских предмета 

 прпизвпдоу цјепаница за ватру и таблета за пптпаљиваое ватре кпји су израђени пд 
преспванпг дрвета или замјенскпг материјала кап щтп су ппдземни дијелпви кафе или спје 

 прпизвпдоу пквира пд дрвета за пгледала и слике 

 прпизвпдоу пквира за сликарска платна 

 прпизвпдоу дрвених дијелпва пбуће (нпр. пптпетица и калупа) 

 прпизвпдоу држаша за кищпбране, щтаппва и слишнп 

 прпизвпдоу дијелпва за прпизвпдоу лула за пущеое 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу прпстирки и стаза пд текстила, види 13.92 

 прпизвпдоу кпфера, види 15.12 

 прпизвпдоу дрвене пбуће, види 15.20 

 прпизвпдоу щибица, види 20.51 

 прпизвпдоу кутија за шаспвнике и сатпве, види 26.52 

 прпизвпдоу "щпула" и бпбина пд дрвета кпји су дип текстилних мащина, види 28.94 

 прпизвпдоу намјещтаја, види 31.0 

 прпизвпдоу дрвених играшака, види 32.40 

 прпизвпдоу шетки и метли, види 32.91 

 прпизвпдоу мртвашких сандука, види 32.99 

 прпизвпдоу ппјасева за спащаваое пд плута, види 32.99 
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17 Прпизвпдоа папира и прпизвпда пд папира 
 
Ова пбласт пбухвата прпизвпдоу целулпзе, папира и прерађевина пд папира. Прпизвпдоа тих 
прпизвпда разврстана је заједнп јер шини серију вертикалнп ппвезаних прпцеса. Честп се самп у једнпј 
јединици пбавља вище пваквих вертикалнп ппвезаних прпцеса.  
 
У сущтини, пвдје су пбухваћене три пснпвне дјелатнпсти. Прпизвпдоа целулпзе бави се раздвајаоем 
целулпзних влакана пд псталих нешистпћа у дрвету или у кприщћенпм папиру, раствараоем и 
извлашеоем мастила, те мијещаоем у мале кплишине реагенаса и пјашаваоем везивних влакана. 
Прпизвпдоа папира ппдразумијева избациваое целулпзе на мрежу кап и уздужнп слагаое и 
расппређиваое тих влакана у листпве.  
 
Прерађевине пд папира се прпизвпде пбрадпм папира и псталих материјала уз кприщћеое 
разлишитих техника резаоа и пбликпваоа и пбухватају дјелатнпсти превлашеоа и ламинисаоа. 
Предмети пд папира мпгу бити щтампани (нпр. зидне тапете, папир за замптаваое итд.), а оихпва 
прпизвпдоа разврстана у пву пбласт акп щтампана инфпрмација није главна сврха щтампаоа.  
 
Прпизвпдоа целулпзе, папира и картпна у слпбпдним листпвима пбухваћена је у грани 17.1, дпк 
пстали разреди пбухватају прпизвпдоу папира и прпизвпда пд папира кпји су даље прерађени. 
 

17.1 Прпизвпдоа целулпзе, папира и картпна 
 
17.11 Прпизвпдоа целулпзе 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу бијељене, пплубијељене и небијељене целулпзе примјенпм механишкпг, 
хемијскпг (са раствараоем или без раствараоа) или пплухемијскпг прпцеса 

 прпизвпдоу целулпзе памушнпг линтера 

 пдстраоиваое щтампарске бпје и прпизвпдоу целулпзе пд старпг и птпаднпг папира 

 
17.12 Прпизвпдоа папира и картпна 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу папира и картпна намијеоених за даљу индустријску прераду 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 даљу прераду папира и картпна: 
- премазиваое, прекриваое и импрегнисаое папира и картпна 
- прпизвпдоу креппванпг и плисиранпг папира 
- прпизвпдоу ламината и фплија акп су ламинисани папирпм или картпнпм 

(ламинисаое папира и текстила, папира и пластишних маса и папира и металне фплије) 

 прпизвпдоу рушнп направљенпг папира 

 прпизвпдоу нпвинскпг папира и псталпг папира за щтампаое и писаое 

 прпизвпдоу целулпзне вате и трака пд целулпзних влакана 

 прпизвпдоу карбпнскпг папира или папира са щаблпнима у рплама и великим листпвима 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу таласастпг папира и картпна, види 17.21 

 прпизвпдоу даље прерађених предмета пд папира, картпна или целулпзе, види 17.22, 17.23, 
17.24, 17.29 

 прпизвпдоу премазанпг или импрегнисанпг папира, гдје је премаз или импрегнат главни 
састпјак, види разред у кпјем је разврстана прпизвпдоа премаза или импрегната  

 прпизвпдоу абразивнпг папира, види 23.91 
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17.2 Прпизвпдоа прпизвпда пд папира и картпна 
 
17.21 Прпизвпдоа таласастпг папира и картпна и амбалаже пд папира и картпна 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу таласастпг папира и картпна 

 прпизвпдоу амбалаже пд таласастпг папира и картпна 

 прпизвпдоу склапајуће амбалаже пд папира и картпна 

 прпизвпдоу амбалаже пд тврдпг картпна 

 прпизвпдоу пстале амбалаже пд папира и картпна 

 прпизвпдоу врећа и кеса пд папира 

 прпизвпдоу канцеларијских регистратпра и слишних прпизвпда 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу кпверата, види 17.23 

 прпизвпдоу мпделпваних и преспваних прпизвпда пд папирне каще (љепила) нпр. картпна 
за пакпваое јаја, мпделпваних ппдлпга пд папирне каще (љепила), види 17.29 

 
17.22 Прпизвпдоа прпизвпда пд папира за дпмаћинствп, хигијену и тпалетне пптребе 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу предмета пд папира за дпмаћинства и лишну упптребу и прпизвпда пд 
целулпзне вате: 

- листићи за скидаое щминке 
- марамице, убруси и салвете 
- тпалетни папир 
- хигијенски улпщци и тамппни, пелене за бебе и ппдметаши за пелене 
- щпље, шиније, ппслужавници и др. 

 прпизвпдоу текстилне вате и прпизвпда пд вате: хигијенски улпщци, тамппни итд. 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу вате пд целулпзе, види 17.12 

 
17.23 Прпизвпдоа канцеларијскпг материјала пд папира 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу папира за щтампаое и писаое, гптпвпг за упптребу 

 прпизвпдоу папира за рашунарскп щтампаое, гптпвпг за упптребу 

 прпизвпдоу сампкппирајућег папира, гптпвпг за упптребу 

 прпизвпдоу матрица за умнпжаваое и карбпн папира, гптпвпг за упптребу 

 прпизвпдоу гумиранпг и љепљивпг папира, гптпвпг за упптребу 

 прпизвпдоу кпверата и дпписница 

 прпизвпдоу щкплскпг и канцеларијскпг прибпра за писаое (биљежница, регистратпра, 
рашунпвпдствених коига, ппслпвних пбразаца итд.), када щтампана инфпрмација није главна 
карактеристика 

 прпизвпдоу кутија, кесица и нптеса и слишних прпизвпда кпји кап дпдатак имају неки пд 
спртимената кпнфекције пд папира 
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Овај разред искључује: 
 щтампаое на прпизвпдима пд папира, види 18.1 

 
17.24 Прпизвпдоа зидних тапета 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу зидних тапета и слишних зидних пблпга, укљушујући и зидне тапете превушене 
винилпм и зидне тапете пд текстила 

 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу неупакпванпг папира и картпна (у расутпм стаоу), види 17.12 

 прпизвпдоу зидних тапета пд пластишних маса, види 22.29 

 
17.29 Прпизвпдоа псталих прпизвпда пд папира и картпна 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу етикета или наљепница 

 прпизвпдоу филтер папира и картпна 

 прпизвпдоу бпбина, щпула, кппспва итд., пд папира и картпна 

 прпизвпдоу кутија за јаја и других прпизвпда за пакпваое пд преспванпг картпна итд. 

 прпизвпдоу нпвитета пд папира 

 прпизвпдоу картица пд папира или картпна за упптребу у "Јаcquard" мащинама 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу карата за играое, види 32.40 

 прпизвпдоу игара и играшака пд папира и картпна, види 32.40 

 

18 Штампаое и умнпжаваое снимљених записа 
 
Ова пбласт, дјелатнпст щтампаоа, пбухвата щтампаое прпизвпда кап щтп су нпр. нпвине, коиге, 
перипдишне публикације, ппслпвни пбрасци, шеститке и други материјали и припадајуће ппмпћне 
дјелатнпсти кап щтп су коигпвезашки радпви, израда щтампарске фпрме и приказиваое ппдатака. 
Ппмпћне дјелатнпсти кпје су пвдје укљушене шине интегрални дип щтампарске дјелатнпсти, а 
прпизвпд (щтампарска плпша, увезана коига, CD или датптека) кпји је интегрални дип щтампарске 
дјелатнпсти гптпвп је увијек дпбијен из тих ппмпћних пперација.  
 
Прпцеси кпји се кпристе у щтампарскпј дјелатнпсти пбухватају разлишите метпде ппмпћу кпјих се 
слика са плпше, екрана или из рашунарске датптеке пренпси на неки други медиј, кап щтп је папир, 
пластика, метал, текстилни предмет или дрвп. Најистакнутија пд тих метпда је трансфер слике с плпше 
или екрана на други медиј (литпграфија, гравура, платнп, екран и флекспграфскп щтампаое). Честп се 
кпристе рашунарске датптеке да директнп "управљају" механизмима щтампаоа какп би се израдила 
слика или електрпстатишка и друга врста ппреме (дигиталнп или немеханишкп щтампаое).  
 
Иакп щтампаое и издавашку дјелатнпст шестп пбавља једна те иста јединица (нпр. нпвине), ипак је све 
маое слушајева да се и те разлишите дјелатнпсти пбављају на истпј лпкацији тј. самп једна јединица.  
 
Ова пбласт пбухвата умнпжаваое снимљених записа кап щтп су CD и DVD, видепзаписи, спфтвер на 
диску или касети, плпше итд.  
 
Ова пбласт искљушује издавашке дјелатнпсти (види ппдрушје Ј). 
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18.1 Штампаое и услужне дјелатнпсти ппвезане са щтампаоем 
 
Ова грана пбухвата щтампарске прпизвпде кап щтп су нпвине, коиге, перипдишне публикације, 
ппслпвни пбрасци, шеститке и пстали материјали и припадајуће ппмпћне дјелатнпсти кап щтп су 
коигпвезашки радпви, израда щтампарске фпрме и приказиваое ппдатака. Штампаое се мпже 
врщити кпристећи се разлишитим техникама и на разлишитим материјалима. 
 
18.11 Штампаое нпвина 
 
Овај разред укљушује: 

 щтампаое псталих перипдишних публикација кпје излазе вище пд шетири пута седмишнп 
 
Овај разред искључује: 

 издаваое щтампанпг материјала, види 58.1 

 фптпкппираое дпкумената, види 82.19 

 
18.12 Псталп щтампаое 
 
Овај разред укљушује: 

 щтампаое магазина и других перипдишних публикација кпји излазе маое пд шетири пута 
седмишнп 

 щтампаое коига и брпщура, музишких дијела и музишких рукпписа, гепграфских карата, 
атласа, плаката, рекламних каталпга, прпспеката и других щтампаних реклама, ппщтанских и 
таксених марака, дпкумената п свпјини, шекпва и других вриједнпсних папира, регистара, 
паметних картица, албума, дневника, календара и других кпмерцијалних щтампаних 
материјала, лишних трајних дпкумената пд папира и других щтампаних материјала, 
щтампаних на мащинама за щтампаое ппмпћу птисака, пфсет мащинама, мащинама за 
фптпгравираое, флекспграфским мащинама, мащинама за ситпщтампу и другим мащинама 
за щтампаое, на мащинама за умнпжаваое, рашунарским щтампашима, щтампашима за 
графику  итд., укљушујући брзп щтампаое 

 неппсреднп щтампаое на текстилу, пластици, стаклу, металу, дрвету и керамици 
 
Штампани материјали су пбишнп защтићени аутпрским правпм. 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 щтампаое наљепница или етикета (литпграфија, гравура, флекспграфија и пстале) 
 
Овај разред искључује: 

 щтампаое текстила и пдјевних предмета ситпщтамппм, види 13.30 

 прпизвпдоу прибпра за писаое (биљежница, регистратпра, рашунпвпдствених коига, 
ппслпвних пбразаца итд.), када щтампана инфпрмација није главна карактеристика, види 
17.23 

 издаваое щтампанпг материјала, види 58.1 

 
18.13 Услуге припреме за щтампу и пбјављиваое 
 
Овај разред укљушује: 

 дјелатнпсти унпса ппдатака: припрему щтампарскпг пблика, ппдещаваое изгледа текста, 
ппдещаваое изгледа слике, улазних ппдатака, укљушујући скенираое и преппзнаваое 
пптишких пбиљежја, електрпнскпг изгледа 

 припрема датптека за апликације на разним медијима (щтампаое на папиру, CD-ROM, 
Интернет) 

 услуге израде щтампарских плпша, укљушујући ппдещаваое слика и плпша (за прпцес пбишнпг 
и пфсет щтампаоа) 

136



Структура КД БиХ 2010 са објашњењима 

 
 

 припреме цилиндра: гравираое цилиндра за гравуру 

 ппступци са плпшпм:"са рашунара на плпшу" (истп такп фптппплимерске плпше) 

 припрему плпша и калупа за пешате или за щтампаое 

 припрему: 
- умјетнишких радпва технишкпг карактера кап щтп су литпграфске плпше и дрвени 

блпкпви 
- медија за пптребе презентације, нпр. ппзпрница за прпјектпре и псталих пблика 

дигиталне презентације 
- нацрта, скица, узпрака итд. 
- прпизвпдоу бакрпрезних птисака (за кпректуру) 

 
Овај разред искључује: 

 специјализпване дизајнерске дјелатнпсти, види 74.10 

 
18.14 Коигпвезашке и припадајуће услужне дјелатнпсти 
 
Овај разред укљушује: 

 заврщне радпве на увезиваоу пдщтампаних листпва, изради прпбних примјерака и 
дпщтампаваоу, нпр. увезиваое коига, брпщура, шаспписа, каталпга итд., слагаое, резаое и 
пбрезиваое, спајаое, прпщиваое, бущеое, резаое и ппстављаое наслпва, лијепљеое, 
уппређиваое, златпщтампа, спирални увез и увезиваое пластишнпм жицпм 

 увезиваое и дпврщаваое щтампанпг папира или картпна, слагаое, щтампаое, бущеое, 
прпбијаое рупа, перфприраое, рељефнп или трпдимензипналнп мпделираое 
(дизајнираое), лијепљеое, ламинисаое 

 заврщне радпве на CD-ROM-у 

 заврщне ппщтанске радпве кап щтп су стандардизација, припрема кпверата и адресираое 

 пстале заврщне дјелатнпсти кап щтп су стављаое у калуп, утискиваое или птискиваое, 
Braille кппираое 

 

18.2 Умнпжаваое (репрпдукција) снимљених записа 
 
18.20 Умнпжаваое (репрпдукција) снимљених записа 
 
Овај разред укљушује: 

 умнпжаваое (репрпдукција) са мастер-кппија грампфпнских плпша, CD, DVD и трака са 
музишким и другим звушним записима 

 умнпжаваое (репрпдукција) са мастер-кппија записа, CD, DVD и трака са филмпвима и 
другим видеп записима 

 умнпжаваое (репрпдукција) са мастер-кппија спфтвера и ппдатака на дискпве и траке 
 
Овај разред искључује: 

 умнпжаваое щтампанпг материјала, види 18.11, 18.12 

 издаваое спфтвера, види 58.2 

 издаваое и дистрибуцију филмпва, видеп трака и филмпва на DVD и слишним медијима, 
види 59.11, 59.12, 59.13 

 умнпжаваое филмпва за јавну дистрибуцију бипскппима, види 59.12 

 прпизвпдоу мастер-кппија за снимљени или аудип материјал, види 59.20 
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19 Прпизвпдоа кпкса и рафинисаних нафтних прпизвпда 
 
Ова пбласт пбухвата трансфпрмацију сирпве нафте и угља у упптребљиве прпизвпде. Дпминантан 
прпцес је рафинисаое нафте кпји укљушује раздвајаое сирпве нафте у кпмппнентне прпизвпде 
кприщћеоем таквих техника кап щтп су крекпваое и дестилација.  
 
Ова пбласт пбухвата прпизвпдоу гаспва кап щтп су етан, прппан и бутан, кап и прпизвпде нафтних 
рафинерија.  
 
Ова пбласт ппкрива прпизвпдоу карактеристишних прпизвпда за сппствене пптребе (нпр. кпкс, бутан, 
прппан, нафта, керпзин, уља за лпжеое итд.) кап и услуге прераде (нпр. рафинисаое за кприснике).  
 
Није пбухваћена прпизвпдоа таквих гаспва у другим јединицама (20.14), прпизвпдоа индустријских 
гаспва (20.11), вађеое прирпднпг гаса (метана, етана, бутана или прппана) (06.20) и прпизвпдоа 
гаспвитих гприва, псим нафтних гаспва (нпр. гас пд гасификације угља, впдени гас, прпизвпдни гас, гас 
из гасних ппстрпјеоа) (35.21). Прпизвпдоа петрпхемикалија из рафинисане нафте кпја се разврстава у 
пбласт 20. 
 

19.1 Прпизвпдоа прпизвпда кпксних пећи  (кпкспваоа) 
 

19.10 Прпизвпдоа прпизвпда кпксних пећи (кпкспваоа) 
 
Овај разред укљушује: 

 рад кпксних пећи 

 прпизвпдоу кпкса и пплукпкса 

 прпизвпдоу смпле и смпластпг кпкса 

 прпизвпдоу кпкснпг гаса из кпксних пећи 

 прпизвпдоу сирпвпг катрана из мркпг угља и лигнита 

 брикетираое (аглпмерација) кпкса 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу гприва пд брикета угља, види 19.20 

 

19.2 Прпизвпдоа рафинисаних нафтних прпизвпда 
 
19.20 Прпизвпдоа рафинисаних нафтних прпизвпда 
 
Овај разред пбухвата прпизвпдоу тешних и гаспвитих гприва и других прпизвпда пд сирпве нафте, 
битуменпзних минерала или прпизвпда оихпвих фракција. Рафинисаое нафте укљушује самп једну 
или неке пд сљедећих дјелатнпсти: фракципнисаое, неппсредна дестилација сирпве нафте и 
крекираое. 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу мптпрних гприва: бензина, керпзина итд. 

 прпизвпдоу дестилпваних гприва: лаких, средоих и тещких нафтних уља, рафинисаних 
гаспва кап щтп су: етан, прппан, бутан итд 

 прпизвпдоу мазивних уља и мазива на бази нафте и на бази птпаднпг уља 

 прпизвпдоу прпизвпда (битуменских материјала) за петрпхемијску индустрију и пптребе за 
изградоу путева 

 прпизвпдоу разлишитих прпизвпда: бијели щпирит, вазелин, парафински впсак, желе пд 
нафте итд. 

 прпизвпдоу нафтних брикета 

 мијещаое бипгприва тј. мијещаое алкпхпла са нафтпм (нпр. гаспхпл) 
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Овај разред такпђе укљушује: 
 прпизвпдоу брикета тресета 

 прпизвпдоу гприва пд брикета каменпг угља и брикета лигнита (мркпг угља) 

 

20 Прпизвпдоа хемикалија и хемијских прпизвпда 
 
Ова пбласт се заснива на трансфпрмацији прганских и анпрганских сирпвина у хемијскпм прпцесу и 
фпрмираоу нпвпг прпизвпда. Ова пбласт разликује прпизвпдоу пснпвних (базних) хемикалија кпја је 
разврстана у прву индустријску грану и прпизвпдоу интермедијарних и кпнашних прпизвпда 
прпизведених даљпм прерадпм базних хемикалија, кпја је разврстана у препстале разреде 
дјелатнпсти. 
 

20.1 Прпизвпдоа пснпвних хемикалија, ђубрива и азптних једиоеоа, пластике и  
 синтетишкпг каушука у примарним пблицима 
  
Ова грана пбухвата прпизвпдоу пснпвних хемијских прпизвпда, минералних ђубрива и азптних 
једиоеоа, кап и прпизвпдоу пластишних маса и синтетишке гуме у примарнпм пблику. 
 
20.11 Прпизвпдоа индустријских гаспва 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу тешних или кпмпримисаних анпрганских индустријских или медицинских гаспва: 
- гаспвити елементи 
- тешни или кпмпримисани (кпндензпвани) ваздух 
- расхладни гаспви 
- мјещани индустријски гаспви 
- интерни гаспви кап щтп је карбпн дипксид 
- гаспви за изплацију и др. 

 
Овај разред искључује: 

 вађеое метана, етана, бутана или прппана, види 06.20 

 прпизвпдоу гаспвитих гприва кап щтп су: етан, прппан или бутан у рафинеријама нафте, 
види 19.20 

 прпизвпдоу гаспвитих гприва пд угља, птпада итд. , види 35.21 

 
20.12 Прпизвпдоа бпја и пигмената 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу средстава за бпјеое и пигмената билп кпг ппријекла, у пснпвним пблицима или 
у пблику кпнцентрата 

 
Овај разред такпђе укљушује: 

 прпизвпдоу прпизвпда кпји се кпристе кап флупресценти или луминпсценти 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу гптпвих средстава за бпјеое и пигмената, види 20.30 

 
20.13 Прпизвпдоа псталих пснпвних непрганских хемикалија 
 
Овај разред пбухвата прпизвпдоу хемикалија кпристећи се пснпвним прпцесима кап щтп су термалнп 
крекираое и дестилација. Излазни прпизвпди тих прпцеса су пбишнп пдвпјени хемијски елементи или 
пдвпјена хемијска једиоеоа. 
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Овај разред укљушује: 
 прпизвпдоу хемијских елемената (псим индустријских гаспва и базних метала) 

 прпизвпдоу непрганских киселина, псим азптне киселине 

 прпизвпдоу база у шврстпм стаоу (алкала), базних птппина ( впдених раствпра натријум и 
калијум хидрпксида) и других непрганских база, псим ампнијака 

 прпизвпдоу псталих непрганских једиоеоа 

 пржеое пирита гвпжђа 

 прпизвпдоу дестилпване впде 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 пбпгаћиваое руда уранијума и тпријума 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу индустријских гаспва, види 20.11 

 прпизвпдоу азптних минералних ђубрива и азптних једиоеоа, види 20.15 

 прпизвпдоу ампнијака, види 20.15 

 прпизвпдоу ампнијум хлприда, види 20.15 

 прпизвпдоу нитрата и калијум нитрата, види 20.15 

 прпизвпдоу ампнијум карбпната, види 20.15 

 прпизвпдоу арпматишне дестилпване впде, види 20.53 

 прпизвпдоу базних метала, види пбласт 24 

 
20.14 Прпизвпдоа псталих пснпвних прганских хемикалија 
 
Овај разред пбухвата прпизвпдоу хемикалија кпристећи се базним прпцесима кап щтп су термалнп 
крекираое и дестилација. Излазни прпизвпди тих прпцеса су пбишнп пдвпјени хемијски елементи или 
пдвпјена хемијска једиоеоа. 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу базних прганских хемикалија: 
- засићени и незасићени ациклишни угљикпвпдпници 
- засићени и незасићени циклишни угљикпвпдпници 
- ациклишни и циклишни алкпхпли, укљушујући и синтетишки алкпхпл 
- мпнпкарбпнске и ппликарбпнске киселине, укљушујући сирћетну киселину 
- пстала једиоеоа са кисепнишкпм группм, укљушујући алдехиде, кетпне, хинпне и 

прганска једиоеоа са двпјним или ппликисепнишким групама 
- синтетишки глицерпл 
- прганска једиоеоа са азптнпм группм, укљушујући амине 
- ферментацију щећерне трске, репе, жита и слишнпг за прпизвпдоу алкпхпла и естера 

(бипгпривп) 
- пстала прганска једиоеоа, укљушујући и прпизвпде суве дестилације дрвета (нпр. 

дрвени угаљ) итд. 

 прпизвпдоу синтетишких арпматишних прпизвпда 

 дестилацију угљенпг катрана 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу пластишних маса у примарним пблицима, види 20.16 

 прпизвпдоу синтетишкпг каушука у примарним пблицима, види 20.17 

 прпизвпдоу сирпвпг глицерина, види 20.41 

 прпизвпдоу прирпдних етеришних уља, види 20.53 

 прпизвпдоу салицилне и О- ацетилсалицилне киселине, види 21.10 

 
 

140



Структура КД БиХ 2010 са објашњењима 

 
 

20.15 Прпизвпдоа вјещташких ђубрива и азптних једиоеоа 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу вјещташких ђубрива: 
- прпста или слпжена азптна, фпсфпрна или калијумпва вјещташка ђубрива 
- уреа, сирпви прирпдни фпсфати и сирпве прирпдне калијумпве спли 

 прпизвпдоу азптних једиоеоа: 
- азптна киселина и сулфпазптне киселине, ампнијак, ампнијум хлприд, нитрити и 

нитрати калијума 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 прпизвпдоу земље за цвијеће са тресетпм кап главним састпјкпм 

 прпизвпдоу земље за цвијеће, мјещавину прирпдне земље, пијеска, глине (илпваше) и 
минерала 

 
Овај разред искључује: 

 вађеое гуана, види 08.91 

 прпизвпдоу агрпхемијских прпизвпда кап щтп су пестициди, види 20.20 

 
20.16 Прпизвпдоа пластишних маса у примарним пблицима 
 
Овај разред пбухвата прпизвпдоу смпле, пластишних маса и невулканизпваних термппластишних 
еластпмера, кап и мјещавина и смјеса смпле на кприснишкпј бази и прпизвпдоу некприснишких 
синтетишких смпла. 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу пластишних маса у примарним пблицима: 
- пплимери, укљушујући и пплимере пд етилена, прппилена, стирена, винилхлприда, 

винилацетата и акрилата 
- пплиамиди 
- фенплне и еппксидне смпле и пплиуретани 
- алкидне и пплиестерске смпле и пплиетри 
- силикпни 
- измјеоиваши јпна на бази пплимера 

 
Овај разред такпђе укљушује: 

 прпизвпдоу целулпзе и оених хемијских деривата 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу вјещташких и синтетишких влакана, филамената и предива, види 20.60 

 рециклажа (исјецаое) пластишних прпизвпда, види 38.32 

 
20.17 Прпизвпдоа синтетишкпг каушука у примарним пблицима 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу синтетишкпг каушука у примарним пблицима (или у пблику плпша, листпва и 
трака): 

- синтетишки каушук 
- фактис 

 прпизвпдоу мјещавина синтетишкпг каушука, прирпднпг каушука и каушука слишнпг гуми (нпр. 
балата) 
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20.2 Прпизвпдоа пестицида и других хемијских прпизвпда за ппљппривреду 
 
20.20 Прпизвпдоа пестицида и других хемијских прпизвпда за ппљппривреду 
 

Овај разред укљушује: 
 прпизвпдоу инсектицида, рпдентицида, фунгицида, хербицида, акарицида, средстава 

прптив пужева, бипцида 

 прпизвпдоу средстава прптив клијаоа и средстава за регулисаое раста биљака 

 прпизвпдоу средстава за дезинфекцију (за ппљппривредне и друге сврхе) 

 прпизвпдоу других агрпхемијских прпизвпда д.н. 
 

Овај разред искључује: 
 прпизвпдоу вјещташких ђубрива и азптних једиоеоа, види 20.15 

  

20.3 Прпизвпдоа бпја, лакпва и слишних премаза, графишких бпја и китпва 
 
20.30 Прпизвпдоа бпја, лакпва и слишних премаза, графишких бпја и китпва 
 

Овај разред укљушује: 
 прпизвпдоу бпја, лакпва, емајла и лак-бпја 

 прпизвпдоу припремљених пигмената и средстава за бпјеое, ппацифијената и кплпраната 

 прпизвпдоу стакластпг емајла, глазура, енгпба (превлака) и слишних препарата 

 прпизвпдоу китпва 

 прпизвпдоу заптивних смјеса (смјеса за пуоеое) и слишних неватрпсталних препарата за 
заптиваое (пуоеое) и ппврщинскп пблагаое (китпви и др.) 

 прпизвпдоу слпжених прганских раствараша и разрјеђиваша 

 прпизвпдоу припремљених средстава за скидаое бпја, лакпва и др. 

 прпизвпдоу графишких бпја 
 

Овај разред искључује: 
 прпизвпдоу бпја и пигмената, види 20.12 

 прпизвпдоу тинте за писаое и цртаое, види 20.59 
 

20.4 Прпизвпдоа сапуна и детерчената, препарата за шищћеое и пплираое, 
  парфема и тпалетних препарата 
 

20.41 Прпизвпдоа сапуна и детерчената, препарата за шищћеое и пплираое 
 

Овај разред укљушује: 
 прпизвпдоу прганских ппврщински активних супстанци 

 прпизвпдоу папира, вате, филца итд., пресвушених или прекривених сапунпм или 
детерчентпм 

 прпизвпдоу сирпвпг глицерина 

 прпизвпдоу сапуна, псим кпзметишкпг сапуна 

 прпизвпдоу ппврщински активних препарата: 
- пращкпви за праое, у шврстпм и тешнпм стаоу и детерченти 
- препарати за праое ппсуђа 
- пмекщиваши за текстил 

 прпизвпдоу препарата за шищћеое и пплираое: 
- препарати за парфемисаое и дезпдприсаое прпстприја 
- вјещташки впскпви и препарати на бази впскпва 
- пплитура и крема за кпжу 
- пплитура и крема за дрвп 
- пплитура за карпсерије, стаклп и метал 
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- пасте и пращкпви за шищћеое (уклаоаое маснпћа), пплираое укљушујући папир, вату 
итд. кпјима су пресвушени или прекривени 

 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу пдвпјених, хемијски дефинисаних једиоеоа, види 20.13, 20.14 

 прпизвпдоу глицерина кпји је синтетизпван из нафтних прпизвпда, види 20.14  

 прпизвпдоу кпзметишкпг сапуна, види 20.42 

 
20.42 Прпизвпдоа парфема и тпалетних препарата 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу парфема и тпалетних препарата: 
- парфема и тпалетне впде 
- препарати за уљепщаваое и щминкаое 
- препарати за ппјашаваое пигментације при суншаоу и препарати за защтиту пд сунца 
- препарати за маникир и педикир 
- щамппни, лакпви за кпсу, препарати за кпврчаое и исправљаое кпсе 
- пасте за зубе и препарати за пралну хигијену, укљушујући и препарате за 

пришврщћиваое зубних прптеза 
- препарати за бријаое, укљушујући препарате прије и ппслије бријаоа 
- дезпдпранси и спли за купаое 
- депилатпри и др. 

 прпизвпдоу кпзметишких сапуна 
 
Овај разред искључује: 

 вађеое и рафинисаое прирпдних етеришних уља, види 20.53 
  

20.5 Прпизвпдоа псталих хемијских прпизвпда 
 
Ова грана пбухвата прпизвпдоу експлпзивних и пирптехнишких прпизвпда, љепила, етеришних уља и 
других хемијских прпизвпда, нпр. хемијске прпизвпде кпји се кпристе при изради фптпграфија 
(укљушујући филмпве и папир псјетљив на свјетлп), желатине и препарате кпмппзитне дијагнпстике 
итд. 
 
20.51 Прпизвпдоа експлпзива 
 

Овај разред укљушује: 
 прпизвпдоу прппулзивнпг праха (барута) 

 прпизвпдоу експлпзива и пирптехнишких материјала, укљушујући ударне капсуле, 
детпнатпре, сигналне ракете итд. 

 

Овај разред такпђе укљушује: 
 прпизвпдоу щибица 

 
20.52 Прпизвпдоа љепила 
 

Овај разред укљушује: 
 прпизвпдоу љепила и средстава за лијепљеое, укљушујући љепила и средства за лијепљеое 

на бази каушука и гуме 
 

Овај разред искључује: 
 прпизвпдоу желатина и оегпвих деривата, види 20.59 
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20.53 Прпизвпдоа етеришних уља 
 

Овај разред укљушује: 
 прпизвпдоу екстраката из прирпдних арпматишних прпизвпда 

 прпизвпдоу резинпида 

 прпизвпдоу мјещавина етеришних мирисних уља за упптребу у прпизвпдои парфема или 
прехрамбених прпизвпда 

 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу синтетишких арпматишних прпизвпда, види 20.14 

 прпизвпдоу парфема и тпалетних препарата, види 20.42 

 
20.59 Прпизвпдоа псталих хемијских прпизвпда, д. н. 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу фптпграфских плпша, филмпва, папира и других на свјетлпст псјетљивих и 
непсвјетљених материјала д.н. 

 прпизвпдоу хемијских препарата за фптпграфске сврхе 

 прпизвпдоу желатина и оегпвих прпизвпда 

 прпизвпдоу разлишитих хемијских прпизвпда: 
- пептпни и оихпви деривати и друге прптеинске супстанце и оихпви деривати 
- хемијски мпдификпвана уља и масти 
- средства за дпврщаваое текстила и кпже 
- прахпви и пасте за тврдп и мекп лемљеое, брущеое и завариваое 
- средства за пдмащћиваое (шищћеое) метала 
- припремљени адитиви за цемент 
- активни угаљ, дпдаци (адитиви) уљима за ппдмазиваое, припремљени акцелератпри 

(убрзиваши) за гуму, катализатпри и други хемијски прпизвпди за упптребу у индустрији 
- антидетпнатпри, антифризпрепарати 
- тешнпсти за хидраулишке пренпсе 
- слпжени лабпратпријски и дијагнпстишки реагенси 

 
Овај разред такпђе укљушује: 

 прпизвпдоу мастила и туща за писаое и цртаое 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу хемијски дефинисаних прпизвпда у великпј кплишини, види 20.13, 20.14 

 прпизвпдоу дестилпване впде, види 20.13 

 прпизвпдоу псталих базних прганских хемикалија, види 20.14 

 прпизвпдоу мастила за щтампаое, види 20.30 

 прпизвпдоу средстава за лијепљеое кпји су базирани на асфалту, види 23.99 

 

20.6 Прпизвпдоа вјещташких влакана 
 
20.60 Прпизвпдоа вјещташких влакана 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу синтетишких и вјещташких дугих влакана (филамената) 

 прпизвпдоу синтетишких и вјещташки сјешених влакана, невлашених, нешещљаних нити на 
други нашин припремљених за предеое 

 прпизвпдоу синтетишких и вјещташких једнпжишаних (филамент) предива, укљушујући и 
предивп виспке шврстине и текстурисанп предивп 

 прпизвпдоу синтетишких и вјещташких мпнпфиламената или трака 
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Овај разред искључује: 
 предеое синтетишких и вјещташких влакана, види 13.10 

 прпизвпдоу предива израђених пд вјещташких влакана, види 13.10 
  

21 Прпизвпдоа пснпвних фармацеутских прпизвпда и фармацеутских 

        препарата 
  
Ова пбласт пбухвата прпизвпдоу пснпвних фармацеутских прпизвпда и препарата.  
 
Истп такп је пбухваћена прпизвпдоа хемијских и биљних прпизвпда за медицинске сврхе. 
 

21.1 Прпизвпдоа пснпвних фармацеутских прпизвпда 
  

21.10 Прпизвпдоа пснпвних фармацеутских прпизвпда 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу медицински активних супстанци кпје се кпристе у прпизвпдои лијекпва збпг 
оихпвих фармакплпщких пспбина: антибиптици, пснпвни витамини, салицилне и О-
ацетисалицилне киселине итд. 

 прераду крви 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 прпизвпдоу хемијски шистпг щећера 

 прераду жлијезда и прпизвпдоу екстракта из жлијезда 

 

21.2 Прпизвпдоа фармацеутских препарата 
 
21.20 Прпизвпдоа фармацеутских препарата 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу лијекпва: 
- антисеруми и друге фракције крви 
- вакцине 
- разлишити лијекпви, укљушујући хпмеппатске препарате 

 прпизвпдоу хемијских кпнтрацептивних средстава за сппљащоу упптребу и хпрмпнских 
кпнтрацептивних препарата 

 прпизвпдоу медицинских дијагнпстишких препарата, укљушујући тестпве за труднпћу 

 прпизвпдоа радипактивних (у живпм прганизму) дијагнпстишких супстанци 

 прпизвпдоу биптехнплпщких фармацеутских прпизвпда 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 прпизвпдоу медицински импрегнисане вате, газе, завпја, бандажнпг материјала, хирурщкпг 
кетгута (цријева) и др. 

 припрему биљних прпизвпда (дрпбљених, спртираних, мљевених) за фармацеутске сврхе 
  
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу биљних екстраката (метвице, спприща, камилице итд.), види 10.83 

 прпизвпдоу пуоеоа за зубарствп и прпизвпдоу стпматплпщкпг цемента, види 32.50 

 прпизвпдоу цемента за рекпнструкцију кпсти, види 32.50 

 прпизвпдоу хирущких пгрташа, види 32.50 

 тргпвину на великп фармацеутским прпизвпдима, види 46.46 

 тргпвину на малп фармацеутским прпизвпдима, види 47.73 

 истраживаое и развпј за пптребе фармацеутских и биптехнплпщких прпизвпда, види 72.1 
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 пакпваое фармацеутских прпизвпда, види 82.92 

 

22 Прпизвпдоа прпизвпда пд гуме и пластишних маса 
 
Ова пбласт пбухвата прпизвпдоу прпизвпда пд гуме и прпизвпда пд пластишних маса, а 
карактеристишна је пп сирпвинама кпје се кпристе у прпизвпднпм прпцесу. Међутим,  није сва 
прпизвпдоа кпја кпристи пве сирпвине разврстана у пквиру дјелатнпсти из пве пбласти. 
 

22.1 Прпизвпдоа прпизвпда пд гуме 
 
Ова грана пбухвата прпизвпдоу прпизвпда пд гуме. 
 
22.11 Прпизвпдоа сппљащоих и унутращоих гума за впзила; прптектпваое  
 сппљащоих гума за впзила 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу сппљащоих гума за мптпрна впзила, ппрему, ппкретне мащине, авипне, 
играшке, намјещтај и друге пптребе: 

- пнеуматске гуме 
- шврсте или пуне гуме 

 прпизвпдоу унутращоих гума 

 прпизвпдоу прпмјенљивих дијелпва за сппљащое гуме, пбпда (щтитника) гуме, 
прпфилисаних трака за прптектпваое сппљащоих гума итд. 

 репрпизвпдоа и прптектпваое сппљащоих гума 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу цријева за ппправку гуме, види 22.19 

 ппправку гума и цријева, ппдещаваое или мијеоаое, види 45.20 
  

22.19 Прпизвпдоа псталих прпизвпда пд гуме 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу псталих прпизвпда пд прирпднпг или синтетишкпг каушука, невулканизпване, 
вулканизпване или тврде гуме: 

- гумене плпше, листпви, траке, щипке, ппдлпжци и други прпфилисани пблици 
- цијеви, цријева и щмркпви 
- трансппртне траке, пренпсни и ппгпнски каищи (ппјасеви) пд гуме 
- предмети пд гуме за хигијенске сврхе кап щтп су средства за кпнтрацепцију, вјещташке 

груди, бпце за тпплу впду итд. 
- гумени пдјевни предмети (самп акп су залијепљени заједнп, а не сащивени) 
- гумени дијелпви дпое стране ципеле и пстали гумени дијелпви пбуће 
- гумене нити и каблпви 
- гумиранп предивп и тканине 
- гумени прстенпви, прирубнице и заптиваши 
- гумене пблпге за ваљке 
- гумени дущеци за надуваваое 
- балпни за надуваваое 

 прпизвпдоу гумених шетки 

 прпизвпдоу ппклппаца пд тврде гуме на парним цјевпвпдима 

 прпизвпдоу шещљева, укпсница, увијаша за кпсу и слишних предмета пд тврде гуме 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 прпизвпдоу гумених материјала за ппправку 

 прпизвпдоу импрегнисаних текстилних тканина, кпје су пблпжене, ппкривене или 
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ламинисане са гумпм, гдје је главни састав гума 

 прпизвпдоу гумених дущека за впдене кревете 

 прпизвпдоу гумених капа за купаое и кецеља 

 прпизвпдоу гумених кпстима за купаое и рпнилашких пдијела 

 прпизвпдоу гумених секси предмета 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу кпрд тканина за прпизвпдоу сппљащоих гума, види 13.96 

 прпизвпдоу пдјевних предмета пд еластишних тканина, види 14.14, 14.19 

 прпизвпдоу гумене пбуће, види 15.20 

 прпизвпдоу љепила и средстава за лијепљеое на бази каушука и гуме, види 20.52 

 прпизвпдоу прпфилисаних трака тј. прпмјенљивих дијелпва за прптектпваое сппљащоих 
гума, види 22.11 

 прпизвпдоу сплавпва и шамаца на надуваваое, види 30.11, 30.12 

 прпизвпдоу непресвушених мадраца пд пјенасте гуме, види 31.03 

 прпизвпдоу гумених сппртских реквизита, псим пдјеће, види 32.30 

 прпизвпдоу гумених игара и играшака (укљушујући дјешије базене, дјешије брпдпве на 
надуваваое, гумене живптиое на надуваваое, лппте и слишнп), види 32.40 

 дпбијаое гуме из искприщћених сппљащоих гума за прпизвпдоу секундарних сирпвина, 
види 38.32 

  

22.2 Прпизвпдоа прпизвпда пд пластишних маса 
 
Ова грана пбухвата прераду нпве или старе (тј. рециклисане) пластишне смпле у међупрпизвпде или 
финалне прпизвпде, кпристећи се прпцесима кап щтп су кпмпресијскп мпделпваое; екструзијскп 
мпделпваое, мпделпваое убризгаваоем, мпделпваое дуваоем и ливаоем. За већину пвих метпда 
прпизвпдни прпцес је такав да мпже ппслужити за прпизвпдоу разнпврсних прпизвпда. 
 
22.21 Прпизвпдоа плпша, листпва, цијеви и прпфила пд пластишних маса 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу пплупрпизвпда пд пластишних маса: 
- пластишне плпше, листпви, блпкпви, филмпви, фплије, траке итд. (сампљепљиве или не) 

 прпизвпдоу гптпвих прпизвпда пд пластишних маса: 
- пластишне цијеви, цријева и щмркпви и прибпр за цијеви и цријева и оихпвп спајаое 
- целпфански филмпви и листпви 

 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу пластишних маса у примарним пблицима, види 20.16 

 прпизвпдоу предмета пд синтетишкпг или прирпднпг каушука и гуме, види 22.1 

 
22.22 Прпизвпдоа амбалаже пд пластишних маса 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу предмета пд пластишних маса за пакпваое рпбе: 
- пластишне кесе, вреће, канистери, кутије, сандуци, пплетене бпце, бпце и др. 

 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу путних предмета (кпфера и рушних тпрби) пд пластишних маса, види 15.12 
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22.23 Прпизвпдоа прпизвпда за грађевинарствп пд пластишних маса 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоа прпизвпда за грађевинарствп пд пластишних маса: 
- пластишна врата, прпзпри, рампви, капци, жалузине, лајсне за ппд и др. 
- танкпви и резервпари 
- ппдне, зидне или плафпнске пблпге пд пластишних маса у пблику рплни или плпшица 

итд. 
- санитарни предмети пд пластишних маса кап щтп су каде, тущ-каде, умивапници, 

клпзетске щпље, впдпкптлићи итд. 

 прпизвпдоу савитљивих ппдних ппкриваша кап щтп су винил, линплеум итд. 

 прпизвпдоу вјещташкпг камена (нпр. вјещташкпг мермера) 

 
22.29 Прпизвпдоа псталих прпизвпда пд пластишних маса 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу стпнпг и кухиоскпг ппсуђа и предмета за тпалет пд пластишних маса 

 прпизвпдоу разнпврсних прпизвпда пд пластишних маса: 
- пластишне щљемпве, изплаципни прибпр, дијелпви прибпра за расвјетну ппрему, 

канцеларијска и щкплска ппрема, пдјевни предмети (самп акп су залијепљени заједнп, 
а не сащивени), прибпр за намјещтај, статуе, пренпсни и ппгпнски каищи (ппјасеви), 
пластишни ппдлпщци, сампљепљиве пластишне траке, пластишни дијелпви пбуће 
(пптпетице), пбућарски калупи, пластишни држаши за цигаре и цигарете, шещљеви, 
пластишни увијаши за кпсу, пластишни нпвитети итд. 

 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу путних предмета (кпфера ирушних тпрби) пд пластишних маса, види 15.12 

 прпизвпдоу пбуће пд пластишних маса, види 15.20 

 прпизвпдоу намјещтаја пд пластишних маса, види 31.01, 31.02, 31.09 

 прпизвпдоу непресвушених мадраца пд пјенастих пластишних маса, види 31.03 

 прпизвпдоу сппртских реквизита пд пластишних маса, види 32.30 

 прпизвпдоу игара и играшака пд пластишних маса, види 32.40 

 прпизвпдоу медицинскпг и зубарскпг прибпра пд пластишних маса, види 32.50 

 прпизвпдоу пптишких елемената пд пластишних маса, види 32.50 

 прпизвпдоу пластишних кацига и пстале лишне безбиједнпсне ппреме пд пластишних маса, 
види 32.99 

 

23 Прпизвпдоа псталих прпизвпда пд неметалних минерала 
 
Ова пбласт пбухвата прпизвпдне дјелатнпсти пд кпјих се свака пднпси на ппјединашну супстанцу 
минералнпг ппријекла, пд сирпвина дп гптпвих прпизвпда. Ова пбласт пбухвата прпизвпдоу стакла и 
прпизвпда пд стакла ( нпр. равнп стаклп, щупље стаклп, влакна, технишку рпбу пд стакла итд.), затим 
прпизвпдоу керамишких прпизвпда, плпшица, прпизвпда пд пешене глине и прпизвпдоу цемента и 
пешенпг гипса.  
 
Прпизвпдоа пбликпванпг, гптпвпг и пбрађенпг камена и псталих минералних прпизвпда пбухваћена 
је у пвпј пбласти. 
 

23.1 Прпизвпдоа стакла и прпизвпда пд стакла 
 
Ова грана пбухвата стаклп у свим пблицима, израђенп билп кпјпм врстпм прпизвпднпг прпцеса, кап и 
предмета пд стакла. 
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23.11 Прпизвпдоа равнпг стакла 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу равнпг стакла, укљушујући и армиранп, пбпјенп или матиранп равнп стаклп 

 
23.12 Пбликпваое и пбрада равнпг стакла 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу каљенпг или слпјевитпг (ламинисанпг) равнпг стакла 

 прпизвпдоу стаклених пгледала 

 прпизвпдоу вищеслпјних зидних елемената за изплацију пд стакла 

 
23.13 Прпизвпдоа щупљег стакла 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу бпца и другпг амбалажнпг стакла или кристалнпг стакла 

 прпизвпдоу шаща за пиће и других прпизвпда за дпмаћинствп пд стакла или кристалнпг 
стакла 

 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу играшака пд стакла, види 32.40 

 
23.14 Прпизвпдоа влакана пд стакла 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу стаклених влакана, укљушујући стаклену вуну и неткане прпизвпде пд стаклених 
влакана 

 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу тканих тканина пд стаклених предива, види 13.20 

 прпизвпдоу каблпва пд пптишких влакана за  пренпс ппдатака или за пренпс слика "уживп", 
види 27.31 

 
23.19 Прпизвпдоа и пбрада псталпг стакла укљушујући технишке прпизвпде пд стакла 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу прпизвпда пд стакла за лабпратпријске, хигијенске или фармацеутске сврхе  

 прпизвпдоу стакла за рушне и пстале сатпве, пптишкпг стакла и пптишких елемената кпји нису 
пптишки пбрађени 

 прпизвпдоу предмета пд стакла за израду бижутерије 

 прпизвпдоу изплатпра и изплаципнпг прибпра пд стакла 

 прпизвпдоу кугли за свјетиљке пд стакла 

 прпизвпдоу фигурица пд стакла 

 прпизвпдоу блпкпва за ппплпшаваое и пблагаое пд стакла 

 прпизвпдоу щипки и цијеви пд стакла 
  
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу пптишких дпрађених елемената, види 26.70 

 прпизвпдоу щприца за иоекције и пстале медицинскп-лабпратпријске ппреме, види 32.50 
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23.2 Прпизвпдоа ватрпсталних прпизвпда 
 
23.20 Прпизвпдоа ватрпсталних прпизвпда 
 
Овај разред пбухвата међупрпизвпде пд неметалних минерала кпји су дпбијени вађеоем пијеска, 
щљунка, камена или глине. 
 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу ватрпсталнпг малтера и бетпна 

 прпизвпдоу ватрпсталних прпизвпда пд керамике: 
- термпизплаципни керамишки прпизвпди пд силикатнпг фпсилнпг бращна 
- ватрпстална ппека, блпкпви, цријеппви итд. 
- ватрпсталне керамишке ретпрте, лпнци, муфпви, изливници (испусти), цијеви, цријева и 

др. 

 прпизвпдоу ватрпсталних предмета на бази магнезита, дплпмита и хрпмита 

 

23.3 Прпизвпдоа прпизвпда пд пешене глине за грађевинарствп 
 
23.31 Прпизвпдоа плпшица и ппдних плпша пд керамике 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу неватрпсталних керамишких зидних плпшица, мпзаик кпцкица и др. 

 прпизвпдоу неватрпсталних ппдних плпшица, те плпша и плпшица за ппплпшаваое и 
пблагаое пд керамике 

 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу вјещташкпг камена (нпр. вјещташкпг мермера), види 22.23 

 прпизвпдоу ватрпсталних прпизвпда пд керамике, види 23.20 

 прпизвпдоу ппеке и крпвнпг цријепа пд керамике, види 23.32 
  

23.32 Прпизвпдоа ппеке, цријепа и псталих прпизвпда пд пешене глине за  
 грађевинарствп 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу неватрпсталнпг грађевинскпг материјала пд пешене глине: 
- прпизвпдоу керамишке ппеке, крпвнпг цријепа, капа и цијеви за димоаке, друге 

цијеви, пдвпди и др. 

 прпизвпдоу ппдних блпкпва пд пешене глине 

  
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу ватрпсталних прпизвпда пд керамике, види 23.20 

 прпизвпдоу неватрпсталних прпизвпда пд керамике, кпји се не упптребљавају у 
грађевинарству, види 23.4 

  

23.4 Прпизвпдоа псталих прпизвпда пд ппрцeлана и керамике 
 
Ова грана пбухвата прпизвпдоу финалних прпизвпда кпји се дпбијају вађеоем неметалних минерала 
кап щтп су пијесак, щљунак или глина. 
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23.41 Прпизвпдоа прпизвпда за дпмаћинствп и украсних предмета пд керамике 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу стпнпг ппсуђа пд керамике и других прпизвпда за дпмаћинствп или тпалет пд 
керамике 

 прпизвпдоу статуа и других украсних предмета пд керамике 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу предмета пд керамике за израду бижутерије, види 32.13 

 прпизвпдоу играшака пд керамике, види 32.40 

 
23.42 Прпизвпдоа санитарне ппреме пд керамике 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу санитарне ппреме пд керамике кап щтп су нужници, каде, бидеи, впдпкптлићи 
итд. 

 прпизвпдоу псталпг намјещтаја пд керамике 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу ватрпсталних прпизвпда пд керамике, види 23.20 

 прпизвпдоу грађевинских прпизвпда пд керамике, види 23.3 
  

23.43 Прпизвпдоа изплатпра и прибпра пд керамике за изплацију 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу електришних изплатпра и прибпра за изплацију пд керамике 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу ватрпсталних прпизвпда пд керамике, види 23.20 
  

23.44 Прпизвпдоа псталих технишких прпизвпда пд керамике 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу керамишких и феритних магнета 

 прпизвпдоу предмета пд керамике за лабпратпријске, хемијске и индустријске сврхе 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу вјещташкпг камена (нпр. вјещташкпг мермера), види 22.23 

 прпизвпдоу ватрпсталних прпизвпда пд керамике, види 23.20 

 прпизвпдоу грађевинскпг материјала пд керамике, види 23.3 
  

23.49 Прпизвпдоа псталих прпизвпда пд керамике 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу лпнаца, судпва и слишних прпизвпда пд керамике кпји се кпристе за пренпщеое 
или пакпваое прпизвпда 

 прпизвпдоу прпизвпда пд керамике кпји нису класификпвани на другпм мјесту 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу уградне санитарне керамике, види 23.42 

 прпизвпдоу вјещташких зуба, види 32.50 
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23.5 Прпизвпдоа цемента, креша и гипса 
 
23.51 Прпизвпдоа цемента 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу клинкера и хидраулишнпг цемента, укљушујући и ппртландцемент, 
алуминијумски (тппљени) цемент, цемент пд щљаке и суперфпсфатни цемент 

 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу ватрпсталнпг малтера и бетпна, види 23.20 

 прпизвпдоу гптпве и суве бетпнске смјесе и малтера, види 23.63, 23.64 

 прпизвпдоу прпизвпда пд цемента, види 23.69 

 прпизвпдоу цемента кпји се упптребљава у зубарству, види 32.50 
   

23.52 Прпизвпдоа креша и гипса 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу негащенпг, гащенпг и хидраулишкпг креша 

 прпизвпдоу калцинисанпг (пешенпг) гипса или калцинисанпг (пешенпг) сулфата 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 прпизвпдоу калцинисанпг (пешенпг) дплпмита 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу прпизвпда пд гипса, види 23.62, 23.69 

 

23.6 Прпизвпдоа прпизвпда пд бетпна, цемента и гипса 
 
23.61 Прпизвпдоа прпизвпда пд бетпна за грађевинарствп 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу ливеоем пбликпваних прпизвпда пд бетпна, цемента или предмета пд 
вјещташкпг камена кпји се упптребљавају у грађевинарству: 

- цријеп, плпше за ппплпшаваое, цигле, греде, плпше, панеле, цијеви, стубпве, испуне итд. 

 прпизвпдоу префабрикпваних мпнтажних грађевинских елемената за виспкпградоу и 
нискпградоу пд цемента, бетпна или вјещташкпг камена 

 
23.62 Прпизвпдоа прпизвпда пд гипса за грађевинарствп 
  
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу прпизвпда пд гипса кпји се упптребљавају у грађевинарству 
- блпкпви (табле), плпше, панели итд. 

 
23.63 Прпизвпдоа гптпве бетпнске смјесе 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу гптпве и суве бетпнске смјесе и малтера 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу ватрпсталнпг цемента, види 23.20 
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23.64 Прпизвпдоа малтера 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу малтера у праху 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу ватрпсталнпг малтера, види 23.20 

 прпизвпдоу суве бетпнске смјесе и малтера, види 23.63 

 
23.65 Прпизвпдоа влакнастих зацементираних прпизвпда (фибрпцемента) 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу грађевинскпг материјала пд биљних супстанци (дрвена вуна, слама, трстика, 
рпгпз) кпје су аглпмерисане цементпм, гипспм или другим минералним везивима 

 прпизвпдоу прпизвпда пд азбестнпг цемента, целулпзнпг фибрпцемента и слишних влакана: 
- таласасте и дуге плпше, панеле, цријеппве, цијеви, цријева, резервпаре, плуке, кприта, 

щпље, ппсуде, намјещтај, рампве прпзпра итд. 

 
23.69 Прпизвпдоа псталих прпизвпда пд бетпна, гипса и цемента 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу псталих прпизвпда пд бетпна, гипса, цемента или вјещташкпг камена: 
- статуе, намјещтај, предмети са плитким и виспким рељефпм, вазе, ппсуде за цвијеће 

итд. 

 

23.7 Сјешеое, пбликпваое и пбрада камена 
 
23.70 Сјешеое, пбликпваое и пбрада камена 
 
Овај разред укљушује: 

 сјешеое, пбликпваое и пбраду камена кпји се упптребљава у грађевинарству, на грпбљима, 
у изградои путева, за ппкриваое крпвпва итд. 

 прпизвпдоу намјещтаја пд камена 
 
Овај разред искључује: 

 радпве кпји се пбављају у каменплпмима кап щтп је груба пбрада камена, види 08.11 

 прпизвпдоу млинскпг камена, бруснпг камена и слишних прпизвпда, види 23.9 
 

23.9 Прпизвпдоа брусних прпизвпда и прпизвпда пд неметалних минерала, д. н. 
 
Ова грана пбухвата прпизвпдоу брусних прпизвпда и прпизвпда пд неметалних минерала. 
 
23.91 Прпизвпдоа брусних прпизвпда 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу млинскпг камена, камена за пщтреое и пплираое, прирпдних или вјещташких 
абразивних прпизвпда, укљушујући и абразивне прпизвпде на мекпј ппдлпзи (нпр. брусни 
папир) 

 
23.99 Прпизвпдоа псталих прпизвпда пд неметалних минерала, д.н. 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу фрикципних материјала и немпнтираних прпизвпда пд тих материјала, на 
ппдлпзи пд минералних супстанци или пд целулпзе 
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 прпизвпдоа минералних изплаципних материјала: 
- вуна пд щљакe, камена вуна и слишне минералне вуне, листасти вермикулит, 

експандпвана глина и слишни материјали за тпплптну и звушну изплацију или 
апспрпцију звука 

 прпизвпдоу прпизвпда пд разнпврсних  минералних материјала: 
- пбрађен лискун и прпизвпди пд  лискуна, тресета, графита (псим електришних 

материјала) итд. 

 прпизвпдоу прпизвпда пд асфалта или слишнпг материјала нпр., љепила базирана на 
асфалту, тресет пд катрана итд. 

 прпизвпдоу влакана и прпизвпда пд карбпна и графита (псим електрпда и електришних 
апликација) 

 прпизвпдоу вјещташкпг кпрунда 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу стаклене вуне и нетканих прпизвпда пд стаклене вуне, види 23.14 

 прпизвпдоу електрпда пд графита, види 27.90 

 прпизвпдоу заптиваша пд карбпна или графита, види 28.29 
  

24 Прпизвпдоа базних метала 
 
Ова пбласт пбухвата дјелатнпсти тппљеоа и/или рафинисаоа метала пд гвпжђа и пбпјених метала, а 
дпбијају се из руда, кпмада или пстатака, при шему се кпристе технике електрпметалургије или друге 
технике металурщкпг прпцеса.  
 
Ова пбласт истп такп пбухвата прпизвпдоу металних легура и пјашаних легура, суперлегура кпје се 
дпбијају дпдаваоем других хемијских елемената шистим металима. Прпизвпд тппљеоа и рафинисаоа 
пбишнп је у фпрми кпмада, кпји се даље кпристе за пбраду ваљаоем, вушеоем и извлашеоем какп би 
се дпбили прпизвпди кап щтп су лимпви, плпше, траке, щипке, цијеви, жица, цријева и щупљи 
прпфили; или у растппљенпј фпрми какп би се израдили ливеоем пдливци и други метални 
прпизвпди пд базних метала. 
 

24.1 Прпизвпдоа сирпвпг гвпжђа, шелика и ферплегура 
 
Ова грана пбухвата дјелатнпсти кап щтп су прпизвпдоа тј. директнп претвараое руде гвпжђа у сирпвп 
гвпжђе, у растппљенпм или шврстпм стаоу, затим прпизвпдоу шелика пд сирпвпг гвпжђа, те 
прпизвпдоу ферплегура и прпизвпдоу прпизвпда пд шелика. 
 
24.10 Прпизвпдоа сирпвпг гвпжђа, шелика и ферплегура 
 
Овај разред укљушује: 

 рад и прпизвпдоу прпизвпда виспких пећи, кпнвертера пд шелика и ваљапница 

 прпизвпдоу сирпвпг ливенпг гвпжђа и сјајнпг гвпжђа у кпмадима, блпкпвима и другим 
примарним пблицима 

 прпизвпдоу ферплегура 

 прпизвпдоу шелишних прпизвпда директнпм редукцијпм гвпжђа и псталих спужвастих 
прпизвпда пд гвпжђа 

 прпизвпдоу гвпжђа изузетне шистпће дпбијенпг електрплизпм или неким другим хемијским 
прпцеспм 

 тппљеое излпмљених кпмада пд гвпжђа и шелика 

 прпизвпдоу гранула и праха пд гвпжђа 

 прпизвпдоу кпмада пд шелика или псталих примарних пблика 

 прпизвпдоу пплугптпвих прпизвпда пд шелика 

 прпизвпдоу тпплп, хладнп и равнп ваљаних прпизвпда пд шелика 
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 прпизвпдоу тпплп ваљаних щипки и цијеви пд шелика 

 прпизвпдоу тпплп ваљаних птвпрених прпфила пд шелика 

 прпизвпдоу пилинг плпша пд шелика и заварених птвпрених прпфила пд шелика 

 прпизвпдоу прпизвпда пд шелика за изградоу кплпсјека (несастављене щине) 
 
Овај разред искључује: 

 хладнп вушеое щипки, види 24.31 

 

24.2 Прпизвпдоа цијеви, цријева, птвпрених прпфила и припадајуће ппреме пд  
 шелика 
 
24.20 Прпизвпдоа цијеви, цријева, птвпрених прпфила и припадајуће ппреме пд  
 шелика 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу бещавних цијеви и цријева са кружним или некружним пппрешним пресјекпм и 
непбрађених прпфила кружнпг пппрешнпг пресјека за даљу пбраду врућим ваљаоем, 
кпнтинуалним преспваоем или врућим извлашеоем или неким другим врућим ппступкпм 
прпцеса пбраде међупрпизвпда, кап щтп су, щипке или пплуге, кпје се мпгу дпбити врућим 
ваљаоем или кпнтинуалним ливеоем 

 прпизвпдоу прецизних или непрецизних бещавних цијеви и цријева врућим ваљаоем, 
кпнтинуалним преспваоем или врућим извлашеоем, за даљу пбраду, хладним извлашеоем 
и хладним ваљаоем цијеви и цријева кружнпг пппрешнпг прпфила и хладнп извлашеое самп 
цијеви и цријева некружнпг пппрешнпг пресјека и щупљих  прпфила 

 прпизвпдоу заварених цијеви и цријева, ваоскпг прешника већег пд 406.4 mm, хладнп 
прпфилисаних врућим ваљаоем равних прпизвпда (плпша) и уздужнп или спиралнп 
заварених 

 прпизвпдоу заварених цијеви и цријева, ваоскпг прешника маое или једнакп 406.4 mm 
кружнпг пппрешнпг пресјека направљених ппступкпм кпнтинуалнпг хладнпг или врућег 
пбликпваоа тј. врућим или хладним ваљаоем и извлашеоем равних прпизвпда и уздужнп 
или спиралнп заварених и прпизвпдоу цијеви некружнпг пппрешнпг пресјека направљених 
врућим или хладним пбликпваоем пд врућих или хладнп ваљаних трака, уздужнп заварених 

 прпизвпдоу прецизних заварених цијеви и цријева ваоскпг прешника маоег или једнакп 
406.4 mm  врућим или хладним пбликпваоем пд вруће или хладнп ваљане траке и уздужнп 
заварене и исппрушене кап заварене цијеви или кап даље пбрађене цијеви или цријева 
некружнпг пппрешнпг пресјека, хладним извлашеоем или хладним ваљаоем или хладним 
пбликпваоем 

 прпизвпдоу равних прирубница (ламела) и прирубница (ламела) са кпваним пбрушем кпје су 
прпизведене врућим ваљаоем равних прпизвпда пд шелика 

 прпизвпдоу цијевнпг прибпра за шепнп вареое кап щтп су кпљена и редукције (сужеоа), 
кпваоем, вруће ваљаних бещавних цијеви пд шелика 

 прпизвпдоу цијевнпг прибпра пд шелика са навпјем или другпг типа 
 

Овај разред искључује: 
 прпизвпдоу бещавних центрифугалнп ливених цијеви и цријева пд шелика, види 24.52 

  

24.3 Прпизвпдоа псталих прпизвпда примарне прераде шелика 
 

Ова грана пбухвата прпизвпдоу псталих прпизвпда хладним пбликпваоем шелика. 
 
24.31 Хладнп вушеое щипки 
 

Овај разред укљушује: 
 прпизвпдоу щипки или прпфила пд шелика хладним вушеоем, брущеоем или стругаоем 
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Овај разред искључује: 
 вушеое жице, види 24.34 

 

24.32 Хладнп ваљаое уских трака 
 

Овај разред укљушује: 
 прпизвпдоу равнп ваљаних пресвушених или непресвушених прпизвпда пд шелика у 

кптурпвима или у тракама, щирине маое пд 600 mm, хладним ваљаоем тпплп ваљаних 
равних прпизвпда или шелишних щипки 

 

24.33 Хладнп пбликпваое или савијаое прпфила 
 

Овај разред укљушује: 
 прпизвпдоу птвпрених прпфила, ппстепеним хладним пбликпваоем у ваљапницама или 

савијаоем на пресама равнп ваљаних прпизвпда пд шелика 

 прпизвпдоу хладнп пбликпваних или хладнп савијених, набраних листпва и сендвиш панела 
пресвушених шелишним листпвима 

 
24.34 Хладнп вушеое жице 
  
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу вушених жица пд шелика, хладним вушеоем жишаних щипки пд шелика 
 
Овај разред искључује: 

 вушеое щипки и шврстих прпфила пд шелика, види 24.31 

 прпизвпдоу прпизвпда пд жице, види 25.93 

 

24.4 Прпизвпдоа базних племенитих и псталих пбпјених метала 
 
24.41 Прпизвпдоа племенитих метала 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу пснпвних племенитих метала: 

- прпизвпдоу и рафинисаое непбрађених или пбрађених племенитих метала: златп, 
сребрп, платина итд. пд кпвина и пстатака 

 прпизвпдоу легура пд племенитих метала 

 прпизвпдоу пплупрпизвпда пд племенитих метала 

 пресвлашеое (патинираое) сребрпм базних метала 

 пресвлашеое (патинираое) златпм базних метала или сребра 

 пресвлашеое (патинираое) платинпм или металима платинске групе злата, сребра или 
базних метала 

 
Овај разред такпђе укљушује: 

 прпизвпдоу жице пд тих метала вушеоем 

 прпизвпдоу плпшастих листића пд племенитих метала 
 
Овај разред искључује: 

 ливеое лаких и пбпјених метала, види 24.53, 24.54 

 прпизвпдоу накита пд племенитих метала, види 32.12 

 
24.42 Прпизвпдоа алуминијума 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу алуминијума из глинице (алуминијум пксида) 
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 прпизвпдоу алуминијума електрплизпм птпадака, пстатака и старих материјала пд 
алуминијума 

 прпизвпдоу легура алуминијума 

 примарну прераду алуминијума 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 прпизвпдоу жице пд пвпг метала вушеоем 

 прпизвпдоу алуминијум пксида (глинице) 

 прпизвпдоу фплија за пакпваое пд алуминијума 

 прпизвпдоу ламината пд алуминијумске фплије кап главне кпмппненте 
 
Овај разред искључује: 

 ливеое лаких и пбпјених метала, види 24.53, 24.54 

 
24.43 Прпизвпдоа плпва, цинка и калаја 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу плпва, цинка и калаја из руда 

 прпизвпдоу плпва, цинка и калаја електрплизпм птпада, пстатака и старих материјала пд 
плпва, цинка и калаја 

 прпизвпдоу легура пд плпва, цинка и калаја 

 примарну прераду плпва, цинка и калаја 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 прпизвпдоу жице вушеоем тих метала 

 прпизвпдоу листпва пд калаја 
 
Овај разред искључује: 

 ливеое лаких и пбпјених метала, види 24.53, 24.54 

 
24.44 Прпизвпдоа бакра 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу бакра из руде 

 прпизвпдоу бакра електрплизпм птпада, пстатака и старих материјала пд бакра 

 прпизвпдоу легура бакра 

 прпизвпдоу жица и трака за псигураше пд бакра 

 примарну прераду бакра 

 прпизвпдоу жица вушеоем пвпг метала 
 
Овај разред искључује: 

 ливеое лаких и пбпјених метала, види 24.53, 24.54 

 
24.45 Прпизвпдоа псталих пбпјених метала 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу хрпма, мангана, никла и других пбпјених метала из руда или пксида 

 прпизвпдоу хрпма, мангана, никла и других пбпјених метала електрплизпм и 
алуминптермишкпм прерадпм птпада, пстатака и старих материјала пд хрпма, мангана, 
никла и других пбпјених метала 

 прпизвпдоу легура хрпма, мангана, никла итд. 

 примарну прераду хрпма, мангана, никла и других пбпјених метала 

 прпизвпдоу пплупрпизвпда ("мате") пд никла 
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Овај разред такпђе укљушује: 

 прпизвпдоу жице вушеоем тих метала 
 
Овај разред искључује: 

 ливеое лаких и пбпјених метала, види 24.53, 24.54 

 
24.46 Прерада нуклеарнпг гприва 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу метала уранијума из уранијум пксида или других руда 

 тппљеое и рафинисаое уранијума 

 

24.5 Ливеое метала 
 
Ова грана пбухвата прпизвпдоу пплупрпизвпда и разнпврсних пдливака дпбијених прпцеспм 
тппљеоа.  
 
Ова грана искључује: 

  прпизвпдоу гптпвих ливених прпизвпда кап щтп су:  

- кптлпви и радијатпри, види 25.21 

-  ливени прпизвпди за дпмаћинствп, види 25.99 

 
24.51 Ливеое гвпжђа 
 
Овај разред пбухвата дјелатнпсти ливеоа гвпжђа. 
 
Овај разред укљушује: 

 ливеое пплупрпизвпда пд гвпжђа 

 ливеое пдливака пд сивпг ливенпг гвпжђа 

 ливеое сферпидних (мпдуларних) графитних пдливака пд ливенпг гвпжђа 

 ливеое пдливака пд кпванпг (темпер) гвпжђа 

 прпизвпдоу цијеви, цријева, щупљих прпфила и прибпра пд ливенпг гвпжђа 

 
24.52 Ливеое шелика 
 
Овај разред пбухвата дјелатнпсти ливеоа шелика. 
 
Овај разред укљушује: 

 ливеое пплупрпизвпда пд шелика 

 ливеое пдливака пд шелика 

 прпизвпдоу бещавних цијеви и цријева центрифугалним ливеоем шелика 

 прпизвпдоу цијеви, цријева и прибпра пд ливенпг шелика 

 
24.53 Ливеое лаких метала 
 
Овај разред укљушује: 

 ливеое пплупрпизвпда пд алуминијума, магнезијума, титанијума, цинка итд. 

 ливеое пдливака пд лаких метала 
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24.54 Ливеое псталих пбпјених метала 
 
Овај разред укљушује: 

 ливеое пдливака пд тещких метала 

 ливеое пдливака пд племенитих метала 

 ливеое калупа пд пдливака пбпјених метала 
 

25  Прпизвпдоа гптпвих металних прпизвпда, псим мащина и ппреме 
 
Област 25 пбухвата прпизвпдоу "шистих" металних прпизвпда (кап щтп су метални дијелпви, 
кпнтејнери и кпнструкције), пбишнп пних шија је функција статишна, тј. неппкретних прпизвпда, за 
разлику пд пбласти 26-30, кпје ппкривају прпизвпдоу кпмбинпваних или састављених металних 
прпизвпда из пбласти 25 (ппнекад заједнп са псталим материјалима) у слпженије цјелине кпје раде са 
ппкретним дијелпвима, псим пних цијелина кпје су пптпунп електришне, електрпнске или пптишке.  
 
Ова пбласт истп такп пбухвата прпизвпдоу пружја и муниције.  
 
Ова област искључује: 

 специјализпване дјелатнпсти ппправке и пдржаваоа, види 33.1 

 специјализпване инсталације прпизвпда из пве пбласти у зградама, кап щтп су кптлпви за 
централнп гријаое, види 43.22 

 

25.1 Прпизвпдоа прпизвпда за металне кпнструкције 
 
Ова грана пбухвата прпизвпдоу прпизвпда за металне кпнструкције (кап щтп су метални кпстури или 
дијелпви кпнструкција). 
 
25.11 Прпизвпдоа металних кпнструкција и оихпвих дијелпва 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу металних кпнструкција и кпстура за грађевинарствп и оихпвих дијелпва 
(тпроеви, катарке, трасе, мпстпви итд.) 

 прпизвпдоу металних кпнструкција за индустријску ппрему ( кпстури за виспке пећи, ппрема 
за ппдизаое и манипулацију итд.) 

 прпизвпдоу мпнтажних зграда пд метала: 
- бараке за градилищта и други мпдуларни елементи за излпжбе итд 

 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу дијелпва за брпдске или друге бпјлере, види 25.30 

 прпизвпдоу ушврщћиваша за састављаое жељезнишких кплпсјека (сппјнп-пришврсни 
прибпр), види 25.99 

 прпизвпдоу секција за брпдпве, види 30.11 

 
25.12 Прпизвпдоа врата и прпзпра пд метала 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу металних врата и прпзпра, пквира за врата и прпзпре, капака и капија 

 прпизвпдоу металних преграда за прпстприје кпје се ушврщћују за ппд 

 

25.2 Прпизвпдоа цистерни, резервпара и ппсуда пд метала 
 
Ова грана пбухвата прпизвпдоу цистерни, радијатпра и кптлпва за централнп гријаое. 
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25.21 Прпизвпдоа радијатпра и кптлпва за централнп гријаое 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу електришних пећи и гријаша за впду, види 27.51 
  

25.29 Прпизвпдоа псталих цистерни, резервпара и ппсуда пд метала 

 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу резервпара, цистерни и слишних металних ппсуда кпје се инсталирају кап дип 
ппреме за складищтеое или прпизвпдне сврхе 

 прпизвпдоу металних ппсуда за кпмпримисани или тешни гас 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу металних буради, резервпара, канти, шабрпва, кутија итд. кпји се пбишнп 
упптребљавају за нпщеое и пакпваое рпбе, капацитета исппд 300 l, види 25.91, 25.92 

 прпизвпдоа трансппртних кпнтејнера, види 29.20 

 прпизвпдоу тенкпва (впјна пклппна впзила), види 30.40 

 

25.3 Прпизвпдоа парних кптлпва, псим кптлпва за централнп гријаое 
 
Ова грана пбухвата прпизвпдоу парних генератпра. 
 
25.30 Прпизвпдоа парних кптлпва, псим  кптлпва за централнп гријаое 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу парних кптлпва и других генератпра паре 

 прпизвпдоу ппмпћних ппстрпјеоа за кприщћеое заједнп са парним кптлпвима: 
- кпндензатпри паре, екпнпмајзери, прегријаши, прикупљаши и акумулатпри паре 

 прпизвпдоу нуклеарних реактпра, псим сепаратпра изптппа 

 прпизвпдоу дијелпва за брпдске или друге кптлпве 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 изградоу система цијеви кпји се састпји пд даље пбраде цијеви ради псигураваоа притиска 
у цијевима или систему цијеви, заједнп са пратећим прпјектним и кпнструкципним 
радпвима 

 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу кптлпва за централнп гријаое тпплпм впдпм и радијатпра, види 25.21 

 прпизвпдоу сетпва за кптлпве турбина, види 28.11 

 прпизвпдоу сепаратпра изптппа, види 28.99 

 

25.4 Прпизвпдоа пружја и муниције 
 
25.40 Прпизвпдоа пружја и муниције 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу тещкпг напружаоа (артиљерија, мпбилнп пружје, ракете за лансираое, 
тпрпедне цијеви, пружје крупнпг калибра и другп тещкп напружаое) 

 прпизвпдоу лакпг напружаоа (ревплвери, пущке, пружје малпг калибра и другп лакп 
напружаое) 

 прпизвпдоу ваздущних или гасних пищтпља и ревплвера 

 прпизвпдоу бпјеве муниције 
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Овај разред такпђе укљушује: 
 прпизвпдоу ватренпг лпвашкпг, сппртскпг и защтитнпг пружја и пдгпварајуће муниције 

 прпизвпдоу експлпзивних направа кап щтп су бпмбе, мине и тпрпеда 
 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу ударних капсула, детпнатпра или свијетлећих ракета, види 20.51 

 прпизвпдоу кратких и дугих машева и бајпнета, види 25.71 

 прпизвпдоу пклппних впзила за превпз нпвца или драгпцјенпсти, види 29.10 

 прпизвпдоу васипнских летјелица, види 30.30 

 прпизвпдоу тенкпва и псталих бпрбених впзила, види 30.40 

  

25.5 Кпваое, преспваое, щтанцпваое и ваљаое метала; металургија праха 
 
Ова грана пбухвата пснпвне дјелатнпсти за пбраду метала, кап щтп су кпваое и преспваое, кпје се 
пбавља уз наплату или на пснпву угпвпра. 
 
25.50 Кпваое, преспваое, щтанцпваое и ваљаое метала; металургија праха 
 
Овај разред укљушује: 

 кпваое, преспваое, щтанцпваое и ваљаое метала 

 металургију праха: прпизвпдоа металних предмета неппсреднп из металнпг праха 
загријаваоем (синтерпваоем) или преспваоем 

 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу ситнпг металнпг праха, види 24.1, 24.2 

 

25.6 Ппврщинска пбрада и превлашеое метала; мащинска пбрада метала 
 
Ова грана пбухвата пснпвне дјелатнпсти пбраде метала кап щтп су превлашеое, премазиваое, 
гравираое или дубпрез, бущеое, пплираое, варeое итд., кпје се пбављају уз наплату или на пснпву 
угпвпра. 
 
25.61 Ппврщинска пбрада и превлашеое метала 
 
Овај разред укљушује: 

 превлашеое, анпдизираое метала итд. 

 термишку пбраду метала 

 скидаое ппиљака, шищћеое пјещшаним млазпм, тумбаое (ради шищћеоа) и шищћеое 
метала 

 бпјеое и гравираое метала 

 превлашеое метала неметалним материјалима: 
- пластифицираое, емајлираое, лакираое итд. 

 каљеое, превлашеое метала кпжпм 
 
Овај разред искључује: 

 дјелатнпсти ппткиваоа, види 01.62 

 щтампаое на металу, види 18.12 

 превлашеое пластике металпм, види 22.29 

 патинираое (пресвлашеое) племенитих метала, базних или других метала, види 24.41, 24.42, 
24.43, 24.44 

 услуге гравираоа (резбареоа) "дпк шекате", види 95.29 
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25.62 Мащинска пбрада метала 
 
Овај разред укљушује: 

 бущеое, стругаое, глпдаое, ерпдираое, рендисаое, глетпваое, развртаое, равнаое, 
тестерисаое, брущеое, пщтреое, пплираое, вареое, спајаое и друге радпве на металним 
кпмадима 

 сјешеое и гравираое метала ппмпћу ласерских зрака 
 
Овај разред искључује: 

 дјелатнпсти ппткиваоа, види 01.62 

 

25.7 Прпизвпдоа сјешива, алата и металне рпбе за ппщту намјену 
 
Ова грана пбухвата прпизвпдоу сјешива, рушнпг алата пд метала и металне рпбе ппщте намјене. 
 
25.71 Прпизвпдоа сјешива 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу прибпра за јелп: нпжеви, виљущке, кащике итд. 

 прпизвпдоу разлишитих предмета за сјешеое: 

- сикирице (сатаре) и мащине за сјешеое 
- бријаши и нпжићи за бријаое (жилети) 
- маказе и прибпр за щищаое кпсе 

 прпизвпдоу сабљи, машева и бајпнета итд. 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу ппсуђа (лпнци, кптлпви, шиније, пладоеви, таоири, таоирићи итд.), види 25.99 

 прпизвпдоу прибпра за јелп и ппсуђа пд племенитих метала, види 32.12 

 
25.72 Прпизвпдоа брава и пкпва 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу катанаца, брава, кљушева, пкпва и других металних предмета за зграде, 
намјещтај, впзила итд. 

 
25.73 Прпизвпдоа алата 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу нпжева и листпва за сјешеое за мащине или за механишке апарате 

 прпизвпдоу рушнпг алата кап щтп су клијещта, пдвијаши итд. 

 прпизвпдоу неелектришнпг рушнпг алата за ппљппривреду 

 прпизвпдоу тестера и металних сјешива за тестере, укљушујући и сјешива за кружне и ланшане 
тестере 

 прпизвпдоу замјеоивих дијелпва (алата) за рушне алате без пбзира на тп да ли су 
електришни или нису или за замјеоиве дијелпве алатних мащина: сврдла (бургије), 
бущилице, нпжеви за глпдалице итд. 

 прпизвпдоу алата за преспваое (преса) 

 прпизвпдоу кпвашкпг алата: шекићи, накпвои итд. 

 прпизвпдоу кутија за мпделпваое и калупа (псим металних блпкпва за мпделпваое) 

 прпизвпдоу менгела и стега (алата за ушврщћиваое) 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу рушнпг алата на електришни ппгпн, види 28.24 
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 прпизвпдоу калупа за металне кпмаде, види 28.91 

 

25.9 Прпизвпдоа псталих гптпвих прпизвпда пд метала 
 
Ова грана пбухвата прпизвпдоу разлишитих металних прпизвпда кап щтп су кпнзерве и ведра; ексери, 
вијци, метални предмети за дпмаћинствп, метални пришврщћиваши, брпдски прппелери и сидра, 
пришврщћиваши кпји служе за састављаое жељезнишкпг кплпсјека (сппјнп-пришврсни прибпр) итд., за 
разнпврсну упптребу у дпмаћинству и индустрији. 
 
25.91 Прпизвпдоа шелишних буради и слишних ппсуда пд шелика 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу шабрпва, канти, башви, кутија 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу цистерни и резервпара, види 25.2 

 
25.92 Прпизвпдоа амбалаже пд лаких метала 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу лименки и кпнзерви за пакпваое прехрамбених прпизвпда, туба и кутија 

 прпизвпдоу металних затвараша за бпце 

 
25.93 Прпизвпдоа прпизвпда пд жице, ланаца и ппруга 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу металних каблпва, плетених трака и слишних прпизвпда 

 прпизвпдоу неизплпваних каблпва пд метала или изплпваних каблпва кпји се не мпгу 
кпристити за прпвпђеое електришне енергије 

 прпизвпдоу пблпжене и пуоене жице 

 прпизвпдоу прпизвпда пд жице: бпдљикава жица, жишана пграда, рещетке, мреже, плетива, 
платна пд жице итд. 

 пблпжене електрпде за електришнп вареое у луку 

 прпизвпдоу ексера и клинпва 

 прпизвпдоу ппруга  (псим ппруга за сатпве): 

- лиснате ппруге, спиралне ппруге и ппруге са тпрзипнпм пплугпм 

- листићи за ппруге 
 прпизвпдоу ланаца, (псим  ланаца за пренпс енергије) 

 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу ппруга за шаспвнике и сатпве, види 26.52 

 прпизвпдоу жица и каблпва за пренпс електришне енергије, види 27.32 

 прпизвпдоу ланаца за пренпс енергије, види 28.15 

 
25.94 Прпизвпдоа везаних елемената и вијшаних мащинских прпизвпда 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу закпвица, ппдлпщки и слишних прпизвпда без навпја 

 прпизвпдоу вијшаних мащинских прпизвпда 

 прпизвпдоу завртоа, щарафа, навртоа и слишних прпизвпда са навпјем 
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25.99 Прпизвпдоа псталих гптпвих прпизвпда пд метала, д. н. 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу металних прпизвпда за дпмаћинствп: 

- равнп ппсуђе: таоири, таоирићи итд. 
- удубљенп ппсуђе: щерпе, кптлпви итд. 
- ппсуђа за главни пбрпк: шиније, пладоеви 
- щерпе за динстаое, таве за пешеое и другп стпнп или кухиоскп неелектришнп ппсуђе 
- мали кухиоски рушни апарати и прибпр 

- метални сунђери за рибаое (шищћеое) 
 прпизвпдоу уградних елемената пд цинка: плуци, крпвни ппкриваши, каде, судппери, тущ-

кабине и слишни прпизвпди 

 прпизвпдоу металних прпизвпда за канцеларијске сврхе, псим намјещтаја 

 прпизвпдоу сефпва, прмара и каса, пклппних врата итд 

 прпизвпдоу разних металних прпизвпда: 
- прппелери за брпдпве и оихпве пщтрице 
- сидра 
- звпна 
- пришврщћиваши за састављаое жељезнишких кплпсијека (сппјнппришврсни прибпр) 
- сппне, кппше, куке 
- металне мердевине 
- металне табле за пбиљежаваое, укљушујући сапбраћајне знаке 

 прпизвпдоу металних кеса 

 прпизвпдоу трајних металних магнета 

 прпизвпдоу металних вакуумских бпкала и флаща 

 прпизвпдоу металних знашака и впјних металних симбпла 

 прпизвпдоу металних увијаша за кпсу, металних дрщки за кищпбране и пквире, шещљева 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу машева и бајпнета, види 25.71 

 прпизвпдоу кплица за куппвину, види 30.99 

 прпизвпдоу намјещтаја пд метала, види 31.01, 31.02, 31.09 

 прпизвпдоу сппртске ппреме, види 32.30 

 прпизвпдоу игара и играшака, види 32.40 

 

26 Прпизвпдоа рашунара, електрпнских и пптишких прпизвпда 
 
Област 26 пбухвата прпизвпдоу рашунара, периферне и кпмуникаципне рашунарске ппреме и слишних 
електрпнских прпизвпда, кап и прпизвпдоу кпмппненти за такве прпизвпде. Прпизвпдни прпцес 
карактерище изглед и упптреба интегрисанпг склппа и примјена виспкп специјализпване и 
минијатурне технплпгије.  
 
Ова пбласт истп такп пбухвата прпизвпдоу електрпнике за пптрпщаше, ппреме за мјереое, ппреме за 
тестираое и навигацију, ппреме за зрашеое, електрпмедицинске и електрптерапеутске ппреме, 
пптишких инструмената и ппреме, кап и прпизвпдоу магнетних и пптишких медија. 
 

26.1 Прпизвпдоа електрпнских кпмппненти и плпша 
 
26.11 Прпизвпдоа електрпнских кпмппненти  
 
Овај разред пбухвата прпизвпдоу пплупрпвпдника и псталих кпмппненти за примјену у електрпници. 
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Овај разред укљушује: 
 прпизвпдоу електрпнских кпндензатпра 

 прпизвпдоу електрпнских птппрника 

 прпизвпдоу микрппрпцеспра 

 прпизвпдоу електрпнских цијеви 

 прпизвпдоу електрпнских кпнектпра 

 прпизвпдоу празних плпша щтампаних кпла 

 прпизвпдоу интегрисаних кпла (аналпгних, дигиталних или хибридних) 

 прпизвпдоу дипда, транзистпра и ппсебнп ппвезаних уређаја 

 прпизвпдоу индуктпра (нпр. "шпкпви", спирале, трансфпрматпри) и разлишитих 
електрпнских кпмппненти 

 прпизвпдоу електрпнских кристала и кристалних склпппва 

 прпизвпдоу калемпва, прекидаша и мјерних претвараша за електрпнску упптребу 

 прпизвпдоу танких кпцкица или плпшица, прекидаша и пплупрпвпдника, гптпвих или 
пплугптпвих 

 прпизвпдоу кпмппненти заслпна (плазме, пплимери, LCD) 

 прпизвпдоу дипда са свјетлпснпм емисијпм (LEDдипда) 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 прпизвпдоу каблпва за щтампаше, мпнитпре, USB каблпва, кпнектпра итд. 
 
Овај разред искључује: 

 щтампаое паметних картица, види 18.12 

 прпизвпдоу рашунарских и телевизијских заслпна, види 26.20, 26.40 

 прпизвпдоу мпдема (нпсеће ппреме), види 26.30 

 прпизвпдоу рендгенских цијеви и слишних уређаја за зрашеое, види 26.60 

 прпизвпдоу пптишке ппреме и инструмената, види 26.70 

 прпизвпдоу слишних уређаја за електрпнску упптребу, види пбласт 27 

 прпизвпдоу флупресцентних баласта, види 27.11 

 прпизвпдоу електришних релеја, види 27.12 

 прпизвпдоу електришних жишаних уређаја, види 27.33 

 прпизвпдоу прпизвпда састављених из електрпнских кпмппненти разврстава се према врсти 
кпнашнпг или финалнпг прпизвпда 

 
26.12 Прпизвпдоа пуних електрпнских плпша 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу пуоених плпша щтампаних кпла 

 пуоеое кпмппненти на плпшу щтампаних кпла 

 прпизвпдоу интерфејса картица (нпр. звук, видеп, регулатпри, мреже, мпдеми) 
 
Овај разред искључује: 

 щтампаое паметних картица, види 18.12 

 прпизвпдоу празних плпшица щтампаних кпла, види 26.11 
  

26.2 Прпизвпдоа рашунара и периферне ппреме 
 
26.20 Прпизвпдоа рашунара и периферне ппреме 
 
Овај разред пбухвата  прпизвпдоу и/или склапаое електрпнских рашунара кап щтп су главни рашунари 
(централна јединица), стпни рашунари, лаптппи и сервери рашунара; периферне ппреме за рашунаре 
кап щтп су уређаји за складищтеое ппдатака и улазнп/излазни уређаји (щтампаши, мпнитпри, 
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тастатуре). Рашунари мпгу бити аналпгни, дигитални или хибридни. Дигитални рашунари, кап 
најзаступљенији, су уређаји кпји раде сљедеће: (1) смјещтају прпграме пбраде или прпграме и 
ппдатке неппхпдне за изврщеое прпграма; (2) мпгу се слпбпднп прпграмирати у зависнпсти пд 
захтјева кприсника; (3) извпде аритметишка израшунаваоа специфицирана пд кприсника; (4) 
изврщавају без интервенције шпвјека, пбраде прпграма кпји захтијева пд рашунара да мпдификује 
лпгишкпм пдлукпм оегпвп изврщеое, у тпку прпцеса. Аналпгни рашунари сппспбни су да истпвременп 
извпде математишке мпделе и пбухвате најмаое једну аналпгну кпнтрплу и прпграмске елементе. 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу стпних рашунара 

 прпизвпдоу лаптпп рашунара 

 прпизвпдоу главнпг рашунара (централне јединице) 

 прпизвпдоу рушних рашунара „hand-held“ (нпр. PDA) 

 прпизвпдоу магнетних диск уређаја, мемпријских стикпва (flash drive уређаји) и пстали 
уређаји за смјещтаое ппдатака 

 прпизвпдоу уређаја за пптишке медије (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW) 

 прпизвпдоу щтампаша 

 прпизвпдоу мпнитпра 

 прпизвпдоу тастатура 

 прпизвпдоу свих врста мищева, палица за игру, ппкретних кугли 

 прпизвпдоу рашунарских терминала за специјалне намјене 

 прпизвпдоу рашунарских сервера 

 прпизвпдоу скенера, пбухватајући скенер бар кпда 

 прпизвпдоу шиташа паметних картица 

 прпизвпдоу кацига за виртуелну стварнпст 

 прпизвпдоу рашунарских прпјектпра (видеп прпјектпра) 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 прпизвпдоу рашунарских терминала кап щтп су банкпмати, аутпматске мащине за брпјаое 
нпвца (АТМ`s), уређаји намијеоени за електрпнскп плаћаое рпба и услуга на прпдајнпм 
мјесту (POS терминали), кпјима се не управља  

 прпизвпдоу мултифункципналне канцеларијске ппреме ппмпћу кпје се мпгу направити 
двије или вище радои и тп: щтампаое, скенираое, кппираое, факсираое итд. 

 
Овај разред искључује: 

 умнпжаваое (репрпдукција) снимљених записа (рашунарских медија, звука, видеа, итд.), 
види 18.20 

 прпизвпдоу електрпнских кпмппненти и електрпнских склпппва кпји се кпристе у 
рашунарима и периферним уређајима, види 26.1 

 прпизвпдоу унутращоих/сппљащоих рашунарских мпдема, види 26.12 

 прпизвпдоу интерфејса картица, мпдула и склпппва, види 26.12 

 прпизвпдоу мпдема, нпсеће ппреме, види 26.30 

 прпизвпдоу дигиталних кпмуникаципних склппки, ппреме за кпмуникацију ппдацима (нпр. 
премпсници, усмјериваши, приступници итд.), види 26.30 

 прпизвпдоу електрпнских уређаја за щирпку пптрпщоу кап щтп су CD и DVD-уређаји, види 
26.40 

 прпизвпдоу телевизијских мпнитпра и заслпна, види 26.40 

 прпизвпдоу кпнзпла за видеп игрице, види 26.40 

 прпизвпдоу празних пптишких и магнетних медија кпји се кпристе са рашунарима или 
псталим уређајима, види 26.80 
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26.3 Прпизвпдоа кпмуникаципне ппреме 
 
26.30 Прпизвпдоа кпмуникаципне ппреме 
 
Овај разред пбухвата прпизвпдоу телефпна и ппреме за пренпс кпмуникаципних ппдатака  кпја се 
упптребљава за електрпнски пренпс сигнала путем жице или крпз ваздух, кап щтп  су радијскп и 
телевизијскп емитпваое и прпизвпдоа ппреме за бежишни пренпс ппдатака. 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу уређаја за преспајаое телефпнских централа 

 прпизвпдоу безжишних телефпна 

 прпизвпдоу ппреме за приватне телефпнске ппдрушне централе (ппдцентрале) (PBX) 

 прпизвпдоу телефпнске и телефаксне ппреме, пбухватајући аутпматску телефпнску 
секретарицу 

 прпизвпдоу ппреме за пренпс ппдатака,  кап щтп су премпсници, усмјериваши, приступници 

 прпизвпдоу антена  пдащиљаша и пријемника сигнала 

 прпизвпдоу каблпва за телевизију 

 прпизвпдоу пејчера 

 прпизвпдоу мпбилних телефпна 

 прпизвпдоу ппреме за мпбилну кпмуникацију 

 прпизвпдоу ппреме за радијски и телевизијски студип и ппреме за емитпваое, пбухватајући 
телевизијске камере 

 прпизвпдоу мпдема и ппреме за пренпс ппдатака 

 прпизвпдоу алармних система прптив ппжара или прптив пљашке, кап и слаое сигнала 
кпнтрплнпј станици 

 прпизвпдоу радијских и телевизијских пдащиљаша 

 прпизвпдоу кпмуникаципних уређаја кпји кпристе инфрацрвене сигнале (нпр. за даљинскп 
управљаое) 

 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу електрпнских кпмппненти и ппдсклпппва кпји се кпристе у кпмуникаципним 
уређајима, укљушујући унутращое/сппљащое рашунарске мпдеме (PC-типа), види 26.1 

 прпизвпдоу ушитаних електрпнских плпша, види 26.12 

 прпизвпдоу рашунара и периферне ппреме за рашунаре, види 26.20 

 прпизвпдоу аудип и видеп ппреме намијеоене пптрпщашима, види 26.40 

 прпизвпдоу GPS уређаја, види 26.51 

 прпизвпдоу електрпнских семафпра на кпјима се биљежи резултат на утакмицама, види 
27.90 

 прпизвпдоу семафпра за сапбраћај, види 27.90 

 

26.4 Прпизвпдоа електрпнских уређаја за щирпку пптрпщоу 
 
26.40 Прпизвпдоа електрпнских уређаја за щирпку пптрпщоу 
 
Овај разред пбухвата прпизвпдоу електрпнске аудип и  видеп ппреме за кућну забаву,  мптпрна 
впзила, система јавних адреса и ппјашала за музишке инструменете. 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу видеп уређаја и ппреме за умнпжаваое 

 прпизвпдоу телевизпра 

 прпизвпдоу телевизијских мпнитпра и заслпна 

 прпизвпдоу аудип рекпрдера и система за умнпжаваое 
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 прпизвпдоу стереп ппреме 

 прпизвпдоу радип пријемника 

 прпизвпдоу система звушника 

 прпизвпдоу кућних видеп камера 

 прпизвпдоу музишких аутпмата 

 прпизвпдоу ппјашала за музишке инструменте и система јавних адреса 

 прпизвпдоу микрпфпна 

 прпизвпдоу CD и DVD-уређаја 

 прпизвпдоу карапке-уређаја 

 прпизвпдоу слущалица (нпр. радип, стереп, рашунари) 

 прпизвпдоу кпнзпла за видепигре 
 
Овај разред искључује: 

 умнпжаваое снимљених записа(рашунарских медија, звука, видеа, итд.), види 18.2 

 прпизвпдоу периферних уређаја и мпнитпра за рашунаре, види 26.20 

 прпизвпдоу телефпнских секретарица, види 26.30 

 прпизвпдоу пејчер ппреме, види 26.30 

 прпизвпдоу уређаја за даљинскп управљаое (радијскп и инфрацрвенп), види 26.30 

 прпизвпдоу ппреме за студијскп емитпваое кап щтп су ппрема за снимаое, антене - 
пдащиљаши и пријемници, кпмерцијалне видеп камере, види 26.30 

 прпизвпдоу антена, види 26.30 

 прпизвпдоу дигиталних камера, види 26.70 

 прпизвпдоу електрпнских игрица са фиксним (незамјеоивим) спфтверпм, види 32.40 
 

26.5 Прпизвпдоа инструмената и апарата за мјереое, испитиваое и навигацију;  
 прпизвпдоа сатпва 
 

Ова грана пбухвата прпизвпдоу ппреме за мјереое, испитиваое и навигацију у разлишитим 
индустријским и неиндустријским прпцесима, пбухватајући уређаје кпји се заснивају на мјереоу 
времена кап щтп су сатпви и припадајући уређаји. 
  

26.51 Прпизвпдоа инструмената и апарата за мјереое, испитиваое и навигацију  
 

Овај разред пбухвата прпизвпдоу система и инструмената за истраживаое, прпналажеое, 
навигацију, впђеое, ваздухпплпвствп и наутику; прпграме и уређаје за аутпматскп управљаое и 
регулисаое кап щтп су гријаое, климатизација, хлађеое; инструменте и уређаје за мјереое, 
приказиваое, индицираое, биљежеое, емитпваое и кпнтрплисаое температуре, влажнпсти, 
притиска, вакуума, гпреоа, прптпка, степени, вискпзнпсти, густине, киселпсти, кпнцетрације и 
рптације; уређаји за сумираое (регистрпваое) мјереоа тешнпсти и уређаји за рашунаое; инструменти 
за мјереое и испитиваое карактеристика електришне енергије и електришних сигнала;  инструменти и 
систем за мјереое приликпм лабпратпријске анализе хемијских или физишких једиоеоа или 
кпнцентрацију узпрака шврстих, тешних, гаспвитих или слпжених једиоеоа; пстала мјереоа, мјерни 
инструменти и оихпви дијелпви.  
 

Овдје је пбухваћена и прпизвпдоа неелектришне ппреме за мјереое, тестираое и навигацију (псим 
једнпставних електришних алата). 
 

Овај разред укљушује: 
 прпизвпдоу инструмената за авипнске мптпре 

 прпизвпдоу ппреме за тестираое аутпмпбилских издувних гаспва 

 прпизвпдоу инструмената за метепрплпгију 

 прпизвпдоу ппреме за тестираое физишких пспбина и ппреме за инспекције 

 прпизвпдоу пплиграфских уређаја 

 прпизвпдоу инструмената за пткриваое и праћеое радијације 
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 прпизвпдоу гепдетских инструмената 

 прпизвпдоу термпметара на бази тешнпсти у стаклу и термпметара биметалнпг типа (псим 
медицинских) 

 прпизвпдоу уређаја за мјереое влажнпсти у ваздуху 

 прпизвпдоу хидрпнишкпг кпнтрплпра лимита (граница) 

 прпизвпдоу кпнтрплпра ватре и гприпника 

 прпизвпдоу спектрпметра 

 прпизвпдоу уређаја за баждареое гумених тпшкпва 

 прпизвпдоу пптрпщашких брпјаша (нпр. впде, гаса, струје) 

 прпизвпдоу мјераша прптпка и уређаја за рашунаое 

 прпизвпдоу телебрпјаша 

 прпизвпдоу детектпра за мине, сигналних генератпра, детектпра за метал 

 прпизвпдоу ппреме за истраживаое, прпналажеое, навигацију, ваздухпплпвну и наутишку 
ппрему, укљушујући спнп-плпвке 

 прпизвпдоу радарске ппреме 

 прпизвпдоу GPS уређаја 

 прпизвпдоу апарата за кпнтрплу защтите живптне средине и аутпматску кпнтрплу апарата 

 прпизвпдоу ппреме за мјереое и биљежеое (нпр. биљежеое летпва) 

 прпизвпдоу уређаја за детектпваое (регистрпваое) ппкрета 

 прпизвпдоу радара 

 прпизвпдоу инструмената за лабпратпријске анализе (нпр. ппреме за анализу крви) 

 прпизвпдоу лабпратпријских мјераша, вага, инкубатпра и разлишитих лабпратпријских 
апарата за мјереое, испитиваое итд. 

 

Овај разред искључује: 
 прпизвпдоу телефпнских аутпматских секретарица, види 26.30 

 прпизвпдоу ппреме за зрашеое, види 26.60 

 прпизвпдоу ппреме за пптишкп ппзиципнираое, види 26.70 

 прпизвпдоу диктафпна, види 28.23 

 прпизвпдоу уређаја за мјереое тежине (псим лабпратпријских вага), либела, крпјашких 
метара итд., види 28.29 

 прпизвпдоу медицинских тпплпмјера, види 32.50 

 инсталацију индустријских мащина и ппстрпјеоа, види 33.20 

 прпизвпдоу једнпставних механишких алата за мјереое (нпр. траке за мјереое, мјераши 
прпмјера), види разред прерађивашке индустрије према упптреби главне сирпвине 

 
26.52 Прпизвпдоа сатпва 
 

Овај разред пбухвата прпизвпдоу сатпва и временских уређаја и оихпвих дијелпва. 
 

Овај разред укљушује: 
 прпизвпдоу сатпва свих врста, укљушујући сатпве за инструмент-плпше 

 прпизвпдоу кућищта за сатпве, укљушујући и пна пд племенитих метала 

 прпизвпдоу ппреме за биљежеое времена и ппреме за мјереое, биљежеое и пне са 
другашијим приказиваоем временских интервала са сатним механизмпм или са 
синхрпнизпваним мптпрпм кап щтп су: 

- мјераши времена за паркираое 

- сатпви за мјереое времена 

- уређаји за утискиваое времена и датума 

- прпцесни тајмери 

 прпизвпдоу временских прекидаша и других направа са сатним механизмпм или 
синхрпнизпваним мптпрпм: 

- браве са уграђеним сатним механизмпм 
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 прпизвпдоу дијелпва за сатпве: 

- механизме за све врсте сатпва 

- ппруге, лежајеви за пспвине, брпјшаници, казаљке, плпше, мпстпви и други дијелпви 

- сатних кућищта и футрпла пд свих материјала 
 

Овај разред искључује: 
 прпизвпдоу каищева за сатпве пд неметала (текстил, кпжа, пластика), види 15.12 

 прпизвпдоу каищева за сатпве пд племенитих метала, види 32.12 

 прпизвпдоу каищева за сатпве пд неплеменитих метала, види 32.13 

 

26.6 Прпизвпдоа ппреме за зрашеое, електрпмедицинске и електрптерапеутске  
 ппреме 
 
26.60 Прпизвпдоа ппреме за зрашеое, електрпмедицинске и електрптерапеутске  
 ппреме 
 

Овај разред укљушује: 
 прпизвпдоу апарата и цијеви за зрашеое (нпр.индустријских, медицинскп-дијагнпстишких, 

медицинскп-терапеутских, истраживашких, наушних) 

 прпизвпдоа ппрема за бета, гама, X-зрашеое и друга ппрема за зрашеое 

 прпизвпдоу CT- скенера 

 прпизвпдоу PET-скенера 

 прпизвпдоу ппреме за снимаое магнетнпм резпнанцпм (MRI) 

 прпизвпдоу медицинске ппреме за ултразвук 

 прпизвпдоу електрпкардипграфске ппреме 

 прпизвпдоу електрпмедицинске ендпскппске ппреме 

 прпизвпдоу медицинске ласерске ппреме 

 прпизвпдоу пејсмејкера 

 прпизвпдоу ппмпћних слущних апарата 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 прпизвпдоу ппреме за стерилизацију млијека и хране зрашеоем 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу кревета за суншаое (спларијума), види 28.99 

 

26.7 Прпизвпдоа пптишких инструмената и фптпграфске ппреме 
 
26.70 Прпизвпдоа пптишких инструмената и фптпграфске ппреме 
 
Овај разред пбухвата прпизвпдоу пптишких инструмената и спшива кап щтп су двпгледи, микрпскппи 
(псим електрпна, прптпна), телескппа, призми и спшива (псим пфтамплпщких); премазиваое или 
пплираое спшива (псим пфтамплпщких), уграђиваое спшива (псим пфтамплпщких) и прпизвпдоу 
фптпграфске ппреме кап щтп су камере и мјераши свијетла. 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу пптишких пгледала 

 прпизвпдоу пптишке ппреме за нищаоеое 

 прпизвпдоу пптишке ппзиципне ппреме 

 прпизвпдоу инструмената са пптишким увећаваоем 

 прпизвпдоу пптишких уређаја са прецизним алатима 

 прпизвпдоу пптишких кпмпаратпра 

 прпизвпдоу камера (пптишких и дигиталних) 
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 прпизвпдоу прпјектпра за приказиваое филмпва и слајдпва 

 прпизвпдоу графпскппа 

 прпизвпдоу мјерних пптишких и безбиједпнпсних уређаја и инструмената (нпр. 
прптивппжарни уређаји, фптпграфски мјераши свјетла, даљински детектпри) 

 прпизвпдоу спшива, пптишких микрпскппа, двпгледа и телескппа 

 прпизвпдоу склпппва за ласере 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу прпјектпра за рашунаре, види 26.20 

 прпизвпдоу кпмерцијалних телевизпра и видеп камера, види 26.30 

 прпизвпдоу видеп камера за кућну упптребу, види 26.40 

 прпизвпдоу кпмплетне ппреме кпја се кпристи ласерским кпмппнентама, види разред 
прерађивашке индустрије према врсти мащина (нпр. медицинска ласерска ппрема, види 
26.60) 

 прпизвпдоу уређаја за фптпкппираое, види 28.23 

 прпизвпдоу пфтамплпщких прпизвпда, види 32.50 

 

26.8 Прпизвпдоа магнетних и пптишких медија 
 
26.80 Прпизвпдоа магнетних и пптишких медија 
 
Овај разред пбухвата прпизвпдоу магнетних и пптишких медија за снимаое. 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу празних магнетних аудип и видеп трака 

 прпизвпдоу празних магнетних аудип и видеп касета 

 прпизвпдоу празних дискета 

 прпизвпдоу празних пптишких дискпва 

 прпизвпдоу hard drive медија (медија шврстпг ппгпна) 
 
Овај разред искључује: 

 умнпжаваое снимљених записа(рашунарски медиј, звук, видеп итд.), види 18.2 

 

27 Прпизвпдоа електришне ппреме 
 
Ова пбласт пбухвата прпизвпдоу прпизвпда кпји генерищу, дистрибуищу и упптребљавају електришну 
енергију. Истп такп пбухвата прпизвпдоу електришне расвјете, сигналне ппреме и електришних 
уређаја за дпмаћинствп. Ова пбласт искљушује прпизвпдоу електрпнских прпизвпда (види пбласт 26). 
 

27.1 Прпизвпдоа електрпмптпра, генератпра, трансфпрматпра и уређаја за  
 дистрибуцију и кпнтрплу електришне енергије 
 
Ова грана пбухвата прпизвпдоу и дистрибуцију енергије и ппсебних трансфпрматпра, електрпмптпра, 
генератпра и мптпрних генератпра. 
 
27.11 Прпизвпдоа електрпмптпра, генератпра и трансфпрматпра 
 
Овај разред пбухвата прпизвпдоу свих електришних мптпра и трансфпрматпра: AC, DC и AC/DC. 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу електришних мптпра (псим стартних мптпра са унутращоим сагпрјеваоем) 

 прпизвпдоу електришних дистрибуципних трансфпрматпра 

 прпизвпдоу електрплушних трансфпрматпра 
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 прпизвпдоу флупресцентних баласта (тј. трансфпрматпра) 

 прпизвпдоу наизмјенишних трансфпрматпра за дистрибуцију електришне енергије 

 прпизвпдоу регулатпра за пренпс и дистрибуцију наппна 

 прпизвпдоу генератпра снаге (псим батерија кпје пуне алтернатпре за мптпре са 
унутращоим сагпријеваоем) 

 прпизвпдоу генератпрских сетпва мптпра (псим јединица генератпрских сетпва турбина) 

 премптаваое твпрнишке арматуре 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу електрпнских кпмппненти - врсте трансфпрматпра и прекидаша, види 26.11 

 прпизвпдоу ппреме за електрпвареое и лемљеое, види 27.90 

 прпизвпдоу шврстих инвертера, исправљаша и кпнвертера, види 27.90 

 прпизвпдоу турбина  генератпрских сетпва, види 28.11 

 прпизвпдоу стартних мптпра и генератпра са унутращоим сагпријеваоем, види 29.31 

 
27.12 Прпизвпдоа уређаја за дистрибуцију и кпнтрплу електришне енергије 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу ппгпнских кружних (склппних) прекидаша 

 прпизвпдоу таласастпг супреспра (за дистрибуцију наппнскпг нивпа) 

 прпизвпдоу кпнтрплних плпша за дистрибуцију електришне енергије 

 прпизвпдоу електришних релеја 

 прпизвпдоу впдпва за електришне плпше са склппкпм 

 прпизвпдоу електришних псигураша 

 прпизвпдоу ппреме за прекидаше електришне енергије 

 прпизвпдоу прекидаша на електришни ппгпн (псим типке за ппкретаое механизама, 
завпјница, пребациваша) 

 прпизвпдоу генератпрскпг сета главнпг ппкреташа 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу инструмената за кпнтрплу живптне средине и индустријских прпцеса, види 
26.51 

 прпизвпдоу прекидаша за електришнп струјнп кплп кап щтп су прекидаши и склппке, види 
27.33 

 

27.2 Прпизвпдоа батерија и акумулатпра 
 
27.20 Прпизвпдоа батерија и акумулатпра 
 
Овај разред пбухвата прпизвпдоу непуоивих и пуоивих батерија. 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу примарних ћелија и примарних батерија: 

- ћелије кпје садрже манган дипксид, живин дипксид, сребрни пксид итд. 

 прпизвпдоу електришних акумулатпра и оихпвих дијелпва: 

- сепаратпра, спремника, ппклппаца 

 прпизвпдоу плпвних батерија 

 прпизвпдоу NICad батерија 

 прпизвпдоу NiMH батерија 

 прпизвпдоу литијумских батерија 

 прпизвпдоу батерија сувих ћелија 

 прпизвпдоу батерија влажних ћелија 
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27.3 Прпизвпдоа жице и електрпинсталаципнпг материјала 
 
Ова грана пбухвата прпизвпдоу уређаја пд жице за струју и уређаја пд жице кпји нису за струју, а 
упптребљавају се за впдпве електришних кпла без пбзира на материјал.  
 
Истп такп пбухвата изплацију жица и прпизвпдоу влакнастих пптишких каблпва. 
 
27.31 Прпизвпдоа каблпва пд пптишких влакана 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу каблпва пд пптишких влакана за пренпс ппдатака или пренпс слике уживп 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу влакана или нити пд стакла, види 23.14 

 прпизвпдоу гарнитура пптишких каблпва или склпппва са кпнектприма или псталим 
прикљушцима, види у зависнпсти пд упптребе, нпр. 26.11 

 
27.32 Прпизвпдоа псталих електрпнских и електришних жица и каблпва 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу изплпваних жица и каблпва израђених пд шелика, бакра, алуминијума 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу (вушеое) жице, види 24.34, 24.41, 24.42, 24.43, 24.44 и 24.45 

 прпизвпдоу каблпва за рашунаре, каблпва за принтере, USB каблпве и слишне каблпвске 
сетпве или склпппве, види 26.11 

 прпизвпдоу електришних каблпва са изплпваним жицама и кпнектприма, види 27.90 

 прпизвпдоу каблпвских сетпва, ппреме пд жице и слишних каблпвских сетпва или склпппва 
за примјену у мащинама на сппствени ппгпн, види 29.31 

 
27.33 Прпизвпдоа електрпинсталаципнпг материјала 
 

Овај разред пбухвата прпизвпдоу уређаја на струју и уређаја кпји нису на струју пд жице, а 
упптребљавају се за електришна кпла независнп пд врсте материјала. 
 

Овај разред укљушује: 
 прпизвпдоу сабирних щипки и електришних впдиша (псим врста ппдесиваша прекидаша) 

 прпизвпдоу GFCI (прекидаша за управљаое прекидима струјнпг кпла) 

 прпизвпдоу држаша за свјетиљке 

 прпизвпдоу псигураша и завпјница за расвјету 

 прпизвпдоу прекидаша за електришне инсталације (нпр. притиска, дугмета за ппкретаое 
механизама, завпјница, пребациваша) 

 прпизвпдоу електришних излаза и утишница 

 прпизвпдоу кутија за електришне жице (нпр. сппјница, излаза,  кутија за прекидаше) 

 прпизвпдоу електришних впдпва и прибпра 

 прпизвпдоу трансмисијских стубпва и линијских склпппва 

 прпизвпдоу пластишних уређаја пд жице кпји нису на струју, пбухватајући пластишне 
електришне изплаципне цијеви и прибпр, пластишне сппјне кутије, ппврщинске плпше и 
слишну пластишну инсталаципну ппрему и ппкриваше прекидаша 

 

Овај разред искључује: 
 прпизвпдоу изплатпра пд керамике, види 23.43 

 прпизвпдоу електрпнских кпмппненти кап щтп су кпнектпри, утишнице и прекидаши, види 
26.11 

173



Структура КД БиХ 2010 са објашњењима 

 
 

27.4 Прпизвпдоа електришне ппреме за расвјету 
 

27.40 Прпизвпдоа електришне ппреме за расвјету 

 

Овај разред пбухвата прпизвпдоу електришних сијалица, цијеви и оихпвих дијелпва и кпмппненти 
(псим стакла за електришне сијалице), електришне расвјетне ппреме и расвјетних кпмппненти за 
уградоу (псим струјних уређаја пд жице). 
 

Овај разред укљушује: 
 прпизвпдоу свјетиљки, прибпра, сијалица са пражоеоем и нити сијалице, флупресцентних, 

ултраљубишастих, инфрацрвених сијалица, лампи (свјетиљки), расвјете итд. 

 прпизвпдоу плафпоерки 

 прпизвпдоу лустера 

 прпизвпдоу стпних свјетиљки (лампи) 

 прпизвпдоу расвјетне ппреме кпја се кпристи за бпжићне јелке 

 прпизвпдоу електришних камина 

 прпизвпдоу рушних лампи на батерије 

 прпизвпдоу електришних свјетиљки за хватаое инсеката 

 прпизвпдоу феоера/лампи (нпр. карбидних, електришних, на гас, бензин, керпзин) 

 прпизвпдоу рефлектпра 

 прпизвпдоу улишне расвјете (псим сапбраћајне сигнализације) 

 прпизвпдоу расвјетне ппреме кап дијела трансппртне ппреме (нпр. за мптпрна впзила и 
авипне) 

 
Овај разред такпђе укљушује: 

 прпизвпдоу неелектришне расвјетне ппреме 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу стакленпг ппсуђа и стаклених дијелпва за расвјетну ппрему, види 23.19 

 прпизвпдоу струјних уређаја пд жице за расвјетне инсталације, види 27.33 

 прпизвпдоу вентилатпра на стрппу или у купатилу са расвјетнпм ппремпм, види 27.51 

 прпизвпдоу електришне сигналне ппреме кап щтп је сапбраћајна и пјещашка сигнализација, 
види 27.90 

 прпизвпдоу електришних знакпва, види 27.90 

 

27.5 Прпизвпдоа апарата за дпмаћинствп  
 
Ова грана пбухвата прпизвпдоу малих електришних апарата и електришних уређаја, вентилатпра за 
дпмаћинствп, усисиваша за дпмаћинствп, електришних уређаја за шищћеое ппдпва, уређаја за кухаое, 
мащина за вещ, фрижидера за дпмаћинствп, замрзиваша и псталих електришних и неелектришних 
уређаја за дпмаћинствп кап щтп су мащине за ппсуђе, електришни гријаши впде и уређаји за 
збриоаваое птпада. Ова грана пбухвата прпизвпдоу уређаја кпја се кап ппгпнским гпривпм кпристе 
струјпм, гаспм и сл. 
 
27.51 Прпизвпдоа електришних апарата за дпмаћинствп 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу електришних уређаја за дпмаћинствп: 

- фрижидери 

- замрзиваши 

- мащине за ппсуђе 

- мащине за праое и сущеое 

- усисиваши 
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- апарати за шищћеое ппдпва 

- уређаји за збриоаваое птпада 

- млинпви за мљевеое, миксери, спкпвници 

- птвараши кпнзерви 

- електришни апарати за бријаое, електришне шеткице за зубе и пстали лишни уређаји 
за оегу 

- брусеви за пщтреое нпжева 

- напа за вентилацију и пбнављаое ваздуха 

 прпизвпдоу електрптермишких апарата за дпмаћинствп: 

- електришни гријаши впде 

- електришни ппкриваши 

- електришни апарати за сущеое кпсе, шещљеви, шетке, увијаши 

- електришне пегле 

- ппкретне гријалице за прпстприје и вентилатпри 

- електришне пећнице 

- микрпвалне пећнице 

- електришни щппрети, кухала (рещпи) 

- тпстери 

- апарати за кафу и шај 

- фритезе, рпщтиљи, пећнице, напе 

- електришна гријаћа тијела итд. 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу кпмерцијалних и индустријских фрижидера и замрзиваша, уређаја за 
климатизацију, антенских вентилатпра, вентилатпра за ппткрпвља, трајнп мпнтираних 
гријалица у прпстпријама, кпмерцијалних вентилатпра, издувних вентилатпра, кпмерцијалне 
ппреме за куваое, кпмерцијалне мащине за вещ, мащине за праое и сущеое, ппрему за 
пеглаое, кпмерцијални, индустријски и институципнални усисиваши, види пбласт 28 

 прпизвпдоу мащина за щивеое за дпмаћинствп, види 28.94 

 инсталацију централнпг система за усисаваое, види 43.29 
  

27.52 Прпизвпдоа неелектришних апарата за дпмаћинствп 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу неелектришних кувала и ппреме за гријаое: 

- неелектришне гријалице прпстприја, ппврщине за куваое, камини, пећи, гријаши 
впде, уређаји за куваое, металне плпше за гријаое 

 

27.9 Прпизвпдоа пстале електришне ппреме 
 
27.90 Прпизвпдоа пстале електришне ппреме 
 
Овај разред пбухвата прпизвпдоу разлишите електришне ппреме, псим мптпра, генератпра и 
трансфпрматпра, батерија и акумулатпра, жица и уређаја пд жице, ппреме за расвјету или уређаја за 
дпмаћинствп. 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу фиксних пуоаша за батерије, пплупрпвпднишких кпмппненти (нпр.транзистпри) 

 прпизвпдоу електришних уређаја за птвараое и затвараое врата 

 прпизвпдоу електришних звпна 

 прпизвпдоу прпдужних каблпва кпји су направљени пд купљене изплпване жице 

 прпизвпдоу ултразвушних уређаја за шищћеое (псим лабпратпријских и зубарских) 

 прпизвпдоу инвертера у шврстпм стаоу, апарата за исправљаое, ћелија за гпривп, 
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регулисанпг или нерегулисанпг прибпра за напајаое 

 прпизвпдоу прибпра за непрекиднп напајаое (UPS) 

 прпизвпдоу таласастих супреспра (псим за дистрибуцију наппнскпг нивпа) 

 прпизвпдоу каблпва за уређаје, прпдужних каблпва и псталих електришних каблпва са 
изплпванпм жицпм и прикљушницима 

 прпизвпдоу електрпда пд карбпна и графита, сппјница и псталих електришних прпизвпда пд 
карбпна и графита 

 прпизвпдоу дијелпва акцелератпра 

 прпизвпдоу електришних кпндензатпра, птппрника, справа за згущоаваое, акцелератпра и 
слишних кпмппненти 

 прпизвпдоу електрпмагнета 

 прпизвпдоу сирена 

 прпизвпдоу електрпнских семафпра (нпр. за биљежеое резултата утакмице) 

 прпизвпдоу електрпнских знакпва 

 прпизвпдоу електрпнске сигналне ппреме кап щтп је сапбраћајна и пјещашка сигнализација 

 прпизвпдоу електришних изплатпра (псим стакла и ппрцелана), изплпваних цијеви и ппреме 
пд неплеменитих метала 

 прпизвпдоу електришне ппреме за вареое и лемљеое, укљушујући рушне лемилице 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу изплатпра пд керамике, види 23.43 

 прпизвпдоу влакана и прпизвпда пд карбпна и графита (псим електрпда и пних за примјену 
у електришне сврхе), види 23.99 

 прпизвпдоу електрпнских кпмппненти за исправљаше, регулатпре наппна интегрисаних 
кпла, кпнвертпра (претвараша) струје интегрисаних кпла, електрпнски кпндензатпри, 
електрпнски птппрници и слишни уређаји, види 26.11 

 прпизвпдоу трансфпрматпра, мптпра, генератпра, прекидаша, пренпсника и индустријских 
регулатпра, види 27.1 

 прпизвпдоу батерија, види 27.20 

 прпизвпдоу кпмуникаципних и енергетских жица, струјних и неструјних уређаја пд жице, 
види 27.3 

 прпизвпдоу расвјетне ппреме, види 27.40 

 прпизвпдоу уређаја за примјену у дпмаћинству, види 27.5 

 прпизвпдоу неелектришне ппреме за вареое и лемљеое, види 28.29 

 прпизвпдоу електришне ппреме за мптпрна впзила кап щтп су генератпри, алтернатпри, 
свијећице, каблпви за паљеое, електришни системи за прпзпре и врата, регулатпри наппна, 
види 29.31 

  

28 Прпизвпдоа мащина и ппреме, д. н. 
 
Ова пбласт пбухвата прпизвпдоу мащина и ппреме кпји сампсталнп дјелују на материјале, билп 
механишки, тпплптнп или извпде пперације на материјалима (кап щтп је рукпваое, распрщиваое, 
вагаое или пакпваое), пбухватајући оихпве механишке кпмппненте кпје прпизвпде или примјеоују 
силу и билп кпје специјалнп прпизведене примарне дијелпве. Ова пбласт укљушује фиксне, мпбилне 
или рушне (пренпсиве) уређаје, без пбзира да ли се упптребљавају у индустрији, грађевинарству, 
ппљппривреди или у дпмаћинству. Ова пбласт истп такп пбухвата прпизвпдоу специјалне ппреме за 
превпз путника или терета унутар унапријед пдређенпг разгранишеоа.  
 
Ова пбласт разликује прпизвпдоу мащина за специјалне намјене тј. мащина кпје се искљушивп 
кпристе у прерађивашкпј индустрији пве Класификације индустрије или малим групама индустрије пве 
Класификације дјелатнпсти и мащина ппщте намјене тј. кпје се кпристе у најразлишитијим 
индустријама пве Класификације дјелатнпсти.  
Ова пбласт истп такп пбухвата пстале мащине за специјалне намјене, кпје нису пбухваћене нигдје у 
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класификацији без пбзира кпристе ли се или не у прпизвпдним прпцесима кап щтп су справе за забаву 
на птвпренпм (лунапарк и сл.), ппреме за аутпматизпване куглане итд.  
 
Ова пбласт искљушује прпизвпдоу металних прпизвпда за ппщте намјене (пбласт 25), придружене 
кпнтрплне уређаје, рашунарску ппрему, уређаје за мјереое и тестираое, апарате за дистрибуцију и 
кпнтрплу електришне енергије (пбласт 26 и 27) и мптпрна впзила ппщте намјене (пбласт 29 и 30). 
 

28.1 Прпизвпдоа мащина за ппщту намјену 
 
28.11 Прпизвпдоа мптпра и турбина, псим мптпра за авипне и мптпрна впзила 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу клипних мптпра са унутращоим сагпријеваоем, псим мптпра за мптпрна 
впзила, авипне и мптпцикле: 

- мптпри за брпдпве 

- мптпри за жељезницу (лпкпмптиве) 

 прпизвпдоу клиппва, клипних прстенпва, карбуратпра и сл. за све мптпре са унутращоим 
сагпријеваоем, дизелске мптпре и сл. 

 прпизвпдоу усисних и издувних вентила за мптпре са унутращоим сагпријеваоем 

 прпизвпдоу турбина и оихпвих дијелпва: 

- турбине на впдену пару и пстале парне турбине 

- хидраулишне турбине, впдена кпла и оихпви регулатпри 

- турбине на вјетар 

- турбине на гас, псим турбпмлазних и турбппрппелерских  за ппгпн авипна 

 прпизвпдоу кпмплета за кптап турбина 

 прпизвпдоу генератпрских кпмплета турбина 

 прпизвпдоу мптпра за примјену у индустрији 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу електришних генератпра (псим, генератпрскпг кпмплета турбина) види 27.11 

 прпизвпдоу генератпрских кпмплета примарних ппкреташа (псим генератпрскпг кпмплета 
турбина), види 27.11 

 прпизвпдоу електришне ппреме и дијелпва мптпра са унутращоим сагпријеваоем, види 
29.31 

 прпизвпдоу мптпра за впзила, авипне или мптпцикле, види 29.10, 30.30, 30.91 

 прпизвпдоу турбпмлазних авипна и турбппрппелера, види 30.30 

 
28.12 Прпизвпдоа хидраулишних ппгпнских уређаја 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу хидраулишних и пнеуматских дијелпва (укљушујући хидраулишне пумпе, 
хидраулишне мптпре, хидраулишне и пнеуматске цилиндре, хидраулишне и пнеуматске 
вентиле, хидраулишне и пнеуматске цијеви и ппрему) 

 прпизвпдоу ваздущне ппреме за кприщтеое у пнеуматским системима 

 прпизвпдоу флуиднпг ппгпнскпг система 

 прпизвпдоу хидраулишних ппгпнских система 

 прпизвпдоу хидрпстатишних пренпсних уређаја 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу кпмпреспра, види 28.13 

 прпизвпдоу пумпи кпје нису за хидраулишну упптребу, види 28.13 

 прпизвпдоу вентила кпји нису за хидраулишну упптребу, види 28.14 

 прпизвпдоу механишких пренпсних уређаја, види 28.15 
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28.13 Прпизвпдоа псталих пумпи и кпмпреспра 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу ваздущних и вакуумских пумпи, ваздущних и других гасних кпмпреспра 

 прпизвпдоу пумпи за тешнпсти билп да су ппремљене или нису мијерним уређајима 

 прпизвпдоу пумпи дизајнираних за ппдещаваое на мптпре са унутращоим сагпријеваоем, 
пумпи на нафту, впду и гпривп за мптпрна впзила итд. 

 
Овај разред такпђе укљушује: 

 прпизвпдоу рушних пумпи 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу хидраулишне и пнеуматске ппреме, види 28.12 

 
28.14 Прпизвпдоа псталих славина и вентила 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу славина и вентила за индустрију, пбухватајући регулаципне вентиле и славине 
за дптпк 

 прпизвпдоу славина и вентила за санитарне пптребе 

 прпизвпдоу славина и вентила за гријаое 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу вентила пд нестврднуте вулканизпване гуме, стакла или керамишкпг 
материјала, види 22.19, 23.19 и 23.44 

 прпизвпдоу усисних и издувних вентила за мптпре са унутращоим сагпријеваоем, види 
28.11 

 прпизвпдоу хидраулишних и пнеуматских вентила и припрема ваздущне ппреме кпја се 
кпристи у пнеуматским системима, види 28.12 

 
28.15 Прпизвпдоа лежајева, пренпсника, пренпсних и ппгпнских елемената 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу куглишних и ваљкастих лежајева и оихпвих дијелпва 

 прпизвпдоу механишких ппгпнских пренпсних уређаја: 

- пренпсних пспвина и кпљена: брегасте пспвине, кпљенасте пспвине, ппгпнске рушице 
итд. 

- клизни лежајеви и оихпва кућищта 

 прпизвпдоу зупшаника, зупшастих пренпсника и пренпсних кутија за мјеоаше и псталих 
мјеоаша брзине 

 прпизвпдоу квашила и сппјева за вратила 

 прпизвпдоу замајаца и каищника 

 прпизвпдоу пренпсних зглпбних ланаца 

 прпизвпдоу пренпсних ппгпнских ланаца 

 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу псталих ланаца, види 25.93 

 прпизвпдоу хидраулишне пренпсне ппреме, види 28.12 

 прпизвпдоу хидрпстатишких пренпсника, види 28.12 

 прпизвпдоу (електрпмагнетних) сппјница, види 29.31 

 прпизвпдоу пплусастављених ппгпнских уређаја кпји се мпгу преппзнати кап дијелпви 
впзила или авипна, види пбласти 29 и 30 
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28.2 Прпизвпдоа псталих мащина за ппщту намјену 
 
28.21 Прпизвпдоа индустријских пећи, лпжищта и гприпника 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу електришних и других индустријских и лабпратпријских лпжищта и пећи, 
укљушујући пећи за спаљиваое 

 прпизвпдоу гприпника 

 прпизвпдоу трајних виспких гријаша прпстпра, електришних гријаша за базене и за купаое 

 прпизвпдоу ппреме за трајнп виспкп неелектришнп гријаое за дпмаћинствп кап щтп је 
спларнп гријаое, гријаое на пару, гријаое на нафту и слишних пећи и ппреме за гријаое 

 прпизвпдоу електришних пећи за дпмаћинствп (електришних пећи за загријаваое ваздуха, 
пумпи за гријаое итд.) и неелектришних пећи за загријаваое ваздуха за дпмаћинствп 

 
Овај разред такпђе укљушује: 

 прпизвпдоу механишких уређаја за лпжеое, шищћеое лпжищта, рещетки и избациваое 
пепела итд. 

 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу пећи за дпмаћинствп, види 27.51 

 прпизвпдоу сущара за ппљппривреду, види 28.93 

 прпизвпдоу пећи за пекаре, види 28.93 

 прпизвпдоу сущара за дрвп, папирну пулпу, папир и картпн, види 28.99 

 прпизвпдоу медицинских, хирурщких и лабпратпријских стерилизатпра, види 32.50 

 прпизвпдоу стпматплпщких лабпратпријских пећи, види 32.50 

 
28.22 Прпизвпдоа уређаја за дизаое и пренпщеое 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу уређаја на рушни или механишки ппгпн, мащина за ппдизаое, пренпщеое, 
утпвар и истпвар: 

- кптураше и дизалице, шекрци, брпдски шекрци и дизалице за аутпмпбиле 

- дизалице, кранпви, ппкретне платфпрме за ппдизаое, кружни трансппртери итд. 

- виљущкари са ппремпм или без ппреме за ппдизаое или пренпщеое са сппственим 
ппгпнпм или без сппственпг ппгпна за кприщћеое у фабрикама (укљушујући рушна 
кплица и ташке) 

- механишки манипулатпри и индустријски рпбпти специјалнп дизајнирани за 
ппдизаое, пренпщеое, утпвар или истпвар 

 прпизвпдоу ппкретних трака, жишара 

 прпизвпдоу лифтпва, ппкретних степеница и стаза за хпдаое 

 прпизвпдоу специјализпваних дијелпва за уређаје за дизаое и пренпщеое 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу индустријских рпбпта за вищеструке намјене, види 28.99 

 прпизвпдоу бескпнашних елеватпра и ппкретних трака за рад ппд земљпм, види 28.92 

 прпизвпдоу механишких кащикара, кппашица и утпвариваша, види 28.92 

 прпизвпдоу плпвних дизалица, жељезнишких дизалица и камипна дизалица, види 30.11, 
30.20 

 мпнтажу лифтпва и ппкретних степеница, види 43.29 
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28.23 Прпизвпдоа канцеларијских мащина и ппреме (псим прпизвпдое рашунара и  
 периферне ппреме) 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу рашунских мащина 

 прпизвпдоу мащина за сабираое, регистаркаса 

 прпизвпдоу електрпнских или неелектрпнских калкулатпра 

 прпизвпдоу мащина за франкпваое ппщте, мащина за пбраду ппщте (мащина за 
пппуоаваое пмптница, пешатираое и адресираое; птвараое, спртираое, прегледаое) 
уређаја за разврставаое 

 прпизвпдоу писаћих мащина 

 прпизвпдоу мащина за стенпграфију 

 прпизвпдоу ппреме за ппвезиваое канцеларијскпг типа ( пластишних или у пблику ппвеза) 

 прпизвпдоу мащина за исписиваое шекпва 

 прпизвпдоу мащина за брпјаое и замптаваое металнпг нпвца 

 прпизвпдоу мащине за пщтреое плпвака 

 прпизвпдоу кламерица и справа за уклаоаое спајалица 

 прпизвпдоу уређаја за гласаое 

 прпизвпдоу сталака за сампљепљиве траке 

 прпизвпдоу бущаша 

 прпизвпдоу механишких регистар каса 

 прпизвпдоу фптпкппир уређаја 

 прпизвпдоу патрпна (кетрича) за тпнер 

 прпизвпдоу щкплских табли, бијелих табли и табли за пбиљежаваое 

 прпизвпдоу диктафпна 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу рашунара и периферне ппреме, види 26.20 

 
28.24 Прпизвпдоа рушних пренпсивих алата са сппственим ппгпнпм 
 

Овај разред укљушује: 
 прпизвпдоу рушних алата, са електришним или неелектришним мптпрпм или на пнеуматски 

ппгпн, кап щтп су : 

- кружна мащина за тестерисаое са ппвратним кретаоем (циркулар) 

- тестера са ланцем 

- бущилице и шекићи за бущеое 

- рушни брусеви 

- пнеуматски уређаји за стављаое ексера 

- бафери 

- ппказиваши 

- брусеви 

- хефталице (хефт мащине) 

- пнеуматски пищтпљи за пришврщћиваое 

- рендисаљка 

- алати за гуљеое и глпдаое 

- ударни пдвијаши за пдвртаое и завртаое 

- механишки уређаји за закуцаваое ексера 
 

Овај разред искључује: 
 прпизвпдоу замјеоивих алата за рушне алате, види 25.73 

 прпизвпдоу електришне ппреме за вареое и лемљеое, укљушујући лемилице кпје се држе 
рушнп, види 27.90 
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28.25 Прпизвпдоа расхладне и вентилаципне ппреме, псим пне  за дпмаћинствп 
 

Овај разред укљушује: 
 прпизвпдоу индустријске ппреме за хлађеое и замрзаваое, укљушујући дијелпве за главне 

кпмппненте 

 прпизвпдоу уређаја за климатизацију, пбухватајући пне за мптпрна впзила 

 прпизвпдоу вентилатпра, псим за дпмаћинствп 

 прпизвпдоу измјеоиваша тпплпте 

 прпизвпдоу мащина за утешоаваое ваздуха и гаса 

 прпизвпдоу вентилатпра за таванске прпстпре (нпр. забатни вентилатпри, вентилатпри за 
ппткрпвље итд.) 

 

Овај разред искључује: 
 прпизвпдоу уређаја за хлађеое и замрзаваое у дпмаћинству, види 27.51 

 прпизвпдоу вентилатпра за дпмаћинствп, види 27.51 
 

28.29 Прпизвпдоа псталих мащина за ппщту намјену, д. н. 
 

Овај разред укљушује: 
 прпизвпдоу уређаја за мјереое тежине (псим прецизних лабпратпријских вага): 

- ваге за дпмаћинствп и тргпвину, платфпрмске ваге, ваге за кпнтинуиранп мјереое, 
мпстне ваге, утези итд. 

 прпизвпдоу мащина и апарата за филтрираое и прешищћаваое тешнпсти 

 прпизвпдоу ппреме за избациваое, распрщиваое и прскаое тешнпсти или праха: 

- пищтпљи за распрщиваое, апарати за гащеое ппжара, мащине за шищћеое тешнпсти 
или праха пјещшаним млазпм, мащине за шищћеое парпм итд. 

 прпизвпдоу мащина за пакпваое и замптаваое: 

- мащине за пуоеое, затвараое, заптиваое, капсулираое, етикетираое итд. 

 прпизвпдоу мащина за праое или сущеое бпца и за газираое пића 

 прпизвпдоу ппстрпјеоа за дестилацију или ректификацију у рафинеријама нафте, хемијскпј 
индустрији, индустрији пића итд. 

 прпизвпдоу гасних генератпра 

 прпизвпдоу каландера и других мащина за ваљаое и оихпвих цилиндара (ваљака) (псим за 
метал и стаклп) 

 прпизвпдоу центрифуга (псим мащина за сепарацију павлаке и центрифуга за сущеое веща) 

 прпизвпдоу заптиваша и слишних сппјева пд кпмбинпванпг материјала или слпјева истпг 
материјала 

 прпизвпдоу аутпмата за прпдају гптпве рпбе 

 прпизвпдоу линијара, мјерних трака и слишних рушних алата, прецизних алата за механишаре 
(псим пптишких) 

 прпизвпдоу неелектришне ппреме за вареое и лемљеое 

 прпизвпдоу расхладних тпроева и сл. за директнп хлађеое ппмпћу рециркулирајуће впде 
  
  
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу прецизних (лабпратпријских) вага, види 26.51 

 прпизвпдоу ппреме за фрижидере и замрзиваше кпји се упптребљавају у дпмаћинству, види 
27.51 

 прпизвпдоу вентилатпра за дпмаћинствп, види 27.51 

 прпизвпдоу електришне ппреме за вареое и лемљеое, види 27.90 

 прпизвпдоу ппљппривредних мащина за прскаое (прскалице), види 28.30 

 прпизвпдоу мащина за ваљаое метала или стакла и оихпвих ваљака, види 28.91, 28.99 

 прпизвпдоу сущара за ппљппривреду, види 28.93 
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 прпизвпдоу мащина за филтерисаое и прешищћаваое, види 28.93 

 прпизвпдоу сепаратпра за павлаку, види 28.93 

 прпизвпдоу индустријских сущилица за пдјећу, види 28.94 

 прпизвпдоу мащина за бпјеое текстила, види 28.94 

 

28.3 Прпизвпдоа мащина за ппљппривреду и щумарствп 
 
28.30 Прпизвпдоа мащина за ппљппривреду и щумарствп 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу трактпра кпји се кпристе у ппљппривреди и щумарству 

 прпизвпдоу мптпкултиватпра 

 прпизвпдоу кпсашица, пбухватајући кпсашице за траву 

 прпизвпдоу ппљппривредних сампутпварних и сампистпварних прикплица и 
пплуприкплица 

 прпизвпдоу ппљппривредних мащина за припрему земљищта, сјетву или ђубреое: 

- плугпви, растураши ђубрива, сијашице, дрљаше итд. 

 прпизвпдоу мащина за жетву и врщидбу: 

- жетелице, врщилице, спртирке итд. 

 прпизвпдоу мащина за мужу 

 прпизвпдоу мащина за прскаое (прскалице) кпје се упптребљавају у ппљппривреди 

 прпизвпдоу разнпврсне ппљппривредне ппреме: 

- мащина за узгпј перади и пшела, мащина за припрему стпшне хране итд. 

- мащина за шищћеое, спртираое и класираое јаја, впћа итд. 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу неппгпнских рушних алата за ппљппривреду, види 25.73 

 прпизвпдоу ппкретних трака за упптребу на ппљппривредним газдинствима, види 28.22 

 прпизвпдоу ппгпнских рушних алата, види 28.24 

 прпизвпдоу сепаратпра за павлаку, види 28.93 

 прпизвпдоу мащина за шищћеое, спртираое и гуљеое сјемена, зрнастпг или сувпг 
махунастпг ппврћа, види 28.93 

 прпизвпдоу друмских трактпра за пплуприкплице, види 29.10 

 прпизвпдоу прикплица и пплуприкплица, види 29.20 

 

28.4 Прпизвпдоа мащина за пбраду метала и алатних мащина 
 
Ова грана пбухвата прпизвпдоу мащина за пбраду метала и алатних мащина нпр. прпизвпдоу 
алатних мащина за пбраду метала и псталих материјала (дрвп, кпст, камен, тврда гума, тврда 
пластика, хладнп стаклп), пбухватајући и пне кпји се кпристе ласерским зрацима, ултразвушним 
таласима, млазпм плазме, магнетским пулспм итд. 
 
28.41 Прпизвпдоа мащина за пбраду метала 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу алатних мащина за пбраду метала, пбухватајући пне кпји се кпристе ласерским 
зрацима, ултразвушним таласима, млазпм плазме, магнетним пулспм итд. 

 прпизвпдоу алатних мащина за тпкареое, бургија, глпдалица, мащина за пбликпваое, 
мащина за рендисаое, бущилица, брусилица итд. 

 прпизвпдоу алатних мащина за птискиваое и преспваое 

 прпизвпдоу преса за пресијецаое, хидраулишних преса, хидраулишних рушица, шекића за 
пбликпваое, мащина за кпваое итд. 
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 прпизвпдоу мащина за вушу метала, ваљака за жице или мащина за пбраду жице 

 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу замјеоивих алата за рушне алате, види 25.73 

 прпизвпдоу мащина за електришнп вареое и лемљеое, види 27.90 

 
28.49 Прпизвпдоа псталих алатних мащина 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу алатних мащина за пбраду дрвета, кпсти, камена, тврде гуме, тврде пластике, 
хладнпг стакла итд., пбухватајући пне кпје се кпристе ласерским зрацима, ултразвушним 
таласима, млазпм плазме, магнетним пулспм итд. 

 прпизвпдоу држаша за алатне мащине 

 прпизвпдоу раздјелних глава и других специјалних дпдатака за алатне мащине 

 прпизвпдоу стаципнарних мащина за укуцаваое ексера, спајаое, лијепљеое и другп за 
састављаое дрвета, плута, кпсти, тврде гуме или пластике итд. 

 прпизвпдоу статишних рптаципних или  рптаципних ударних бущилица, мащине за пуоеое, 
пришврщћиваши, мащине за сјешеое метала итд. 

 прпизвпдоу преса, ппјединашних дасака и слишнп 

 прпизвпдоу мащина за галванизацију 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 прпизвпдоу дијелпва и прибпра за већ ппменуте алатне мащине 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу прпмјеоивих дијелпва алата за алатне мащине (бущилице, клијещта, калупи за 
ливеое, прикљушци, глпдалице, мащине за стругаое, тестере, нпжеви за сјешеое итд.), види 
25.73 

 прпизвпдоу електришних рушних лемилица, види 27.90 

 прпизвпдоу рушних алата на сппствени ппгпн, види 28.24 

 прпизвпдоу мащина кпје се упптребљавају у ппгпнима метала и ливницама, види 28.91 

 прпизвпдоу мащина за вађеое руде и камена, види 28.92 

 

28.9 Прпизвпдоа псталих мащина за ппсебну намјену 
 
Ова грана пбухвата прпизвпдоу мащина за ппсебну сврху тј. мащине кпје се искљушивп кпристе у 
индустријским дјелатнпстима или у маоим гранама пве Класификације дјелатнпсти прерађивашке 
индустрије.  
 
Дпк се већина упптребљава у прпизвпдним прпцесима кап щтп су прпизвпдоа хране и текстила, пва 
грана истп такп пбухвата  прпизвпдоу мащина кпје су карактеристишне за пстале непрпизвпдне 
индустрије кап щтп је ппрема за ппкретаое авипна или ппрема за забавне паркпве. 
 
28.91 Прпизвпдоа мащина за металургију 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу мащина и ппреме за рукпваое врућим металима: 

- кпнвертери, калупи за ингпте (металне кпмаде), казани за ливеое, мащина за 
ливеое 

 прпизвпдоу линија за ваљаое метала и ваљака за пве линије 
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Овај разред искључује: 
 прпизвпдоу мащина за вушу метала          види 28.41 

 прпизвпдоу кутија и калупа за ливеое (псим, калупа за ингпте (металне кпмаде)) види 25.73 
 прпизвпдоу мащина за пбликпваое калупа у ливницама           види 28.99 

 
28.92 Прпизвпдоа мащина за руднике, каменплпме и грађевинарствп 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу бескпнашних ппкретних трака и трансппртера (пренпсних трака) за рад ппд 
земљпм 

 прпизвпдоу мащина за бущеое, сјешеое, искппаваое и прпкппаваое тунела (без пбзира на 
тп да ли су за упптребу ппд земљпм или не) 

 прпизвпдоу мащина за прпсијаваое, спртираое, сепарацију, праое, дрпбљеое итд. кпјим 
се пбрађују минерали 

 прпизвпдоу мјещаша за бетпн и малтер 

 прпизвпдоу мащина за земљане радпве: 

- булдпжери, англадпзери (кппашице), мащине за равнаое земљищта (гредери), 
мащине за стругаое и згртаое (грталице), нивелирке, механишке кппашице (багери, 
рпвпкппаши, кащикаре), утпвариваши итд. 

 прпизвпдоу мащина за натрпаваое и вађеое јамске грађе, мащина за нанпщеое 
ппврщинских слпјева малтера, битумена, бетпна итд. 

 прпизвпдоу трактпра гусјенишара и других врста трактпра кпји се упптребљавају у 
грађевинарству и рударству 

 прпизвпдоу лппата за булдпжере и англадпзере (кппашице) 

 прпизвпдоу камипна дампера за превпз терета изван путева 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу ппреме за дизаое и пренпщеое, види 28.22 

 прпизвпдоу псталих трактпра, види 28.30, 29.10 

 прпизвпдоу алатних мащина за пбраду камена, пбухватајући мащине за цијепаое или грубу 
пбраду камена, види 28.49 

 прпизвпдоу камипна за мијещаое бетпна, види 29.10 

 
28.93 Прпизвпдоа мащина за индустрију хране, пића и дувана 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу сущара за ппљппривреду 

 прпизвпдоу мащина за мљекарску индустрију 

- сепаратпри млијека 

- мащине за пбраду млијека (нпр. хпмпгенизатпри) 

- мащине за прераду млијека (бућкалице, мащине за пбраду и пбликпваое путера) 

- мащине за израду сира (хпмпгенизатпри, калупи, пресе итд.) 

 прпизвпдоу мащина за млинску индустрију: 

- мащине за шищћеое, спртираое и градацију сјемеоа, зрна или сущенпг махунастпг 
ппврћа ( вијаши, сита, сепаратпри, мащине за шищћеое зрна итд.) 

- мащине за прпизвпдоу бращна и прекрупе (млински ваљци, дпзери сирпвина, сита, 
сепаратпри мекиоа за шищћеое, мјещаши, љущтилице за пиринаш, махунарке) 

 прпизвпдоу преса и мащина за гоешеое итд. кпје се упптребљавају у прпизвпдои вина, 
јабукпваше, впћних спкпва итд. 

 прпизвпдоу мащина за пекарску индустрију и израду макарпна, щпагета и слишних 
прпизвпда: 

- пекарске пећи, уређаји за мијещаое, дијељеое, пбликпваое и резаое тијеста, 
мащине за слагаое кекса итд. 
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 прпизвпдоу мащина и ппреме за прераду разнпврсне хране: 

- мащине за прпизвпдоу прпизвпда пд щећера (слаткища), какапа или шпкпладе, за 
прпизвпдоу щећера и пива, за пбраду и прераду меса или меса перади, за 
припремаое впћа, праха и ппврћа, за прераду рибе, щкпљки и друге мпрске хране 

- мащине за филтерисаое и прешищћаваое 

- пстале мащине за индустријску припрему или прпизвпдоу хране или пића 

 прпизвпдоу мащина за вађеое и прераду живптиоских и биљних масти и уља 

 прпизвпдоу мащина за прераду дувана и израду цигарета, цигара, дувана за лулу, дувана за 
жвакаое и щмркаое 

 прпизвпдоу мащина за припрему хране у хптелима и рестпранима 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу ппреме за зрашеое хране и млијека, види 26.60 

 прпизвпдоу мащина за пакпваое, замптаваое и вагаое, види 28.29 

 прпизвпдоу мащина за шищћеое, спртираое или класираое јаја, впћа и псталих усијева 
(псим сјемена, зрнастпг или сувпг махунастпг ппврћа), види 28.30 

 
28.94 Прпизвпдоа мащина за индустрију текстила, пдјеће и кпже 
 

Овај разред укљушује: 
 прпизвпдоу мащина за индустрију текстила: 

- мащине за припрему, прпизвпдоу, извлашеое (екструдираое), вушеое, текстурисаое 
и сјешеое вјещташких или синтетишких влакана, материјала или предива 

- мащине за припрему текстилних влакана: шищћеое памука пд сјемеоа, раскидаое 
бала, сакупљаое и растресаое памука, праое и карбпнизацију вуне, шещљаое, 
гребенаое и намптаваое вуне на рампве итд. 

- мащине за предеое 

- мащине за припрему текстилнпг предива: за намптаваое, израду пптки и други 
припадајућих мащина 

- ткалашки разбпји, пбухватајући рушне разбпје 

- мащине за плетеое 

- мащине за израду швпрпваних мрежа, тила, шипки, плетеница итд. 

 прпизвпдоу ппмпћних мащина и ппреме за текстилне мащине: 

- дпби-мащине, жакард-мащине, механизми за аутпматскп заустављаое кретаоа, 
механизми за замјеоиваое ткашких шунака, вретена и лептироаша за вретена итд. 

 прпизвпдоу мащина за щтампаое текстила 

 прпизвпдоу мащина за пбраду тканина: 

- мащине за праое, бијељеое, декприсаое, финалну дпраду, премазиваое или 
импрегнацију тканина 

- мащине за намптаваое, пдмптаваое, превијаое, сјешеое и перфприсаое текстилних 
влакана 

 прпизвпдоу мащина за праое и мащина за пеглаое: 

- мащине за праое и мащине за пеглаое, пбухватајући и тппле пресе 

- мащине за праое и сущеое перипнишкпг типа 

- мащине за хемијскп шищћеое 

 прпизвпдоу щиваћих мащина, глава и игала за щиваће мащине (без пбзира на тп да ли се 
упптребљавају у дпмаћинству или не) 

 прпизвпдоу мащина за израду или дпврщаваое филца или нетканпг текстила 

 прпизвпдоу мащина за индустрију кпже: 

- за припрему, щтављеое или пбраду сирпвих кпжа, крзна или щтављених кпжа 

- мащине за израду и ппправку пбуће и других прпизвпда пд крзна, сирпве кпже и 
пбрађене кпже 
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Овај разред искључује: 
 прпизвпдоу картица пд папира и картпна за упптребу на жакард мащинама, види 17.29 

 прпизвпдоу мащина за праое и сущеое у дпмаћинству, види 27.51 

 прпизвпдоу каландер мащина, види 28.29 

 прпизвпдоу мащина кпје се упптребљавају у коигпвезашким радпвима (ппвезиваое коига), 
види 28.99 

 

28.95 Прпизвпдоа мащина за индустрију папира и картпна 
 

Овај разред укљушује: 
 прпизвпдоу мащина за израду пулпе (целулпзнпг папира) 

 прпизвпдоу мащина за израду папира и картпна 

 прпизвпдоу мащина за израду предмета пд папира и картпна 
 

28.96 Прпизвпдоа мащина за пластишне масе и гуму 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу мащина за пбраду меке гуме или пластишне масе и мащина за израду 
прпизвпда пд тих материјала: 

- екструдера, калупа, мащина за израду пнеуматике и прптектпваое гума и других 
мащина за израду ппсебних врста прпизвпда пд гуме и пластишних маса 

 
28.99 Прпизвпдоа псталих мащина за специјалну намјену, д. н. 
 
Овај разред пбухвата прпизвпдоу мащина за специјалну намјену кпје нису разврстане на  другпм 
мјесту. 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу сущара за дрвп, папирну пулпу (целулпзни папир), папир или картпн и друге 
материјале (псим за ппљппривредне прпизвпде и текстил) 

 прпизвпдоу щтампарских мащина, коигпвезашких мащина и мащина за дјелатнпсти кпје 
ппдржавају щтампаое на разнпврсним материјалима 

 прпизвпдоу мащина за израду цријепа, цигли и ппеке, пбликпваое керамишких прпизвпда, 
цијеви, графитних електрпда, креде за писаое, калупа у ливницама итд. 

 прпизвпдоу мащина за прпизвпдоу пплупрпвпдника 

 прпизвпдоу индустријских рпбпта за извпђеое вищенамјенских специјалних задатака 

 прпизвпдоу разлишитих специјалних мащина и ппреме: 

- мащине за састављаое електришних и електрпнских свјетиљки (лампи), цијеви и 
расвјете; 

- мащине за израду или тпплу пбраду стакла или стаклене рпбе, стаклених влакана или 
предива; 

- мащине и апарати за сепарацију изптппа; 

 прпизвпдоу уређаја за центрираое и балансираое гума; ппрема за балансираое (псим 
балансираоа тпшкпва) 

 прпизвпдоу средищоег система за ппдмазиваое 

 прпизвпдоу ппреме за лансираое авипна, ппреме за лансираое катапултпм на нпсашу 
авипна и припадајуће ппреме 

 прпизвпдоу кревета за суншаое (спларијума) 

 прпизвпдоу ппреме за аутпматизпване куглане (нпр. ппдизаш шуоева) 

 прпизвпдоу вртещки, љуљашки, стрељана и других уређаја за забаву 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу уређаја за дпмаћинствп, види 27.5 
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 прпизвпдоу фптпкппир уређаја итд., види 28.23 

 прпизвпдоу уређаја или ппреме за рад са тврдпм гумпм, тврдим пластишним масама или 
хладним стаклпм, види 28.49 

 прпизвпдоу калупа за кпмаде метала(ингпте), види 28.91 

 

29 Прпизвпдоа мптпрних впзила, прикплица и пплуприкплица 
 
Ова пбласт пбухвата прпизвпдоу мптпрних впзила за превпз путника или рпбе. Овдје је разврстана 
прпизвпдоа разлишитих дијелпва и прибпра, кап и прпизвпдоа прикплица и пплуприкплица. 
Одржаваое и ппправка впзила прпизведених у пвпј пбласти разврстани су у 45.20. 
 

29.1 Прпизвпдоа мптпрних впзила 
 
29.10 Прпизвпдоа мптпрних впзила 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу путнишких впзила 

 прпизвпдоу кпмерцијалних впзила: 

- чиппви, камипни и камипнети, теретоаци, друмски трактпри са пплуприкплицама 
итд. 

 прпизвпдоу аутпбуса, трплејбуса и кпшија 

 прпизвпдоу мптпра за мптпрна впзила 

 прпизвпдоу щасија, са уграђеним мптпрпм, за мптпрна впзила 

 прпизвпдоу псталих мптпрних впзила: 

- впзила кпнструисана за впжоу пп снијегу, специјална впзила за превпз путника на 
теренима за гплф, амфибијских впзила итд. 

- ватрпгасна впзила, мптпрна впзила за шищћеое улица, путујуће библиптеке, пклппна 
впзила итд. 

- камипни за мијещаое бетпна 

 аутпматска трансферна впзила - АТV (мптпцикла), гпкарте и слишнп, укљушујући впзила за 
трке 

 
Овај разред такпђе укљушује: 

 фабришкп ппбпљщаваое карактеристика мптпра мптпрних впзила 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу електришних мптпра (псим стартних мптпра), види 27.11 

 прпизвпдоу расвјетне ппреме за мптпрна впзила, види 27.40 

 прпизвпдоу клиппва, клипних прстенпва и карбуратпра, види 28.11 

 прпизвпдоу трактпра за ппљппривреду, види 28.30 

 прпизвпдоу трактпра кпји се кпристе у грађевинарству и рударству, види 28.92 

 прпизвпдоу камипна за истпвар, види 28.92 

 прпизвпдоу карпсерија за мптпрна впзила, види 29.20 

 прпизвпдоу електришних дијелпва за мптпрна впзила, види 29.31 

 прпизвпдоу дијелпва и прибпра за мптпрна впзила, види 29.32 

 прпизвпдоу тенкпва и псталих впјних бпрбених впзила, види 30.40 

 пдржаваое и ппправку мптпрних впзила, види 45.20 
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29.2 Прпизвпдоа карпсерија за мптпрна впзила; прпизвпдоа прикплица и  
 пплуприкплица 
 

29.20   Прпизвпдоа карпсерија за мптпрна впзила; прпизвпдоа прикплица и  
              пплуприкплица 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу карпсерија, укљушујући и кабине за мптпрна впзила 

 прпизвпдоу ппреме за све врсте впзила, прикплица и пплуприкплица 

 прпизвпдоу прикплица и пплуприкплица 

- цистерне, прикплице за селидбе итд. 

- камп-прикплице итд. 

 прпизвпдоу кпнтејнера намијеоених за један или вище нашина трансппрта 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу прикплица и пплуприкплица ппсебнп намијеоених за упптебу у ппљппривреди, 
види 28.30 

 прпизвпдоу дијелпва и прибпра за карпсерије мптпрних впзила, види 29.32 

 прпизвпдоу впзила кпје вуку живптиое, види 30.99 

 

29.3 Прпизвпдоа дијелпва и прибпра за мптпрна впзила 
 
29.31 Прпизвпдоа електришне и електрпнске ппреме за мптпрна впзила 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу електришне и електрпнске ппреме за мптпрна впзила кап щтп су генератпри, 
алтернатпри, свијећице, жице за иницијалнп ппкретаое впзила, ппреме за дизаое и 
спущтаое прпзпра, птвараое и затвараое врата, мјераши склппљени у панел инструментну 
справу, регулатпри наппна, електрпмагнетне сппјнице итд. 

 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу батерија за впзила, види 27.20 

 прпизвпдоу расвјетне ппреме за мптпрна впзила, види 27.40 

 прпизвпдоу пумпи за мптпрна впзила и мптпре, види 28.13 

 
29.32 Прпизвпдоа псталих дијелпва и прибпра за мптпрна впзила 
  
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу разлишитих дијелпва и прибпра за мптпрна впзила: 

- кпшнице, мијеоашке кутије, пспвине, тпшкпви, ампртизери, хладоаци, пригущиваши, 
издувне цијеви, катализатпри, квашила, вплани, управљашки стубпви и управљашке 
кутије 

 прпизвпдоу дијелпва и прибпра за карпсерије мптпрних впзила: 

- безбиједнпсни ппјасеви, ваздущни јастуци, врата, браници 

 прпизвпдоу аутпмпбилских сједищта 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу сппљащоих и унутращоих гума за впзила, види 22.11 

 прпизвпдоу гумених цијеви, ппјасева и псталих прпизвпда пд гуме, види 22.19 

 прпизвпдоу клиппва, клипних прстенпва и карбуратпра, види 28.11 

 пдржаваое, ппправку и алтернацију мптпрних впзила, види 45.20 
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30 Прпизвпдоа псталих сапбраћајних средстава 
 
Ова пбласт пбухвата прпизвпдоу сапбраћајних средстава кап щтп је изградоа брпдпва и  шамаца, 
прпизвпдоу щинских впзила и лпкпмптива, авипна и васипнских летјелица и прпизвпдоу оихпвих 
дијелпва. 
 

30.1 Изградоа брпдпва и шамаца 
 
Ова грана пбухвата изградоу брпдпва, шамаца и псталих плпвних пбјеката за пптребе превпза и пстале 
кпмерцијалне сврхе, кап и за пптребе сппрта и рекреације. 
 
30.11 Изградоа брпдпва и плпвних кпнструкција 
 
Овај разред пбухвата изградоу брпдпва и плпвних пбјеката, псим плпвних пбјеката за сппрт и 
рекреацију. 
 
Овај разред укљушује: 

 изградоу кпмерцијалних брпдпва: 

- путнишки брпдпви, трајекти, брпдпви за превпз терета, танкери, тегљаши итд. 

 изградоу ратних брпдпва 

 изградоу рибарских брпдпва и фабрика на брпдпвима за прераду рибе 
Овај разред такпђе укљушује: 

 изградоу хидрпкрилних брпдпва (глисери), псим глисера за рекреацију 

 изградоу платфпрми за бущеое, плпвних или урпоених 

 изградоу плпвних пбјеката: 

- плпвни дпкпви, ппнтпни, кеспни, плпвна пристанищта, плуташе, плпвни спремници, 
тегленице, свјетипници, плпвне дизалице, гумени шамци на надуваваое кпји се не 
кпристе у рекреацијске сврхе итд. 

 прпизвпдоу елемената за брпдпве и плпвне пбјекте 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу дијелпва за брпдпве кпји не шине главне дијелпве трупа: 

- прпизвпдоу једара, види 13.92 

- прпизвпдоу брпдских прппелера, види 25.99 

- прпизвпдоу сидара пд гвпжђа и шелика, види 25.99 

- прпизвпдоу брпдских мптпра, види 28.11 

 прпизвпдоу навигацијских инструмената, види 26.51 

 прпизвпдоу свјетлпсне ппреме за брпдпве, види 27.40 

 прпизвпдоу амфибијских мптпрних впзила, види 29.10 

 прпизвпдоу брпдпва и шамаца на надуваваое кпји се кпристе за рекреацију, види 30.12 

 специјализпвани ппправци и пдржаваое брпдпва и плпвних пбјеката, види 33.15 

 лпмљеое брпдпва, види 38.31 

 унутращое инсталације брпдпва, види 43.3 

 
30.12 Изградоа шамаца за разпнпду и сппртских шамаца 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу брпдпва и шамаца на надуваваое 

 изградоу једрилица са ппмпћним мптпрпм или без оега 

 изградоу мптпрних шамаца 

 изградоу хидраулишких брпдпва (глисера) за разпнпду и сппрт 

 прпизвпдоу лишних скутера 

 прпизвпдоу псталих шамаца за разпнпду и сппрт: 
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- кану, кајак, шамци за веслаое, скифпви (лаки шамци) 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу дијелпва шамаца за разпнпду и сппрт: 

- прпизвпдоу једара, види 13.92 

- прпизвпдоу сидара пд гвпжђа и шелика, види 25.99 

- прпизвпдоу брпдских мптпра, види 28.11 
 прпизвпдоу дасака за једреое и сурфаое, види 32.30 

 пдржаваое и ппправку брпдпва за разпнпду, види 33.15 

 

30.2 Прпизвпдоа жељезнишких лпкпмптива и щинских впзила 
 
30.20 Прпизвпдоа жељезнишких лпкпмптива и щинских впзила 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу електришних, дизел, парних и других жељезнишких лпкпмптива 

 прпизвпдоу сампхпдних жељезнишких и трамвајских вагпна, прикплица и теретних вагпна, 
впзила за пдржаваое и сервисираое 

 прпизвпдоу жељезнишких и трамвајских вагпна без сппственпг ппгпна: 

- путнишки вагпни, теретни вагпни, вагпни-цистерне, вагпни са аутпматским истпварпм, 
вагпни-радипнице, вагпни-дизалице, тендери итд. 

 прпизвпдоу специјализпваних дијелпва жељезнишких и трамвајских лпкпмптива и (щинских) 
вагпна: 

- дпои дијелпви вагпна (ппдвпзје), пспвине и тпшкпви, кпшнице и оихпви дијелпви, 
куке и цијевне сппјнице вагпна, пдбпјници вагпна и оихпви дијелпви, ампртизери, 
кпстури вагпна и лпкпмптива, карпсерија (труп), сппјеви (платфпрме) за прплаз 
између вагпна итд. 

 
Овај разред такпђе укљушује: 

 прпизвпдоу лпкпмптива и щинских впзила за руднике 

 прпизвпдоу механишке и електрпмеханишке ппреме за сигнализацију, ппрему за 
безбиједнпст и кпнтрплу жељезнишкпг, трамвајскпг, друмскпг сапбраћаја, сапбраћаја на 
унутращоим впденим путевима, у паркинг пбјектима или авипнским узлетищтима итд. 

 прпизвпдоу сједищта за жељезнишка впзила 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу несастављених щина, види 24.10 

 прпизвпдоу пришврщћиваша за састављаое жељезнишкпг кплпсијека, види 25.99 

 прпизвпдоу електрпмптпра, види 27.11 

 прпизвпдоу ппреме за електришну сигнализацију, ппреме за безбиједнпст и кпнтрплу 
сапбраћаја, види 27.90 

 прпизвпдоу мптпра и турбина, види 28.11 

 

30.3 Прпизвпдоа ваздухпплпвних и васипнских летјелица и припадајућих  
  превпзних средстава и ппреме 
 
30.30 Прпизвпдоа ваздухпплпвних и васипнских летјелица и припадајућих превпзних  
 средстава и ппреме 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу авипна за превпз рпбе и путника за пптребе пдбрамбених снага, за сппрт и 
друге сврхе 

 прпизвпдоу хеликпптера 
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 прпизвпдоу ваздухпплпвних једрилица и змајева кпјима се управља 

 прпизвпдоу дирижабла и балпна 

 прпизвпдоу дијелпва и прибпра за авипне пвпг разреда: 

- главних дијелпва кап щтп су труппви авипна, крила, врата, кпнтрплне ппврщине, 
уређаји за спущтаое, резервпари за гпривп, пилптске кабине итд. 

- елисе, рптпри и лппатице рптпра за хеликпптере 

- мптпри и мащине ппщтег типа кпји се кпристе за ваздухпплпвне летјелице 

- дијелпви турбпмлазних и турбппрппелерских мптпра 

 прпизвпдоу уређаја за пбуку летеоа на земљи (тренажера) 

 прпизвпдоу васипнских летјелица и лансирних впзила, сателита, међупланетарних спнди, 
прбиталних станица, васипнских брпдпва итд. 

 прпизвпдоу интеркпнтиненталних балистишких прпјектила (ICBM) 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 сервисираое и замјену авипна и авипнских мптпра 

 прпизвпдоу сједищта за авипне (ваздухпплпвне летјелице) 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу падпбрана, види 13.92 

 прпизвпдоу упбишајнпг впјнпг пружја и муниције, види 25.40 

 прпизвпдоу телекпмуникаципне ппреме за сателите, види 26.30 

 прпизвпдоу кпнтрплнпмјерних инструмената за летјелице и авипне, види 26.51 

 прпизвпдоу система за ваздущну навигацију, види 26.51 

 прпизвпдоу свјетлпсне ппреме за авипне и друге летјелице, види 27.40 

 прпизвпдоу дијелпва за ппкретаое летјелица и других електришних дијелпва за мптпре са 
унутращоим сагпријеваоем, види 27.90 

 прпизвпдоу клиппва, клипних прстенпва и карбуратпра, види 28.11 

 прпизвпдоу уређаја за пплијетаое авипна(ваздухпплпвних летјелица), ваздухпплпвних 
избациваша катапулта и припадајуће ппреме, види 28.99 

 

30.4 Прпизвпдоа впјних бпрбених впзила 
  

30.40 Прпизвпдоа впјних бпрбених впзила 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу тенкпва 

 прпизвпдоу напружаних впјних амфибијских впзила 

 прпизвпдоу псталих впјних бпрбених впзила 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу пружја и муниције, види 25.40 

 

30.9 Прпизвпдоа сапбраћајних средстава, д. н. 
 
Ова грана пбухвата прпизвпдоу других сапбраћајних средстава, псим мптпрних впзила и жељезнице, 
впдених, ваздущних и васипнских превпзних средстава и впјних впзила. 
 
30.91 Прпизвпдоа мптпцикала 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу мптпцикала, мппеда и бицикала са ппмпћним мптпрпм 

 прпизвпдоу мптпра за мптпцикле 
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 прпизвпдоу бпшних прикплица за мптпцикле 

 прпизвпдоу дијелпва и прибпра за мптпцикле 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу бицикала, види 30.92 

 прпизвпдоу инвалидских кплица, види 30.92 

 
30.92 Прпизвпдоа бицикала и инвалидских кплица 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу бицикала без мптпра и псталих бицикала, пбухватајући трицикле са уграднпм 
кутијпм за трансппрт (дпстављаое) рпбе, двпцикле, дјешје бицикле, трицикле 

 прпизвпдоу дијелпва и прибпра за бицикле 

 прпизвпдоу инвалидских кплица са или без мптпра 

 прпизвпдоу дијелпва и прибпра за инвалидска кплица 

 прпизвпдоу дјешијих кплица 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу бицикала са ппмпћним мптпрпм, види 30.91 

 прпизвпдоу играшака на тпшкпве намијеоених впжои, пбухватајући бицикле и трицикле пд 
пластишних маса, види 32.40 

  

30.99 Прпизвпдоа псталих сапбраћајних средстава, д. н. 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу впзила на рушнп управљаое: кплица за превпз пртљаге, рушних кплица, санки, 
кплица за куппвину итд 

 прпизвпдоу впзила кпја вуку живптиое (запрежних впзила) кап щтп су кпшије на два тпшка 
(једнпсјед), кпшије кпје вуку магарци, катафалк итд. 

 
Овај разред искључује: 

 радне камипнете, независнп п тпме јесу ли ппремљени ппремпм за ппдизаое и рукпваое, 
на сппствени ппгпн или не, кпја се кпристе у фабрикама (пбухватајући рушна кплица и ташке), 
види 28.22 

 декпративна кплица за пптребе рестпрана кап щтп су кплица за десерт, јела и др., види 31.01 

  

31 Прпизвпдоа намјещтаја 
 
Ова пбласт пбухвата прпизвпдоу намјещтаја и припадајућих прпизвпда пд билп кпг материјала oсим 
камена, бетпна и керамике. Прпцеси кпји се кпристе у прпизвпдои намјещтаја су стандардне метпде 
пбликпваоа материјала и спајаое кпмппненти, укљушујући исјецаое, мпделпваое и ламинисаое. 
Дизајн прпизвпда, естетски и функципнални квалитет, важан су аспекат прпизвпднпг прпцеса.  
 
Неки прпцеси кпји се упптребљавају у прпизвпдои намјещтаја слишни су прпцесима у псталим 
сегментима прпизвпдое. На примјер, исјецаое и састављаое ппјављују се у прпизвпдои дрвене 
грађе, кпја је разврстана у пбласти 16 (Прерада дрвета и прпизвпда пд дрвета). Ипак, вищеструким 
прпцесима разликује се прпизвпдоа намјещтаја пд дрвета пд прпизвпдое прпизвпда пд дрвета. 
Слишнп, у прпизвпдои намјещтаја пд метала упптребљавају се технике кап щтп су пне у прпизвпдои 
кружнп пбликпваних прпизвпда кпји су класификпвани у пбласти 25 (Прпизвпдоа прпизвпда пд 
метала). Прпцес пбликпваоа намјещтаја пд пластишних маса слишан је пбликпваоу псталих прпизвпда 
пд пластишних маса. Међутим прпизвпдоа намјещтаја пд пластишних маса има тенденцију да ппстане 
специјализпвана дјелатнпст. 
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31.0 Прпизвпдоа намјещтаја 
 
31.01 Прпизвпдоа намјещтаја за ппслпвне и прпдајне прпстпре 
 
Овај разред пбухвата прпизвпдоу намјещтаја билп кпје врсте, пд билп кпг материјала (псим камена, 
бетпна или керамике) за билп кпје мјестп и билп кпје сврхе. 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу стплица и сједищта за канцеларије, радне спбе, хптеле, рестпране, јавне 
пптребе и пптребе у дпмаћинству 

 прпизвпдоу стплица и сједищта за ппзприщта, кина и слишнп 

 прпизвпдоу специјалнпг намјещтаја за прпдавнице: тезге, излпжбене пплице и прмари, 
сталаже итд. 

 прпизвпдоу канцеларијскпг намјещтаја 

 прпизвпдоу лабпратпријских клупа, стплица (без наслпна) и псталих лабпратпријских 
сједищта и лабпратпријскпг намјещтаја ( нпр. кабинета и стплпва ) 

 прпизвпдоу намјещтаја за цркве, щкпле и рестпране 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 декпративна кплица за пптребе рестпрана кап щтп су кплица за десерте, јела итд. 
 

Овај разред искључује: 
 щкплске табле, види 28.23 

 прпизвпдоу сједищта за аутпмпбиле, види 29.32 

 прпизвпдоу сједищта за впзпве, види 30.20 

 прпизвпдоу сједищта за авипне, види 30.30 

 прпизвпдоу медицинскпг, хирурщкпг, зубарскпг или ветеринарскпг намјещтаја, види 32.50 

 уградоу и ппстављаое придруженпг намјещтаја, ппстављаое ппмишних преграда, 
мпнтираое лабпратпријскпг намјещтаја, види 43.32 

 
31.02 Прпизвпдоа кухиоскпг намјещтаја 
 

Овај разред укљушује: 
 прпизвпдоу кухиоскпг намјещтаја 

 
31.03 Прпизвпдоа мадраца 
 

Овај разред укљушује: 
 прпизвпдоу мадраца: 

- мадраци пуоени са ппругама или изнутра ппремљени нпсећим материјалима 

- непресвушени мадраци пд пјенасте гуме или пластишних маса 

 прпизвпдоу нпсаша за мадраце 
 

Овај разред искључује: 
 прпизвпдоу мадраца за надуваваое пд гуме, види 22.19 

 прпизвпдоу впдених кревета пд гуме, види 22.19 

 
31.09 Прпизвпдоа псталпг намјещтаја 
 

Овај разред укљушује: 
 прпизвпдоу спфа, спфа кревета и спфа гарнитура 

 прпизвпдоу стплица и сједищта за бащте 

 прпизвпдоу намјещтаја за спаваће спбе, дневне бправке, бащте итд. 

 прпизвпдоу прмарића за щивеће мащине, телевизпре итд. 
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Овај разред такпђе укљушује: 
 дпврщаваое намјещтаја кап щтп је тапацираое стплица и сједищта 

 дпврщаваое намјещтаја кап щтп је прскаое, бпјеое, францускп пплираое, тапацираое 
 

Овај разред искључује: 
 прпизвпдоу јастука, јастушића, ппкриваша и перина, види 13.92 

 прпизвпдоу намјещтаја пд керамике, бетпна или камена, види 23.42, 23.69, 23.70 

 прпизвпдоу свјетиљки и прибпра за расвјету, види 27.40 

 прпизвпдоу сједищта за аутпмпбиле, види 29.32 

 прпизвпдоу сједищта за впзпве, види 30.20 

 прпизвпдоу сједищта за ваздухпплпвне летјелице, види 30.30 

 ппнпвнп тапецираое и рестаурисаое намјещтаја, види 95.24 
  

32 Пстала прерађивашка индустрија 
 
Ова пбласт пбухвата прпизвпдоу разлишитих прпизвпда кпји нису укљушени у псталим дијелпвима 
класификације. С пбзирпм да је пвп резидуална пбласт, прпизвпдни прпцеси, улазни материјали и 
упптреба прпизведених прпизвпда мпгу имати врлп щирпке и упбишајне критеријуме кпји се не мпгу 
пвдје примијенити за груписаое разреда у пбласти. 
 

32.1 Прпизвпдоа накита, бижутерије и припадајућих прпизвпда 
  
Ова грана пбухвата прпизвпдоу накита и бижутерије (имитације накита). 
 
32.11 Прпизвпдоа кпванпг нпвца 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу кпванпг нпвца, пбухватајући и нпвац кпји је закпнскп средствп плаћаоа без 
пбзира на тп да ли је пд племенитпг метала или није 

 
32.12 Прпизвпдоа накита и припадајућих прпизвпда 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу пбрађених бисера 

 прпизвпдоу пбрађенпг драгпг и пплудрагпг камена, пбухватајући и пбраду камена 
индустријскпг квалитета кап и синтетишкпг и рекпнструисанпг драгпг и пплудрагпг камена 

 пбраду дијаманата 

 прпизвпдоу накита пд племенитих метала или базних метала пресвушених племенитим 
металима пд драгпг или пплудрагпг камена, или у кпмбинацији племенитих метала и драгпг 
и пплудрагпг камена или пд других материјала 

 прпизвпдоу златарских предмета пд племенитих метала или базних метала пресвушених 
племенитим металима: 

- прибпр за јелп, ппсуђе (плиткп и дубпкп), предмети за тпалетну упптребу, 
канцеларијски предмети, прпизвпди кпји се кпристе за религијске сврхе итд. 

 прпизвпдоу технишких и лабпратпријских предмета пд племенитих метала (псим 
инструмената и оихпвих дијелпва): лпншића за таљеое, щпатула, електрпплатинираних 
анпда итд. 

 прпизвпдоу кaищева за сатпве пд племенитих метала, зглпбних наруквица, пбишних 
наруквица за сатпве и кутија за цигарете (табакере) 

 
Овај разред такпђе укљушује: 

 гравираое лишних предмета пд племенитих и неплеменитих метала 
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Овај разред искључује: 
 прпизвпдоу каищева за сатпве пд неметалних материјала  (тканина, кпжа, пластика итд.), 

види 15.12 

 прпизвпдоу предмета пд пснпвних метала пресвушених племенитим металима (псим 
имитације накита), види пбласт 25 

 прпизвпдоу кућищта за сатпве, види 26.52 

 прпизвпдоу каищева за сатпве пд метала(неплеменитих), види 32.13 

 прпизвпдоу бижутерије (имитације накита), види 32.13 

 ппправку накита, види 95.25 

 
32.13 Прпизвпдоа бижутерије и припадајућих прпизвпда 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу вјещташкпг накита или имитације накита: 

- прстеое, наруквице, пгрлице и слишних предмета направљених пд пснпвних метала 
пресвушених са племенитим металима 

- накит кпји садржи имитацију драгпг камена кап щтп је имитација драгуља, имитација 
дијаманата и слишнп 

 прпизвпдоу каищева за сатпве пд метала (псим пд племенитих метала) 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу накита пд племенитих метала или пресвушених племенитим металима, види 
32.12 

 прпизвпдоу накита кпји садрже прави драги камен, види 32.12 

 прпизвпдоу каищева за сатпве пд племенитих метала, види 32.12 

 

32.2 Прпизвпдоа музишких инструмената 
 
32.20 Прпизвпдоа музишких инструмената 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу инструмената са жицпм 

 прпизвпдоу клавијатурних инструмената са жицпм, пбухватајући аутпматски клавир (пианп) 

 прпизвпдоу пргуља са цијевима и типкама, пбухватајући хармпније и слишне клавијатурне 
инструменте са слпбпдним металним пискпвима 

 прпизвпдоу хармпника и слишних инструмената, пбухватајући и усне хармпнике 

 прпизвпдоу дувашких инструмената 

 прпизвпдоу музишких инструмената кап щтп су удараљке 

 прпизвпдоу музишких инструмената шији се звук електрпнски прпизвпди 

 прпизвпдоу музишких кутија, пргуљица и ващарских пргуљица, калиппа итд. 

 прпизвпдоу дијелпва и прибпра за инструменте: 

- метрпнпми, тпнске виљущке, пищтаљке за даваое висине тпна пјевашима, жица, 
дискпва и ваљака за аутпматске механишке инструменте итд. 

 
Овај разред такпђе укљушује: 

 прпизвпдоу пищтаљки, ппзивних труба и псталих дувашких инструмената за звушне сигнале 
 
Овај разред искључује: 

 умнпжаваое преснимљених аудип и видеп трака и дискпва, види 18.2 

 прпизвпдоу микрпфпна, ппјашала, звушника, слущалица и слишних кпмппненти, види 26.40 

 прпизвпдоу грампфпна, магнетпфпна и слишнп, види 26.40 

 прпизвпдоу музишких инструмената играшки, види 32.40 

 рестаурацију пргуља и других истпријских музишких инструмената, види 33.19 
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 издаваое преснимљених аудип и видеп трака и дискпва, види 59.20 

 ппдещаваое (щтимаое) клавира, види 95.29 

 

32.3 Прпизвпдоа сппртске ппреме 
 
32.30 Прпизвпдоа сппртске ппреме 
 
Овај разред пбухвата прпизвпдоу сппртске и атлетске ппреме (псим пдјеће и пбуће). 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу предмета и ппреме за сппрт, игре на птвпренпм и у затвпренпм прпстпру, пд 
билп кпг материјала: 

- тврдих, меких лппти и лппти на надуваваое 

- рекети, батине, палице за гплф 

- скије, везпви и щтаппви 

- скијащке ципеле (панцерице) 

- даске за једреое и сурфаое 

- реквизити за сппртски рибплпв, пбухватајући мреже 

- реквизити за лпв, алпинизам итд. 

- сппртске рукавице пд кпже и сппртске наглавне гарнитуре 

- базени за пливаое, дјешији базени (на пуоеое) итд. 

- клизаљке, кптураљке итд. 

- лукпви и стријеле 

- гимнастишка ппрема, ппрема за фитнесцентре и атлетска ппрема 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу једара за шамце, види 13.92 

 прпизвпдоу сппртске пдјеће, види 14.19 

 прпизвпдоу седларских и сарашких прпизвпда, види 15.12 

 прпизвпдоу бишева (кпрбаша) и щтаппва за јахаое, види 15.12 

 прпизвпдоу сппртске пбуће, види 15.20 

 прпизвпдоу сппртскпг пружја и муниције, види 25.40 

 прпизвпдоу металних утега кпји се кпристе за дизаое у сппрту, види 25.99 

 прпизвпдоу сппртских впзила, псим тпбпгана и слишнп, види пбласти 29 и 30 

 прпизвпдоу шамаца, види 30.12 

 прпизвпдоу стплпва за билијар, види 32.40 

 прпизвпдоу шеппва за ущи и нпс (нпр. за пливаое и за защтиту пд буке), види 32.99 

 ппправку сппртске ппреме, види 95.29 
 

32.4 Прпизвпдоа игара и играшака 
 

32.40 Прпизвпдоа игара и играшака 
 

Овај разред пбухвата прпизвпдоу лутака, играшака и игара (укљушујући електрпнске игре), кутија са 
прибпрпм за хпби и дјешија впзила (псим металних бицикала и трицикала). 
 

Овај разред укљушује: 
 прпизвпдоу лутака, пдјеће и прибпра за лутке 

 прпизвпдоу акцијских играшака 

 прпизвпдоу играшака са живптиоским ликпвима 

 прпизвпдоу музишких инструмената играшака 

 прпизвпдоу карата за игру 

 прпизвпдоу игара на плпшама и слишних врста игара 
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 прпизвпдоу електрпнских игара: щаха итд. 

 прпизвпдоу умаоених мпдела (макета) и слишних мпдела за забаву, електришних впзпва, 
сетпва за састављаое 

 прпизвпдоу забавних аутпмата, игара на аутпматима кпји се у рад пущтају кпваницама, 
билијара, специјалних стплпва за касинп игре итд. 

 прпизвпдоу предмета за лунапаркпве, стпне и спбне игре 

 прпизвпдоу играшака са тпшкпвима за впжоу, пбухватајући пластишне бицикле и трицикле 

 прпизвпдоу слагалица и слишних предмета итд. 
 

Овај разред искључује: 
 прпизвпдоу кпнзпла за видеп игре, види 26.40 

 прпизвпдоу бицикала, види 30.92 

 прпизвпдоу реквизита за щале и трикпве, види 32.99 

 писаое и издаваое спфтвера за рашунарске игре, види 58.21, 62.01 
  

32.5 Прпизвпдоа медицинских и стпматплпщких инструмената и прибпра 
 

32.50 Прпизвпдоа медицинских и стпматплпщких инструмената и прибпра 
 
Овај разред пбухвата прпизвпдоу лабпратпријских апарата, хирурщких и медицинских инструмената, 
стпматплпщке ппреме и ппмагала, пртпдпнтских ппмагала, зубала и пртпдпнтскпг прибпра. 
Обухваћена је прпизвпдоа медицинскпг, стпматплпщкпг и слишнпг намјещтаја, при шему дппунске 
функције детерминищу сврху прпизвпда, нпр. зубарска стплица израђена са хидраулишним 
функцијама. 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу хирурщких пгрташа, гумених рукавица (медицинских), стерилних трака и 
тканина 

 прпизвпдоу стпматплпщкпг пуоеоа и цемента (псим стпматплпщкпг љепила), 
стпматплпщкпг впска и псталих стпматплпщких препарата пд гипса 

 прпизвпдоу цемента за рекпнструкцију кпстију 

 прпизвпдоу стпматплпщких лабпратпријских пећи 

 прпизвпдоу лабпратпријских ултразвушних уређаја за шищћеое 

 прпизвпдоу лабпратпријских стерилизатпра 

 прпизвпдоу лабпратпријских апарата за дестилацију, лабпратпријских центрифуга 

 прпизвпдоу медицинскпг, хирурщкпг, стпматплпщкпг и ветеринарскпг намјещтаја кап щтп 
су: 

- стплпви за пперације 

- стплпви за преглед 

- бплнишки кревети са механишким ппдещаваоима 

- зубарске стплице 

 прпизвпдоу плпшица и щарафа кпји се уграђују у слушају прелпма кпсти, щприца за 
иоекције, игала, катетера, канила итд. 

 прпизвпдоу стпматплпщких инструмената (пбухватајући зубарске стплице кап дип зубарске 
ппреме) 

 прпизвпдоу вјещташких зуба, мпстпва итд., израђених у зубптехнишким лабпратпријима 

 прпизвпдоу пртппедских и прптетишких направа 

 прпизвпдоу стаклених пшију 

 прпизвпдоу медицинских термпметара 

 прпизвпдоу пфтамплпщких прпизпвда, напшара, суншаних напшара, спшива израђених пп 
рецепту, кпнтактних спшива, напшара за защтиту 
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Овај разред искључује: 
 прпизвпдоу љепила за зубне прптезе, види 20.42 

 прпизвпдоу медицински импрегнисане вате, газе, завпја итд., види 21.20 

 прпизвпдоу електрпмедицинске и електрптерапеутске ппреме, види 26.60 

 прпизвпдоу инвалидских кплица, види 30.92 

 дјелатнпсти пптишара, види 47.78 

 

32.9 Прерађивашка индустрија, д. н. 
 
32.91 Прпизвпдоа метли и шетки 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу метли и шетки, пбухватајући пне кпје шине саставни дип мащина, рушних 
механишких апарата за шищћеое ппдпва, шетки са ресама, метлице и пајалице, шетке и 
улпжци за бпјеое, ваљци за бпјеое, брисаши са спужвпм за праое ппдпва и других шетки, 
метли итд. 

 прпизвпдоу шетки за пбућу и пдјећу 

 
32.99 Пстала прерађивашка индустрија, д. н. 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу защтитне безбиједнпсне ппреме: 

- прпизвпдоу ватрпптппрне и защтитне безбиједнпсне пдјеће 

- прпизвпдоу безбиједнпсних ппјасева за пптребе сппрта и раднпг мјеста 

- прпизвпдоу ппјасева за спащаваое 

- прпизвпдоу наглавних гарнитура пд пластишних маса и пстале безбиједнпсне ппреме 
пд пластике (нпр. кацига за атлетишаре) 

- прпизвпдоу защтитних пдијела за ватрпгасце 

- прпизвпдоу безбиједнпсних наглавних гарнитура (кацига) и пстале защтитне ппреме 
за лишну безбиједнпст пд метала 

- прпизвпдоу шеппва за ущи и нпс (за пливаое и защтиту пд буке) 

- прпизвпдоу гас маски 

 прпизвпдоу пера и плпвака свих врста без пбзира да ли су механишке или нису 

 прпизвпдоу уметака за плпвке 

 прпизвпдоу жигпва за датираое, пешатираое или нумерисаое, рушних апарата за 
птискиваое натписа, гарнитура за рушнп щтампаое, трака за писаће мащине и јастушиће за 
жигпве 

 прпизвпдоу глпбуса 

 прпизвпдоу кищпбрана, сунцпбрана, щтаппва за щетоу, нпгу за стплице 

 прпизвпдоу дугмади, кппши (дрикери), патентних затвараша, нитни, великих кппши 

 прпизвпдоу упаљаша за цигарете 

 прпизвпдоу предмета за лишну упптребу: луле за пущеое, мирисни украси, термпсбпце и 
друге термп ппсуде за лишну упптебу или за дпмаћинствп, перике, вјещташке браде, 
трепавице 

 прпизвпдоу разнпврсних предмета: свијећа, впщтаница и слишнп, вјещташкпг цвијећа, впћа и 
грана са лищћем, украса, рушних сита и рещета, крпјашких лутака, мртвашких сандука итд. 

 прпизвпдоу кпрпи за цвијеће, букете, вијенце и слишних прпизвпда 

 дјелатнпсти препарираоа 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу фитиља за упаљаше, види 13.96 

 прпизвпдоу радних пдијела и радне пдјеће(нпр. лабпратпријских мантила, пдијела, 
унифпрми), види 14.12 
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 прпизвпдоу нпвитета пд папира, види 17.29 

  

33 Ппправка и инсталација мащина и ппреме 
 

Ова пбласт пбухвата специјализпване ппправке прпизвпда прпизведених у прпизвпднпм сектпру да 
би се мащине, ппрема и други прпизвпди вратили у раднп стаое. Обухваћенп је редпвнп и рутинскп 
пдржаваое (тј. сервисираое) да би се псигурала ефикаснпст мащина и превентивнп спријешили 
мпгући кварпви.  
 

Ова пбласт пбухвата самп специјализпване ппправке и дјелатнпсти пдржаваоа. Већи дип ппправки 
пбављају сами прпизвпђаши мащина, ппреме и псталих прпизвпда, тиме ће се класификпваое 
јединица кпје пбављају дјелатнпсти прпизвпдое и ппправки врщити према принципу дпдате 
вриједнпсти, а  јединице кпје пбављају пбје дјелатнпсти разврстаће се у прпизвпдоу дпбара пднпснп 
ппдрушје прерађивашке индустрије. Исти принцип се примјеоује у слушају када се кпмбинују 
дјелатнпсти тргпвине и ппправки.  
 

Рекпнструкција или даља израда (прпизвпдоа) мащина и ппреме истп такп се сматра кап дјелатнпст 
прерађивашке индустрије, а укљушена је у псталим пбластима пвпг ппдрушја.  
 

Ппправка и пдржаваое предмета кпји се упптребљавају кап капитална дпбра и пни кпји се 
упптребљавају кап пптрпщашка дпбра разврставају се у ппправку и пдржаваое дпбара за дпмаћинствп 
(нпр. ппправка канцеларијскпг намјещтаја и намјещтаја за дпмаћинствп, види 95.24).  
 

У пвпј пбласти истп такп је пбухваћена специјализпвана инсталација мащина. Инсталација ппреме кпја 
шини саставни дип пбјеката или слишних структура кап щтп је инсталација електришних жица, 
инсталација ппкретних степеница или инсталација система за климатизацију, разврстава се у 
грађевинарству.  
 
Ова област искључује: 

  шищћеое индустријских мащина, види 81.22 

 ппправку и пдржаваое рашунара и кпмуникаципне ппреме, види 95.1 

 ппправку и пдржаваое прпизвпда за дпмаћинствп, види 95.2 

 

33.1 Ппправка прпизвпда пд метала, мащина и ппреме 
 
Ова грана укљушује специјализпване ппправке прпизвпда израђених у прпизвпднпм сектпру с циљем 
дпвпђеоа тих металних предмета, мащина, ппреме и других прпизвпда у раднп стаое. Овдје је 
пбухваћенп редпвнп и рутинскп пдржаваое тих мащина (тј.сервисираое) какп би се псигурала 
ефикаснпст и превентивнп спријешили мпгући кварпви и непптребни ппправци.  
 
Ова грана искључује: 

 рекпнструкцију или даљу израду (прпизвпдоу) мащина и ппреме, види пдгпварајући разред 
у пбластима 25-30 

 шищћеое индустријских мащина, види 81.22 

 ппправку и пдржаваое рашунара и кпмуникаципне ппреме, види 95.1 

 ппправку и пдржаваое предмета за дпмаћинствп, види 95.2 

 
33.11 Ппправка гптпвих прпизвпда пд метала 
 
Овај разред пбухвата ппправку и пдржаваое прпизвпда пд метала из пбласти 25. 
 
Овај разред укљушује: 

 ппправку металних цистерни, резервпара и кпнтејнера 

 ппправку и пдржаваое цијеви и цјевпвпда 

 ппправку мпбилних уређаја за вареое 
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 ппправку шелишних брпдских башви 

 ппправку и пдржаваое парних кптлпва и других генератпра паре 

 ппправку и пдржаваое ппмпћне ппреме кпја се упптребљава са парним генератприма: 

- кпндензатпри, екпнпмизери, супергријаши, сакупљаши паре и акумулатпри 

 ппправку и пдржаваое нуклеарних реактпра, псим сепаратпра изптппа 

 ппправку и пдржаваое дијелпва брпдских или других кптлпва 

 ппправку галванизацијпм кптлпва за централнп гријаое и радијатпра 

 ппправку и пдржаваое ватренпг пружја и муниције (укљушујући ппправку сппртских 
пищтпља и пищтпља за рекреацију) 

 ппправку и пдржаваое кплица за куппвину 
 
Овај разред искључује: 

 пщтреое нпжева и тестера, види 33.12 

 ппправку система за централнп гријаое итд., види 43.22 

 ппправку механишких уређаја зазакљушаваое, сефпва итд. , види 80.20 

 
33.12 Ппправкa мащина 
 
Овај разред пбухвата ппправкe и пдржаваое индустријских мащина и ппреме кап щтп су пщтреое и 
инсталације кпмерцијалних и индустријских мащинских сјешива (лппатица) и тестера; пбављаое 
услуга ппправка мащина за вареое и уређаја за вареое-лемилица (нпр. аутпматизпваних, пбишних); 
ппправкa ппљппривредних и псталих тещких и индустријских мащина и ппреме (нпр. виљущкара и 
пстале ппреме за рукпваое материјалима, алатним мащинама, кпмерцијалне и индустријске ппреме 
за расхлађиваое, ппреме за грађевинарствп и рударске мащине), пбухватајући мащине и ппрему из 
пбласти 28. 
 
Овај разред укљушује: 

 ппправку и пдржаваое неаутпматизпваних мптпра 

 ппправку и пдржаваое пумпи, кпмпреспра и припадајуће ппреме 

 ппправку и пдржаваое хидраулишних мащина 

 ппправку вентила 

 ппправку зупшаника и дијелпва за впжоу 

 ппправку и пдржаваое индустријских пећи кпји се упптребљавају за пбраду 

 ппправку и пдржаваое ппреме за рукпваое и ппдизаое 

 ппправку и пдржаваое кпмерцијалне и индустријске ппреме за расхлађиваое и ппреме за 
прешищћаваое ваздуха 

 ппправку и пдржаваое мащина ппщте намјене кпмерцијалнпг типа 

 ппправку псталих рушних алата на електришни ппгпн 

 ппправку и пдржаваое мащинских алата и прибпра за сјешеое и пбликпваое метала 

 ппправку и пдржаваое псталих мащинских алата 

 ппправку и пдржаваое ппљппривредних трактпра 

 ппправку и пдржаваое ппљппривредних мащина, мащина за щумарствп и сјешу дрвета 

 ппправку и пдржаваое мащина за металургију 

 ппправку и пдржаваое мащина за руднике, за грађевинарствп, за нафтна и гасна ппља 

 ппправку и пдржаваое мащина за прераду хране, пића и дувана 

 ппправку и пдржаваое мащина за прпизвпдоу текстила, текстилне пдјеће и кпже 

 ппправку и пдржаваое мащина за прпизвпдоу папира 

 ппправку и пдржаваое мащина за прпизвпдоу пластишних маса и гуме 

 ппправку и пдржаваое псталих мащина за специјалне намјене из пбласти 28 

 ппправку и пдржаваое ппреме за вагаое 

 ппправку и пдржаваое апарата за сампппслуживаое (аутпмата за прпдају рпбе) 

 ппправку и пдржаваое регистар благајни 
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 ппправку и пдржаваое фптпкппир уређаја 

 ппправку калкулатпра, електрпнских или неелектрпнских 

 ппправку писаћих мащина 
 

Овај разред искључује: 
 инсталацију, ппправку и пдржаваое пећи и пстале ппреме за гријаое, види 43.22 

 инсталацију, ппправку и пдржаваое лифтпва и ппкретних степеница, види 43.29 

 ппправку рашунара, види 95.11 

 
33.13 Ппправка електрпнске и пптишке ппреме 
 

Овај разред пбухвата ппправку и пдржаваое прпизвпда прпизведених у гранама 26.5, 26.6 и 26.7, 
псим пних кпји се сматрају прпизвпдима за дпмаћинствп. 
 

Овај разред укљушује: 
 ппправку и пдржаваое ппреме за мјереое, испитиваое, навигацију и кпнтрплу, гране 26.5 

кап щтп су: 

- ваздухпплпвни инструменти 

- ппрема за тестираое аутпмпбилских издувних гаспва 

- метепрплпщки инструменти 

- ппрема за тестираое и испитиваое физишких, електришних и хемијских пспбина 

- гепдетски инструменти 

- радијацијски детектпри и надзпрни инструменти 

 ппправку и пдржаваое уређаја за иридацију, електрпмедицинске и електрптерапеутске 
ппреме из разреда 26.60 кап щтп су: 

- ппрема за снимаое магнетнпм резпнанцпм 

- медицинска ппрема за ултразвук 

- пејсмејкери 

- ппмпћни слущни апарати 

- електрпкардипграфи 

- електрпмедицинска ендпскппска ппрема 

- апарати за иридацију 

 ппправку и пдржаваое пптишких инструмената и ппреме из разреда 26.70, акп се углавнпм 
упптребљава у кпмерцијалне сврхе кап щтп су: 

- двпгледи 

- микрпскппи (псим електрпнских и прптпнских микрпскппа) 

- телескппи 

- призме и спшива (псим пфтамплпщких) 

- фптпграфска ппрема 
 

Овај разред искључује: 
 ппправку и пдржаваое фптпкппир уређаја, види 33.12 

 ппправку и пдржаваое рашунара и периферне ппреме, види 95.11 

 ппправку и пдржаваое рашунарских прпјектпра, види 95.11 

 ппправку и пдржаваое кпмуникаципне ппреме, види 95.12 

 ппправку и пдржаваое кпмерцијалних телевизпра и видеп камера, види 95.12 

 ппправку видеп камера за дпмаћинствп, види 95.21 

 ппправку сатпва, види 95.25 

 
33.14 Ппправка електришне ппреме 
 

Овај разред пбухвата ппправку, редпвну кпнтрплу и пдржаваое прпизвпда из пбласти 27, псим пних 
из разреда гране 27.5, кпји се упптребљавају у дпмаћинству. 
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Овај разред укљушује: 
 ппправку, редпвну кпнтрплу и пдржаваое трансфпрматпра за електришну енергију, 

дистрибуцију и специјалних трансфпрматпра 

 ппправку, редпвну кпнтрплу и пдржаваое електришних мптпра, генератпра и генератпрских 
сетпва мптпра 

 ппправку, редпвну кпнтрплу и пдржаваое кпмандних уређаја (расклппних прекидаша и 
плпша) и  расклппнп-развпдних ппстрпјеоа 

 ппправку, редпвну кпнтрплу и пдржаваое релеја и апарата за индустријску кпнтрплу 

 ппправку, редпвну кпнтрплу и пдржаваое примарних батерија и акумулатпра 

 ппправку, редпвну кпнтрплу и пдржаваое електришне расвјетне ппреме 

 ппправку, редпвну кпнтрплу и пдржаваое уређаја пд жице за струју и уређаја пд жице кпји 
нису за струју, а упптребљавају се за впдпве електришних кпла 

 ппправку, редпвну кпнтрплу и пдржаваое мреже и впдпва са припадајућпм 
електрпенергетскпм ппремпм 

 ппправку, редпвну кпнтрплу и пдржаваое грпмпбрана и система уземљеоа 

 ппправку, редпвну кпнтрплу и пдржаваое псталих електришних инсталација (нискпг наппна) 
 
Овај разред искључује: 

 ппправку и пдржаваое рашунара и периферне ппреме за рашунаре, види 95.11 

 ппправку и пдржаваое телекпмуникаципне ппреме, види 95.12 

 ппправку и пдржаваое електрпнике за щирпку пптрпщоу, види 95.21 

 ппправку сатпва, види 95.25 

 
33.15 Ппправка и пдржаваое брпдпва и шамаца 
 
Овај разред пбухвата ппправку и пдржаваое шамаца и брпдпва. Фабришка рекпнструкција и сервис 
брпдпва разврстани су у пбласт 30. 
 
Овај разред укљушује: 

 ппправку и редпвнп пдржаваое брпдпва 

 ппправку и пдржаваое шамаца за разпнпду 
 
Овај разред искључује: 

 фабришку рекпнструкцију брпдпва, види 30.1 

 ппправку мптпра брпдпва и шамаца, види 33.12 

 исијецаое брпдпва на  кпмаде, демпнтажа, види 38.31 

 
33.16 Ппправка и пдржаваое авипна и васипнских летјелица 
 

Овај разред пбухвата ппправку и пдржаваое авипна и васипнских летјелица. 
 

Овај разред укљушује: 
 ппправку и пдржаваое авипна (псим фабришких кпнверзија, фабришкпг сервиса, фабришке 

рекпнструкције) 

 ппправку и пдржаваое авипнских мптпра 
 

Овај разред искључује: 
 фабришки преглед и рекпнструкцију авипна, види 30.30 

 
33.17 Ппправка и пдржаваое псталих сапбраћајних средстава 
 

Овај разред пбухвата ппправку и пдржаваое пстале сапбраћајне ппреме из пбласти 30, псим 
мптпцикала и бицикала. 
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Овај разред укљушује: 
 ппправку и пдржаваое лпкпмптива и щинских впзила (псим фабришких рекпнструкција и 

фабришких кпнверзија) 

 ппправку кпла и вагпна кпје вуку живптиое 
 
Овај разред искључује: 

 фабришки преглед и рекпнструкцију лпкпмптива и щинских впзила, види 30.20 

 ппправку и пдржаваое впјних бпрбених впзила, види 30.40 

 ппправку и пдржаваое кплица за куппвину, види 33.11 

 ппправку и пдржаваое мптпра за впзпве, види 33.12 

 ппправку и пдржаваое мптпцикала, види 45.40 

 ппправку бицикала, види 95.29 

 
33.19 Ппправка пстале ппреме 
 
Овај разред пбухвата ппправку и пдржаваое ппреме кпја није ппкривена у псталим гранама пве 
пбласти. 
 
Овај разред укљушује: 

 ппправку рибарских мрежа, укљушујући крпљеое 

 ппправку ужади, брпдскпг прибпра, платна за једреое и непрппусних церада 

 ппправку врећа у кпјима се шува вјещташкп ђубривп и хемикалије 

 ппправку или пбнављаое дрвених палета, брпдских башви или буради и слишне амбалаже пд 
дрвета за утпвар 

 ппправку флипера и псталих апарата за игру кпји се ппкрећу кпваницама 

 рестаурацију пргуља и псталих истпријских музишких инструмената 
 
Овај разред искључује: 

 ппправку намјещтаја за дпмаћинствп и канцеларије, рестаурацију намјещтаја, види 95.24 

 ппправку бицикала, види 95.29 

 ппправку и прпмјену намјене пдјеће, види 95.29 

 

33.2 Инсталација индустријских мащина и ппреме 
 
33.20 Инсталација индустријских мащина и ппреме 
 
Овај разред пбухвата специјализпване инсталације мащина. Међутим, инсталација ппреме кпја шини 
саставни дип зграда и слишних грађевинских структура кап щтп је инсталација ппкретних степеница, 
електришних жица, алармнпг система прптив крађе или климатизаципних система, разврстана је у 
грађевинарству. 
 
Овај разред укљушује: 

 инсталацију индустријских мащина и ппстрпјеоа, кап и енергетских ппстрпјеоа и ппреме 

 састављаое кпнтрплне ппреме за индустријске прпцесе 

 инсталацију пстале индустријске ппреме, нпр.: 

- кпмуникаципне ппреме 

- главних и слишних рашунара 

- ирадијаципне и електрпмедицинске ппреме итд. 

 демпнтажу великих мащина и ппреме 

 дјелатнпсти изградое впденица 

 мпнтажу (ппстављаое) мащина 

 инсталацију ппреме за куглане 
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Овај разред искључује: 
 ппстављаое лифтпва, ппкретних степеница,  аутпматских врата, система за централнп 

усисаваое итд., види 43.29 

 ппстављаое врата, степеница, ппреме за прпдавнице, намјещтаја итд., види 43.32 

 инсталацију (ппстављаое) лишних рашунара, види 62.09 
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ППДРУЧЈЕ D – ПРПИЗВПДОА И СНАБДИЈЕВАОЕ  ЕЛЕКТРИЧНПМ 

                            ЕНЕРГИЈПМ, ГАСПМ, ПАРПМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА 
  
Овп ппдрушје пбухвата дјелатнпсти снабдијеваоа електришнпм енергијпм, прирпдним гаспм, парпм и 
тпплпм впдпм крпз сталну инфраструктурну мрежу, састављеоу пд впдпва и цијеви. Велишина мреже 
није пресудна. Истп такп пбухвата снабдијеваое елктришнпм енергијпм, гаспм, парпм и тпплпм впдпм 
и слишним енергентима у индустријским зпнама или стамбеним блпкпвима. 
 
Овп ппдрушје према тпме пбухвата и рад електришних и гаспвитих предузећа кпји прпизвпде, 
кпнтрплищу и дистрибуищу електришну енергију или гас.  
 
Истп такп пбухвата услуге снабдијеваоа парпм и климатизацију.  
 
Овп ппдрушје искљушује предузећа за прикупљаое, прераду и снабдијеваое впдпм и уклаоаое 
птпадних впда, види 36 и 37. Овп ппдрушје истп такп искљушује (пбишнп кпд великих удаљенпсти) 
трансппрт гаса крпз цјевпвпд. 
 

35 Прпизвпдоа и снабдијеваое електришнпм енергијпм, гаспм, парпм и  
       климатизација 
 

35.1 Прпизвпдоа, пренпс и дистрибуција електришне енергије 
 
Ова грана пбухвата прпизвпдоу електришне енергије виспкпг наппна, пренпс електришне енергије пд 
ппстрпјеоа за прпизвпдоу дп центара за дистрибуцију, кап и дистрибуцију крајоим кприсницима. 
 
35.11 Прпизвпдоа електришне енергије 
 
Овај разред укљушује: 

 рад ппстрпјеоа кпји прпизвпде електришну енергију укљушујући термпелектране, нуклеарне 
електране, хидрпелектране, турбине на гас и дизел гпривп и друге пбнпвљиве енергетске 
извпре 

 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу електришне енергије спаљиваоем птпада, види 38.21 

 
35.12 Пренпс електришне енергије 
 
Овај разред укљушује: 

 рад пренпснпг система кпјим се пренпси електришна енергија пд ппстрпјеоа за прпизвпдоу 
према систему дистрибуције 

 
35.13 Дистрибуција електришне енергије 
 
Овај разред укљушује: 

 рад система дистрибуције (кпји се састпји пд линија, стубпва, мјераша и жица) кпји пренпсе 
електришну енергију примљену пд ппстрпјеоа за прпизвпдоу или система пренпса дп 
крајоег пптрпщаша 
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35.14 Тргпвина електришнпм енергијпм 
 
Овај разред укљушује: 

 прпдају електришнe енергијe кприсницима 

 дјелатнпсти ппсредника (брпкера) за електришну енергију и агената кпји угпварају прпдају 
електришне енергије прекп система дистрибуције кпјим управљају други 

 рад капацитета електришне енергије и пренпса за размјену електришне енергије 

 

35.2 Прпизвпдоа гаса; дистрибуција гаспвитих гприва цјевпвпдима 
 
Ова грана пбухвата прпизвпдоу гаса и дистрибуцију прирпднпг и синтетишкпг гаса пптрпщашима, 
системпм цјевпвпда. Обухваћени су тргпвци гаспм и ппсредници (брпкери), кпји угпварају прпдају 
прирпднпг гаса прекп система дистрибуције кпјим управљају други.  
 
Одвпјен рад гаспвпда, типишан за велике удаљенпсти, кпји ппвезује прпизвпђаша са дистрибутерима 
гаса или између градских центара, искљушен је из пве гране и разврстан у пстале дјелатнпсти превпза 
цјевпвпдпм. 
 
35.21 Прпизвпдоа гаса 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу гаса карбпнизацијпм угља пд нуспрпизвпда ппљппривреде или из птпада, у 
циљу снабдијеваоа гаспм 

 прпизвпдоу гаспвитих гприва пдређене калпришне вриједнпсти шищћеоем, мијещаоем или 
другим прпцесима из разлишитих врста гаспва укљушујући и прирпдни гас 

 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу сирпвпг прирпднпг гаса, види 06.20 

 рад кпксних пећи, види 19.10 

 прпизвпдоу рафинисаних нафтних прпизвпда, види 19.20 

 прпизвпдоу индустријских гаспва, види 20.11 

 
35.22 Дистрибуција гаспвитих гприва цјевпвпдима 
 
Овај разред укљушује: 

 дистрибуцију и снабдијеваое гаспвитим гпривима свих врста крпз систем цијеви 
 
Овај разред искључује: 

 превпз гаса цјевпвпдима (на велике удаљенпсти), види 49.50 

 
35.23 Тргпвина гаспм цјевпвпдима 
 
Овај разред укљушује: 

 прпдају гаса кприсницима цјевпвпда 

 дјелатнпсти ппсредника (брпкера) за гас и агената кпји угпварају прпдају гаса прекп 
дистрибутивнпг система кпјим управљају други 

 рпбни и трансппртни капацитет размјене за гаспвита гприва 
 
Овај разред искључује: 

 тргпвину на великп гаспвитим гпривима, види 46.71 

 тргпвину на малп гаспм у бпцама, види 47.78 

 директну прпдају гприва, види 47.99 
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35.3 Прпизвпдоа и снабдијеваое парпм и климатизација 
 
35.30 Прпизвпдоа и снабдијеваое парпм и климатизација 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу, прикупљаое и дистрибуцију паре и тппле впде за гријаое, ппгпнске и друге 
намјене 

 прпизвпдоу и дистрибуцију расхлађенпг ваздуха 

 прпизвпдоу и дистрибуцију хладне впде кпја је намијеоена хлађеоу 

 прпизвпдоу леда, кпји је намијеоен за хлађеое хране или за друге сврхе 
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ППДРУЧЈЕ E – СНАБДИЈЕВАОЕ ВПДПМ; КАНАЛИЗАЦИЈА, УПРАВЉАОЕ 

                           ПТПАДПМ И ДЈЕЛАТНПСТИ САНАЦИЈЕ (РЕМЕДИЈАЦИЈЕ)  

                           ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 
 
Овп ппдрушје пбухвата дјелатнпсти кпје се пднпсе на управљаое разлишитим пблицима птпада 
(укљушујући прикупљаое, пбраду и пдлагаое птпада), кап щтп је индустријски птпад пд шврстпг или 
некпг другпг материјала или птпад из дпмаћинства, кап и кпнтаминирана мјеста. Обрадпм птпада или 
птпадне, загађене, впде мпже се дпбити сирпвина за даљи прпцес прпизвпдое или пбрађени птпад. 
Дјелатнпсти снабдијеваоа впдпм се истп такп мпгу груписати у пвпм ппдрушју, јер се шестп пбављају 
заједнп са тим јединицама или су ппвезане са тим јединицама кпје су укљушене у пбраду птпадних, 
загађених, впда. 
 

36 Прикупљаое, прешищћаваое и снабдијеваое впдпм 
 
Ова пбласт пбухвата прикупљаое, прешищћаваое и снабдијеваое впдпм за пптребе дпмаћинства и 
индустрије. Обухваћенп је прикупљаое впде из разних извпра, кап и дистрибуција впде разним 
средствима. 
 

36.0 Прикупљаое, прешищћаваое и снабдијеваое впдпм 
 
36.00 Прикупљаое, прешищћаваое и снабдијеваое впдпм 
 
Оваj разред пбухвата прикупљаое, прешищћаваое и снабдијеваое впдпм за пптребе дпмаћинства, 
индустрије, ппљппривреде, щумарства, рибплпва, кап и за пстале дјелатнпсти. Обухваћенп је 
прикупљаое впде из разних извпра, кап и  дистрибуција впде разним средствима.  
 
Истп такп пбухваћен је рад иригаципних канала тј. канала за навпдоаваое; иакп није пбухваћенп 
пружаое иригаципних услуга (услуга навпдоаваоа) путем распрскиваша (прскалица) и слишне 
ппмпћне услуге у ппљппривреди. 
 
Овај разред укљушује: 

 прикупљаое термалних и термпминералних ппдземних впда 

 прикупљаое впде из ријека, језера, извпра итд. 

 прикупљаое кищнице 

 прешищћаваое впде за пптребе впдпснабдијеваоа 

 прешищћаваое впде за индустријске и пстале пптребе 

 десалинизација мпрске впде или ппдземних впда за пптребе прпизвпдое впде кап 
прпизвпда пд највећег интереса 

 дистрибуција впде главним цјевпвпдима, камипнима или другим средствима 

 рад иригаципних канала (канала за навпдоаваое) 
 
Овај разред искључује: 

 рад иригаципне ппреме за пптребе ппљппривреде, види 01.61 

 прешищћаваое птпадних впда ради превентивнпг спрешаваоа загађиваоа, види 37.00 

 трансппрт впде цијевпвпдима (на велике удаљенпсти), види 49.50 

 
 

37 Канализација 
 
Ова пбласт пбухвата рад канализаципних система или уређаја за прешищћаваое птпадних, загађених, 
впда кпји пмпгућавају  прикупљаое, прешищћаваое и испущтаое птпадне, загађене, впде. 
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37.0 Канализација 
 
37.00 Канализација 
 
Овај разред укљушује: 

 рад канализаципнпг система или уређаја за прешищћаваое канализације и пдвпдних канала 
птпадних, загађених, впда 

 прикупљаое и трансппрт птпадних впда из дпмаћинства, индустрије, ппљппривреде, 
щумарства, рибплпва, кап и из псталих дјелатнпсти, пд једнпг или некпликп кприсника, кап и 
кищнице, средствима кап щтп су: канализаципна мрежа, кплектпри, цистерне или друга 
превпзна средства (кпмунална впзила итд.) 

 пражоеое и шищћеое септишких јама и танкпва, пдвпда и јама пд птпадних впда, 
сервисираое хемијских клпзета 

 прешищћаваое птпадних впда (пбухватајући птпадне впде из дпмаћинства, индустрије, 
ппљппривреде, щумарства, рибплпва и псталих дјелатнпсти, кап и впде из базена) 
физишким, хемијским и биплпщким прпцесима кап щтп су разрјеђиваое, пребираое, 
прпцјеђиваое, талпжеое итд. 

 пдржаваое и шищћеое пдвпдних канала и дренажних цијеви, укљушујући деблпкираое 
пдвпдних канала прпвлашеоем зглавкастпг щтапа 

 
Овај разред искључује: 

 декпнтаминацију ппврщинских и ппдземних впда на мјесту загађиваоа, види 39.00 

 шищћеое и пдшепљаваое канализаципних, пдвпдних, цијеви у зградама, види 43.2238 
 

38 Прикупљаое птпада, дјелатнпсти пбраде и пдлагаоа птпада; рециклажа 
  материјала 
 
Ова пбласт пбухвата прикупљаое птпада, пбраду и пдлагаое птпада.  
 
Истп такп пбухвата лпкални превпз птпаднпг материјала и рад уређаја за рециклажу материјала (тј. 
пних материјала кпји су ппгпдни за рециклажу, пбнављаое, из птпадних тпкпва). 
 

38.1 Прикупљаое птпада 
 
Ова грана пбухвата прикупљаое птпада из дпмаћинства и ппслпвних пбјеката средствима кап щтп су 
канте за смеће, канте за смеће на тпшкпвима, кпнтејнери итд. Обухвата прикупљаое ппаснпг и 
неппаснпг птпада нпр. птпада из дпмаћинства, искприщтених батерија, искприщтенпг уља и масти пд 
куваоа, птпаднпг уља са брпдпва или искприщтенпг уља из гаража, кап и грађевинскпг птпада и 
птпада пд рущеоа. 
 
38.11 Прикупљаое неппаснпг птпада 
 
Овај разред укљушује: 

 прикупљаое неппаснпг шврстпг птпада (тј. смећа) унутар лпкалнпг ппдрушја, кап щтп је 
прикупљаое птпада из дпмаћинства и ппслпвних пбјеката средствима кап щтп су канте за 
смеће, канте за смеће на тпшкпвима, кпнтејнери итд. Мпже укљушивати мјещавину 
материјала кпји се мпгу рециклирати, тј. пбнпвити 

 прикупљаое предмета за рециклажу 

 прикупљаое птпада из канти за смеће на јавним мјестима 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 прикупљаое грађевинскпг птпада и птпада пд рущеоа 

 прикупљаое и уклаоаое нанпса кап щтп су граое и щљунак 

 прикупљаое излазнпг птпада из текстилних фабрика 
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 рад пбјеката за пдвпжеое птпада кпји се бави неппасним птпадпм 
 
Овај разред искључује: 

 прикупљаое ппаснпг птпада, види 38.12 

 рад деппнија за пдлагаое неппаснпг птпада, види 38.21 

 рад пбјеката за рециклажу гдје су смјещтени пбнпвљиви материјали кап щтп су папир, 
пластишне масе итд. кпји се разврставају  у пдвпјене категприје, види 38.32 

 

38.12 Прикупљаое ппаснпг птпада 
 
Овај разред пбухвата прикупљаое шврстпг и псталпг ппаснпг птпада тј. експлпзивнпг, пксидирајућег, 
запаљивпг, птрпвнпг, иритирајућег, канцерпгенпг, кпрпзивнпг, инфективнпг птпада или псталих 
супстанци и препарата щтетних за људскп здравље и живптну средину. Ппдразумијева 
идентификацију, пбраду, пакпваое и етикетираое птпада у сврху превпза. 
 

Овај разред укљушује: 
 прикупљаое ппаснпг птпада кап щтп су: 

- искприщтена уља са брпдпва или из гаража 

- бипппасни птпад 

- нуклеарни птпад 

- искприщтене батерије итд. 

 рад рециклажних двприщта за прикупљаое ппаснпг птпада 
 

Овај разред искључује: 
 санацију (ремедијацију) и шищћеое кпнтаминираних пбјеката, рудника, земљищта, 

ппдземних впда, нпр. уклаоаое азбеста, види 39.00 
 

38.2 Пбрада и пдлагаое птпада 
 
Ова грана пбухвата пдлагаое и пбраду птпада, прије пдлагаоа птпада, разних пблика разлишитим 
средствима, кап щтп је пбрада прганскпг птпада са циљем пдлагаоа; пбрада и пдлагаое птрпвних 
живих или мртвих живптиоа и другпг кпнтаминиранпг птпада; пбрада и пдлагаое прелазнпг 
радипактивнпг птпада из бплница,  итд.; избациваое смећа на земљи или у впди; укппаваое и 
заправаое смећа; пдлагаое дптрајалих прпизвпда кап щтп су фрижидери, какп би се елиминисап 
щтетни утицај птпада; пдлагаое птпада спаљиваоем или сагпријеваоем. Истп такп је укљушенп 
пбнављаое енергије кпја настаје у ппступку спаљиваоа птпада.  
 
Ова грана искључује: 

 пбраду и уклаоаое птпадних впда, види разред 37.00 

 рециклажу материјала, види 38.3 
 

38.21 Пбрада и пдлагаое неппаснпг птпада 
 
Овај разред пбухвата пдлагаоа и пбраду птпада прије пдлагаое шврстпг и другпг неппаснпг птпада. 
 

Овај разред укљушује: 
 рад деппнија за пдлагаое неппаснпг птпада 

 пдлагаое неппаснпг птпада спаљиваоем, сагпријеваоем или некпм другпм метпдпм, у кпјпј 
је резултат, или није, прпизвпдоа електришне енергије или паре, ђубривп (кпмппст), 
замјенскп гпривп, бипгас, пепеп или неки други пблик нуспрпизвпда за даљу упптребу итд. 

 пбраду прганскпг птпада за пдлагаое 
 

Овај разред искључује: 
 спаљиваое и сагпрјеваое ппаснпг птпада, види 38.22 

 рад пбјеката за рециклажу гдје су смјещтени пбнпвљиви материјали кап щтп су папир, 
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пластишне масе, упптријебљене кпнзерве пд пића и метали кпји се разврставају у пдвпјене 
категприје, види 38.32 

 декпнтаминацију, шищћеое земље и впдене ппврщине; смаоиваое птрпвних материјала, 
види 39.00 

 
38.22 Пбрада и пдлагаое ппаснпг птпада 
 
Овај разред пбухвата пдлагаое и пбраду шврстпг или псталпг ппаснпг птпада прије пдлагаоа, нпр. 
експлпзивнпг, пксидирајућег, запаљивпг, птрпвнпг, иритирајућег, канцерпгенпг, кпрпзивнпг, 
инфективнпг птпада или псталих супстанци и препарата щтетних за људскп здравље и живптну 
средину. 
 
Овај разред укљушује: 

 рад уређаја за пбраду ппаснпг птпада 

 пбраду и пдлагаое птрпвних живих или мртвих живптиоа и другпг кпнтаминиранпг птпада 

 спаљиваое ппаснпг птпада 

 пдлагаое искприщтених прпизвпда кап щтп су фрижидери да би се елиминисап щтетни 
птпад 

 пбраду, пдлагаое и складищтеое радипактивнпг нуклеарнпг птпада пбухватајући: 

- пбраду и пдлагаое прелазнпг радипактивнпг птпада тј. радипактивни птпад кпји се 
распада у перипду трансппрта из бплница 

- енкапсулацију, припремаое и псталу пбраду нуклеарнпг птпада за складищтеое 

  
Овај разред искључује: 

 ппнпвну прераду нуклеарнпг гприва, види 20.13 

 спаљиваое неппаснпг птпада, види 38.21 

 декпнтаминацију, шищћеое земље и впде; смаоиваое птрпвних материјала, види 39.00 

 

38.3 Рециклажа (прерада) материјала 
 
38.31 Растављаое плупина 
 
Овај разред пбухвата растављаое плупина билп кпје врсте (аутпмпбила, брпдпва, рашунара, 
телевизпра и пстале ппреме) ради рециклаже пбнпвљивпг материјала. 
 
Овај разред искључује: 

 пдлагаое искприщтених прпизвпда кап щтп су фрижидери да би се елиминисап щтетни 
птпад, види 38.22 

 растављаое аутпмпбила, брпдпва, рашунара, телевизпра и друге ппреме да би се дпбили 
упптребљиви дијелпви кпји се мпгу ппнпвп прпдавати, види ппдрушје G 

 
38.32 Рециклажа (прерада) разврстаних материјала 
 
Овај разред пбухвата прераду металнпг и неметалнпг птпада, пстатака и предмета у секундарне 
сирпвине, пбухватајући механишке или хемијске трансфпрмаципне прпцесе.  
 
Истп такп је пбухваћена рециклажа материјала из птпаднпг тпка у пблику (1) издвајаоа и спртираоа 
пбнпвљивих материјала из неппасних птпадних тпкпва (нпр. смећа) или (2) издвајаоа и спртираоа 
измјещаних пбнпвљивих материјала у пдвпјене категприје кап щтп су папир, пластишне масе, 
упптребљене кпнзерве пд пића и метали.  
 
Примјери механишких или хемијских трансфпрмаципних прпцеса кпји се предузимају наведени су у 
ппису. 
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Овај разред укљушује: 

 механишкп дрпбљеое металнпг птпада кап щтп су искприщћена впзила, мащине за праое 
веща, бицикала итд. 

 механишку редукцију великих кпмада гвпжђа кап щтп су жељезнишки вагпни 

 исјецаое металнпг птпада, старих впзила итд. 

 пстале метпде механишке пбраде, нпр. сјешеое и преспваое какп би се умаоип пбим 

 дпбијаое метала из фптпграфскпг птпада, нпр. фиксирптппине, фптпграфски филмпви и 
папир 

 дпбијаое гуме из искприщћених сппљащоих гума за прпизвпдоу секундарних сирпвина 

 спртираое и преспваое пластишних маса за прпизвпдоу секундарних сирпвина за цијеви, 
тегле за цвијеће, палете и слишнп 

 прераду (шищћеое, птапаое, мљевеое) птпада пд пластишних маса или гума у грануле 

 дрпбљеое, шищћеое и спртираое стакла 

 дрпбљеое, шищћеое и спртираое псталпг птпада, нпр. пстатака пд рущеоа за дпбијаое 
секундарних сирпвина 

 прераду искприщћених уља и масти за куваое у секундарне сирпвине 

 прераду псталпг птпада пд хране, пића и дувана и резидуалних супстанци у секундарне 
сирпвине 

 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу нпвих, гптпвих, прпизвпда из секундарних сирпвина (билп да су или нису 
прпизвпди из сппствене прпизвпдое), нпр. предеое влакана пд птпада предива, 
прпизвпдоа папира пд старпг папира, прптектпваое гуме или прпизвпдоа метала пд птпада 
метала;, види пдгпварајуће разреде у ппдрушју C (Прерађивашка индустрија) 

 ппнпвну прераду нуклеарнпг гприва, види 20.13 

 тппљеое птпада и пстатака пд гвпжђа, види 24.10 

 пбнављаое материјала у тпку сагпријеваоа птпада или тпкпм прпцеса спаљиваоа, види 38.2 

 пбраду и пдлагаое неппаснпг птпада, види 38.21 

 пбраду прганскпг птпада за пдлагаое, пбухватајући прпизвпдоу ђубрива, види 38.21 

 пбнављаое енергије у тпку прпцеса спаљиваоа неппаснпг птпада, види 38.21 

 пбраду и пдлагаое прелазнпг радипактивнпг птпада из бплница итд., види 38.22 

 пбраду и пдлагаое птрпвнпг, кпнтаминиранпг, птпада, види 38.22 

 тргпвину на великп пбнпвљивим материјалима, види 46.77 

 

39 Дјелатнпсти санације (ремедијације) живптне средине и пстале услуге  
  управљаоа птпадпм 
 
Ова пбласт пбухвата пружаое услуга санације (ремедијације) живптне средине, нпр. шищћеое 
кпнтаминираних, зграда и мјеста, земљищта, ппврщинских или ппдземних впда. 
 

39.0  Дјелатнпсти санације (ремедијације) живптне средине и пстале услуге 
   управљаоа птпадпм 
 
39.00 Дјелатнпсти санације (ремедијације) живптне средине и пстале услуге  
 управљаоа птпадпм 
 
Овај разред укљушује: 

 декпнтаминацију земљищта и ппдземних впда на мјесту загађеоа или изван оега, 
упптребпм нпр. механишких, хемијских или биплпщких метпда 

 декпнтаминацију индустријских ппстрпјеоа или мјеста укљушујући нуклеарна ппстрпјеоа и 
мјеста 

 декпнтаминацију и шищћеое ппврщинских впда накпн загађеоа кпје је изазванп несрећпм, 
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тј. сабираоем загађиваша на једнп мјестп или примјенпм хемикалија 

 шищћеое нафтних мрља и других нешистпћа на земљищту, на ппврщинским впдама, у 
пкеанима и мприма, пбухватајући припбалнп ппдрушје 

 смаоиваое азбеста, бпја и псталих птрпвних материјала 

 пстале специјализпване дјелатнпсти у вези са кпнтрплпм загађеоа 
 
Овај разред искључује: 

 кпнтрплу щтетпшина у ппљппривреди, види 01.61 

 прешищћаваое впда у циљу впдпснабдијеваоа, види 36.00 

 пбраду и пдлагаое неппаснпг птпада, види 38.21 

 пбраду и пдлагаое ппаснпг птпада, види 38.22 

 шищћеое и праое улица, види 81.29 
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ППДРУЧЈЕ F - ГРАЂЕВИНАРСТВП 
 
Овп ппдрушје пбухвата ппщте и специјализпване грађевинске радпве на изградои пбјеката 
виспкпградое и пбјеката нискпградое. Обухвата радпве на нпвим грађевинама, ппправке, дпградоу 
и преправке, ппдизаое мпнтажних пбјеката на градилищту или других пбјеката пд претхпднп 
израђених дијелпва и изградоу привремених пбјеката.  
 
Опщте грађевинске дјелатнпсти укљушују изградоу стамбених и ппслпвних зграда, прпдавница, 
кпмуналних и псталих јавних пбјеката и пбјеката ппщте намјене, ппљппривредних пбјеката итд., или 
радпве на изградои пбјеката нискпградое, кап щтп су аутппутеви, улице, мпстпви, тунели, 
жељезнишке пруге, аерпдрпмске стазе, ппмпрске и друге луке, системи за навпдоаваое и пстали 
хидрпграђевински пбјекти, канализаципни системи, индустријски пбјекти, цјевпвпди и електришни 
впдпви, сппртски пбјекти итд.  
 
Ови се радпви мпгу пбављати на сппствени рашун, уз наплату или на пснпву угпвпра за рашун других. 
Дип радпва, а ппнекад и цијелпкупни радпви, мпгу се дати на извпђеое ппдугпварашима. Ппслпвни 
субјекат кпји преузима  пдгпвпрнпст за цјелпкупни грађевински прпјекат разврстава се у ппдрушје 
грађевинарства.  
 
Овдје је истп такп пбухваћена ппправка и пдржаваое пбјеката виспкпградое и пбјеката нискпградое.  
 
Овп ппдрушје пбухвата кпмплетну изградоу пбјеката виспкпградое (пбласт 41), пбјеката нискпградое 
(пбласт 42), кап и специјализпване грађевинске дјелатнпсти, акп се пбављају самп кап дип 
грађевинскпг прпцеса (пбласт 43).  
 
Изнајмљиваое грађевинске ппреме са извпђашем се разврстава према грађевинскпј дјелатнпсти кпја 
се пбавља уз ппмпћ те ппреме.  
 
Oвп ппдрушје истп такп пбухвата прганизацију извпђеоа грађевинских прпјеката за пбјекте 
виспкпградое или пбјекте нискпградое пкупљаоем финансијских, технишких и физишких средстава за 
реализацију грађевинских прпјеката у циљу касније прпдаје пбјеката. Акп се прганизација извпђеоа 
грађевинскпг прпјекта не пбавља ради касније прпдаје некпг пбјекта, негп за пптребе сппственпг 
ппслпваоа (тј. за изнајмљиваое прпстпра у таквим пбјектима, за пбављаое прпизвпдне дјелатнпсти у 
изграђенпј фабрици), пнда се ппслпвни субјекат кпји је прганизпвап извпђеое грађевинскпг прпјекта 
не разврстава у грађевинску дјелатнпст, негп према дјелатнпсти кпју стварнп пбавља, нпр. 
изнајмљиваое некретнина, прерађивашка индустрија итд. 
 

41 Изградоа пбјеката виспкпградое 
 
Ова пбласт пбухвата изградоу свих врста пбјеката кап щтп су стамбене и ппслпвне зграде, 
прпдавнице, кпмунални и други јавни пбјекти и пбјекти ппщте намјене, ппљппривредни пбјекти итд.  
 
Обухвата радпве на нпвим грађевинама, ппправке, дпградоу, надпградоу и преправке, ппдизаое 
мпнтажних пбјеката на градилищту пд претхпднп израђених дијелпва и истп такп изградоу 
привремених пбјеката. 
 

41.1 Прганизација извпђеоа прпјеката за зграде 
 
41.10 Прганизација извпђеоа прпјеката за зграде 
 
Овај разред укљушује: 

 прганизацију извпђеоа прпјеката за стамбене и нестамбене зграде прикупљаоем 
финансијских, технишких и физишких средстава за реализацију прпјеката у циљу касније 
прпдаје грађевина 
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Овај разред искључује: 
 изградоу зграда виспкпградое, види 41.20 

 архитектпнске и инжиоерске дјелатнпсти(прпстпрнп планираое, урбанистишкп планираое, 
прпјектпваое пбјеката и др.), види 71.1 

 услуге впђеоа и струшни надзпр у тпку изградое пбјекта тј. извпђеоа грађевинских 
прпјеката, види 71.1 

 

41.2 Изградоа стамбених и нестамбених зграда 
 

Ова грана пбухвата изградоу стамбених и нестамбених зграда, за сппствени рашун у циљу касније 
прпдаје, уз наплату или на пснпву угпвпра за рашун других. Дип изградое или шак цјелпкупна 
изградоа мпже се дати на извпђеое другим извпђашима. Акп се извпде самп специјализпвани радпви 
грађевинскпг прпцеса, пваква дјелатнпст се разврстава у пбласт 43. 
 

41.20 Изградоа стамбених и нестамбених зграда 
 

Овај разред укљушује: 

 изградоу свих врста стамбених зграда: 

- ппрпдишних (индивидуалних) кућа 

- вище-стамбених зграда, укљушујући небпдере 

 изградоу свих врста нестамбених зграда: 

- зграде за индустријску прпизвпдоу, нпр. фабрике, радипнице, мпнтажне прпизвпдне 
хале итд. 

- бплнице, щкпле, ппслпвне зграде 

- хптели, прпдавнице, тргпвашки (тржни) центри, рестпрани 

- аерпдрпмске зграде 

- сппртске двпране 

- гараже за паркираое, пбухватајући надземне и ппдземне гараже 

- складищта 

- зграде за вјерске пбреде 

 састављаое и ппдизаое мпнтажних пбјеката на градилищту пд претхпднп израђених 
дијелпва 

 

Овај разред такпђе укљушује: 
 преграђиваое или ренпвираое ппстпјећих стамбених пбјеката 

  

Овај разред искључује: 
 изградоу индустријских ппстрпјеоа псим зграда, види 42.99 

 архитектпнске и инжиоерске услуге(прпстпрнп планираое, урбанистишкп планираое, 
прпјектпваое пбјеката и др.), види 71.1 

 услуге впђеоа и струшнпг надзпра у тпку изградое пбјеката тј. извпђеоа грађевинских 
прпјеката, види 71.1 

 

42 Изградоа пбјеката нискпградое 
 
Ова пбласт пбухвата ппщте радпве на пбјектима нискпградое. Обухвата изградоу нпвих грађевина тј. 
радпве на нпвим  грађевинама, ппправке, дпградоу и преправке, изградоу пбјеката нискпградое пд 
претхпднп израђених дијелпва и изградоу привремених пбјеката нискпградое.  
 

Обухваћена је изградоа масивних грађевина тј. инфраструктуре кап щтп су аутппутеви, улице, 
мпстпви, тунели, жељезнишке пруге, аерпдрпмске стазе, ппмпрске и друге луке, системи за 
навпдоаваое и пстали хидрпграђевински пбјекти, канализаципни системи, индустријске грађевине 
(пбјекти), цјевпвпди и електришни впдпви, сппртски пбјекти итд. Ови се радпви мпгу пбављати на 
сппствени рашун или уз наплату на пснпву угпвпра за рашун других. Дип радпва, а ппнекад и 
цијелпкупни радпви, мпгу се дати на извпђеое ппдизвпђашима. 
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42.1 Изградоа путева и жељезнишких пруга 
 
42.11 Изградоа путева и аутппутева 
 
Овај разред укљушује: 

 изградоу аутппутева, улица, путева и псталих сапбраћајница, бициклистишких и пјещашких 
стаза 

 радпве на изградои ппврщинскпг слпја улица, путева, аутппутева, мпстпва и тунела: 

- асфалтираое трптпара на путевима 

- бпјеое и псталп пзнашаваое путева 

- ппстављаое защтитних пграда,  сапбраћајних знакпва и слишнп 

 изградоу аерпдрпмских стаза (узлетищта) 
 
Овај разред искључује: 

 ппстављаое (инсталацију) улишне расвјете и електришне сигнализације, види 43.21 

 архитектпнске и инжеоерске услуге (прпстпрнп планираое, урбанистишкп планираое, 
прпјектпваое пбјеката и др.), види 71.1 

 услуге впђеоа и струшнпг надзпра у тпку изградое пбјеката тј. извпђеоа грађевинских 
прпјеката, види 71.1 

 
42.12 Изградоа жељезнишких пруга и ппдземних жељезница 
 
Овај разред укљушује: 

 изградоу жељезнишких пруга и ппдземних жељезница 
 
Овај разред искључује: 

 ппстављаое (инсталацију) расвјете и електришне сигнализације, види 43.21 

 архитектпнске и инжеоерске услуге (прпстпрнп планираое, урбанистишкп планираое, 
прпјектпваое пбјеката и др.), види 71.1 

 услуге впђеоа и струшнпг надзпра у тпку изградое пбјеката тј. извпђеоа грађевинских 
прпјеката, види 71.1 

  

 
42.13 Изградоа мпстпва и тунела 
 
Овај разред укљушује: 

 изградоу мпстпва, укљушујући вијадукте и уздигнуте аутппутеве (на стубпвима) 

 изградоу тунела 
 
Овај разред искључује: 

 ппстављаое (инсталацију) расвјете и електришне сигнализације, види 43.21 

 архитектпнске и инжеоерске услуге (прпстпрнп планираое, урбанистишкп планираое, 
прпјектпваое пбјеката и др.), види 71.1 

 услуге впђеоа и струшнпг надзпра у тпку изградое пбјеката тј. извпђеоа грађевинских 
прпјеката, види 71.1 

 

42.2 Изградоа цјевпвпда, впдпва за електришну струју и телекпмуникације 
 
42.21 Изградоа цјевпвпда за тешнпсти и гаспве 
 
Овај разред пбухвата изградоу дистрибуципне мреже за трансппрт тешнпсти и гаспва и припадајућих 
пбјеката и других грађевина кпје су саставни дип пвих система. 
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Овај разред укљушује: 

 изградоу пбјеката нискпградое: 

- међуградских цјевпвпда (цјевпвпда на велике удаљенпсти) и градских цјевпвпда 

- впдпвпда 

- система за навпдоаваое (канала) (иригаципни системи) 

- резервпара 

 изградоу: 

- канализацијских (пдвпдних) система, укљушујући ппправљаое пбјеката за пдлагаое и 
прешищћаваое птпадних впда 

- пумпних и мјерних станица 

        бущеое извпра (налазищта) впде 
 
Овај разред искључује: 

 услуге впђеоа и струшнпг надзпра у тпку изградое пбјеката тј. извпђеоа грађевинских 
прпјеката кпји припадају радпвима изградое пбјеката нискпградое, види 71.12 

 

42.22 Изградоа впдпва за електришну струју и телекпмуникације 
 
Овај разред пбухвата изградоу впдпва за дистрибуцију електришне струје и телекпмуникације и 
припадајућих пбјеката и других грађевина кпје су саставни дип пвих система. 
 
Овај разред укљушује: 

 изградоу пбјеката нискпградое: 

- међуградских кпмуникација (кпмуникација на велике удаљенпсти), градских 
кпмуникација и електрпенергетских впдпва-електрана 

 
Овај разред искључује: 

 услуге впђеоа и струшнпг надзпра у тпку изградое пбјеката тј. извпђеоа грађевинских 
прпјеката кпји припадају радпвима изградое пбјеката нискпградое, види 71.12 

 

42.9 Изградоа псталих пбјеката нискпградое 
 
42.91 Изградоа хидрпграђевинских пбјеката 
 
Овај разред укљушује: 

 изградоу: 

- плпвних канала, лука тј. пперативних пбала и хидрпграђевинских пбјеката за 
псигураое пбала у лукама и пристанищтима, лука за наутишки туризам (марина), 
хидрпграђевинских пбјеката за регулацију сапбраћаја на ријекама, устава итд. 

- брана и насипа 

 шищћеое земље из плпвних канала (јаружаое) 
 
Овај разред искључује: 

 услуге впђеоа и струшнпг надзпра у тпку изградое пбјеката тј. извпђеоа грађевинских 
прпјеката кпји припадају радпвима изградое пбјеката нискпградое, види 71.12 

 
42.99 Изградоа псталих пбјеката нискпградое д. н. 
 
Овај разред укљушује: 

 изградоу индустријских пбјеката, псим зграда, кап щтп су: 

- рафинерије 

- хемијска ппстрпјеоа 

 грађевинске радпве на изградои других пбјеката кап щтп су: 

- пбјекти за сппртпве кпји се пдржавају на птвпренпм прпстпру 
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Овај разред такпђе укљушује: 
 парцелизацију земљищта и ппремаое земљищта пптребнпм инфраструктурпм (нпр. 

изградоа прилазних путева, кпмунална инфраструктура итд.) 
 

Овај разред искључује: 
 инсталацију индустријских мащина и ппреме, види 33.20 

 парцелизацију земљищта без ппремаоа земљищта пптребнпм инфраструктурпм, види 68.10 

 услуге впђеоа и струшнпг надзпра у тпку изградое пбјеката тј. извпђеоа грађевинских 
прпјеката кпји припадају радпвима изградое пбјеката нискпградое, види 71.12 

 

43 Специјализпване грађевинске дјелатнпсти 
 
Ова пбласт пбухвата специјализпване грађевинске дјелатнпсти тј. изградоу дијелпва пбјеката и 
пбјеката нискпградое или припремне радпве у ту сврху. Ради се п специјализпваним радпвима кпји 
се мпгу пбављати на разлишитим врстама грађевинских кпнструкција, а захтијевају специјалистишке 
струшне вјещтине или ппрему, кап щтп су забијаое стубпва (щиппва), рад на изради темеља 
грађевине, ппстављаое нпсећих грађевинских кпнструкција, бетпнски радпви, зидаое, ппплпшаваое 
каменпм, ппстављаое скела, ппкриваое крпвпва итд. Обухваћена је мпнтажа (ппстављаое) 
кпнструкција пд шелика ппд услпвпм да дијелпве кпнструкције није прпизвеп исти ппслпвни субјекат 
(ппслпвна јединица) кпји их и мпнтира. Специјализпване грађевинске дјелатнпсти углавнпм се 
пбављају на пснпву ппдугпвпра, али се ппсебнп у слушајевима ппправке грађевинских пбјеката радпви 
пбављају директнп за власника пбјекта.  
 

Ова пбласт пбухвата истп такп инсталаципне и заврщне радпве на грађевинама.  
 

Инсталаципни радпви пбухватају увпђеое инсталација свих врста кпје пмпгућавају несметанп 
функципнисаое грађевинскпг пбјекта. Те се дјелатнпсти већинпм извпде на градилищту, мада дип 
припремних радпва мпже да се пбави и у радипници. Обухваћене су дјелатнпсти кап щтп је увпђеое 
инсталација за впду, канализацију и гас, инсталацију система гријаоа и система за климатизацију 
ваздуха, антена, алармних система и пстали електришни радпви, инсталација аутпматских система за 
гащеое ппжара (тзв. спринклер системи), мпнтажа лифтпва и ппкретних степеница итд. Истп такп су 
пбухваћени изплаципни радпви (защтита пд впде, тпплпте, звука), лимарски радпви, инсталација 
кпмерцијалних расхладних система, ппстављаое расвјете и сигналних система на путевима, 
жељезници, аерпдрпмима, пристанищтима, лукама итд. Истп такп су пбухваћени ппслпви ппправки 
кпји су везани за наведене дјелатнпсти.  
 

Заврщни грађевински радпви пбухватају дјелатнпсти кпје дппринпсе пптпунпм заврщаваоу грађевина 
кап щтп су стакларски, фасадни и щтукатурни, мплерски и декпративни радпви, ппстављаое ппдних и 
зидних плпшица или других пблпга кап щтп су паркети, таписпни, тапете итд., брущеое (пјескареое) 
ппдпва, заврщни тесарски радпви, акустишни радпви, сппљащое шищћеое грађевинских пбјеката итд. 
Ппслпви ппправке везани за наведене дјелатнпсти истп такп су пбухваћени.  
 

Изнајмљиваое ппреме са рукпвапцем се разврстава у пну грађевинску дјелатнпст кпја се пбавља 
ппмпћу те ппреме. 
 

43.1 Уклаоаое пбјеката и припремни радпви на градилищту 
 

Ова грана пбухвата дјелатнпсти припреме градилищта за каснију изградоу пбјеката, пбухватајући 
уклаоаое ппстпјећих пбјеката. 
 
43.11 Уклаоаое пбјеката 
 

Овај разред укљушује: 
 рущеое или демпнтажу зграда и псталих грађевина 
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43.12 Припремни радпви на градилищту 
 

Овај разред укљушује: 
 шищћеое (кршеое) градилищта 

 земљане радпве: искппаваое, насипаое, равнаое терена (нивелација), градација тј. 
категпризација градилищта, прпкппаваое канала, уклаоаое стијена, минираое итд. 

 припрему земљищта за вађеое руда: 

- уклаоаое искппина, земљани и други радпви на приреми минералних налазищта и 
градилищта, псим налазищта нафте и гаса 

 

Овај разред такпђе укљушује: 
 дренажне радпве на градилищту 

 дренажне радпве на ппљппривреднпм или щумскпм земљищту 
 

Овај разред искључује: 
 бущеое (експлпатација) налазищта нафте или гаса, види 06.10, 06.20 

 декпнтаминацију земљищта, види 39.00 

 бущеое извприщта впде, види 42.21 

 јамскп кппаое (пкнпвскп кппаое), види 43.99 
 

43.13 Испитиваое терена за градоу бущеоем и спндираоем 
 

Овај разред укљушује: 
 испитиваое терена бущеоем, спндираоем и узимаоем узпрка за грађевинске, гепфизишке, 

геплпщке или слишне намјене 
 

Овај разред искључује: 
 бущеое, експлпатацију, налазищта нафте или гаса, види 06.10, 06.20 

 испитиваое терена бущеоем и спндираоем кап ппмпћне услуге у тпку дјелатнпсти вађеоа 
руда, види 09.90 

 бущеое извприщта впде, види 42.21 

 јамскп кппаое (пкнпвскп кппаое), види 43.99 

 истраживаое нафте и гаса, гепфизишкп, геплпщкп и сеизмишкп истраживаое, види 71.12 

 

43.2 Електрпинсталаципни  радпви, увпђеое инсталација впдпвпда, 
  канализације, гаса и пстали грађевински инсталаципни радпви 
 

Ова грана пбухвата инсталаципне радпве кпји пмпгућују несметану упптребу грађевина, пбухватајући 
увпђеое електришних инсталација, инсталација впдпвпда, канализације и гаса, система за гријаое и 
климатизацију, ппстављаое лифтпва, ппкретних степеница итд. 
 
43.21 Електрпинсталаципни  радпви 
 

Овај разред пбухвата увпђеое електришних инсталација у свим врстама пбјеката виспкпградое и 
пбјеката нискпградое. 
 

Овај разред укљушује: 
 ппстављаое (инсталацију): 

- електришних впдпва и ппреме 

- телекпмуникаципних впдпва 

- впдпва за рашунарскп умрежаваое и каблпвску телевизију, укљушујући пптишке 
каблпве 

- сателитских антена 

- система расвјете 

- прптивппжарних аларма 
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- аларма и система защтите прптив прпвала 

- улишне расвјете и електришне сигнализације 

- расвјете на аерпдрпмским пистама (узлетищтима) 

- електришних кплектпра за спларну енергију 
 

Овај разред такпђе укљушује: 
 прикљушиваое електришних апарата и ппреме за дпмаћинствп, укљушујући ппднп гријаое 

 

Овај разред искључује: 
 изградоу кпмуникаципних и електрпенергетских дистрибуципних впдпва, види 42.22 

 ппстављаое (инсталацију), пдржаваое и надзпр, пбухватајући даљински надзпр, 
електрпнских безбиједнпсних система, кап щтп су аларми прптив прпвала и ппжара, види 
80.20 

 
43.22 Увпђеое инсталација впдпвпда, канализације, гаса и инсталација за гријаое и  
 климатизацију 
 

Овај разред пбухвата увпђеое инсталација впдпвпда, канализације и гаса, система за гријаое и 
климатизацију, пбухватајући дпградоу, преправке, пдржаваое и ппправку. 
 

Овај разред укљушује: 
 ппстављаое инсталација у зградама или другим пбјектима. 

- система за гријаое (на струју, гас или нафту) 

- пећи за прпизвпдоу тпплпте (нпр. кптлпвнице, виспке пећи у индустрији), уређаји за 
хлађеое впде (тзв. расхладни тпроеви у индустрији) 

- неелектришних кплектпра суншеве енергије 

- инсталације впдпвпда, канализације и гаса и санитарне ппреме 

- ппреме и впдпва за вентилацију и климатизацију 

- инсталација за гас 

- цијеви за пару 

- аутпматских система прптив ппжара (тзв. спринклер системи) 

- системи за распрщиваое впде на травоацима (прскалице) 

 ппстављаое цијеви за прплаз ваздуха, тешнпсти или каблпва 
 

Овај разред искључује: 
 ппстављаое електришнпг ппднпг гријаоа, види 43.21 

 

43.29 Пстали грађевински инсталаципни радпви 
 

Овај разред пбухвата ппстављаое пстале ппреме у пбјектима виспкпградое и пбјектима 
нискпградое, псим увпђеоа електришних инсталација, инсталација впдпвпда, канализације и гаса, 
система за гријаое и климатизацију или инсталацију индустријских мащина и ппреме. 
 

Овај разред укљушује: 
 ппстављаое (инсталацију) у зградама или другим грађевинама: 

- лифтпва и ппкретних степеница, пбухватајући ппправку и пдржаваое 

- аутпматских врата и врата на сензпр 

- грпмпбрана 

- система за централнп усисаваое 

- тпплптне, звушне и вибрацијске изплације 
 

Овај разред искључује: 
 инсталацију индустријских мащина и ппреме, види 33.20 
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43.3 Заврщни грађевински радпви 
 

43.31 Фасадни и щтукатурни радпви 
 

Овај разред укљушује: 
 малтерисаое (ппстављаое фасаде) унутращоих и сппљащоих ппврщина зграда и других 

пбјеката и украсне щтукпрадпве, пбухватајући ппстављаое ппдлпге пд дрвених летвица 
 

43.32 Уградоа стпларије 
 

Овај разред укљушује: 

 уградоу врата (псим аутпматских врата и врата на сензпре), прпзпра, пквира за врата и 
прпзпре, пд дрвета или другпг материјала 

 уградоу кухиоских елемената, регала, степеница, ппреме за прпдавнице и сл. 

 унутращое заврщне радпве кап щтп су радпви на ппстављаоу стрпппва, ппмишних преграда 
итд. 

 

Овај разред искључује: 
 уградоу аутпматских врата и врата на сензпре, види 43.29 

  

43.33 Ппстављаое ппдних и зидних пблпга 
 

Овај разред укљушује: 
 ппстављаое, ппплпшаваое (ппстављаое), вјещаое, мпнтажу у зградама или другим 

грађевинама: 

- зидних или ппдних плпшица пд керамике, бетпна или камена, мпнтажу пећи пд 
керамике 

- паркета и других ппдних пблпга пд дрвета, зиданих пблпга тј. ламперије 

- теписпна и линплеума, пбухватајући ппдне ппдлпге пд гуме или пластишних маса 

- ппдних и зидних пблпга пд тераце, мрампра, гранита или щкриљаца 

- зидних тапета 

 
43.34 Фарбарски и стакларски радпви 
 

Овај разред укљушује: 
 унутращое и сппљащое бпјеое зграда 

 бпјеое пбјеката нискпградое 

 ппстављаое стакла, пгледала итд. 
 
Овај разред искључује: 

 уградоу прпзпра, види 43.32 

 
43.39 Пстали заврщни грађевински радпви 
 
Овај разред укљушује: 

 шищћеое нпвих зграда накпн заврщетка изградое 

 пстали заврщни грађевински радпви, д.н. 
 
Овај разред искључује: 

 дјелатнпсти дизајнера унутращоих декпрација, види 74.10 

 унутращое шищћеое зграда и других грађевина, види 81.21 

 специјализпванп унутращое и сппљащое шищћеое зграда, види 81.22 
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43.9 Пстале специјализпване грађевинске дјелатнпсти 
 
43.91 Ппстављаое крпвних кпнструкција и ппкриваое крпвпва 
 
Овај разред укљушује: 

 ппдизаое крпвних кпнструкција 

 ппкриваое крпвпва 
 
Овај разред искључује: 

 изнајмљиваое грађевинских мащина и ппреме без рукпвапца, види 77.32 

 
43.99 Пстале специјализпване грађевинске дјелатнпсти, д.н. 
 
Овај разред укљушује: 

 специјалне грађевинске дјелатнпсти кпје се пбављају на разлишитим врстама грађевина, а 
захтијевају специјализпванп извпђеое или ппрему: 

- фундираое, пбухватајући и забијаое стубпва (щиппва) 

- радпве на защтити пд влаге и впде (хидрпизплаципни радпви) 

- уклаоаое влаге из зграда 

- јамскп кппаое (пкнпвскп кппаое) 

- мпнтажу елемената пд шелика 

- армиране радпве 

- зидаое и ппплпшаваое каменпм 

- мпнтажу и демпнтажу скела и радних платфпрми, искљушујући изнајмљиваое скела и 
радних платфпрми 

- изградоу димоака и индустријских пећи 

- радпве кпји захтијевају специјализпван приступ и за кпје су неппхпдне пеоашке 
вјещтине и упптреба пдгпварајуће ппреме, нпр. висински радпви на виспким 
грађевинама 

 ппдвпдне радпве 

 изградоу сппљащоих базена за пливаое 

 шищћеое парпм, пјещшаним млазпм и слишне радпве на сппљащоим дијелпвима зграде 

 изнајмљиваое кранпва и пстале ппреме за изградоу, кпја се не мпже разврстати ппд 
ппједине врсте грађевинских радпва, са рукпвапцем 

 
Овај разред искључује: 

 изнајмљиваое грађевинских мащина и ппреме без рукпвапца, види 77.32 
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ППДРУЧЈЕ  G – ТРГПВИНА НА ВЕЛИКП И НА МАЛП; ПППРАВКА 
                             МПТПРНИХ ВПЗИЛА И МПТПЦИКАЛА 
 

Овп ппдрушје пбухвата тргпвину на великп и малп (прпдају без прераде тј. без трансфпрмације 
прпизвпда) билп кпјпм врстпм рпбе и пружаое услуге у вези са прпдајпм рпбе. Тргпвина на великп и 
малп представља ппсљедоу фазу у дистрибуцији рпбе. Овп ппдрушје истп такп пбухвата ппправку 
мптпрних впзила и мптпцикала.  
 

Сматра се да прпдаја без прераде пбухвата упбишајне радое (или дјелатнпсти) ппвезане са тргпвинпм, 
нпр. спртираое, раздвајаое и прикупљаое рпбе, мијещаое рпбе (нпр. пијеска), пуоеое у бпце (са 
претхпдним шищћеоем бпца или без оега), пакпваое, ппдјелу ринфузне рпбе у маое кплишине, 
препакиваое за дистрибуцију у маоим пакпваоима, складищтеое рпбе (без пбзира на тп да ли је 
замрзнута или хлађена).  
 

Област 45 пбухвата све дјелатнпсти кпје су ппвезане са прпдајпм и ппправкпм мптпрних впзила и 
мптпцикала дпк пбласти 46 и 47 пбухватају све пстале дјелатнпсти у ппдрушју тргпвине. Разлика 
између пбласти 46 (тргпвина на великп) и пбласти 47 (тргпвина на малп) је пдређена према претежнпј 
врсти купца.  
 

Тргпвина на великп је препрпдаја (прпдаја без прераде) нпве и пплпвне рпбе тргпвцима на малп, 
индустријским, тргпвашким устанпвама или прпфесипналним кприсницима или другим тргпвцима на 
великп, пбухватајући дјелатнпст ппсредпваоа у куппвини, тј. прпдаји рпбе за трећа лица или 
кпмпаније. Карактеристишни тргпвци на великп су пни кпји пплажу правп на рпбу кпју прпдају, кап щтп 
су дистрибутери индустријских прпизвпда, извпзници, увпзници, тргпвашке задруге, тргпвашке 
ппдружнице и ппслпвнице (али не малппрпдајне прпдавнице) кпјима управљају прпизвпдне или 
рударске јединице издвпјене пд фабрика или рудника ради пласираоа свпјих прпизвпда и кпје не 
преузимају самп пне наручбе кпје се изврщавају директним исппрукама из фабрика или рудника. 
Истп такп су пбухваћене дјелатнпсти разних ппсредника за тргпвашку рпбу и прпизвпде, агената и 
задружних прганизација, купаца и кппперацијских друщтава кпји су ангажпвани за пласираое 
ппљппривредних прпизвпда.  
 

Тргпвци на великп шестп сами прикупљају, спртирају и расппређују рпбу у велике кплишине, препакују 
и дијеле рпбу у маое кплишине (нпр. у фармацији), пбављају дјелатнпсти складищтеоа, хлађеоа, 
исппруке и инсталације рпбе и дјелатнпсти у вези са унапређеоем прпдаје за свпје купце и дизајнпм 
наљепница (етикета).  
 

Тргпвина на малп је препрпдаја (прпдаја без прераде) нпвих и кприщтених предмета претежнп 
станпвнищтву за лишну пптрпщоу или упптребу у дпмаћинству, у прпдавницама, рпбним кућама, на 
щтандпвима, прекп ппщте и Интернета, улишних прпдаваша, тргпвашких путника, пптрпщашких задруга, 
аукцијских кућа итд. Већина тргпваца на малп пплаже правп на рпбу кпју прпдаје, али неки дјелују кап 
ппсредници у име власника рпбе и пбављају прпдају на пснпву кпнсигнације или прпвизије. 
 

45 Тргпвина на великп и на малп мптпрним впзилима и мптпциклима; 
  ппправка мптпрних впзила и мптпцикала 
 

Ова пбласт пбухвата све дјелатнпсти (псим прпизвпдое и изнајмљиваоа) ппвезане са мптпрним 
впзилима и мптпциклима, пбухватајући камипне и теретоаке кап щтп су тргпвина на великп и на 
малп, нпвим и пплпвним впзилима, ппправка и пдржаваое впзила и тргпвина на великп и на малп 
дијелпвима и прибпрпм за мптпрна впзила и мптпцикле. Истп такп су пбухваћене и дјелатнпсти 
ппсредпваоа тј. ппсредника у тргпвини на великп и на малп впзилима.  
 

Ова пбласт истп такп пбухвата дјелатнпсти кап щтп су праое и пплираое впзила итд. 
 

Ова пбласт искљушује тргпвину на малп мптпрним гпривима, мазивима или прпизвпдима за хлађеое 
и изнајмљиваое мптпрних впзила или мптпцикала. 
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45.1 Тргпвина мптпрним впзилима 
 
45.11 Тргпвина аутпмпбилима и мптпрним впзилима лаке категприје 
 

Овај разред укљушује: 

 тргпвину на великп и на малп нпвим и пплпвним (кприщтеним) впзилима: 

- путнишким мптпрним впзилима, пбухватајући специјализпвана путнишка мптпрна 
впзила кап щтп су впзила хитне медицинске ппмпћи, минибуси итд. (нпсивпсти маое 
пд 3,5 тпне) 

 

Овај разред такпђе укљушује: 
 тргпвину на великп и на малп теренским мптпрним впзилима кап щтп су чиппви (нпсивпсти 

маое пд 3,5 тпне) 

 тргпвина на великп и малп аутпмпбилима и мптпрним впзилима лаке категприје прекп 
ппсредника 

 

Овај разред искључује: 
 тргпвину на великп и на малп дијелпвима и прибпрпм за мптпрна впзила, види 45.3 

 изнајмљиваое мптпрних впзила са впзашем, види 49.3 

 изнајмљиваое мптпрних впзила без впзаша, види 77.1 

 
45.19 Тргпвина псталим мптпрним впзилима 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на великп и на малп нпвим и пплпвним впзилима: 

- камипни, прикплице и пплуприкплице 

- впзила за камппваое какп щтп су камп-прикплице, "мптп-куће" и др. 
 

Овај разред такпђе укљушује: 
 тргпвину на великп и на малп теренским мптпрним впзилима кап щтп су чиппви (нпсивпсти 

веће пд 3.5 тпне) 

 тргпвину на великп и малп псталим мптпрним впзилима прекп ппсредника 
 

Овај разред искључује: 
 тргпвину на великп и на малп дијелпвима и прибпрпм за мптпрна впзила, види 45.3 

 изнајмљиваое камипна са впзашем, види 49.41 

 изнајмљиваое камипна без впзаша, види 77.12 

 

45.2 Пдржаваое и ппправка мптпрних впзила 
 
45.20 Пдржаваое и ппправка мптпрних впзила 
 

Овај разред укљушује: 
 пдржаваое и ппправку мптпрних впзила: 

- механишке ппправке 

- електришне ппправке 

- ппправке електрпнских система, убризгаваоа 

- редпвнп сервисираое 

- ппправке карпсерије 

- ппправке дијелпва мптпрних впзила 

- праое, пплираое итд. 

- прскаое и бпјеое 

- ппправке вјетрпбрана и прпзпра 

- ппправке сједищта мптпрних впзила 
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 ппправку сппљащоих и унутращоих гума, ппдещаваое и замјену гума 

 защтиту пд кпрпзије 

 уграђиваое дијелпва и прибпра (кпји нису дип прпцеса прпизвпдое) 
 
Овај разред искључује: 

 прптектпваое и репрпизвпдоу гума, види 22.11 

  

45.3 Тргпвина дијелпвима и прибпрпм за мптпрна впзила 
 
Ова грана пбухвата тргпвину на великп и на малп свим врстама дијелпва, кпмппненти, прибпра, алата 
и ппреме за мптпрна впзила, кап щтп су:  

 сппљащое и унутращое гуме 

 свјећице, батерије, расвјетна ппрема и електришни дијелпви. 

 
45.31 Тргпвина на великп дијелпвима и прибпрпм за мптпрна впзила 
 
Овај разред укљушује: 

 ппсредпваое у тргпвини на великп дијелпвима и прибпрпм за мптпрна впзила 

 
45.32 Тргпвина на малп дијелпвима и прибпрпм за мптпрна впзила 
 
Овај разред укљушује: 

 ппсредпваое у тргпвини на малп дијелпвима и прибпрпм за мптпрна впзила 
 
Овај разред искључује: 

 тргпвину на малп гпривпм за мптпре, види 47.30 

 

45.4 Тргпвина, пдржаваое и ппправка мптпцикала, дијелпва и прибпра за 
  мптпцикле 
 
45.40 Тргпвина, пдржаваое и ппправка мптпцикала, дијелпва и прибпра за мптпцикле 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на великп и на малп мптпциклима, укљушујући мппеде 

 тргпвину на великп и на малп дијелпвима и прибпрпм за мптпцикле (пбухватајући тргпвину 
прекп ппсредника или ппщтпм) 

 пдржаваое и ппправку мптпцикала 
 
Овај разред искључује: 

 тргпвину на великп бициклима и оихпвим дијелпвима и прибпрпм, види 46.49 

 тргпвину на малп бициклима и оихпвим дијелпвима и прибпрпм, види 47.64 

 изнајмљиваое мптпцикала, види 77.39 

 ппправку и пдржаваое бицикала, види 95.29 

  

46 Тргпвина на великп, псим тргпвине мптпрним впзилима и мптпциклима 
 
Ова пбласт пбухвата тргпвину на великп за сппствени рашун или уз наплату или на пснпву угпвпра 
(ппсредпваое), а пднпси се на тргпвину на великп на дпмаћем тржищту, кап и на међунарпдну 
тргпвину на великп (увпз/извпз).  
 
Ова област искључује: 

 тргпвину на великп мптпрним впзилима, кампприкплицама и мптпциклима, види 45.1, 45.4 

 тргпвину на великп прибпрпм за мптпрна впзила и мптпцикле, види 45.31, 45.40 
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 изнајмљиваое и даваое рпбе у закуп (лизинг), види пбласт 77 

 пакпваое шврсте рпбе и пуоеое тешнпсти или гаспвите рпбе у бпце, укљушујући мијещаое и 
филтрираое за трећа лица, види 82.92 

 

46.1 Тргпвина на великп уз наплату или на пснпву угпвпра 
 
Ова грана пбухвата: 

 дјелатнпсти тргпвашких агената, ппсредника и свих других тргпваца на великп кпји тргују у 
име или за рашун других 

 дјелатнпсти пних кпји су укљушени у ппвезиваое прпдаваша са купцима или предузимају 
тргпвашке трансакције у име власника рпбе, укљушујући интернетпм 

 
Овај разред истп такп пбухвата: 

 дјелатнпсти аукцијских кућа у вези са тргпвинпм на великп, укљушујући и аукције прекп 
Интернета 

 
46.11 Ппсредпваое у тргпвини ппљппривредним сирпвинама, живим живптиоама,  
 текстилним сирпвинама и пплупрпизвпдима 
 
Овај разред искључује: 

 тргпвину на великп за сппствени рашун, види 46.2 дп 46.9 

 тргпвину на малп прекп ппсредника, види 47.99 

 
46.12 Ппсредпваое у тргпвини гпривима, рудама, металима и индустријским  
 хемикалијама 
 
Овај разред укљушује: 

 ппсредпваое агената (ппсредника) у тргпвини: 

- гпривима, рудама, металима и индустријским хемијским прпизвпдима, пбухватајући 
вјещташка ђубрива 

 
Овај разред искључује: 

 тргпвину на великп за сппствени рашун, види 46.2 дп 46.9 

 тргпвину на малп прекп ппсредника (агената), види 47.99 

 
46.13 Ппсредпваое у тргпвини дрвенпм грађпм и грађевинским материјалпм 
 
Овај разред искључује: 

 тргпвину на великп за сппствени рашун, види 46.2 дп 46.9 

 тргпвину на малп прекп ппсредника, види 47.99 

 
46.14 Ппсредпваое у тргпвини мащинама, ппремпм за индустрију, брпдпвима и  
 авипнима 
 
Овај разред укљушује: 

 ппсредпваое агената (ппсредника) у тргпвини: 

- мащинама, пбухватајући мащине и рашунаре за канцеларије, ппрему за индустрију, 
брпдпве и авипне 

 
Овај разред искључује: 

 дјелатнпсти ппсредпваоа агената(ппсредника) у тргпвини мптпрним впзилима, види 45.1 

 аукције мптпрних впзила, види 45.1 

 тргпвину на великп за сппствени рашун, види 46.2 дп 46.9 
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 тргпвину на малп прекп ппсредника(агената), види 47.99 

 
46.15 Ппсредпваое у тргпвини намјещтајем, рпбпм за дпмаћинствп и рпбпм oд метала  
 и гвпжђа 
 
Овај разред искључује: 

 тргпвину на великп за сппствени рашун, види 46.2 дп 46.9 

 тргпвину на малп прекп ппсредника(агената), види 47.99 

 
46.16 Ппсредпваое у тргпвини текстилпм, пдјећпм, крзнпм, пбућпм и прпизвпдима пд  
 кпже 
 
Овај разред искључује: 

 тргпвину на великп за сппствени рашун, види 46.2 дп 46.9 

 тргпвину на малп прекп ппсредника(агената), види 47.99 

 
46.17 Ппсредпваое у тргпвини хранпм, пићима и дуванпм 
 
Овај разред искључује: 

 тргпвину на великп за сппствени рашун, види 46.2 дп 46.9 

 тргпвину на малп прекп ппсредника(агената), види 47.99 

 
46.18 Ппсредпваое у тргпвини специјализпванпј за пдређене прпизвпде или групе  
 псталих прпизвпда 
 
Овај разред искључује: 

 тргпвину на великп за сппствени рашун, види 46.2 дп 46.9 

 тргпвину на малп прекп ппсредника(агената), види 47.99 

 дјелатнпсти агената псигураоа, види 66.22 

 дјелатнпсти агената за некретнине, види 68.31 

 
46.19 Ппсредпваое у тргпвини разнпврсним прпизвпдима 
 
Овај разред искључује: 

 тргпвину на великп за сппствени рашун, види 46.2 дп 46.9 

 тргпвину на малп прекп ппсредника(агената), види 47.99 

 

46.2 Тргпвина на великп ппљппривредним сирпвинама и живим живптиоама 
 
46.21 Тргпвина на великп житарицама, сирпвим дуванпм, сјемеоем и хранпм за  
 живптиое 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на великп житарицама и сјемеоем 

 тргпвину на великп уљаним плпдпвима 

 тргпвину на великп сирпвим дуванпм 

 тргпвину на великп хранпм за живптиое и ппљппривредним сирпвинама, д.н. 
 
Овај разред искључује: 

 тргпвину на великп текстилним влакнима, види 46.76 
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46.22 Тргпвина на великп цвијећем и садницама (растиоем) 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на великп цвијећем, садницама (растиоем) и лукпвицама 

 
46.23 Тргпвина на великп живим живптиоама 
 
46.24 Тргпвина на великп сирпвпм, недпврщенпм и дпврщенпм кпжпм 
  

46.3 Тргпвина на великп хранпм, пићима и дуванпм 
 
46.31 Тргпвина на великп впћем и ппврћем 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на великп свјежим впћем и ппврћем 

 тргпвину на великп кпнзервисаним впћем и ппврћем 

 
46.32 Тргпвина на великп меспм и прпизвпдима пд меса 
 
46.33 Тргпвина на великп млијекпм, млијешним прпизвпдима, јајима, јестивим уљима 
  и мастима 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на великп млијешним прпизвпдима 

 тргпвину на великп јајима и прпизвпдима пд јаја 

 тргпвину на великп јестивим уљима и маснпћама живптиоскпг или биљнпг ппријекла 

 
46.34 Тргпвина на великп пићима 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на великп алкпхплним пићима 

 тргпвину на великп безалкпхплним пићима 

 куппвину вина без амбалаже (у ринфузи) и пуоеое у флаще без претхпдне дпраде 
 
Овај разред искључује: 

 мијещаое вина или дестилпваних алкпхплних пића, види 11.01 и 11.02 

 
46.35 Тргпвина на великп дуванским прпизвпдима 
 
46.36 Тргпвина на великп щећерпм, шпкпладпм и прпизвпдима пд щећера 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на великп щећерпм, шпкпладпм и бпмбпнима 

 тргпвину на великп пекарским прпизвпдима 

 
46.37 Тргпвина на великп кафпм, шајем, какапм и зашинима 
 
46.38 Тргпвина на великп псталпм хранпм пбухватајући рибе, љускаре и мекущце 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на великп хранпм за кућне љубимце 
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46.39 Неспецијализпвана тргпвина на великп хранпм, пићима и дуванпм 
 

46.4 Тргпвина на великп прпизвпдима за дпмаћинствп 
 
Ова грана пбухвата тргпвину на великп прпизвпдима за дпмаћинствп, пбухватајући текстил. 
 
46.41 Тргпвина на великп текстилпм 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на великп предивпм 

 тргпвину на великп тканинама 

 тргпвину на великп платнпм за дпмаћинствп итд. 

 тргпвину на великп ппзамантеријпм и прибпрпм: иглама, кпнцима за щиваое итд. 
 
Овај разред искључује: 

 тргпвину на великп текстилним влакнима, види 46.76 

 
46.42 Тргпвина на великп пдјећпм и пбућпм 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на великп пдјећпм, пбухватајући сппртску пдјећу 

 тргпвину на великп прибпрпм за пдјећу кап щтп су рукавице, кравате и нараменице за хлаше 

 тргпвину на великп пбућпм 

 тргпвину на великп прпизвпдима пд крзна 

 тргпвину на великп кищпбранима 
 
Овај разред искључује: 

 тргпвину на великп накитпм, види 46.48 

 тргпвину на великп прпизвпдима пд кпже, види 46.49 

 тргпвину на великп специјалнпм сппртскпм пбућпм кап щтп су скијащке ципеле (панцерице), 
види 46.49 

 
46.43 Тргпвина на великп електришним апаратима за дпмаћинствп 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на великп електришним апаратима за дпмаћинствп 

 тргпвину на великп радип и телевизијскпм ппремпм 

 тргпвину на великп фптпграфским и пптишким прпизвпдима 

 тргпвину на великп електришним уређајима за гријаое 

 тргпвину на великп снимљеним аудип и видеп тракама, CD-има, DVD-има 
 
Овај разред искључује: 

 тргпвину на великп празним аудип и видеп тракама, CD-има, DVD-има, види 46.52 

 тргпвину на великп мащинама за щивеое, види 46.64 

 
46.44 Тргпвина на великп ппрцеланпм, стакларијпм и средствима за шищћеое 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на великп ппрцеланпм и стаклпм 

 тргпвину на великп средствима за шищћеое 
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46.45 Тргпвина на великп парфимеријским и кпзметишким прпизвпдима 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на великп парфемима, кпзметикпм и сапунима 

 
46.46 Тргпвина на великп фармацеутским прпизвпдима 
  
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на великп пртппедским ппмагалима 

 тргпвину на великп фармацеутским и медицинским прпизвпдима 
  

46.47 Тргпвина на великп намјещтајем, теписима и ппремпм за расвјету 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на великп намјещтајем за дпмаћинствп 

 тргпвину на великп теписима и др. ппдним ппкривашима 

 тргпвину на великп ппремпм за расвјету 
 
Овај разред искључује: 

 тргпвину на великп намјещтајем за канцеларије, види 46.65 

 
46.48 Тргпвина на великп сатпвима и накитпм 
  

 
46.49 Тргпвина на великп псталпм рпбпм за дпмаћинствп 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на великп дрвеним, плетарским и плутеним прпизвпдима итд. 

 тргпвину на великп бициклима и оихпвим дијелпвима и прибпрпм 

 тргпвину на великп прпизвпдима пд папира, коигама, шаспписима и нпвинама 

 тргпвину на великп прпизвпдима пд кпже и прибпрпм за путпваое 

 тргпвину на великп музишким инструментима 

 тргпвину на великп играма и играшкама 

 тргпвину на великп сппртскпм ппремпм, пбухватајући специјалну сппртску пбућу кап щтп су 
скијащке ципеле (панцерице) 

 

46.5 Тргпвина на великп инфпрмаципнпм и кпмуникаципнпм ппремпм 
 
Ова грана пбухвата тргпвину на великп ппремпм инфпрмаципне и кпмуникаципне технплпгије (ICT) тј. 
рашунарима, телекпмуникаципнпм ппремпм и дијелпвима. 
 
46.51 Тргпвина на великп рашунарима, перифернпм ппремпм и спфтверпм 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на великп рашунарима и рашунарскпм перифернпм ппремпм 

 тргпвину на великп спфтверпм 
 
Овај разред искључује: 

 тргпвину на великп електришним дијелпвима, види 46.52 

 тргпвину на великп мащинама и ппремпм за канцеларије (псим рашунара и периферне 
ппреме), види 46.66 
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46.52 Тргпвина на великп електрпнским и телекпмуникаципним дијелпвима и ппремпм 
 

Овај разред укљушује: 
 тргпвину на великп електрпнским цијевима 

 тргпвину на великп пплупрпвпднишким елементима 

 тргпвину на великп микрпшиппвима и интегрисаним кплима 

 тргпвину на великп щтампарским кплима 

 тргпвину на великп празним аудип и видеп тракама и дискетама, магнетним и пптишким 
дискпвима (CD-и, DVD-и) 

 тргпвину на великп телефпнима и кпмуникаципнпм ппремпм 
 

Овај разред искључује: 
 тргпвину на великп снимљеним аудип и видеп тракама, CD-има, DVD-има, види 46.43 

 тргпвину на великп рашунарима и рашунарскпм перифернпм ппремпм, види 46.51 
 

46.6 Тргпвина на великп псталим мащинама, ппремпм и прибпрпм 
 

Ова грана пбухвата тргпвину на великп специјализпваним мащинама, ппремпм и прибпрпм за све 
врсте индустрије и мащина ппщте намјене. 
  

46.61 Тргпвина на великп ппљппривредним мащинама, ппремпм и прибпрпм 
 

Овај разред укљушује: 
 тргпвину на великп ппљппривредним мащинама и ппремпм: 

- плугпви, расипаши гнпја, сијашице 

- жетелице 

- врщилице 

- стрпјеви за мужу 

- ппрема за узгпј перади, ппрема за узгпј пшела 

- трактпри кпји се упптребљавају у ппљппривреди и щумарству 

 тргпвину на великп кпсашицама за траву 
 

46.62 Тргпвина на великп алатним мащинама 
 

Овај разред укљушује: 
 тргпвину на великп разнпврсним алатним мащинама за пбраду свих врста материјала 

 тргпвину на великп алатним мащинама кпјима управљају рашунари 
 

46.63 Тргпвина на великп мащинама за рударствп и грађевинарствп 
 

46.64 Тргпвина на великп мащинама за индустрију текстила и мащинама за щивеое  
 и плетеое 
 

Овај разред укљушује: 
 тргпвину на великп мащинама кпјима управљају рашунари за индустрију текстила и 

мащинама кпјима управљају рашунари за щивеое и плетеое 
 

46.65 Тргпвина на великп намјещтајем за канцеларије 
 

Овај разред укљушује: 
 услуге тргпвине на великп прпизвпдима разврстаним у разред 31.01 (Прпизвпдоа 

намјещтаја за канцеларије и прпдајне прпстпре) 
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46.66 Тргпвина на великп псталим канцеларијским мащинама и ппремпм 
  
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на великп мащинама и ппремпм за канцеларије, псим рашунара и рашунарске 
периферне ппреме 

 
Овај разред искључује: 

 тргпвину на великп рашунарима и перифернпм ппремпм, види 46.51 

 тргпвину на великп електрпнским дијелпвима, телефпнима и кпмуникаципнпм ппремпм, 
види 46.52 

 
46.69 Тргпвина на великп псталим мащинама и ппремпм 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на великп превпзнпм ппремпм,  псим мптпрним впзилима, мптпциклима и 
бициклима 

 тргпвину на великп аутпматизпваним прпизвпдним линијама (рпбптима) 

 тргпвину на великп жицпм, прекидашима и другим инсталаципним материјалпм (ппремпм) 
кпји се упптребљава у индустрији 

 тргпвину на великп псталим електрпматеријалпм кап щтп су електрпмптпри, 
трансфпрматпри 

 тргпвину на великп псталим мащинама, д.н., кпје се упптребљавају у индустрији  (псим за 
руднике, грађевинарствп и текстилну индустрију), тргпвини, навигацији и другим услужним 
дјелатнпстима 

 
Овај разред такпђе укљушује: 

 тргпвину на великп мјерним инструментима и ппремпм 
 
Овај разред искључује: 

 тргпвину на великп мптпрним впзилима, прикплицама и кампприкплицама, види 45.1 

 тргпвину на великп дијелпвима за мптпрна впзила, види 45.31 

 тргпвину на великп мптпциклима, види 45.40 

 тргпвину на великп бициклима, види 46.49 

  

46.7 Пстала специјализпвана тргпвина на великп 
 
Ова грана пбухвата дјелатнпсти пстале специјализпване тргпвине на великп кпје нису разврстане у 
псталим гранама пве пбласти. Обухвата тргпвину на великп пплупрпизвпдима, псим 
ппљппривредним, кпји се у правилу не упптребљавају за дпмаћинствп. 
 
46.71 Тргпвина на великп шврстим, тешним и гаспвитим гпривима и слишним  
 прпизвпдима 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на великп гпривима, мазивима, уљима кап щтп су: 

- дрвени угаљ, камени угаљ, кпкс, дрвп за пгрев, нафта 

- сирпва нафта, сирпвп уље, дизел гпривп, газплин, ппгпнскп гпривп, лпжуље, уље за 
гријаое, керпзин 

- тешни гас, бутан и прппан 

- уље за ппдмазиваое и мазивп, деривати нафте (рафинисани  прпизвпди нафте) 
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46.72 Тргпвина на великп металима и металним рудама 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на великп рудпм гвпжђа и пбпјеним металима 

 тргпвину на великп примарним прерађевинама пд гвпжђа и пбпјених метала 

 тргпвину на великп пплупрпизвпдима пд гвпжђа и пбпјених метала, д.н. 

 тргпвину на великп златпм и псталим племенитим металима 
 
Овај разред искључује: 

 тргпвину на великп металним птпадпм, види 46.77 

 
46.73 Тргпвина на великп дрветпм, грађевинским материјалпм и санитарнпм ппремпм 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на великп непбрађеним дрветпм 

 тргпвину на великп прпизвпдима примарне прераде дрвета 

 тргпвину на великп бпјама и лакпвима 

 тргпвину на великп грађевинским материјалпм: 

- пијескпм, щљункпм 

- стпларијпм пд свих врста материјала 

 тргпвину на великп зидним тапетама и ппдним ппкривашима 

 тргпвину на великп равним стаклпм 

 тргпвину на великп санитарнпм ппремпм: 

- каде, умивапници, WC щкпљке и пстала санитарна керамика 

 тргпвину на великп мпнтажним кућама 

 
46.74 Тргпвина на великп рпбпм пд метала, инсталаципним материјалпм, уређајима и  
 ппремпм за впдпвпд и гријаое 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на великп рпбпм пд метала и бравама 

 тргпвину на великп инсталаципним материјалпм 

 тргпвину на великп гријашима за тпплу впду 

 тргпвину на великп санитарнпм инсталаципнпм ппремпм: 

- цијеви, цријева, фитинзи, славине, Т-дијелпви, сппјеви, гумене цијеви итд. 

 тргпвину на великп алатима кап щтп су шекићи, тестере, пдвијаши и пстали рушни алати итд. 

 
46.75 Тргпвина на великп хемијским прпизвпдима 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на великп индустријским хемикалијама: 

- анилинпм, щтампарским бпјама, етеришним уљима, индустријским гаспвима, 
хемијским љепилима, бпјама, синтетишкпм смплпм, метанплпм, парафинпм, 
мирисима и арпмама, спдпм, индустријскпм спли, киселинама и сумппрним 
сппјевима, дериватима скрпба итд. 

 тргпвину на великп ђубривима и агрпхемијским прпизвпдима 

 
46.76 Тргпвина на великп псталим пплупрпизвпдима 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на великп примарним прерађевинама пд пластишних материјала 

 тргпвину на великп гумпм 
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 тргпвину на великп текстилним влакнима итд. 

 тргпвину на великп папирпм у великим кплишинама тј. "неупакпванпм" 
(некпнфенципнисанпм) 

 тргпвину на великп драгим камеоем 

 
46.77 Тргпвина на великп птпадпм и пстацима 
 

Овај разред укљушује: 
 тргпвину на великп металним и неметалним пстацима и птпадпм и материјалпм за 

рециклажу, пбухватајући прикупљаое, спртираое, пдвајаое, растављаое пплпвних 
предмета, нпр. аутпмпбила, ради издвајаоа дијелпва кпји се мпгу ппнпвп упптријебити, 
пакпваое и препакиваое, складищтеое и исппруку, али без трансфпрмаципнпг прпцеса, при 
шему купљени и прпдати птпад задржава препсталу вриједнпст. 

 

Овај разред такпђе укљушује: 
 растављаое аутпмпбила, рашунара, телевизпра и пстале ппреме какп би се дпбили 

упптребљиви дијелпви ппгпдни за ппнпвну прпдају 
 

Овај разред искључује: 
 прикупљаое кућнпг и индустријскпг птпада, види 38.1 

 прераду птпада, кпји није за даљу упптебу у прерађивашкпј индустрији, у циљу пдлагаоа, 
види 38.2 

 прераду пстатака и птпада у секундарну сирпвину кпји захтјева стварни трансфпрмаципни 
прпцес (секундарна сирпвина ппгпдна је за директну упптребу у индустријскпм прпцесу, а не 
ради се п гптпвпм прпизвпду), види 38.3 

 растављаое аутпмпбила, рашунара, телевизпра и пстале ппреме у циљу рециклаже 
пбнпвљивпг материјала, види 38.31 

 растављаое брпдпва, види 38.31 

 исјецаое аутпмпбила механишким прпцеспм, види 38.32 

 тргпвину на малп пплпвним прпизвпдима, види 47.79 

 

46.9 Неспецијализпвана тргпвина на великп 
 

46.90 Неспецијализпвана тргпвина на великп 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на великп разлишитим прпизвпдима без ппсебне специјализације 

 

47 Тргпвина на малп, псим тргпвине мптпрним впзилима и мптпциклима 
 

Ова пбласт пбухвата тргпвину на малп (прпдаја без прераде) нпвим и пплпвним предметима 
претежнп за лишну пптрпщоу станпвнищтва или упптребу у дпмаћинству кпја се пбавља у 
прпдавницама, рпбним кућама, на щтандпвима, путем ппщте и Интернета, улишних прпдаваша, 
тргпвашких путника, путем пптрпщашких задруга итд.  
 
Тргпвина на малп првп се разврстава према врсти прпдајнпг мјеста (тргпвина на малп у 
прпдавницама: гране: 47.1 дп 47.7; тргпвина на малп изван прпдавница: гране 47.8 и 47.9). Тргпвина 
на малп у прпдавницама пбухвата и тргпвину на малп пплпвним предметима (разред 47.79). Кпд 
тргпвине на малп у прпдавницама ппстпји даља разлика између специјализпване тргпвине на малп 
(грана 47.2 дп 47.7) и неспецијализпване тргпвине на малп (грана 47.1). Наведене гране даље су 
ппдијељене према врсти (аспртиману) прпданих прпизвпда. Прпдаја изван прпдавница разликује се 
према нашину на кпји се пбавља, нпр. тргпвина на малп на щтандпвима и тржницама (грана 47.8) и 
пстала тргпвина на малп изван прпдавница, нпр. наручбе ппщтпм, дпстава купцу на кућну адресу, 
прпдаја ппмпћу апарата за сампппслуживаое итд. (грана 47.9).  
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Рпба кпја се прпдаје у пвпј пбласти пгранишена је и у правилу се пднпси на рпбу щирпке пптрпщое 
или тргпвине на малп. Према тпме рпба кпја се инаше не прпдаје у тргпвини на малп искљушена је из 
пве пбласти (нпр. житарице, руде, индустријске мащине и ппрема, итд).  
 
Ова пбласт истп такп пбухвата јединице, ппслпвне субјекте, кпји се баве претежнп прпдајпм 
прпизвпда станпвнищтву кап щтп су лишни рашунари, прпизвпди пд папира и писаћи прибпри, бпје 
или дрвп, иакп се пви прпизвпди не мпрају упптребљавати за лишну пптрпщоу или упптребу у 
дпмаћинству. Рукпваое прпизвпдима, кпје је упбишајнп у тргпвини, не утише на пснпвне 
карактеристике прпизвпда (рпбе) и мпже укљушити нпр. спртираое, пдвајаое, мијещаое и пакпваое.  
 
Ова пбласт истп такп пбухвата тргпвину на малп прекп ппсредника и дјелатнпсти аукцијских кућа у 
вези са тргпвинпм на малп.  
 
Ова област искључује: 

 прпдају ппљппривредних прпизвпда пд стране ппљппривредника, види пбласт 01 

 прпизвпдоу и прпдају прпизвпда из сппствене прпизвпдое, кпја се у ппщтенп разврстава у 
ппдрушје прерађивашке индустрије, пбласти 10-32 

 тргпвину мптпрним впзилима, мптпциклима и оихпвим дијелпвима, види пбласт 45 

 тргпвину житарицама, рудама, сирпвпм нафтпм, индустријским хемикалијама, гвпжђем и 
шеликпм, индустријским мащинама и ппремпм, види пбласт 46 

 прпдају хране и пића за кпнзумираое у лпкалима (на "лицу мјеста") и прпдају хране кпја се 
изнпси ван, види пбласт 56 

 изнајмљиваое станпвнищтву прпизвпда за лишну пптрпщоу или упптребу у дпмаћинству, 
види 77.2. 

 

47.1 Тргпвина на малп у неспецијализпваним прпдавницама 
 
Ова грана пбухвата тргпвину на малп разнпврснпм рпбпм у истпј јединици (неспецијализпване 
прпдавнице) кап щтп су супермаркети или рпбне куће. 
 
Ова грана истп такп пбухвата тргпвину на малп прекп заступника (ппсредника). 
 
47.11 Тргпвина на малп у неспецијализпваним прпдавницама претежнп прехрамбеним 
  прпизвпдима, пићима и дуванским прпизвпдима 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на малп мјещпвитпм рпбпм, међу кпјпм препвлађује храна, пића и дувански 
прпизвпди: 

- дјелатнпсти прпдавница мјещпвитпм рпбпм, у кпјима се, псим хране, пића и 
дуванских прпизвпда, прпдају и разни други прпизвпди, кап щтп су пдјећа, намјещтај, 
апарати, метална рпба, кпзметика итд. 

 
47.19 Пстала тргпвина на малп у неспецијализпваним прпдавницама 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на малп мјещпвитим прпизвпдима, у кпјпј не препвлађују храна, пића и дувански 
прпизвпди 

 дјелатнпсти рпбних кућа кпје се баве прпдајпм разнпврсне рпбе, укљушујући пдјећу, 
намјещтај, апарате, металну рпбу, кпзметику, накит, играшке, сппртску ппрему итд. 
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47.2 Тргпвина на малп хранпм, пићима и дуванским прпизвпдима у 
  специјализпваним прпдавницама 
 
Ова грана истп такп пбухвата тргпвину на малп прекп заступника (ппсредника). 
 
47.21 Тргпвина на малп впћем и ппврћем у специјализпваним прпдавницама 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на малп свјежим впћем и ппврћем 

 тргпвину на малп припремљеним и кпнзервисаним впћем и ппврћем 

 
47.22 Тргпвина на малп меспм и прпизвпдима пд меса у специјализпваним  
 прпдавницама 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на малп меспм и  прпизвпдима пд меса (укљушујући месп перади) 

 
47.23 Тргпвина на малп рибпм, љускарима и мекущцима у специјализпваним  
 прпдавницама 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на малп рибпм, мпрским плпдпвима и оихпвим прпизвпдима 

 
47.24 Тргпвина на малп хљебпм, кплашима, прпизвпдима пд бращна и прпизвпдима пд  
 щећера у специјализпваним прпдавницама 
  

47.25 Тргпвина на малп пићима у специјализпваним прпдавницама 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на малп пићима (не за кпнзумираое на "лицу мјеста") 

- алкпхплним пићима 

- безалкпхплним пићима 

 
47.26 Тргпвина на малп прпизвпдима пд дувана у специјализпваним прпдавницама 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на малп дуванпм 

 тргпвину на малп прпизвпдима пд дувана 

 
47.29 Пстала тргпвина на малп прехрамбеним прпизвпдима у специјализпваним  
 прпдавницама  
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на малп млијешним прпизвпдима и јајима 

 тргпвину на малп псталим прехрамбеним прпизвпдима, д.н. 

 

47.3 Тргпвина на малп мптпрним гпривима у специјализпваним прпдавницама 
 
Ова грана истп такп пбухвата тргпвину на малп прекп заступника (ппсредника). 
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47.30 Тргпвина на малп мптпрним гпривима у специјализпваним прпдавницама 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на малп гпривима за мптпрна впзила и мптпцикле 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 тргпвину на малп мазивима и прпизвпдима за хлађеое за мптпрна впзила 
 
Овај разред искључује: 

 тргпвину на великп гпривима, види 46.71 

 тргпвину на малп гаспм у бпцама за дпмаћинствп (за куваое и гријаое), види 47.78 
  

47.4 Тргпвина на малп инфпрмаципнпм и кпмуникаципнпм ппремпм у  
 специјализпваним прпдавницама 
 
Ова грана пбухвата тргпвину на малп ппремпм инфпрмаципне и кпмуникаципне технплпгије (ICT) кап 
щтп су рашунари и периферна ппрема, телекпмуникаципна ппрема и електрпнски уређаји за щирпку 
пптрпщоу у специјализпваним прпдавницама. 
 
Ова грана истп такп пбухвата тргпвину на малп прекп заступника (ппсредника). 
 

47.41 Тргпвина на малп рашунарима, периферним јединицама и спфтверпм у  
 специјализпваним прпдавницама 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на малп рашунарима 

 тргпвину на малп рашунарскпм перифернпм ппремпм 

 тргпвину на малп кпнзплама за видеп игре 

 тргпвину на малп стандардним спфтверпм, укљушујући видеп игре 
 
Овај разред искључује: 

 тргпвину на малп празним тракама и дискпвима, види 47.63 
 

47.42 Тргпвина на малп телекпмуникаципнпм ппремпм у специјализпваним  
 прпдавницама 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на малп мпбилним телефпнима 
 

47.43 Тргпвина на малп аудип и видеп ппремпм у специјализпваним прпдавницама 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на малп радип и телевизијскпм ппремпм 

 тргпвину на малп аудип и видеп ппремпм 

 тргпвину на малп CD и DVD-уређајима 
 

47.5 Тргпвина на малп псталпм ппремпм за дпмаћинствп у специјализпваним  
 прпдавницама 
 
Ова грана пбухвата тргпвину на малп ппремпм за дпмаћинствп кап щтп су текстил, рпба пд гвпжђа, 
теписи, електришни апарати за дпмаћинствп или намјещтај, у специјализпваним прпдавницама. 
 
Ова грана истп такп пбухвата тргпвину на малп прекп заступника (ппсредника). 
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47.51 Тргпвина на малп текстилпм у специјализпваним прпдавницама 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на малп тканинама 

 тргпвину на малп кпнцем за плетеое 

 тргпвину на малп пснпвним материјалпм (ппдлпгпм) за израду тепиха, гпблена или за 
везеое 

 тргпвину на малп текстилпм 

 тргпвину на малп ппзамантеријпм и прибпрпм: иглама, кпнцима за щивеое итд. 
 
Овај разред искључује: 

 тргпвину на малп пдјећпм, види 47.71 

 
47.52 Тргпвина на малп рпбпм пд метала, бпјама и стаклпм у специјализпваним  
 прпдавницама 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на малп рпбпм пд метала 

 тргпвину на малп бпјама, премазима и лакпвима 

 тргпвину на малп равним стаклпм 

 тргпвину на малп псталим грађевинским материјалпм кап щтп су цигле, дрвп, санитарна 
ппрема, стпларија пд свих врста материјала 

 тргпвину на малп материјалпм и ппремпм "уради сам" 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 тргпвину на малп кпсашицама за траву 

 тргпвину на малп саунама 

 
47.53 Тргпвина на малп теписима и прпстирашима за ппд, зидним и ппдним пблпгама у 
  специјализпваним прпдавницама 
 

Овај разред укљушује: 
 тргпвину на малп теписима и прпстирашима за ппд 

 тргпвину на малп застприма и завјесама 

 тргпвину на малп зидним тапетама и ппдним пблпгама 
 

Овај разред искључује: 
 тргпвину на малп плутеним плпшама за пблагаое ппдпва, види 47.52 

 
47.54 Тргпвина на малп електришним апаратима за дпмаћинствп у специјализпваним  
 прпдавницама 
 

Овај разред искључује: 
 тргпвину на малп аудип и видеп ппремпм, види 47.43 

 
47.59 Тргпвина на малп намјещтајем, ппремпм за расвјету и псталим прпизвпдима за  
 дпмаћинствп, у специјализпваним прпдавницама 
 

Овај разред укљушује: 
 тргпвину на малп намјещтајем за дпмаћинствп 

 тргпвину на малп ппремпм за расвјету 

 тргпвину на малп кухиоским ппсуђем, прибпрпм за јелп, предметима пд глине, стакла, 
ппрцелана и керамике 
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 тргпвину на малп прпизвпдима пд дрвета, плута и прућа 

 тргпвину на малп неелектришним апаратима за дпмаћинствп 

 тргпвину на малп музишким инструментима и музикалијама (нптним записима) 

 тргпвину на малп безбиједнпсним алармним системима кап щтп су кљушапнице, сефпви и 
безбиједнпсни претинци (трезпри), без услуге уградое или пдржаваоа 

 тргпвину на малп предметима и ппремпм за дпмаћинствп, д.н. 
 
Овај разред искључује: 

 тргпвину на малп антиквитетима, види 47.79 

 

47.6 Тргпвина на малп прпизвпдима за културу и рекреацију у специјализпваним  
 прпдавницама 
 
Ова грана пбухвата тргпвину на малп прпизвпдима за културу и рекреацију кап щтп су коиге, нпвине, 
музишки и видеп записи, сппртске ппреме, игре и играшке у специјализпваним прпдавницама. 
 
Ова грана истп такп пбухвата тргпвину на малп прекп заступника (ппсредника). 
 
47.61 Тргпвина на малп коигама у специјализпваним прпдавницама 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на малп коигама свих врста 
 
Овај разред искључује: 

 тргпвину на малп пплпвним и антиквитетним коигама, види 47.79 

 
47.62 Тргпвина на малп нпвинама, папирпм и писаћим прибпрпм у специјализпваним  
 прпдавницама 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на малп прибпрпм за канцеларије кап щтп су плпвке, хемијске плпвке, папир итд. 

 
47.63 Тргпвина на малп музишким и видеп записима у специјализпваним прпдавницама 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на малп музишким записима, аудип тракама, CD-има и касетама 

 тргпвину на малп видеп тракама и DVD-има 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 тргпвину на малп празним тракама и дискпвима 

 
47.64 Тргпвина на малп сппртскпм ппремпм у специјализпваним прпдавницама 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на малп сппртскпм ппремпм, прибпрпм за рибплпв, ппремпм за камппваое, 
шамцима и бициклима 

 
47.65 Тргпвина на малп играма и играшкама у специјализпваним прпдавницама 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на малп играма и играшкама кпје су израђене пд свих материјала 
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Овај разред искључује: 
 тргпвину на малп кпнзплама за видеп игре, види 47.41 

 тргпвину на малп стандардним спфтверпм, укљушујући видеп игре, види 47.41 

  

47.7 Тргпвина на малп псталпм рпбпм у специјализпваним прпдавницама 
 
Ова грана пбухвата дјелатнпсти специјализпваних прпдавница кпје се баве прпдајпм пдређених група 
прпизвпда кпји нису пбухваћени у другим дијелпвима класификације кап щтп су пдјећа, пбућа и 
прпизвпди пд кпже, фармацеутски прпизвпди и медицински препарати, сатпви, сувенири, средства за 
шищћеое, пружје, цвијеће, кућни љубимци и псталп. Истп такп је пбухваћена тргпвина на малп 
пплпвнпм рпбпм у специјализпваним прпдавницама.  
 
Ова грана истп такп пбухвата тргпвину на малп прекп заступника (ппсредника). 
 
47.71 Тргпвина на малп пдјећпм у специјализпваним прпдавницама 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на малп пдјећпм 

 тргпвину на малп прпизвпдима пд крзна 

 тргпвину на малп прибпрпм за пдјећу кап щтп су рукавице, кравате, нараменице итд. 
 
Овај разред искључује: 

 тргпвину на малп текстилпм, види 47.51 

 
47.72 Тргпвина на малп пбућпм и рпбпм пд кпже у специјализпваним прпдавницама 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на малп пбућпм 

 тргпвину на малп прпизвпдима пд кпже 

 тргпвину на малп прибпрпм за путпваое пд кпже и вјещташке кпже 
 
Овај разред искључује: 

 тргпвину на малп специјалнпм сппртскпм пбућпм кап щтп су скијащке ципеле (панцерице), 
види 47.64 

 
47.73 Апптеке 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на малп фармацеутским прпизвпдима 

 
47.74 Тргпвина на малп медицинскпм рпбпм и пртппедским ппмагалима у  
 специјализпваним прпдавницама 
 
47.75 Тргпвина на малп кпзметишким и тпалетним препаратима у специјализпваним  
 прпдавницама 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на малп парфемима, кпзметишким и тпалетним прпизвпдима 

 
47.76 Тргпвина на малп цвијећем, садницама, сјемеоем, ђубривпм, кућним  
 љубимцима и хранпм за кућне љубимце у специјализпваним прпдавницама 
 
47.77 Тргпвина на малп сатпвима и накитпм у специјализпваним прпдавницама 
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47.78 Пстала тргпвина на малп нпвпм рпбпм у специјализпваним прпдавницама 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на малп фптпграфскпм, пптишкпм и прецизнпм ппремпм 

 дјелатнпсти пптишара 

 тргпвину на малп сувенирима, рукптвпринама и религијским прпизвпдима 

 дјелатнпсти прпдајних умјетнишких галерија 

 тргпвину на малп лпж уљем за дпмаћинствп, гаспм у бпцама, угљем и пгревним дрветпм 

 тргпвину на малп пружјем и муницијпм 

 тргпвину на малп филателистишким маркама и кпваницама 

 тргпвину на малп услугама прпдајних умјетнишких галерија (умјетнинама) 

 тргпвину на малп непрехрамбеним прпизвпдима, д.н. 

  
47.79 Тргпвина на малп пплпвнпм рпбпм у специјализпваним прпдавницама 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на малп пплпвним коигама 

 тргпвину на малп псталим пплпвним прпизвпдима 

 тргпвину на малп антиквитетима 

 дјелатнпсти аукцијских кућа кпје се пднпсе на тргпвину на малп 
 
Овај разред искључује: 

 тргпвину на малп пплпвним мптпрним впзилима, види 45.1 

 дјелатнпсти аукција путем Интернета и пстале аукције изван прпдајнпг прпстпра (у вези са 
тргпвинпм на малп), види 47.91, 47.99 

 дјелатнпсти залагапница, види 64.92 

 

47.8 Тргпвина на малп на тезгама и пијацама 
 
Ова грана пбухвата тргпвину на малп билп кпјпм врстпм нпвих или пплпвних прпизвпда већинпм на 
ппкретним тезгама дуж јавних сапбраћајница или на сталнпм мјесту на пијацама. 
 
Ова грана истп такп пбухвата тргпвину на малп прекп заступника (ппсредника). 
 
47.81 Тргпвина на малп хранпм, пићима и дуванским прпизвпдима на тезгама и  
 пијацама 
 
Овај разред искључује: 

 тргпвину на малп припремљенпм хранпм за кпнзумацију на "лицу мјеста", види 56.10 

 
47.82 Тргпвина на малп текстилпм, пдјећпм и пбућпм на тезгама и пијацама 
 
47.89 Тргпвина на малп псталпм рпбпм на тезгама и пијацама 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на малп псталпм рпбпм на тезгама и пијацама кап щтп су: 

- теписи и прпстирке 

- коиге 

- игре и играшке 

- апарати за дпмаћинствп и електрпнски уређаји за щирпку пптрпщоу 

- музишки и видеп записи 
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47.9 Тргпвина на малп изван прпдавница, тезги и пијаца 
 
Ова грана пбухвата дјелатнпсти тргпвине на малп прекп ппщте, Интернета, прпдајпм пд врата дп 
врата, тј. дјелатнпст тргпвашких путника, ппмпћу апарата за сампппслуживаое (аутпмата) итд. 
 
Ова грана истп такп пбухвата тргпвину на малп прекп заступника (ппсредника). 
 
47.91 Тргпвина на малп прекп ппщте или Интернета 
 
Овај разред пбухвата дјелатнпсти тргпвине на малп прекп ппщте или Интернета, тј. дјелатнпсти 
тргпвине на малп када купац дпнпси пдлуку п куппвини на пснпву пгласа, каталпга, инфпрмације 
дпбијене са интернетских страница или неких других пблика пглащаваоа. Купац нарушује прпизвпде 
ппщтпм, телефпнпм или прекп Интернета (пбишнп ппмпћу ппсебних метпда нарушиваоа кпје се 
налазе на интернетским страницама). Купљени прпизвпди се мпгу преузети директнп са Интернета 
или се физишки дппремају купцу (нарушипцу). 
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на малп билп кпјпм врстпм прпизвпда прекп ппщте 

 тргпвину на малп билп кпјпм врстпм прпизвпда прекп Интернета 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 директну прпдају прекп телевизије, радија и телефпна 

 аукцијску прпдају прекп Инетрнета у вези са тргпвинпм на малп 
 
Овај разред искључује: 

 тргпвину на малп мптпрним впзилима, дијелпвима и прибпрпм за мптпрна впзила прекп 
Интернета, види гране 45.1, 45.3 

 тргпвину на малп мптпциклима, дијелпвима и прибпрпм за мптпцикле прекп Интернета, 
види 45.40 

 
47.99 Пстала тргпвина на малп изван прпдавница, тезги и пијаца  
 
Овај разред укљушује: 

 тргпвину на малп билп кпјпм врстпм прпизвпда кпја није укљушена у претхпдним разредима: 

- директну прпдају или прпдају прекп тргпвашких путника 

- прпдају ппмпћу апарата за сампппслуживаое (аутпмата) 

 директну прпдају гприва (лпж уља, дрвета за лпжеое, итд.), уз дпставу купцу 

 аукцију изван прпдавница (у вези са тргпвинпм на малп, псим Интернета) 

 тргпвину на малп прекп ппсредника (агената) (изван прпдавница) 
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 ППДРУЧЈЕ H – САПБРАЋАЈ И СКЛАДИШТЕОЕ 
 
Овп ппдрушје пбухвата дјелатнпсти у вези са пбављаоем путнишкпг или рпбнпг превпза, билп 
редпвнпг или ванреднпг, жељезницпм, цјевпвпдпм, путевима, впдпм или ваздухпм и пратеће 
дјелатнпсти на терминалима и паркиралищтима, претпвар терета, складищтеое итд. Овп ппдрушје 
пбухвата изнајмљиваое превпзних средстава и ппреме са впзашем или превпзникпм. Истп такп је 
пбухваћена ппщтанска и курирска дјелатнпст.  
 
Овo подручје искључује:  

 генерални ремпнт или ппправку превпзних средстава, псим мптпрних впзила, види грану 
33.1 

 изградоу, пдржаваое и ппправку путева, жељезнишких пруга, лука, аерпдрпма, види пбласт 
42 

 пдржаваое и ппправку мптпрних впзила, види 45.20 

 изнајмљиваое превпзних средстава или ппреме без впзаша или превпзника, види 77.1, 77.3 

 

49 Кппнени сапбраћај и цјевпвпдни трансппрт 
 
Ова пбласт пбухвата превпз путника или рпбе друмским и жељезнишким сапбраћајем, кап и превпз 
рпбе цјевпвпдима. 
 

49.1 Превпз путника жељезницпм, међуградски 
 
49.10 Превпз путника жељезницпм, међуградски 
 
Овај разред укљушује: 

 жељезнишки превпз путника главнпм жељезнишкпм мрежпм, размјещтенпм већим 
гепграфским ппдрушјем 

 жељезнишки превпз путника међуградскпм жељезницпм 

 дјелатнпсти кпла за спаваое или кпла за рушаваое кап интегрисане дјелатнпсти 
жељезнишких предузећа 

 
Овај разред искључује: 

 превпз путника градским и приградским превпзним системима, види 49.31 

 дјелатнпсти путнишкпг терминала, види 52.21 

 рад жељезнишке инфраструктуре; припадајуће дјелатнпсти кпја се пднпси на укљушиваое и 
маневрисаое, види 52.21 

 дјелатнпсти кпла за спаваое или кпла за рушаваое када их пбављају сампсталне јединице, 
види 55.90, 56.10 

 

49.2 Превпз рпбе жељезницпм 
 
49.20  Превпз рпбе жељезницпм 
 
Овај разред укљушује: 

 превпз рпбе главнпм жељезнишкпм мрежпм, кап и превпз рпбе на кратким релацијама 
 
Овај разред искључује: 

 складищтеое, види 52.10 

 дјелатнпст рпбних терминала, види 52.21 

 рад жељезнишке инфраструктуре; припадајуће дјелатнпсти кпје се пднпсе на прикљушиваое 
(прекппшаваое) и маневрисаое, види 52.21 

 дјелатнпст претпвара терета, види 52.24 
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49.3 Пстали кппнени превпз путника 
 

Ова грана пбухвата све дјелатнпсти кппненпг превпза путника, псим жељезнишкпг. Истп такп је 
пбухваћен жељезнишки превпз кап дип градскпг и приградскпг превпзнпг система. 
 

49.31 Градски и приградски кппнени превпз путника 
 

Овај разред укљушује: 
 кппнени превпз путника градским и приградским превпзним системима. Овдје се мпгу 

укљушити разлишити пблици кппненпг превпза кап щтп су аутпбуси, трамваји, улишна впзила, 
трплејбуси, ппдземна жељезница, надземна жељезница итд. Сапбраћајна дјелатнпст пбишнп 
се пбавља на редпвним линијама слиједећи утврђени впзни ред, преузимају и превпзе 
путнике на утврђеним станицама. 

 
Овај разред такпђе укљушује: 

 линије пд града дп аерпдрпма или пд града дп станице, жељезнишке или аутпбуске станице 

 дјелатнпсти успиоаша, жишара итд. акп су дип градскпг и приградскпг кппненпг транзитнпг 
система 

 

Овај разред искључује: 
 превпз путника међуградскпм  жељезницпм, види 49.10 

 

49.32 Такси превпз 
 

Овај разред укљушује: 
 псталп изнајмљиваое лишних аутпмпбила са впзашем 

  

49.39 Пстали кппнени превпз путника, д.н. 
 

Овај разред укљушује: 
 пстали кппнени превпз путника: 

- редпвни аутпбуски превпз на дуге дистанце тј. међуградски 

- шартерске впжое, излети и друге ппвремене превпзне услуге 

- превпзна средства унутар аерпдрпма 

 рад жишара, успиоаша, скијащких жишара и ски лифтпва акп нису дип градскпг или 
приградскпг транзитнпг система 

 
Овај разред такпђе укљушује: 

 превпз щкплским аутпбусима и аутпбусима за превпз радника на ппсап 

 превпз путника впзилима ппмпћу људске или живптиоске снаге (рикще или запрежна кпла) 
 

Овај разред искључује: 
 превпз впзилима хитне медицинске ппмпћи, види 86.90 

 

49.4 Друмски превпз рпбе и услуге пресељеоа 
 

Ова грана пбухвата цјелпкупни кппнени превпз рпбе псим жељезнишкпг. 
 

49.41 Друмски превпз рпбе 
 

Овај разред укљушује: 
 цјелпкупни друмски превпз: 

- превпз балвана 

- превпз стпке 

- превпз замрзнутих прпизвпда 
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- превпз тещких терета 

- превпз расутпг терета, пбухватајући превпз цистернама и прикупљаое млијека на 
фармама 

- превпз аутпмпбила 

- превпз птпада и птпаднпг материјала, без прикупљаоа или пдлагаоа 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 изнајмљиваое камипна са впзашем 

 превпз рпбе впзилима ппмпћу људске или живптиоске снаге (рикще или запрежна кпла) 

 
Овај разред искључује: 

 превпз трупаца унутар щуме, кап дип услуге у вези са сјешпм дрвета, види 02.40 

 дистрибуцију впде камипнима, види 36.00 

 рад уређаја за претпвар рпбе на терминалима, види 52.21 

 дјелатнпсти амбалажираоа и пакпваоа за превпз, види 52.29 

 ппщтанске и курирске дјелатнпсти, види 53.10 и 53.20 

 превпз птпада, кап саставни дип дјелатнпсти прикупљаоа птпада кпју пбављају 
специјализпвана предузећа, види 38.11, 38.12 

 
49.42 Услуге пресељеоа 
 
Овај разред укљушује: 

 услуге пресељеоа ппслпвних субјеката или дпмаћинстава кппненим (друмским) превпзпм 

 

49.5 Цјевпвпдни трансппрт 
 
49.50 Цјевпвпдни трансппрт 
 
Овај разред укљушује: 

 трансппрт гаса, тешнпсти, впде, емулзије и других прпизвпда прекп цјевпвпда 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 рад пумпних станица 
 
Овај разред искључује: 

 дистрибуцију прирпднпг или прпизведенпг гаса, паре или впде, види 35.22, 35.30 и 36.00 

 трансппрт тешнпсти камипнима, види 49.41 

 

50 Впдени сапбраћај 
  
Ова пбласт пбухвата превпз путника или рпбе впдпм, билп да се ради п редпвнпм или ванреднпм 
превпзу. Истп такп су пбухваћени вуша или гураое брпдпва, излети, кружна путпваоа и разгледаое 
брпдпм, превпз трајектима, таксијима итд. Иакп је мјестп индикатпр за раздвајаое мпрскпг пд 
слаткпвпднпг превпза, пдлушујући фактпр заправп је врста плпвнпг пбјекта кпји се упптребљава. 
Превпз плпвним пбјектпм на мпру разврстава се у гране 50.1 и 50.2, дпк се превпз кпји се пдвија 
другим врстама плпвних пбјеката разврстава у гране 50.3 и 50.4.  
 
Ова пбласт искљушује дјелатнпсти рестпрана и барпва на палубама брпда (види разреде 56.10 и 
56.30), акп их пбављају пдвпјене јединице (ппслпвни субјекти). 
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50.1 Ппмпрски и припбални превпз путника 
  
Ова грана пбухвата превпз путника плпвним пбјектима кпји су намијеоени за превпз мпрем или 
припбаљем. Истп такп је пбухваћен превпз путника на великим језерима итд. када се упптребљавају 
исте врсте плпвних пбјеката. 
 
50.10 Ппмпрски и припбални превпз путника 
 
Овај разред укљушује: 

 превпз путника мпрем и припбаљем, редпвнп или ванреднп: 

- превпз брпдпвима или шамцима за излете, кружна путпваоа или разгледаоа 
(крстареоа) 

- превпз трајектима, таксијима на впди итд. 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 изнајмљиваое брпдпва за разпнпду са ппсадпм за превпз мпрем и припбаљем (нпр. за 
рибплпв) 

 
Овај разред искључује: 

 дјелатнпсти рестпрана и барпва на брпдпвима, када пбављају пдвпјене јединице (ппслпвни 
субјекти), види 56.10 и 56.30 

 изнајмљиваое шамаца и једрилица за разпнпду, без ппсаде, види 77.21 

 изнајмљиваое кпмерцијалних брпдпва или шамаца, без ппсаде, види 77.34 

 дјелатнпст "кпцкарница на впди", види 92.00 

 

50.2 Ппмпрски и припбални превпз рпбе 
 
Ова грана пбухвата ппмпрски превпз рпбе плпвним пбјектима кпји су намијеоени за превпз мпрем 
или припбаљем. Истп такп је пбухваћен превпз рпбе на великим језерима итд. када се упптребљавају 
исте врсте плпвних пбјеката. 
 
50.20 Ппмпрски и припбални превпз рпбе 
  
Овај разред укљушује: 

 превпз рпбе мпрем или припбаљем, редпвнп или ванреднп 

 превпз вушпм (теглеоем) или гураоем баржи, мпрске платфпрме за бущеое и експлпатацију 
нафте 

 
Овај разред такпђе укљушује: 

 изнајмљиваое плпвних пбјеката са ппсадпм за мпрски и пбалски превпз рпбе 
 
Овај разред искључује: 

 складищтеое рпбе, види 52.10 

 рад лука и друге ппмпћне дјелатнпсти кап щтп су: везиваое брпда (пристајаое), лушкп 
пилптираое, превпз терета ппмпћу тегљаша, спащаваое плпвних пбјеката, види 52.22 

 претпвар терета, види 52.24 

 изнајмљиваое кпмерцијалних брпдпва или шамаца, без ппсаде, види 77.34 

 

50.3 Превпз путника унутращоим впденим путевима 
 
Ова грана пбухвата превпз путника унутращоим впденим путевима, пбухватајући плпвне пбјекте кпји 
нису ппгпдни за превпз мпрем. 
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50.30 Превпз путника унутращоим впденим путевима 
 
Овај разред укљушује: 

 превпз путника ријекама, каналима, језерима и псталим унутращоим впденим путевима, 
укљушујући превпз унутар лука и дпкпва (пристанищта) 

 
Овај разред такпђе укљушује: 

 изнамљиваое брпдпва за разпнпду са ппсадпм за превпз на унутращоим впденим путевима 
 
Овај разред искључује: 

 изнамљиваое шамаца и једрилица за разпнпду, без ппсаде, види 77.21 

 

50.4 Превпз рпбе унутращоим впденим путевима 
 
Ова грана пбухвата превпз рпбе унутращоим впденим путевима, пбухватајући плпвне пбјекте кпји 
нису ппгпдни за превпз мпрем. 
 
50.40 Превпз рпбе унутращоим впденим путевима 
 
Овај разред укљушује: 

 превпз рпбе ријекама, каналима, језерима и другим унутращоим впденим путевима, 
пбухватајући превпз унутар лука и дпкпва (пристанищта) 

 
Овај разред такпђе укљушује: 

 изнајмљиваое плпвних пбјеката са ппсадпм за превпз рпбе унутращоим впденим путевима 
 
Овај разред искључује: 

 претпвар терета, види 52.24 

 изнајмљиваое кпмерцијалних брпдпва или шамаца, без ппсаде, види 77.34 

 

51 Ваздухпплпвни сапбраћај  
 
Ова пбласт пбухвата превпз путника или рпбе ваздухпм или свемирпм.  
 
Oва област искључује: 

 запращиваое усјева, види 01.61 

 ремпнт авипна и авипнских мптпра, види 33.16 

 рад аерпдрпма (ваздухпплпвних лука), види 52.23  

 рекламираое из ваздуха, види 73.11 

 снимаое из ваздуха (аерп-фптпснимаое), види 74.20 

 

51.1 Ваздухпплпвни превпз путника 
 
51.10 Ваздухпплпвни превпз путника 
 
Овај разред укљушује: 

 ваздухпплпвни превпз путника на редпвним линијама и према редпвнпм реду летеоа 

 шартер-летпве за путнике 

 панпрамскп разгледаое из ваздуха 
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Овај разред такпђе укљушује: 
 изнајмљиваое ппреме и ваздущних превпзних средстава са рукпвапцем за пптребе превпза 

путника 

 пстале дјелатнпсти ваздущнпг превпза кап щтп су: 

- превпз путника кпји пбављају аерп клубпви у циљу пбуке или разпнпде 
 
Овај разред искључује: 

 изнајмљиваое ппреме и ваздущних превпзних средстава за ваздущни превпз без рукпвапца, 
види 77.35 

 

51.2 Ваздухпплпвни превпз рпбе и васипнски сапбраћај 
 
51.21 Ваздухпплпвни превпз рпбе 
 
Овај разред укљушује: 

 ваздухпплпвни превпз рпбе редпвним линијама и према редпвнпм реду летеоа 

 ванредни ваздухпплпвни превпз рпбе 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 изнајмљиваое ппреме и ваздухпплпвних превпзних средстава са рукпвапцем за пптребе 
ваздухпплпвнпг превпза рпбе 

 
51.22 Васипнски превпз 
 
Овај разред укљушује: 

 лансираое сателита и васипнских летјелица 

 васипнски превпз рпбе и путника 

 

52 Складищтеое и ппмпћне дјелатнпсти у сапбраћају 
 
Ова пбласт пбухвата складищтеое и ппмпћне дјелатнпсти за превпз кап щтп су дјелатнпст превпзне 
инфраструктуре (нпр. аерпдрпми, мпрске луке, тунели, мпстпви итд.) и дјелатнпсти агенција за превпз 
и претпвар терета. 
 

52.1 Складищтеое рпбе 
 
52.10 Складищтеое рпбе 
 
Овај разред укљушује: 

 рад складищта и складищних пбјеката за све врсте рпбе: 

- силпса за житарице, складищта за мјещпвиту рпбу, расхладних складищта, складищта 
цистерни (танкпва) итд. 

 
Овај разред такпђе укљушује: 

 складищтеое рпба у сппљнптргпвинским (слпбпдним) зпнама 

 кпмпре за наглп замрзаваое 
 
Овај разред искључује: 

 ппрему за паркираое мптпрних впзила(ппрему за паркиралищта), види 52.21 

 дјелатнпсти прпстпра ппремљенпг за сппственп складищтеое, види 68.20 

 изнајмљиваое празних прпстпра, види 68.20 
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52.2 Ппмпћне дјелатнпсти у сапбраћају 
 
Ова грана пбухвата пратеће дјелатнпсти у превпзу путника или рпба кап щтп је рад дијелпва превпзне 
инфраструктуре или дјелатнпсти кпје се пднпсе на рукпваое теретима прије, ппслије или између 
ппјединих превпзних сегмената. Обухваћени су рад и пдржаваое цјелпкупне превпзне ппреме. 
  

52.21 Услужне дјелатнпсти у кппненпм сапбраћају 
 
Овај разред укљушује: 

 дјелатнпсти кпје се пднпсе на кппнени превпз путника, живптиоа или рпбе: 

- рад терминала кап щтп су жељезнишке станице, аутпбуске станице и станице за 
расппређиваое рпбе 

- услуге жељезнишке инфраструктуре 

- услужне дјелатнпсти на путевима, мпстпвима, тунелима, паркиралищтима или јавним 
гаражама, паркиралищтима за бицикле, у складищтима за камп кућице тпкпм зиме 

 прикљушиваое (прекппшаваое) и маневрисаое 

 вушу впзила и ппмпћ на путевима 

 вушу вагпна (впзпва) 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 утешоаваое гаса за пптребе превпза 
 
Овај разред искључује: 

 претпвар терета, види 52.24 
 

52.22 Услужне дјелатнпсти у впденпм сапбраћају 
 
Овај разред укљушује: 

 дјелатнпсти у вези са впденим превпзпм путника, живптиоа или рпбе: 

- рад терминала кап щтп су луке и пристанищта 

- рад устава (превпдница) на впденим тпкпвима итд. 

- дјелатнпсти навигације, лушкп пилптираое и пристајаое брпдпва 

- дјелатнпсти превпза терета тегљашима (баржама), дјелатнпсти спащаваоа брпдпва 

- дјелатнпсти свјетипника 
 
Овај разред искључује: 

 претпвар терета, види 52.24 

 рад марина, види 93.29 

 
52.23 Услужне дјелатнпсти у ваздухпплпвнпм сапбраћају  
 
Овај разред укљушује: 

 дјелатнпсти кпје се пднпсе на ваздухпплпвни превпз путника, живптиоа или рпбе: 

- рад терминала кап щтп су терминали авипнских сапбраћајних линија итд. 

- дјелатнпсти аерпдрпма и кпнтрпле лета 

- услужне дјелатнпсти на узлетищтима аерпдрпма (на земљи) итд. 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 услуге гащеоа ппжара и прптивппжарне защтите на аерпдрпмима 
 
Овај разред искључује: 

 претпвар терета, види 52.24 

 рад щкпла за летеое, види 85.32, 85.53 
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52.24 Претпвар терета 
 
Овај разред укљушује: 

 утпвар и истпвар терета или путнишке пртљаге без пбзира на врсту превпза кпји се 

  упптребљава 

 утпвар у пптпалубље 

 утпвар и истпвар терета са жељезнишких вагпна 
 
Овај разред искључује: 

 рад терминала, види 52.21, 52.22 и 52.23 

 
52.29 Пстале ппмпћне дјелатнпсти у превпзу 
 
Овај разред укљушује: 

 птпремаое терета, укљушујући щпедицијске дјелатнпсти 

 прганизацију превпза жељезницпм, путевима, мпрем или ваздухпм 

 прганизацију групних и индивидуалних исппрука (укљушујући ппдизаое и исппруку рпба и 
групну исппруку) 

 издаваое и дпбављаое трансппртне дпкументације и тпварних листпва 

 дјелатнпсти царинских заступника 

 дјелатнпсти прекпмпрских щпедиција и агенција за ваздущни утпвар терета (авип 
щпедиција) 

 ппсредпваое прпстприма за пдлагаое терета у брпдским и ваздухпплпвним лукама 

 дјелатнпсти рукпваоа рпбпм, нпр. привременп пакпваое рпбе искљушивп ради защтите 
рпбе у перипду транзита, препакпваое, узимаое узпрка, вагаое рпбе 

 
Овај разред искључује: 

 курирске дјелатнпсти, види 53.20 

 пружаое услуга псигураоа за друмски, ппмпрски и авип сапбраћај, види 65.12 

 дјелатнпсти путнишких агенција, види 79.11 

 дјелатнпсти турпператпра, види 79.12 

 ппмпћне дјелатнпсти у туризму, види 79.90 

 

53 Ппщтанске и курирске дјелатнпсти 
 
Ова пбласт пбухвата ппщтанске и курирске дјелатнпсти кап щтп су пријем, превпз и исппрука ппщте и 
пакета у складу са разлишитим угпвприма.  
 
Лпкална исппрука и услуге курира истп такп су укљушене. 
 

53.1 Дјелатнпсти пружаоа универзалних ппщтанских услуга 
 
53.10 Дјелатнпсти пружаоа универзалних ппщтанских услуга 
 
Овај разред пбухвата дјелатнпсти пружаоа универзалних ппщтанских услуга пд стране једнпг или 
вище давапца универзалних ппщтанских услуга. Услуге пбухватају упптребу јединствене ппщтанске 
мреже, пбухватајући мјеста за пријем ппщтанских ппщљки, прпстпр са ппремпм за спртираое и 
пбраду ппщиљки, дпстављаое ппщиљки ппщтпм канцеларијама за прихватаое и исппруку ппщте. 
Исппрука мпже пбухватати писмене ппщиљке, нпр. писма, разгледнице, щтампу (нпвине, шаспписе, 
пгласе, итд.), мале пакете, рпбу или дпкументе. Истп такп су пбухваћене друге услуге неппхпдне да 
ппдрже пренпс универзалних ппщтанских услуга. 
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Овај разред укљушује: 
 прихватаое, спртираое, превпз и исппрука (дпмаћих или међунарпдних) писмених 

ппщиљки и пакета кпје пбављају давапци универзалних ппщтанских услуга, трансппрт се 
мпже пбавити са једнпм или вище врста превпза кприщћеоем сппственпг (приватнпг) или 
јавнпг превпза 

 прикупљаое писмених ппщљки и пакета из јавних сандушића за грађане или из ппщтанске 
канцеларије 

 резервисане ппщтанске услуге (врсте универзалних ппщтанских услуга кпје мпже пружити 
самп јавни ппщтански пператер) 

 
Овај разред искључује: 

 ппслпве ппщтанских жирп-рашуна, щтедних рашуна и пстале финансијске ппслпве кпје 
пбављају ппщтанске канцеларије, види 64.19 

 

53.2 Дјелатнпсти пружаоа псталих ппщтанских и курирских услуга 
 
53.20 Дјелатнпсти пружаоа псталих ппщтанских и курирских услуга 
 
Овај разред укљушује: 

 прихватаое, спртираое, превпз и исппруку (дпмаћих и међунарпдних) писмених ппщиљки и 
пакета пд предузећа кпја нису давапци универзалних ппщтанских услуга, трансппрт се мпже  
пбавити са једним или вище врста превпза кприщћеоем сппственпг (приватнпг) или јавнпг 
превпза 

 
Овај разред такпђе укљушује: 

 услуге исппруке на кућну адресу 
 
Овај разред искључује: 

 превпз рпбе, види (према врсти превпзнпг средства) 49.20, 49.41, 50.20, 50.40, 51.21 и 51.22 
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ППДРУЧЈЕ  I - ДЈЕЛАТНПСТИ ПРУЖАОА СМЈЕШТАЈА, ПРИПРЕМЕ И 
                          ППСЛУЖИВАОА ХРАНЕ; ХПТЕЛИЈЕРСТВП И УГПСТИТЕЉСТВО
                          
Овп ппдрушје пбухвата пружаое услуга смјещтаја за краћи бправак за ппсјетипце и пстале путнике и 
пружаое услуга припремаоа пбрпка хране и пића кпји се мпгу пдмах кпнзумирати. Кплишина и врста 
дппунских услуга кпје се пружају унутар пвпг ппдрушја дпста варира.  
 
Овп ппдрушје искљушује пружаое услуга смјещатаја за дужи бправак, кпји се сматра главним 
бправищтем и разврстава се ппд ппдрушје L (Ппслпваое некретнинама). Истп такп је искљушена 
припрема пбрпка, хране и пића кпји се не мпгу пдмах кпнзумирати или се прпдају прекп независних 
дистрибуципних канала, тј. дјелатнпсти тргпвине на великп или тргпвине на малп. Припрема тих 
пбрпка хране разврстава се ппд ппдрушје C (Прерађивашка индустрија). 
 

55 Смјещтај 
 
Ова пбласт пбухвата пружаое услуга смјещтаја за краћи бправак за ппсјетипце и пстале путнике. Истп 
такп су пбухваћене услуге пружаоа смјещтаја за дужи бправак за студенте, раднике и слишне 
ппјединце. Неке јединице мпгу пружати самп услуге смјещтаја, дпк друге мпгу пружати кпмбинацију 
услуга смјещтаја, припремаоа пбрпка и/или ппрему за рекреацију.  
 
Ова пбласт искљушује дјелатнпсти кпје се пднпсе на пружаое услуга дужег бправка, кпје се сматрају 
главним бправищтем у пбјектима кап щтп су апартмани кпји се изнајмљују мјесешнп или гпдищое и 
разврставају се ппд ппдрушје L (Ппслпваое некретнинама). 
 

55.1 Хптели и слишан смјещтај 
 
55.10 Хптели и слишан смјещтај 
 
Овај разред пбухвата пружаое услуга смјещтаја у правилу на дневнпј или седмишнпј пснпви, углавнпм 
за краћи бправак ппсјетилаца. Јединице кпје су пвдје разврстане, пружају смјещтај  у намјещтеним 
спбама и апартманима. Услуга пбухвата дневнп шищћеое и спремаое кревета. Гпстима се пружају 
дппунске услуге кап щтп су услуге хране и пића, паркираоа, услуге праоа веща, базени за пливаое и 
двпране за вјежбаое, ппрема за рекреацију и ппрема за кпнференције и састанке. 
 
Овај разред укљушује: 

 смјещтај у хптелима са или без рестпрана 

 смјещтај у хптелским насељима 

 смјещтај у апартманским хптелима са или без рестпрана 

 смјещтај у апартманским насељима 

 смјещтај у мптелима са или без рестпрана 

 смјещтај  у туристишким насељима 
 
Овај разред искључује: 

 пружаое услуга смјещтаја у кућама и намјещтеним или ненамјещтеним станпвима или 
апартманима за стални бправак, кпји се изнајмљује пп правилу мјесешнп или гпдищое, види 
пбласт 68 

  

55.2 Пдмаралищта и пстали смјещтај за краћи пдмпр 
 
55.20 Пдмаралищта и пстали смјещтај за краћи пдмпр 
 
Овај разред пбухвата пружаое услуга смјещтаја у правилу на дневнпј или седмишнпј пснпви, углавнпм 
за краћи бправак ппсјетилаца, у прпстприма кпји се састпје пд намјещтених спба или прпстпра за 
бправак /рушаваое и спаваое, са ппремпм за куваое или са пптпунп ппремљеним кухиоама. Мпгу 
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изгледати кап апартмани или станпви у малим сампстпјећим, вищеспратним зградама или групама 
зграда, једнпспратним бунгалпвима, сепским кућама, кплибама и брвнарама. У прпстпријама за 
пвакав смјещтај пбишнп се не пружају никакве дпдатне услуге, или је брпј тих услуга врлп мали 
(пгранишен). 
 
Овај разред укљушује: 

 смјещтај у дјешијим и псталим пдмаралищтима 

 смјещтај у станпвима, апартманима за ппсјетипце и спбама за изнајмљиваое, кап и у 
бунгалпвима 

 смјещтај у сепским кућама, кплибама и брвнарама без услуга пдржаваоа 

 смјещтај у пмладинским хптелима-хпстелима и планинарским дпмпвима 

 смјещтај у пренпћищтима 

 смјещтај у угпститељскпм пбјекту "bad and breakfast" 
 
Овај разред искључује: 

 пружаое услуга смјещтаја за краћи бправак са дневним шищћеоем, спремаоем кревета, 
услугама хране и пића, види 55.10 

 пружаое услуга смјещтаја у кућама и намјещтеним или ненамјещтеним станпвима или 
апартманима за стални бправак, у правилу на мјесешнпј или гпдищопј пснпви, види пбласт 
68 

 

55.3 Камппви и прпстпри за камппваое 
 
55.30 Камппви и прпстпри за камппваое 
 
Овај разред укљушује: 

 пружаое услуга смјещтаја у прпстприма за камппваое и лпгпрпваое, у камп-кућама или 
камп-прикплицама, у камппвима за рекреацију, лпв или рибплпв, за ппсјетипце са краћим 
бправкпм 

 пружаое услуга кприщћеоа прпстпра и ппреме за аутпкуће (камп прикплице) 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 смјещтај у защтићеним склпнищтима или празним пбјектима за ппстављаое щатпра и/или 
врећама за спаваое (бивацима) 

 
Овај разред искључује: 

 планинарске дпмпве, кплибе и хпстеле, види 55.20 

 

55.9 Пстали смјещтај 
 
55.90 Пстали смјещтај 
 
Овај разред пбухвата пружаое услуга смјещтаја за привремени или дужи бправак у једнпкреветним 
или вищекреветним спбама или дпмпвима за студенте, сезпнске раднике (мигранте) и пстале 
ппјединце. 
 
Овај разред укљушује: 

 студентске дпмпве 

 щкплске дпмпве 

 раднишке хпстеле (смјещтај) 

 пансипне 

 кпла за спаваое у впзпвима (на жељезници) 
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56 Дјелатнпст припреме и ппслуживаоа хране и пића 
 
Ова пбласт пбухвата дјелатнпсти ппслуживаоа хране и пића, пбухватајући кпмплетне пбрпке или пића 
за директну пптрпщоу без пбзира на тп да ли је ријеш п традиципналним рестпранима, рестпранима 
са сампппслуживаоем или брзим рестпранима, у пблику трајних или привремених щтандпва са или 
без сједищта. Важна је шиоеница да се нуде пбрпци, намијеоени директнпј пптрпщои (кпнзумацији 
на лицу мјеста) без пбзира на нашин пружаоа услуга.  
 
Искљушена је прпизвпдоа пбрпка кпја није намијеоена директнпј пптрпщои тј. неће бити 
кпнзумирана неппсреднп и припремљена храна кпја се не сматра пбрпкпм (види пбласт 10 
Прпизвпдоа прехрамбених прпизвпда и пбласт 11 Прпизвпдоа пића). Искљушена је истп такп прпдаја 
хране кпја није прпизведена сппственпм прпизвпдопм, хране кпја се не сматра пбрпкпм или пних 
пбрпка кпји нису намијеоени директнпј пптрпщои (види ппдрушје G: Тргпвина на великп и на малп; 
ппправка мптпрних впзила и мптпцикла). 
 

56.1 Дјелатнпсти рестпрана и услуге дпставе хране 
 
56.10 Дјелатнпсти рестпрана и услуге дпставе хране 
 
Овај разред пбухвата дјелатнпсти дпстављаоа припремљене хране пптрпщашима, билп да им је 
припремљени пбрпк сервиран дпк су на мјесту или свакп себи сервира излпжене припремљене 
пбрпке, билп да пптрпщаши кпнзумирају припремљене пбрпке на лицу мјеста, пднпсе их са спбпм или 
су им дпстављени. Овп пбухвата припрему и сервираое пбрпка за директну пптрпщоу са 
мптпризпванпг впзила или кплица за сервираое пбрпка. 
 
Овај разред укљушује: 

 рестпране (рестпран, здрављак, млијешни рестпран, експрес рестпран, рестпран финих 
пецива, пекптека, гпстипница, рпщтиљница/ћевабчиница, бурегчиница, пицерија, пешеоара, 
наципнална кућа, дпмаћа и јавна кухиоа и сл.) 

 кафетерије 

 рестпране брзе хране 

 мјеста за припрему пбрпка за кпнзумираое изван пбјекaта припреме 

 камипне за прпдају сладпледа 

 ппкретна кплица са хранпм 

 припрему хране на тезгама на тржницама 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 дјелатнпсти рестпрана и барпва везаних за трансппрт, када се пбављају ппмпћу издвпјених 
јединица 

 ппкретне угпститељске пбјекте (впзила и прикљушна впзила кпја се крећу пп путевима, кпла 
за рушаваое на жељезници, плпвни и плутајући пбјекти) 

 
Овај разред искључује: 

 тргпвину на малп хранпм путем апарата за сампппслуживаое (аутпмата), види 47.99 

 дјелатнпсти дпставе хране на пснпву кпнцесије, види 56.29 

 

56.2 Дјелатнпсти кетеринга и пстале дјелатнпсти припреме и ппслуживаоа хране 
 
Ова грана пбухвата дјелатнпсти дпстављаоа хране за ппјединашне дпгађаје или за угпвпренп 
временскп раздпбље и дјелатнпсти дпставе хране на бази кпнцесије, кап щтп је дпстављаое хране за 
сппртске и слишне дпгађаје. 
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56.21 Дјелатнпсти кетеринга 
 
Овај разред пбухвата услуге снабдијеваоа хранпм кпје се заснивају на угпвпру са купцима, на 
лпкацији кпју је пдредип купац за пдређени дпгађај. 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу лакп кварљиве хране за препрпдају, види 10.89 

 тргпвину на малп лакп кварљивпм хранпм, види пбласт 47 

 
56.29 Пстале дјелатнпсти припреме и ппслуживаоа (дпставе) хране 
Oвај разред пбухвата индустријски кетеринг, тј. услуге дпставе хране кпје су заснпване на угпвпру са 
купцем за пдређени перипд. Истп такп су пбухваћене дјелатнпсти дпстављаоа хране кпје су заснпване 
на кпнцесији за вријеме сппртских и слишних дпгађаја. Храна се пбишнп припрема у централнпј 
јединици. 
 
Овај разред укљушује: 

 услуге дпставе хране на пснпву угпвпра (нпр. за превпзна предузећа) 

 дјелатнпсти дпставе хране на пснпву кпнцесије за сппртске и слишне дпгађаје 

 дјелатнпсти кантина и мензи (нпр. за фабрике, канцеларије, бплнице или щкпле) на пснпву 
кпнцесије 

 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу лакп кварљиве хране за препрпдају, види 10.89 

 тргпвину на малп лакп кварљиве хране, види пбласт 47 

 

56.3 Дјелатнпсти припреме и ппслуживаоа пића 
 
56.30 Дјелатнпсти припреме и ппслуживаоа пића 
 
Овај разред пбухвата дјелатнпсти ппслуживаоа пића за неппсредну пптрпщоу на лицу мјеста. 
 
Овај разред укљушује: 

 барпве (бар, снек бар, нпћни бар, клуб бар и сл.) 

 кпнпбе (таверне) 

 кпктел барпве 

 дискптеке (у кпјима се првенственп ппслужују пића), кап нпр. дискп бар, дискп клуб и сл. 

 бифеи (пивнице, бифе, винарија, кршма, бистрп и сл.) 

 кафане (кафана, кафе бар, кафе-ппсластишарница, интернет кафе, кафетерија, шпкплатерија, 
шајчиница, птвпрени бар и сл.) 

 барпве за припрему впћних напитака 

 мпбилне прпдаваше пића 
 
Овај разред искључује: 

 препрпдају пакпванпг/припремљенпг пића, види пбласт 47 

 тргпвину на малп пићима путем апарата за сампппслуживаое (аутпмата), види 47.99 

 дјелатнпсти дискптека и плесних двпрана кпје не ппслужују пића, види 93.29 
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ППДРУЧЈЕ  J – ИНФПРМАЦИЈЕ И КПМУНИКАЦИЈЕ 
 
Овп ппдрушје пбухвата прпизвпдоу и дистрибуцију инфпрмација и културних садржаја, нашине 
пренпса или дистрибуције тих садржаја, кап и пренпс ппдатака, дјелатнпсти у вези са инфпрмаципнпм 
технплпгијпм, пбраду ппдатака и пстале инфпрмаципне услужне дјелатнпсти.  
 
Главне кпмппненте пвпг ппдрушја су издавашке дјелатнпсти (пбласт 58), пбухватајући издаваое 
спфтвера; затим прпизвпдоу филмпва, видеп филмпва и телевизијскпг прпграма, дјелатнпсти 
снимаоа звушних записа и издаваое музишких  записа (пбласт 59); емитпваое радип и телевизијскпг 
прпграма (пбласт 60), телекпмуникације (пбласт 61), рашунарскп прпграмираое, савјетпваое и 
припадајуће дјелатнпсти (пбласт 62) и инфпрмаципне услужне дјелатнпсти (пбласт 63).  
 
Издаваое пбухвата преузимаое аутпрских права на садржај (инфпрмаципних прпизвпда) и 
пмпгућаваое дпступнпсти тих садржаја щирпј јавнпсти укљушиваоем (или припремпм за) 
репрпдукцију и дистрибуцију тих садржаја у разлишитим пблицима. Сви мпгући пблици издаваоа 
(щтампани, електрпнски или у аудип пблику, на Интернету, кап мултимедијски прпизвпди пппут CD-
ROM прирушника итд.) пбухваћени су у пвпм ппдрушју.  
 
Дјелатнпсти кпје се пднпсе на прпизвпдоу и дистрибуцију телевизијскпг прпграма пбухваћене су у 
пбласти 59, 60 и 61, кпје пдржавају разлишите фазе у пвпм прпцесу. Индивидуалне кпмппненте, кап 
щтп су филмпви, телевизијске серије итд. резултат су дјелатнпсти из пбласти 59, дпк је ствараое 
цјелпкупнпг телевизијскпг прпграма, из кпмппненти кпје се прпизвпде у пбласти 59 или псталих 
кпмппненти (кап щтп су вијести уживп), пбухваћени су у пбласт 60. Област 60 истп такп пбухвата 
емитпваое тпг прпграма пд стране прпизвпђаша. Дистрибуција кпмплетнпг телевизијскпг прпграма пд 
стране трећих лица, тј. без икаквих прпмјена садржаја, пбухваћена је у пбласт 61. Дистрибуција у 
пбласти 61 мпже се прпвести емитпваоем, сателитским или каблпвским системима. 
 

58 Издавашке дјелатнпсти 
 
Ова пбласт пбухвата издаваое коига, брпщура, летака, рјешника, енциклппедија, атласа, карата (мапа) 
и графикпна; издаваое нпвина и шаспписа; листа датптека и листа адреса кприсника, псталп 
издаващтвп кап и издаваое спфтвера.  
 
Издаваое пбухвата преузимаое аутпрских права на садржаје (инфпрмаципних прпизпвда) и 
пмпгућаваое дпступнпсти тих садржаја щирпј јавнпсти пбухватаоем у (или припремпм за) 
репрпдукцију и дистрибуцију тих садржаја у разлишитим пблицима. Сви мпгући пблици издаваоа  
(щтампани, електрпнски или аудип пблик, на Интернету, кап мултимедијски прпизвпди пппут CD-ROM 
прирушника итд.), псим издаваоа филмпва, укљушени су у пву  пбласт.  
 
Ова пбласт искљушује дјелатнпст издаваоа филмпва, видеп трака и филмпва на DVD-у или слишним 
записима (пбласт 59), прпизвпдоу мастер-кппија за снимке или аудип материјале (пбласт 59). Истп 
такп је искљушенп щтампаое (види 18.11, 18.12) и маспвнп умнпжаваое снимљених записа (види 
18.20). 
 

58.1 Издаваое коига, перипдишних публикација и пстале издавашке дјелатнпсти 
 
Ова грана пбухвата дјелатнпсти издаваоа коига, нпвина, магазина и псталих шаспписа, именика, листа 
адреса кприсника и псталих радпва кап щтп су фптпграфије, гравуре, разгледнице, впзни редпви, 
фпрмулари, ппстери и репрпдукције умјетнишких дијела. Ове радпве карактерище интелектуална 
креативнпст кпја је неппхпдна приликпм оихпвпг ствараоа и пбишнп је защтићена аутпрским 
правима. 
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58.11 Издаваое коига 
 
Овај разред пбухвата дјелатнпсти издаваоа коига у щтампанпм, електрпнскпм (CD, електрпнска 
приказиваоа итд.) или аудип пблику или на Интернету. 
 
Овај разред укљушује: 

 издаваое коига, брпщура, летака и слишних публикација, пбухватајући издаваое рјешника и 
енциклппедија 

 издаваое атласа, мапа (карата) и графикпна 

 издаваое звушних (аудип) коига 

 издаваое енциклппедија итд. на CD-ROM-у 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу глпбуса, види 32.99 

 издаваое рекламнпг материјала, види 58.19 

 издаваое музишких записа и коига, види 59.20 

 дјелатнпсти сампсталних аутпра, види 90.03 

 
58.12 Издаваое именика и листа ппщтанских адреса кприсника 
 
Овај разред пбухвата издаваое листе ппдатака/инфпрмација (базе ппдатака), кпји су защтићени у 
свпм пблику, али не и у садржају. Те се листе мпгу издати у щтампанпм или електрпнскпм пблику. 
 
Овај разред укљушује: 

 издаваое листа ппщтанских адреса кприсника 

 издаваое телефпнских именика 

 издаваое псталих адреса и кпмпилација кап щтп су правни прпписи, преглед фармацеутских 
прпизвпда (листа лијекпва) итд. 

 
58.13 Издаваое нпвина 
 
Овај разред пбухвата дјелатнпсти издаваоа нпвина, укљушујући пгласе кпји излазе најмаое шетири 
пута седмишнп. Мпгу се издавати у щтампанпм или електрпнскпм пблику, укљушујући и на Интернету. 
 
Овај разред искључује: 

 дјелатнпсти нпвинских агенција, види 63.91 

 
58.14 Издаваое шаспписа и перипдишних публикација 
 
Овај разред пбухвата дјелатнпсти издаваоа шаспписа и псталих перипдишних публикација кпје излазе 
маое пд шетири пута седмишнп. Мпгу се издавати у щтампанпм или електрпнскпм пблику, укљушујући 
и на Интернету. Овај разред истп такп пбухвата издаваое расппреда радијскпг и телевизијскпг 
прпграма. 
 
58.19 Пстала издавашка дјелатнпст 
 
Овај разред укљушује: 

 издаваое (укљушујући на Интернету): 

- каталпга 

- фптпграфија, гравура и разгледница 

- шеститки 

- фпрмулара 

- ппстера, репрпдукције умјетнишких дијела 

- рекламних материјала 
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- псталпг щтампанпг материјала 

 пбјављиваое статистишких ппдатака и псталих инфпрмација на Интернету 
 
Овај разред искључује: 

 издаваое пгласа, види 58.13 

 пружаое услуга спфтвера на Интернету(хпстинг апликација и пружаое апликацијских 
услуга), види 63.11 

 

58.2 Издаваое спфтвера 
 
58.21 Издаваое рашунарских игара 
 
Овај разред укљушује: 

 издаваое рашунарских игара за све платфпрме 

 
58.29 Издаваое псталпг спфтвера 
 
Овај разред укљушује: 

 издаваое стандарднпг спфтвера, спремнпг за упптребу, укљушујући превпд или 
прилагпђаваое стандарднпг спфтвера за пдређенп тржищте, на сппствени рашун: 

- пперативни системи 

- ппслпвне и друге апликације 
 
Овај разред искључује: 

 умнпжаваое спфтвера, види 18.20 

 тргпвину на малп стандардним спфтверпм, види 47.41 

 израду спфтвера, кпја није ппвезана са издаваоем, укљушујући превпд или прилагпђаваое 
стандарднпг спфтвера за пдређенп тржищте, уз накнаду или на пснпву угпвпра, види 62.01 

 пружаое услуга спфтвера на Интернету(хпстинг апликација и пружаое апликацијских 
услуга), види 63.11 

 

59 Прпизвпдоа филмпва, видеп филмпва и телевизијскпг прпграма, 
  дјелатнпсти снимаоа звушних записа и издаваоа музишких записа 
 
Ова пбласт пбухвата прпизвпдоу играних и дпкументарних филмпва на филмскпј траци, видеп траци 
или диску за директнп приказиваое у бипскппима или на телевизији; ппмпћне дјелатнпсти кап щтп су 
мпнтажа филмпва, исјецаое, синхрпнизација итд.; дистрибуцију филмпва и других филмских 
прпизпвда псталим индустријама; приказиваое филмпва или других филмских прпизвпда. Обухвата 
куппвину и прпдају права на дистрибуцију филмпва или других филмских прпизвпда.  
 
Ова пбласт истп такп пбухвата дјелатнпсти снимаоа звука, тј. прпизвпдоу пргиналних звушних мастер 
записа, издаваое, прпмпцију и оихпву дистрибуцију, издаваое музишких записа, кап и дјелатнпсти 
снимаоа звушних записа у студију или на другпм мјесту. 
 

59.1 Прпизвпдоа и дистрибуција филмпва, видеп филмпва и телевизијскпг  
  прпграма 
 
Ова грана пбухвата снимаое играних и дпкументарних филмпва на филмскпј траци, видеп траци, DVD-
у или некпм другпм запису, пбухватајући дигиталну дистрбуцију за директнп приказиваое у 
бипскппима или емптпваое на телевизији; ппмпћне дјелатнпсти кап щтп су мпнтажа филмпва, 
исјецаое, синхрпнизација итд.; дистрибуцију филмпва или других филмских прпизвпда (видеп траке, 
DVD-а итд.) псталим индустријама; приказиваое филмпва.  
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Истп такп пбухвата куппвину и прпдају права на дистрибуцију филмпва или других филмских 
прпизвпда. 
 
59.11 Прпизвпдоа филмпва, видеп филмпва и телевизијскпг прпграма 
 
Овај разред укљушује: 

 прпизвпдоу играних филмпва, видеп филмпва, телевизијских емисија (телевизијских серија, 
дпкументарних филмпва итд.) или телевизијских рекламних ппрука 

 
Овај разред искључује: 

 умнпжаваое филмпва (псим умнпжаваоа играних филмпва за дистрибуцију бипскппима), 
кап и умнпжаваое аудип и видеп трака, CD-a или DVD-а са мастер кппија, види 18.20 

 тргпвину на великп снимљеним видеп тракама, CD-има и DVD-има, види 46.43 

 тргпвину на великп празним видеп тракама и CD-има, види 46.52 

 тргпвину на малп видеп тракама, CD-има и DVD-има, види 47.63 

 дјелатнпсти кпје слиједе накпн прпизвпдое филмпва, видеп филмпва и телевизијскпг 
прпграма, види 59.12 

 снимаое звушних записа и снимаое коига на тракама, види 59.20 

 емитпваое телевизијскпг прпграма, види 60.2 

 израду цијелпкупнпг телевизијскпг прпграма, види 60.2 

 пбраду филма, псим за филмску индустрију, види 74.20 

 дјелатнпсти лишних ппзприщних или умјетнишких агената или агенција, види 74.90 

 изнајмљиваое видеп трака и DVD-а грађанима, види 77.22 

 директнп (тј. симултанп) титлпваое телевизијских пренпса уживп, састанака, кпнференција 
итд., види 82.99 

 дјелатнпсти независних (сампсталних) глумаца, аниматпра, редитеља, сценпграфа и 
технишких струшоака, види 90.0 

 
59.12 Дјелатнпсти кпје слиједе накпн прпизвпдое филмпва, видеп филмпва и  
 телевизијскпг прпграма 
 
Овај разред пбухвата дјелатнпсти кпје слиједе накпн прпизвпдое филмпва, видеп филмпва и 
телевизијскпг прпграма кап щтп су мпнтажа, пребациваое филмпва/трака, дпдаваое наслпва и 
ппднаслпва, кап и превпда, даваое у закуп, израда пдјавних щпица, рашунарске графике, анимације и 
специјални ефекти, развијаое и пбраду филмских трака, кап и дјелатнпсти филмских лабпратприја и 
специјалних лабпратприја за анимиране филмпве. 
 
Овај разред укљушује: 

 дјелатнпсти филмских архива итд. 
 
Овај разред искључује: 

 умнпжаваое филмпва (псим умнпжаваоа играних филмпва за дистрибуцију бипскппима), 
кап и умнпжаваое аудип и видеп трака, CD-a или DVD-a са мастер кппија, види 18.20 

 тргпвину на великп снимљеним видеп тракама, CD-има и DVD-има, види 46.43 

 тргпвину на великп празним видеп тракама и CD-има, види 46.52 

 тргпвину на малп видеп тракама, CD-има и DVD-има, види 47.63 

 пбраду филма, псим за филмску индустрију, види 74.20 

 изнајмљиваое видеп трака и DVD-а грађанима, види 77.22 

 дјелатнпсти независних (сампсталних) глумаца, аниматпра, редатеља, сценпграфа и 
технишких струшоака, види 90.0 
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59.13 Дистрибуција филмпва, видеп филмпва и телевизијскпг прпграма 
 
Овај разред укљушује: 

 дистрибуцију филмпва, видеп трака, DVD-a и слишних прпизвпда бипскппима, телевизијским 
мрежама, станицама и псталим приказивашима 

 
Овај разред такпђе укљушује: 

 стицаое права на дистрибуцију филмпва, видеп трака и DVD-а 
 
Овај разред искључује: 

 умнпжаваое филмпва, кап и умнпжаваое аудип и видеп трака, CD-a или DVD-а са мастер 
кппија, види 18.20 

 тргпвину на великп снимљеним видеп тракама и DVD-има, види 46.43 

 тргпвину на малп снимљеним видеп тракама и DVD-има, види 47.63 

 
59.14 Дјелатнпсти приказиваоа филмпва 
 
Овај разред укљушује: 

 дјелатнпсти приказиваоа играних или видеп филмпва у бипскппима, на птвпренпм или у 
другим пбјектима за приказиваое филмпва 

 дјелатнпсти кинп клубпва 

 

59.2 Дјелатнпсти снимаоа звушних записа и издаваое музишких записа 
 
59.20 Дјелатнпсти снимаоа звушних записа и издаваое музишких записа 
 
Овај разред пбухвата дјелатнпсти снимаоа пригиналних звушних записа (мастер кппија), кап щтп су 
траке или CD-и; издаваоа реклама и дистрибуцију звушних записа тргпвцима на великп, тргпвцима на 
малп или директнп грађанима. Те дјелатнпсти мпгу и не мпрају бити ппвезане са снимаоем 
пригиналних записа у истпј јединици, тј. у истпм ппслпвнпм  субјекту. Акп нису ппвезане, јединица 
кпја пбавља те дјелатнпсти мпра стећи правп на умнпжаваое и дистрибуцију пригиналних записа.  
 

Овај разред истп такп пбухвата дјелатнпсти снимаоа звушних записа у студију или на другпм мјесту, 
пбухватајући снимаое на траку радип прпграма (тј. кпје није уживп).  
 

Овај разред истп такп пбухвата дјелатнпсти издаваоа музишких записа, тј. дјелатнпсти стицаоа и 
регистрације аутпрских права за музишке кпмппзиције, прпмпцију, даваое пдпбреоа и упптребу тих 
кпмппзиција за снимаое, на радију и телевизији, у филмпвима, извпђеоу уживп, у щтампи или 
другим медијима. Јединице кпје пбављају пве дјелатнпсти мпгу ппсједпвати аутпрска права или 
наступају кап заступници за аутпрска права на звушне и музишке записе у име власника аутпрских 
права. Овдје је пбухваћенп издаваое музишких записа. 
 

60 Емитпваое прпграма 
 
Ова пбласт пбухвата дјелатнпсти ствараоа садржаја или стицаоа права на дистрибуцију садржаја и 
затим емитпваоа тпг садржаја кап щтп су радијски и телевизијски забавни прпграми, расправе п 
пдређенпј теми (talk-show), вијести и сл. Истп такп је укљушенп емитпваое ппдатака, кпје је пбишнп 
ппвезанп са емитпваоем радијскпг или телевизијскпг прпграма. Емитпваое се мпже прпвпдити 
примјенпм разлишитих технплпгија, бежишним путем, сателитпм, каблпвскпм мрежпм или путем 
Интернета.  
 

Ова пбласт истп такп пбухвата емитпваое специјалних прпграма (пгранишенпг фпрмата, кап щтп су 
вијести, сппртски прпграм, пбразпвни прпграм, прпграм за дјецу и пмладину) уз претплату или уз 
накнаду трећем лицу за накнаднп емитпваое грађанима.  
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Ова област искључује: 
  дистрибуцију каблпвскпг или псталпг претплатнишкпг прпграма, види пбласт 61. 

 

60.1 Емитпваое радијскпг прпграма 
 
60.10 Емитпваое радијскпг прпграма 
 
Овај разред укљушује: 

 дјелатнпсти емитпваоа звушнпг сигнала прекп радип станица и ппреме за пренпс радијскпг 
прпграма грађанима, придруженим радип станицама или претплатницима 

 
Овај разред такпђе укљушује: 

 дјелатнпсти радијских мрежа, тј. састављаое и пренпс радијскпг прпграма придруженим 
радијским станицама или претплатницима бежишним емитпваоем, каблпвскпм мрежпм или 
сателитпм 

 дјелатнпсти емитпваоа радијскпг прпграма путем Интернета (Интернетске радип станице) 

 емитпваое ппдатака кпје је ппвезанп са емитпваоем радијскпг прпграма 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу снимљенпг радијскпг прпграма, види 59.20 

 

60.2 Емитпваое телевизијскпг прпграма 
 
60.20 Емитпваое телевизијскпг прпграма 
 
Овај разред пбухвата дјелатнпсти израде цјелпкупнпг телевизијскпг прпграма састављенпг пд 
купљених прпграмских емисија (нпр. филмпва, дпкументараца итд.), прпизвпдоу сппствених 
прпграмских емисија (нпр. лпкалне вијести, јављаое уживп) или оихпвпм кпмбинацијпм.  
 
Овакав телевизијски прпграм мпгу емитпвати јединице кпје га прпизвпде или мпже бити прпизведен 
за пренпс прекп дистрибутера кап щтп су каблпвска предузећа или пружапци услуга сателитске 
телевизије.  
 
Прпграм мпже бити ппщте прирпде или специјализпван (нпр. пгранишенпг фпрмата, кап щтп су 
вијести, сппртски прпграм, пбразпвни прпграм или прпграм за пмладину). Овај разред пбухвата 
израду прпграма кпји су кприсницима дпступни бесплатнп кап и израду прпграма за кпје се плаћа 
претплата. Овдје се убрајају и видеп прпграми кпји се емитују на захтјев кприсника.  
 
Овај разред истп такп пбухвата емитпваое ппдатака ппвезанп са емитпваоем телевизијскпг 
прпграма. 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу телевизијских емисија(играних и дпкументарних филмпва, емисија уживп, 
рекламних ппрука итд.) без оихпвпг емитпваоа, види разред 59.11 

 састављаое пакета прпграма и дистрибуцију тих пакета, без израде прпграма, види пбласт 
61 

 

61 Телекпмуникације 
 
Ова пбласт пбухвата дјелатнпсти пружаоа телекпмуникаципне и ппвезане услужне дјелатнпсти, тј. 
пренпс гласа, ппдатака, текста, звука и слике. Уређаји и ппрема за пренпс ппмпћу кпјих се пбављају 
пве дјелатнпсти мпгу се заснивати на једнпј или вище технплпгија. Заједнишка карактеристика 
дјелатнпсти разврстаних у пвпј пбласти је пренпс садржаја, без ушествпваоа у оегпвпм ствараоу. 
Ращшлаоиваое пве пбласти се заснива на врсти кприщтене инфраструктуре.  
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У слушају пренпса телевизијскпг сигнала тп мпже пбухватити ппвезиваое цјелпкупнпг телевизијскпг 
прпграма (прпизведенпг у пбласти 60) у пакете прпграма за дистрибуцију. 
 

61.1 Дјелатнпсти жишане телекпмуникације 
 
61.10 Дјелатнпсти жишане телекпмуникације 
 
Овај разред укљушује: 

 дјелатнпсти рада, пдржаваоа или пбезбјеђиваоа приступа ппреми пптребнпј за пренпс 
гласа, ппдатака, текста, звука и слике кприщћеоем жишане телекпмуникаципне 
инфраструктуре 

- рад и пдржаваое уређаја за спајаое и пренпс, кпји пмпгућавају кпмуникацију пд 
ташке дп ташке земаљским линијама, микрпталасима или кпмбинацијпм земаљских 
линија и сателитских веза 

- рад каблпвскпг система дистрибуције (нпр. за дистрибуцију инфпрмација и 
телевизијских сигнала) 

- телеграфске и пстале беззвушне кпмуникаципне услуге кприщтеоем сппствених 
уређаја 

 
Уређаји и ппрема за пренпс ппмпћу кпјих се пбављају пве дјелатнпсти мпгу бити заснпвани на једнпј 
или вище технплпгија. 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 куппвину приступа и мрежнпг капацитета пд власника и мрежних пператера и пружаое 
телекпмуникаципних услуга предузећима и дпмаћинствима кприщћеоем тих капацитета 

 пружаое приступа Интернету пд стране пператера жишане инфраструктуре 
 
Овај разред искључује: 

 препрпдају телекпмуникаципнпг капацитета, види 61.90 

 

61.2 Дјелатнпсти бежишне телекпмуникације 
 
61.20 Дјелатнпсти бежишне телекпмуникације 
 
Овај разред укљушује: 

 дјелатнпсти рада, пдржаваоа или пбезбјеђиваоа приступа ппреми пптребнпј за пренпс 
гласа, ппдатака, текста, звука и слике кприщћеоем бежишне телекпмуникаципне 
инфраструктуре 

 дјелатнпсти пдржаваоа и рада јавнпг система за ппвезиваое лица (paging) кап и мпбилних 
мрежа и псталих бежишних телекпмуникаципних мрежа 

 

Уређаји и ппрема кпји пбезбјеђују пренпс са пдащиљаша радипталаса  мпгу бити заснпвани на једнпј 
или вище технплпгија. 
 

Овај разред такпђе укљушује: 
 куппвину приступа и мрежнпг капацитета пд власника и мрежних пператера и пружаое 

безжишних телекпмуникаципних услуга (псим сателитских) предузећима и дпмаћинствима 
кприщћеоем тих капацитета 

 пружаое приступа Интернету пд стране пператера бежишне инфраструктуре 
 
Овај разред искључује: 

 препрпдају телекпмуникаципних капацитета , види 61.90 
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61.3 Дјелатнпсти сателитске телекпмуникације 
 
61.30 Дјелатнпсти сателитске телекпмуникације 
 
Овај разред укљушује: 

 дјелатнпсти рада, пдржаваоа или пбезбјеђиваоа приступа ппреми пптребнпј за пренпс 
гласа, ппдатака, текста, звука и слике кприщћеоем сателитске телекпмуникаципне 
инфраструктуре 

 исппруку визуелнпг, звушнпг или текстуалнпг прпграма примљенпг путем каблпвске мреже, 
лпкалних телевизијских станица или радијских мрежа директнп пптрпщашима путем 
сателитских система. (Јединице кпје се пвдје разврставају у правилу не прпизвпде 
прпграмски материјал.) 

 
Овај разред такпђе укљушује: 

 пружаое приступа Интернету пд стране пператера сателитске инфраструктуре 
 
Овај разред искључује: 

 препрпдају телекпмуникаципних капацитета види 61.90 

 

61.9 Пстале телекпмуникаципне дјелатнпсти 
 
61.90 Пстале телекпмуникаципне дјелатнпсти 
 
Овај разред укљушује: 

 пружаое специјализпваних телекпмуникаципних услуга, кап щтп су сателитскп праћеое, 
телеметрија (даљинскп мјереое) и рад радарских станица 

 рад сателитских, крајоих, станица и припадајуће ппреме ппвезаних са једним или вище 
земаљских кпмуникаципних система кпји мпгу пренпсити телекпмуникације на сателитске 
системе и примати телекпмуникације са сателитских система 

 пружаое приступа Интернету прекп мреже између кприсника и давалаца услуге кпји није у 
власнищтву ISP или га не кпнтрплище давалац услуга ISP, нпр. приступ Интернету бираоем 
брпја (dial-up) итд. 

 пружаое телефпнскпг и Интернетскпг приступа ппмпћу уређаја кпји су птвпрени за јавнпст 

 пружаое телекпмуникаципних услуга прекп ппстпјећих телекпмуникаципних веза: 

- пружаое услуга VOIP-a (Voice Over Internet Protocol-интернетска телефпнија) 

 препрпдају телекпмуникаципних капацитета (тј. куппвина и препрпдаја мрежнпг капацитета 
без пружаоа дпдатних услуга) 

 
Овај разред искљушује: 

 пружаое приступа Интернету пд стране пператера телекпмуникаципне инфраструктуре, 
види 61.10, 61.20, 61.30; 

 

62 Рашунарскп прпграмираое, савјетпваое и припадајуће дјелатнпсти 
 
Ова пбласт пбухвата слиједеће дјелатнпсти кпје пбезбјеђују струшнпст у ппдрушју  инфпрмаципних 
технплпгија: развијаое, мијеоаое, тестираое и пдржаваое спфтвера; планираое и израду 
рашунарских система кпји ппвезују рашунарски хардвер, спфтвер и кпмуникаципне технплпгије; 
управљаое и рад са рашунарским системима кприсника и/или ппремпм за пбраду ппдатака и пстале 
струшне и технишке дјелатнпсти ппвезане са рашунарима. 
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62.0 Рашунарскп прпграмираое, савјетпваое и припадајуће дјелатнпсти 
 
62.01 Рашунарскп прпграмираое 
 
Овај разред пбухвата дјелатнпсти развијаоа (писаоа), мијеоаоа, тестираоа и пдржаваоа спфтвера. 
 
Овај разред укљушује: 

 израду структуре и садржаја и/или писаое рашунарскпг кпда неппхпднпг за креираое и 
примјену: 

- системскпг спфтвера (укљушујући ажурираое и дппуне) 

- апликацијскпг спфтвера (укљушујући ажурираое и дппуне) 

- базе ппдатака 

- Интернетске (web) странице 

 прилагпђаваое спфтвера пптребама кприсника, тј. мијеоаое и пбликпваое ппстпјеће 
апликације такп да је функципнална унутар система инфпрмаципне пкплине кприсника 

 
Овај разред искључује: 

 издаваое спфтверских пакета, види 58.29 

 превпд или прилагпђаваое стандарднпг спфтвера за пдређенп тржищте на сппствени рашун, 
види 58.29 

 планираое и израду рашунарских система кпји ппвезују рашунарски хардвер, спфтвер и 
кпмуникаципне технплпгије, шак и пбезбјеђеое спфтвера мпже бити саставни дип пве 
дјелатнпсти, види 62.02 

 
62.02 Дјелатнпсти савјетпваоа п рашунарима тј. п рашунарским системима 
 
Овај разред пбухвата планираое и израду рашунарских система кпји ппвезују рашунарски хардвер, 
спфтвер и кпмуникаципне технплпгије. Услуге мпгу пбухватати са тим ппвезану пбуку кприсника. 
 
Овај разред искљушује: 

 прпдају рашунарскпг хардвера или спфтвера, види 46.51, 47.41 

 инсталацију главнпг и слишних рашунара, види 33.20 

 инсталацију (ппстављаое) лишних рашунара, види 62.09 

 инсталацију спфтвера, услуге ппправљаоа ппдатака накпн пада рашунарскпг система, види 
62.09 

 
62.03 Управљаое рашунарскпм ппремпм и системпм 
 
Овај разред пбухвата дјелатнпсти управљаоа и рада са рашунарским системпм кприсника и/или 
ппремпм за пбраду ппдатака, кап и припадајуће услуге ппдрщке. 
 
62.09 Пстале услужне дјелатнпсти кпје се пднпсе на инфпрмаципне технплпгије и  
 рашунаре 
 
Овај разред пбухвата пстале дјелатнпсти ппвезане са инфпрмаципнпм технплпгијпм и рашунарима, 
кпје нису на другпм мјесту разврстане. 
 
Овај разред укљушује: 

 услуге инсталације спфтвера 

 услуге ппправљаоа ппдатака накпн пада рашунарскпг система 

 услуге инсталације (ппстављаоа) лишних рашунара 
 
Овај разред искључује: 

 инсталацију главнпг и слишних рашунара, види 33.20 
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 рашунарскп прпграмираое, види 62.01 

 савјетпваое п рашунарима, види 62.02 

 управљаое рашунарскпм ппремпм и системпм, види 62.03 

 пбраду ппдатака и хпстинг, види 63.11 

 

63 Инфпрмаципне услужне дјелатнпсти 
 
Ова пбласт пбухвата дјелатнпсти претраживаша интернетских ппртала, пбраде ппдатака и хпстинга, 
кап и пстале дјелатнпсти кпје прије свега пбезбјеђују инфпрмације. 
 

63.1 Пбрада ппдатака, хпстинг и припадајуће дјелатнпсти; интернетски ппртали 
 
Ова грана пбухвата пбезбјеђиваое инфраструктуре пптребне за хпстинг, услуге пбраде ппдатака и 
припадајуће дјелатнпсти, кап и пбезбјеђиваое алата за претраживаое и псталих ппртала за Интернет. 
  

63.11 Пбрада ппдатака, хпстинг и припадајуће дјелатнпсти 
 
Овај разред укљушује: 

 пбезбјеђиваое инфраструктуре пптребне за хпстинг, пбраду ппдатака и припадајуће 
дјелатнпсти 

 специјализпване дјелатнпсти хпстинга кап щтп су: 

- хпстинг интернетских страница 

- услуге кпнтинуиранпг тпка ппдатака 

- хпстинг апликација 

 пружаое апликацијских услуга 

 пмпгућаваое истпвремене упптребе главнпг рашунара кприсницима 

 дјелатнпсти пбраде ппдатака: 

- кпмплетна пбрада ппдатака кпје дпставља кприсник 

- израда специјализпваних извјещтаја из ппдатака кпје дпставља кприсник 

 пружаое услуга унпса ппдатака 
 
Овај разред искључује: 

 дјелатнпсти, у кпјима исппрушилац кпристи рашунар самп кап алат, разврставају се према 
прирпди пбављене (направљене) услуге 

 
63.12 Интернетски ппртали 
 
Овај разред укљушује: 

 рад интернетских страница кпје се кпристе претраживашем какп би се генерисале и 
пдржавале свепбухватне базе ппдатака Интернет адреса и садржаја у једнпставнпм фпрмату 
за претраживаое 

 рад псталих интернетских страница кпји дјелују кап ппртали на Интернету, кап щтп су 
медијске странице кпје перипдишнп пбезбјеђују ажурирани садржај 

 
Овај разред искључује: 

 издаваое коига, нпвина, шаспписа итд. путем Интернета, види пбласт 58 

 емитпваое прекп Интернета, види пбласт 60 

 

63.9 Пстале инфпрмаципне услужне дјелатнпсти 
 
Ова грана пбухвата дјелатнпсти нпвинских агенција и све друге препстале инфпрмаципне услужне 
дјелатнпсти.  
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Ова грана искључује: 
 дјелатнпсти библиптека и архива, види 91.01 

 
63.91 Дјелатнпсти нпвинских агенција 
 
Овај разред укљушује: 

 дјелатнпсти нпвинских синдиката (кпнзпрција) и нпвинских агенција кпје снабдијевају 
медије вијестима, фптпграфијама и реппртажама 

 
Овај разред искључује: 

 дјелатнпсти независних (сампсталних) фптпреппртера, види 74.20 

 дјелатнпсти независних (сампсталних) нпвинара, види 90.03 

 
63.99 Пстале инфпрмаципне услужне дјелатнпсти, д. н. 
 
Овај разред пбухвата пстале дјелатнпсти инфпрмаципних услуга кпје нису разврстане на другпм 
мјесту. 
 
Овај разред укљушује: 

 услуге телефпнских инфпрмација путем рашунара 

 услуге тражеоа инфпрмација уз наплату или на пснпву угпвпра 

 услуге скупљаоа нпвинских исјешака, тј. нпвинских изрезака (press clipping) итд. 
 
Овај разред искључује: 

 дјелатнпсти ппзивних центара, види 82.20 
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ППДРУЧЈЕ  K –  ФИНАНСИЈСКЕ ДЈЕЛАТНПСТИ И ДЈЕЛАТНПСТИ 

                             ПСИГУРАОА 
 
Овп ппдрушје пбухвата финансијске услужне дјелатнпсти, пбухватајући псигураое, репсигураое, 
дјелатнпсти пензипних фпндпва и ппмпћне дјелатнпсти кпд финансијских услуга.  
 
Овп ппдрушје истп такп пбухвата дјелатнпсти ппсједпваоа импвине кап щтп су дјелатнпсти 
финансијских хплдинг друщтава и дјелатнпсти трустпва, фпндпва и слишних финансијских субјеката. 
 

64 Финансијске услужне дјелатнпсти, псим псигураоа и пензипних фпндпва 
 
Ова пбласт пбухвата дјелатнпсти прикупљаоа и прерасппдјеле финансијских средстава, псим за 
псигураое, пензипне фпндпве и пбавезнп спцијалнп псигураое.  
 
Наппмена: уређеое и прганизација наципналних институција имају врлп важну улпгу кпд 
разврставаоа јединица унутар пве пбласти. 
 

64.1 Нпвшанп ппслпваое 
 
Ова грана пбухвата прикупљаое финансијских средстава у пблику пренпсивих деппзита, тј. средстава 
кпја су непрпмјеоива у нпвшанпм смислу и прикупљају се свакпдневнп, ппсебнп из Централне банке и 
из нефинансијских извпра. 
 
64.11 Дјелатнпст Централне банке 
 
Овај разред укљушује: 

 издаваое и управљаое државним нпвцем 

 надзпр и кпнтрплу ппнуде (исппруке)  

 узимаое деппзита кпји се кпристе за пправнаваое рашуна између финансијских институција 

 надзпр (надгледаое) ппслпваоа банака 

 управљаое међунарпдним резервама државе 

 пбављаое банкарских ппслпва за државу 
 
Дјелатнпсти Централних банака ће се разликпвати  из институципналних разлпга. 
 
64.19 Псталп нпвшанп ппслпваое 
 
Овај разред пбухвата прикупљаое деппзита и/или блиских супститута деппзита и пдпбраваое 
кредитних или зајамских средстава. Одпбраваое кредита мпже бити у разлишитим пблицима кап щтп 
су зајмпви, хипптекарни кредити, кредитне картице итд. Уппщтенп, те дјелатнпсти прпвпде мпнетарне 
институције кпје нису Централне банке. 
 
Овај разред укљушује: 

 банке 

 щтедипнице 

 кредитне прганизације 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 дјелатнпсти ппщтанских жирпбанака и ппщтанских щтедипница 

 пдпбраваое стамбених кредита пд специјализпваних деппзитних институција 

 дјелатнпсти пбраде нпвшаних налпга 
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Овај разред искључује: 
 пдпбраваое стамбених кредита пд специјализпваних недеппзитних институција, види 64.92 

 дјелатнпсти пбраде и изврщеоа трансакција кредитних картица, види 66.19 

 

64.2 Дјелатнпсти финансијских хплдинг друщтава 
 
64.20 Дјелатнпсти финансијских хплдинг друщтава 
 
Овај разред пбухвата дјелатнпсти финансијских хплдинг друщтава, тј. јединица кпје ппсједују импвину 
(кпнтрплни удип власнишкпг капитала) групе кпрппрацијских ппдружница шија је главна дјелатнпст 
власнищтвп над группм. Финансијска хплдинг друщтва у пвпм разреду не пбезбјеђују никакву другу 
услугу, пcим финансијских, предузећима у кпјима имају већински удип у власнишкпм капиталу, тј. не 
рукпвпде или не управљају другим јединицама. 
 
Овај разред искључује: 

 активнп управљаое друщтвима и предузећима, стратещкп планираое и дпнпщеое пдлука у 
вези са друщтвпм, види 70.10 

 

64.3 Трустпви, пстали фпндпви и слишни финансијски субјекти 
 
64.30 Трустпви, фпндпви и слишни финансијски субјекти 
 
Овај разред пбухвата правна лица кпја су прганизпвана ради удруживаоа вриједнпсних папира или 
псталих финансијских средстава, без управљаоа, у име акципнара или кприсника. Ппртфељи су 
прилагпђени купцу какп би се ппстигле пдређене инвестиципне карактеристике кап щтп су 
диверзификација, ризик, стппа ппврата и прпмјеоивпст цијена. Ти субјекти пстварују дпбит на 
каматама, дивидендама и псталим прихпдима пд импвине, али имају малп заппслених или немају 
заппслених и немају прихпд пд прпдаје услуга. Обухвата дпле наведене и друге пблике 
инвестиципних фпндпва. 
 
Овај разред укљушује: 

 птвпрене инвестиципне фпндпве 

 затвпрене инвестиципне фпндпве 

 инвестиципне труст фпндпве  на удијеле (фпндпви ппвјереоа) ("unit investment trust funds") 

 трустпве, ппсједпвне или заступнишке рашуне, кпји ппслују у име кприсника према услпвима 
трустпвскпг угпвпра или сппразума п заступаоу 

 
Овај разред искључује: 

 узајамне фпндпве, трустпве и пстале фпндпве кпји пстварују прихпд пд прпдаје прпизвпда 
или услуге, види разред КД-а према оихпвпј главнпј дјелатнпсти 

 дјелатнпсти финансијских хплдинг друщтава, види 64.20 

 пензипне фпндпве, види 65.30 

 управљаое фпндпвима, види 66.30 

 

64.9 Пстале финансијске услужне дјелатнпсти, псим псигураоа и пензипних 
  фпндпва 
 
Ова грана пбухвата финансијске услужне дјелатнпсти, псим пних кпје пбављају мпнетарне 
институције.  
 
Ова грана искључује:  

 псигураое и пензипне фпндпве, види пбласт 65. 
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64.91 Финансијски закуп (лизинг) 
 
Овај разред укљушује: 

 лизинг, при шему рпк закупа приближнп ппкрива пшекивани вијек трајаоа средстава, а 
закупац стише све кпристи при оихпвпј упптеби и преузима сав ризик ппвезан са оихпвим 
власнищтвпм. Власнищтвп се мпже и не мпра на крају пренијети на закупца. Такав лизинг 
ппкрива све или гптпвп све трпщкпве укљушујући камате. 

 
Овај разред искључује: 

 пперативни лизинг, види пбласт 77, према врсти прпизвпда кпји се даје у закуп 

 
64.92 Псталп пдпбраваое кредита 
 
Овај разред укљушује финансијске услужне дјелатнпсти  кпје се прије свега пднпсе на даваое зајмпва 
пд институција кпје нису укљушене у мпнетарнп ппсредпваое, гдје пдпбраваое кредита мпже бити у 
разлишитим пблицима кап щтп су зајмпви, хипптекарни кредити, кредитне картице итд. 
 
Укљушује сљедеће врсте услуга: 

- пдпбраваое пптрпщашких кредита 

- финансираое међунарпдне тргпвине 

- дугпрпшнп финансираое индустрије путем индустријских банака 

- ппзајмљиваое нпвца изван банкарскпг система 

- пдпбраваое стамбених кредита пд специјализпваних недеппзитних институција 

- дјелатнпсти залагапница и залагапнишара 
 
Овај разред искључује: 

 пдпбраваое стамбених кредита пд специјализпваних институција, кпје истп такп узимају 
деппзит, види 64.19 

 пперативни лизинг, према врсти рпбе кпја се даје у закуп, види пбласт 77 

 дјелатнпсти даваоа нпвшане ппмпћи (дпнација) пд стране шланских прганизација, види 94.99 

 
64.99 Пстале финансијске услужне дјелатнпсти псим псигураоа и пензипних фпндпва,  
 д. н. 
 
Овај разред укљушује: 

 пстале финансијске услужне дјелатнпсти кпје се прије свега пднпсе на расппдјелу средстава 
разлишитих пд даваоа зајмпва: 

- дјелатнпсти фактпринга (наплатна пптраживаоа и наплатнп-кредитнп ппслпваое) 

- угпвараое каматних и девизних кпнверзија ("swap" аранжмана), ппција и других 
инструмената за превазилажеое (ппкриваое) ризика 

- дјелатнпсти тргпвине пплисама живптнпг псигураоа других лица 

 дјелатнпсти улагаоа за сппствени рашун путем предузећа за капитална улагаоа, 
инвестиципних удружеоа итд. 

 
Овај разред искључује: 

 финансијски лизинг, види 64.91 

 ппсредпваое у ппслпваоу вриједнпсним хартијама за туђи рашун, види 66.12 

 тргпвину, закупљиваое, изнајмљиваое и ппсредпваое у ппслпваоу са некретнинама, види 
пбласт 68 

 наплату мјеница без преузимаоа дуга, види 82.91 

 дјелатнпсти даваоа нпвшане ппмпћи (дпнација) пд стране шланских прганизација, види 94.99 
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65 Псигураое, репсигураое и пензипни фпндпви, псим пбавезнпг   
  спцијалнпг псигураоа 
 
Ова пбласт пбухвата преузимаое ризика за рентнп псигураое, за пплисе псигураоа и улагаое 
премија псигураоа ради јашаоа ппртфеља финанцијске импвине кпја ће се мпћи упптребљавати у 
слушају будућих захтијева за надпкнаду щтете. Обухваћенп је директнп псигураое и репсигураое. 
 

65.1 Псигураое 
 
Ова грана пбухвата живптнп псигураое, са или без знашајнијег елемента щтедое и пстала псигураоа. 
 
65.11 Живптнп псигураое 
 
Овај разред укљушује: 

 преузимаое ризика за пплисе рентнпг псигураоа и пплисе живптнпг псигураоа, пплисе 
псигураоа прихпда збпг несппспбнпсти за рад, пплисе псигураоа за слушај смрти и 
инвалидитета пд ппсљедица несретнпг слушаја (са или без знашајнијег елемента щтедое) 

 
65.12 Псталп псигураое 
 
Овај разред укљушује: 

 услуге псигураоа, псим живптнпг псигураоа: 

- псигураое пд несрећа и ппжара 

- здравстванп псигураое 

- псигураое путпваоа 

- псигураое импвине 

- псигураое друмскпг, ппмпрскпг и авип сапбраћаја 

- псигураое пд финансијских губитака и псигураое пдгпвпрнпсти 
 
Овај разред искључује: 

 дјелатнпсти пбавезнпг спцијалнпг псигураоа, види 84.30 

 дјелатнпст репсигураоа, види 65.20 

 

65.2 Репсигураое 
 
65.20 Репсигураое 
 
Овај разред укљушује: 

 дјелатнпсти преузимаоа свих или дијела ризика ппвезаних са ппстпјећим пплисама 
псигураоа кпје су извпрнп склппљене са другим псигуравајућим друщтвима 

 

65.3 Пензипни фпндпви 
 
65.30 Пензипни фпндпви 
 
Овај разред пбухвата правне субјекте (тј. фпндпве, планпве и/или прпграме) кпји су прганизпвани 
какп би псигурали пензије искљушивп за заппслене или шланпве. Овдје су пбухваћени пензипни 
планпви са дефинисаним прихпдима, кап и индивидуални планпви у кпјима је прихпд једнпставнп 
дефинисан дппринпсима шланпва. 
 
Овај разред укљушује: 

 планпве прихпда за заппслене 

 пензипне фпндпве и планпве 
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 планпве пензипнисаоа 
 
Овај разред искључује: 

 управљаое пензипним фпндпвима, види 66.30 

 прпграме пбавезнпг спцијалнпг псигураоа, види 84.30 

 

66 Ппмпћне дјелатнпсти у финансијским услугама и дјелатнпсти псигураоа 
 
Ова пбласт пбухвата пружаое услуга кпје су пбухваћене у или су ускп ппвезане са финансијским 
услужним дјелатнпстима, али пне саме нису финансијске услуге. Оснпвна ппдјела пве пбласти 
изврщена је према врсти финансијске трансакције или врсти финансираоа. 
 

66.1 Ппмпћне дјелатнпсти у финансијским услугама, псим псигураоа и  
  пензипних фпндпва 
 
Ова грана пбухвата припремаое физишких или електрпнских тржищта за пптребе куппвине или 
прпдаје акција, ппција на акције, пбвезница или рпбних угпвпра. 
 
66.11 Ппслпваое финансијскпг тржищта 
 
Овај разред пбухвата ппслпваое и надзпр финансијских тржищта псим пних кпје пбављају државни 
пргани. 
 
Овај разред укљушује: 

 берзе рпбних угпвпра (рпбе) 

 терминске берзе рпбних угпвпра (рпбе) 

 берзе вриједнпсних хартија 

 берзе акција 

 берзе ппција на акције или рпбних ппција 

 
66.12 Ппсредпваоа у ппслпвима са хартијама пд вриједнпсти и рпбним угпвприма 
 
Овај разред укљушује: 

 ппслпваое на финансијским тржищтима у име других (нпр. ппсредпваое у ппслпвима са 
акцијама - берзанскп ппсредпваое) и припадајуће дјелатнпсти 

 ппсредпваое хартијама пд вриједнпсти 

 ппсредпваое рпбним угпвприма 

 дјелатнпсти мјеоашница итд. 
 
Овај разред искључује: 

 ппслпваое на финансијскпм тржищту за сппствени рашун, види 64.99 

 управљаое ппртфељпм, уз наплату или на пснпву угпвпра, види 66.30 

 
66.19 Пстале ппмпћне дјелатнпсти у финансијским услугама, псим псигураоа и  
 пензипних фпндпва 
 
Овај разред пбухвата пстале ппмпћне дјелатнпсти у финансијскпм ппсредпваоу кпје нису на другпм 
мјесту класификпване. 
 
Овај разред укљушује: 

 дјелатнпсти пбраде и изврщеоа финансијских трансакција, укљушујући и трансакције 
кредитним картицама 

 пбрашун и пправнаое ппслпва са хартијама пд вриједнпсти 
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 услуге инвестиципних савјетника 

 дјелатнпсти савјетника и ппсредника у ппслпваоу хипптекама 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 услуге ппвјереника и шуваоа (надзпра) хартија пд вриједнпсти, уз наплату или на пснпву 
угпвпра 

 
Овај разред искључује: 

 дјелатнпсти заступника (агената) и ппсредника псигураоа, види 66.22 

 управљаое фпндпвима, види 66.30 
 

66.2 Ппмпћне дјелатнпсти у псигураоу и пензипним фпндпвима 
 

Ова грана пбухвата дјелатнпсти заступника (агената), ппсредника (брпкера) у прпдаји ренте и пплиса 
псигураоа или услуга ппвезаних са накнадама заппслених, псигураоем и пензијама, кап щтп су 
рјещаваое жалби и управљаое за трећа лица. 
 

66.21 Прпцјена ризика и щтете 
 

Овај разред пбухвата пружаое административних услуга псигураоа, кап щтп су прпцјена и 
ппдмиреое пптраживаоа пд псигураоа. 
 

Овај разред укљушује: 
 прпцјену пптраживаоа пд псигураоа: 

- прпцјену пдщтете 

- прпцјену ризика 

- пбрашун ризика и щтете 

- прпцјену хаварије и губитка 

 ппдмиреое пптраживаоа пд псигураоа 
 

Овај разред искључује: 
 прпцјену некретнина, види 68.31 

 прпцјену за пстале сврхе, види 74.90 

 дјелатнпсти истраживаоа, види 80.30 
 

66.22 Дјелатнпсти заступника и ппсредника у псигураоу 
 

Овај разред укљушује: 
 дјелатнпсти заступника (агената) и ппсредника (брпкера) у псигураоу приликпм прпдаје или 

прегпвараоа п рентама и п пплисама псигураоа и репсигураоа 
 

66.29 Пстале ппмпћне дјелатнпсти у псигураоу и пензипним фпндпвима 
 

Овај разред укљушује: 
 дјелатнпсти кпје су укљушене у или су ускп ппвезане са псигураоем и пензипним фпндпвима 

(псим финансијскпг ппсредпваоа, прпцјене пдщтете и дјелатнпсти агената псигураоа): 

- административне услуге у вези са спащаваоем импвине у слушају несреће 

- актуарске услуге (услуге прпцјеоиваша ризика) 
 

Овај разред искључује: 
 дјелатнпсти ппмпрскпг спащаваоа, види 52.22 
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66.3 Дјелатнпсти управљаоа фпндпвима 
 

66.30 Дјелатнпсти управљаоа фпндпвима 
 
Овај разред пбухвата дјелатнпсти управљаоа ппртфељпм и фпндпвима, уз наплату или на пснпву 
угпвпра, за ппјединце, предузећа и пстале. Тп ппдразумијева намјенскп трпщеое и дистрибуцију 
нпвшаних средстава у складу са намјенпм прганизације фпнда и изврщеоем бучета. 
 

Овај разред укљушује: 

 управљаое узајамним фпндпвима 

 управљаое псталим инвестиципним фпндпвима 

 управљаое пензипним фпндпвима 
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ППДРУЧЈЕ  L – ППСЛПВАОЕ НЕКРЕТНИНАМА 
 
Овп ппдрушје пбухвата дјелатнпсти закуппдавца, заступника (агента) и/или ппсредника (брпкера) у 
једнпј или вище сљедећих дјелатнпсти: прпдаја или куппвина некретнина, изнајмљиваое некретнина, 
пружаое псталих услуга везаних за ппслпваое некретнинама кап щтп су прпцјена некретнина или 
услуге ппсредника (заступника) у вези са улпженим некретнинама. Дјелатнпсти у пвпм ппдрушју мпгу 
се пбављати са сппственим или закупљеним некретнинама, уз наплату или на пснпву угпвпра. Истп 
такп је пбухваћена изградоа грађевина у кпмбинацији са задржаваоем власнищтва над некретнинпм 
или изнајмљиваоем (даваоем у закуп) такве некретнине.  
 
Овп ппдрушје пбухвата и управљаое некретнинама. 
 

68 Ппслпваое некретнинама 
 

68.1 Куппвина и прпдаја сппствених некретнина 
 
68.10 Куппвина и прпдаја сппствених некретнина 
 
Овај разред укљушује: 

 куппвину и прпдају сппствених некретнина: 

- стамбених зграда и станпва 

- нестамбених зграда, пбухватајући прпстпре (хале) за излпжбе, складищта, игралищта 
и тргпвашке (тржне) центре 

- земљищте 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 парцелизацију земљищта без ппремаоа земљищта пптребнпм инфраструктурпм 
 
Овај разред искључује: 

 прганизацију извпђеоа прпјеката за зграде у циљу касније прпдаје грађевина, види 41.10 

 парцелизацију земљищта и ппремаое земљищта пптребнпм инфраструктурпм, види 42.99 

 

68.2 Изнајмљиваое и ппслпваое сппственим некретнинама или некретнинама  
 узетим у закуп (лизинг) 
 
68.20 Изнајмљиваое и ппслпваое сппственим некретнинама или некретнинама  
 узетим у закуп (лизинг) 
 
Овај разред укљушује: 

 изнајмљиваое и управљаое сппственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп 
(лизинг): 

- стамбеним зградама и станпвима 

- нестамбеним зградама, укљушујући прпстпре (хале) за излпжбе, складищта 

- земљищтем 

 изнајмљиваое кућа, намјещтених или ненамјещтених станпва или апартмана на дуже 
кприщтеое, у правилу на мјесешнпј или гпдищопј пснпви 

 
Овај разред такпђе укљушује: 

 прганизацију извпђеоа прпјекта за зграде ради лишнпг ппслпваоа 

 изнајмљиваое прпстпра за стaмбене ппкретне куће 
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Овај разред искључује: 
 пружаое краткптрајнијих услуга смјещтаја у хптелима, викендицама, спбама за 

изнајмљиваое, камппвима и другим нестамбеним прпстприма, види пбласт 55 

 

68.3 Ппслпваое некретнинама уз наплату или на пснпву угпвпра 
 
68.31 Агенције за некретнине 
 
Овај разред пбухвата дјелатнпсти ппслпваоа некретнинама кпје пбављају агенције за некретнине. 
 
Овај разред укљушује: 

 ппсредпваое у куппвини, прпдаји и изнајмљиваоу некретнина, уз наплату или на пснпву 
угпвпра 

 савјетпваое и услуге прпцјене при куппвини, прпдаји и изнајмљиваоу некретнина, уз 
наплату или на пснпву угпвпра 

 дјелатнпсти ппсредника (eskrow агената) кпје су у вези са шуваоем некретнина датих кап 
залпг 

 
Овај разред искључује: 

 правне дјелатнпсти, види 69.10 

 
68.32 Управљаое некретнинама уз наплату или на пснпву угпвпра 
 
Овај разред укљушује: 

 агенције за наплату изнајмљених некретнина 
 
Овај разред искључује: 

 правне дјелатнпсти, види 69.10 

 ппмпћне дјелатнпсти у зградама (кпмбинација услуга кап щтп су унутращое шищћеое, 
пдржаваое и маое ппправке, пдлагаое птпада, надзпр и пбезбјеђеое), види 81.10 

 управљаое касарнама, затвприма и другим пбјектима и оихпвпм ппремпм (псим 
управљаоа рашунарскпм ппремпм и системпм), види 81.10 
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ППДРУЧЈЕ M – СТРУЧНЕ, НАУЧНЕ И ТЕХНИЧКЕ ДЈЕЛАТНПСТИ 
 
Овп ппдрушје пбухвата специјализпване струшне, наушне и технишке дјелатнпсти. Те дјелатнпсти 
захтијевају виспк степен усаврщаваоа и пружају кприсницима струшнп знаое и вјещтине. 
 

69 Правне и рашунпвпдствене дјелатнпсти 
 
Ова пбласт пбухвата правнп заступаое интереса једне странке прптив интереса друге странке, пред 
судпм или пред другим правним прганима, пд стране или ппд надзпрпм лица кпји су шланпви 
адвпкатске кпмпре, а баве се савјетпваоем и заступаоем у грађанским сппрпвима, савјетпваоем и 
заступаоем у кривишним сппрпвима, кап и савјетпваоем и заступаоем у сппрпвима везаним за радне 
пднпсе.  
 
Истп такп пбухвата израду правних дпкумената кап щтп су угпвпри п псниваоу ппслпвних субјеката, 
угпвпри п партнерству или слишни дпкументи у вези са псниваоем ппслпвних субјеката, патената и 
аутпрских права, припрему угпвпра (нпр. угпвпра п ппклпну), тестамената, угпвпра п старатељству 
итд., кап и пстале дјелатнпсти јавних нптара, нптара грађанскпг права, мирпвних судија и судских 
службеника, арбитара, ревизпра и вјещтака.  
 
Истп такп пбухвата рашунпвпдствене и коигпвпдствене услуге кап щтп су ревизија рашунпвпдствених 
евиденција, израда финансијских извјещтаја и впђеое ппслпвних коига. 
 

69.1 Правне дјелатнпсти 
 
69.10 Правне дјелатнпсти 
 
Овај разред укљушује: 

 правнп заступаое интереса једне странке прптив интереса друге странке пред судпм или 
пред другим правним прганима пд стране или ппд надзпрпм лица кпји су шланпви 
адвпкатске кпмпре: 

- савјетпваое и заступаое у грађанским сппрпвима 

- савјетпваое и заступаое у кривишним сппрпвима 

- савјетпваое и заступаое у сппрпвима везаним за радне пднпсе 

 правнп савјетпваое и израду правних дпкумената: 

- угпвпра п псниваоу ппслпвних субјеката, угпвпра п партнерству или слишних 
дпкумената у вези са псниваоем ппслпвних субјеката 

- патената и аутпрских права 

- припрему угпвпра (нпр. угпвпра п ппклпну), тестамената, угпвпра п старатељству итд. 

 пстале дјелатнпсти јавних нптара, нптара грађанскпг права, мирпвних судија и судских 
службеника, арбитара, ревизпра и вјещтака 

 
Овај разред искључује: 

 рад судпва, види 84.23 

 

69.2 Рашунпвпдствене, коигпвпдствене и ревизпрске дјелатнпсти; дјелатнпсти  
 савјетпваоа кпји се пднпсе на ппрез 
 
69.20 Рашунпвпдствене, коигпвпдствене и ревизпрске дјелатнпсти; дјелатнпсти  
 савјетпваоа кпји се пднпсе на ппрез 
 
Овај разред укљушује: 

 евидентираое кпмерцијалних трансакција ппслпвних или других јединица 

 припрему или ревизију финансијских извјещтаја 
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 кпнтрплу тј. преглед и верификацију исправнпсти финансијских извјещтаја 

 припремаое лишних и ппслпвних пријава за плаћаое ппреза 

 дјелатнпсти савјетпваоа и заступаоа клијената пред ппреским прганима 
 
Овај разред искључује: 

 дјелатнпсти пбраде ппдатака и табелираое, види 63.11 

 ппслпвнп савјетпваое кпје се пднпси на рашунпвпдствени систем и ппступке кпнтрпле 
бучета, види 70.22 

 наплату рашуна, види 82.91 

 

70 Управљашке дјелатнпсти; савјетпваое кпје се пднпси на управљаое 
 
Ова пбласт пбухвата савјетпваое и пружаое ппмпћи предузећима и другим прганизацијама п 
питаоима кпја се пднпсе на управљаое кап щтп су стратещкп и прганизаципнп планираое; 
финансијскп планираое и планираое бучета; маркетинщки циљеви и пплитика; пплитика, пракса и 
планираое кпје се пднпси на људске пптенцијале; израда планпва прпизвпдое; кпнтрпла планираоа.  
 
Истп такп пбухвата надзпр и управљаое другим јединицама истпг друщтва или предузећа, тј. 
дјелатнпсти управе (главне канцеларије). 
 

70.1 Дјелатнпсти управљаоа 
  

70.10 Дјелатнпсти управљаоа 
 
Овај разред пбухвата надзпр и управљаое другим јединицама исте кпмпаније или предузећа; 
предузимаое стратещких или прганизаципних планпва и дпнпщеое пдлука везанп за друщтвп или 
предузеће; пбављаое пперативне кпнтрпле и впђеоа свакпдневних ппслпва оихпвих припадајућих 
јединица. 
 
Овај разред укљушује: 

 дјелатнпсти главне канцеларије 

 дјелатнпсти централизпване административне канцеларије 

 дјелатнпсти кпрппративне канцеларије 

 дјелатнпсти ппдрушних и регипналних канцеларија 

 дјелатнпсти управљаоа ппдружним канцеларијама (јединицама) 
 
Овај разред искључује: 

 дјелатнпсти финансијских хплдинг друщтава, кпја се не баве управљаоем, види 64.20 

 

70.2 Дјелатнпсти савјетпваоа кпје се пднпси на управљаое 
 
70.21 Пднпси с јавнпщћу и дјелатнпсти саппщтаваоа 
 
Овај разред пбухвата савјетпваое, усмјераваое и пружаое пперативне ппмпћи, пбухватајући 
дјелатнпсти лпбираоа, предузећима и другим прганизацијама у пднпсима са јавнпщћу и 
дјелатнпстима саппщтаваоа. 
 
Овај разред искључује: 

 дјелатнпсти агенција за рекламу и прппаганду и услуге пглащаваоа прекп медија, види 73.1 

 истраживаое тржищта и испитиваое јавнпг мнијеоа, види 73.20 
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70.22 Савјетпваое кпје се пднпси на ппслпваое и псталп управљаое 
 
Овај разред пбухвата савјетпваое, усмјераваое и пружаое пперативне ппмпћи предузећима и 
другим прганизацијама п питаоима кпја се пднпсе на управаљаое, кап щтп је стратещкп и 
прганизаципнп планираое, ппслпвни реинжиоеринг, прпмјена система управљаоа, смаоеое 
трпщкпва и пстала финансијска питаоа; маркетинщки циљеви и пплитика; пплитика, пракса и 
планираое кпји се пднпсе на људске пптенцијале; стратегија накнада и пензипнисаоа; израда 
планпва прпизвпдое и кпнтрпла планираоа.  
 
Ппслпвне услуге мпгу пбухватати савјетпваое, усмјераваое или пружаое пперативне ппмпћи 
предузећима, ппслпвним и јавним службама. 
 
Овај разред укљушује: 

 израду рашунпвпдствених система (метпда или прпцедура), прпграма за коигпвпдствп 
трпщкпва, ппступака бучетске кпнтрпле 

 савјете и ппмпћ ппслпвним и јавним службама у планираоу, прганизацији, ефикаснпсти и 
кпнтрпли, инфпрмисаоу управе итд. 

 
Овај разред искључује: 

 израду рашунарских спфтвера за рашунпвпдствене системе, види 62.01 

 правнп савјетпваое и заступаое, види 69.10 

 рашунпвпдствене, коигпвпдствене и ревизијске дјелатнпсти, савјетпваое п ппрезу, види 
69.20 

 савјетпваое ппвезанп са архитектпнским и инжeоерским дјелатнпстима, види 71.11 и 71.12 

 савјетпваое у пбласти защтите живптне средине, ппљппривреде, безбиједнпсти и слишне 
дјелатнпсти савјетпваоа, види 74.90 

 савјетпваое кпје се пднпси на савјетпваое рукпвпдилаца и оихпвп заппщљаваое, види 
78.10 

 дјелатнпсти савјетпваоа у ппдрушју пбразпваоа, види 85.60 

 

71 Архитектпнске и инжeоерске дјелатнпсти; технишкп испитиваое и 
  анализа 
 
Ова пбласт пбухвата архитектпнске услуге, инжeоерске услуге, услуге израде нацрта (прпјектпваое), 
услуге грађевинскпг надзпра, премјераваоа земљищта (гепметарскп мјереое) и картпграфске услуге.  
 
Истп такп пбухвата услуге извпђеоа физишких, хемијских и других аналитишких испитиваоа. 
 

71.1 Архитектпнске и инжeоерске дјелатнпсти и с оима ппвезанп технишкп  
 савјетпваое 
 
Ова грана пбухвата архитектпнске и инжeоерске услуге, услуге израде нацрта (прпјектпваоа), услуге 
грађевинскпг надзпра, премјераваоа (гепметарскп мјереое), картпграфске услуге и слишне услуге. 
 
71.11 Архитектпнске дјелатнпсти 
 
Овај разред укљушује: 

 дјелатнпсти архитектпнскпг савјетпваоа: 

- израду нацрта (прпјектпваое) зграда 

- прпстпрнп планираое, урбанистишкп планираое и прпјектпваое предјела 
 
Овај разред искључује: 

 дјелатнпсти савјетника за рашунаре, види 62.02 и 62.09 

 уређеое интеријера, види 74.10 
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71.12 Инжeоерске дјелатнпсти и с оима ппвезанп технишкп савјетпваое 
 
Овај разред укљушује: 

 технишкп прпјектпваое (тј. примјена закпна физике и принципа инжeоерства кпд 
прпјектпваоа мащина, материјала, инструмената, структура, прпцеса и система) и 
дјелатнпсти савјетпваое за: 

- прпјекте израде мащина, индустријских прпцеса и ппстрпјеоа 

- прпјекте из пбласти нискпградое, хидрпградое, сапбраћаја 

- прпјекте из ппдрушја управљаоа впдама 

- израду и реализацију прпјеката (елабпрата), пбухватајући надзпр кап фазу 
реализације прпјеката, из ппдрушја енергетике, електрике, електрпнике, рударства, 
хемије, технплпгије, мащинства, индустрије, систем инжeоеринга и безбиједнпснпг 
инжeоеринга 

 израду прпјеката климатизације, хлађеоа, прпјеката за санитарну кпнтрплу, кпнтрплу 
загађеоа и прпјекте акустишнпсти итд. 

 гепфизишка, геплпщка и сеизмишка истраживаоа и мјереоа 

 дјелатнпсти гепдетскпг истраживаоа: 

- премјераваое земљищта и граница 

- хидрплпщкп мјереое 

- истраживаое ппдземних ппврщина 

- картпграфскп и прпстпрнп снимаое 
 
Овај разред искључује: 

 прпбнп бущеое кпје се пднпси на рударствп, види 09.10 и 09.90 

 развпј или издаваое ппвезаних спфтвера, види 58.29 и 62.01 

 дјелатнпсти савјетника за рашунаре, види 62.02 и 62.09 

 технишкп испитиваое, види 71.20 

 дјелатнпсти истраживаоа и развпја кпје се пднпсе на инжeоерствп, види 72.19 

 индустријски дизајн, види 74.10 

 фптпграфисаое из ваздуха, види 74.20 

 

71.2 Технишкп испитиваое и анализа 
 
71.20 Технишкп испитиваое и анализа 
 
Овај разред укљушује: 

 акустишкп и вибрацијскп испитиваое 

 извпђеое физишких, хемијских и псталих аналитишких испитиваоа свих врста материјала и 
прпизвпда кап щтп су: 

- акустишка и вибрацијска испитиваоа 

- испитиваое састава и шистпће минерала, руда, нафте и нафтних деривата итд. 

- испитиваое хигијене хране, пбухватајући ветеринарскп испитиваое и кпнтрплу кпја 
се пднпси на прпизвпдоу хране 

- испитиваое физишких карактеристика свих врста материјала кап щтп су снага, 
тврдпћа, трајнпст, радипактивнпст итд. 

- испитиваое квалитета, квантитета и ппузданпсти 

- испитиваое карактеристика гптпвих мащина и ппреме: мптпра, аутпмпбила, 
електрпнске ппреме итд. 

- радипграфскп испитиваое вара и сппјева 

- анализа недпстатака 

- испитиваое и мјереое екплпщких ппказатеља: загађеоа ваздуха и впде итд. 

- испитиваое и кпнтрпла уређаја за мјереоа температуре и притиска 

- испитиваоа и мјереоа електрпенергетских и других енергетских ппстрпјеоа, уређаја, 
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ппреме и инсталација 

 издаваое сертификата за прпизвпде, пбухватајући пптрпщашку рпбу, мптпрна впзила, 
авипне, кпнтејнере ппд притискпм, нуклерна ппстрпјеоа итд. 

 редпвни технишки преглед мптпрних впзила у циљу безбиједнпсти на путу 

 испитиваое упптребпм мпдела (нпр. авипна, брпдпва, брана итд) 

 рад пплицијских лабпратприја 
 
Овај разред искључује: 

 испитиваое живптиоских узпрака, види 75.00 

 дијагнпстику, испитиваое и анализу медицинских и стпматплпщких узпрака, види 86 

 

72 Наушнп истраживаое и развпј 
 
Ова пбласт укљушује три врсте дјелатнпсти на ппдрушју истраживаоа и развпја: 
 
1) пснпвнп истраживаое: експериментални и тепријски рад намијеоен првенственп стицаоу нпвих 
знаоа п темељним пснпвама ппјава и упшеним шиоеницама, независнп п кпнкретнпј примјени или 
упптреби;  
2) примијеоенп истраживаое: извпрнп истраживаое намијеоенп стицаоу нпвпг знаоа, првенственп 
усмјеренп на пствариваое пдређенпг практишнпг циља;  
3) експериментални развпј: системски рад, уз кприщћеое ппстпјећих знаоа стешених истраживаоем 
и/или практишним искуствпм, усмјерен на прпизвпдоу нпвих материјала, прпизвпда и уређаја, 
увпђеоем нпвих ппступака, система и услуга и битнп унапређеое пних кпји се већ прпизвпде или су 
већ уведени.  
 
Дјелатнпсти на ппдрушју истраживаоа и развпја из пве пбласти ппдијељене су у двије категприје: 
прирпдне науке, технишке и технплпщке науке кап и друщтвене и хуманистишке науке.  
 
Ова област искључује: 

 истраживаое тржищта, види 73.20 

 

72.1 Истраживаое и експериментални развпј у прирпдним, технишким и  
 технплпщким наукама 
 
Ова грана пбухвата пснпвна истраживаоа, примијеоена истраживаоа и експериментални развпј у 
прирпдним, технишким и технплпщким наукама. 
 
72.11 Истраживаое и експериментални развпј у биптехнплпгији 
 
Овај разред укљушује истраживаое и експериментални развпј у биптехнплпгији: 

 DNK/RNK: генпмика, фармакпгенпмика, генетске прпбе, генетски инжиоеринг, 
секвенципниcаое/синтеза/умнпжаваое (амплификација) DNK и RNK, прпфилираое 
експресије гена и упптребa антисенс технплпгије 

 прптеини и пстале мплекуле: секвенципнисаое/синтеза/инжиоеринг прптеина и пептида 
(пбухватајући велике мплекуле хпрмпна); ппбпљщаое метпде пренпса великих мплекула 
лијека; прптепмика, изплација и прпшищћаваое прптеина, станишна сигнализација, 
идентификација станишних рецептпра 

 култура станица, ткива и инжиоеринг: рад са станишним културама и културама ткива, 
ткивни инжиоеринг (пбухватајући елементе ткива и бипмедицински инжиоеринг), ћелијска 
фузија, стимуланти за вакцине/ппдизаое имунитета, култивисаое ембрија 

 биптехнплпщке технике: ферментација упптребпм бипреактпра, биплпщка пбрада, 
биплпщка екстракција, биплпщкп бијељеое, биплпщкп пдсумпправаое, бипремедијација, 
бипфилтрација, фитпремедијација 

 генетски и RNK вектпри: генетска терапија, вирусни вектпри 
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 бипинфпрматика: израда базе ппдатака п гепнпмима и прптеинским секвенцама; 
мпделпваое слпжених биплпщких прпцеса, пбухватајући биплпщке системе 

 нанпбиптехнплпгија: примјеоује алате и прпцесе нанп и микрптехнплпгије за израду уређаја 
за истраживаое биплпщких система и примјену у фармацији, дијагнпстици итд. 

 
72.19 Псталп истраживаое и експериментални развпј у прирпдним, технишким и  
 технплпщким наукама 
 
Овај разред укљушује: 

 истраживаое и експериментални развпј у прирпдним, технишким и технплпщким наукама, 
псим истраживаоа и експерименталнпг развпја у биптехнплпгији: 

- истраживаоу и развпју у прирпдним наукама 

- истраживаоу и развпју у технишким и технплпщким наукама 

- истраживаоу и развпју у медицинским наукама 

- истраживаоу и развпју у ппљппривредним наукама 

- мултидисциплинарнпм истраживаоу и развпју претежнп у прирпдним, технишким и 
технплпщким наукама 

 

72.2 Истраживаое и експериментални развпј у друщтвеним и хуманистишким 
  наукама 
 
72.20 Истраживаое и експериментални развпј у друщтвеним и хуманистишким  
 наукама 
 
Овај разред укљушује: 

 истраживаое и развпј у друщтвеним наукама 

 истраживаое и развпј у хуманистишким наукама 

 мултидисциплинарнп истраживаое и развпј претежнп у друщтвеним и хуманистишким 
наукама 

 
Овај разред искључује: 

 истраживаое тржищта, види 73.20 

 

73 Реклама, прппаганда и истраживаое тржищта 
 
Ова пбласт пбухвата псмищљаваое рекламних кампаоа и оихпвп пласираое у шаспписима, 
нпвинама, на радију и телевизији или другим медијима, кап и креираое и ппстављаое реклама на 
птвпренпм прпстпру. 
 

73.1 Реклама и прппаганда 
 
73.11 Агенције за рекламу и прппаганду 
 
Овај разред пбухвата цијели спектар услуга рекламираоа и прппаганде (путем сппственпг капацитета 
предузећа или на пснпву ппдугпвпра), пбухватајући савјетпваое, креативне услуге, израду рекламнпг 
и прппаганднпг материјала и куппвине. 
 
Овај разред укљушује: 

 креираое и спрпвпђеое рекламне и прппагандне кампаое: 

- креираое и ппстављаое реклама у нпвинама, шаспписима, на радију, телевизији, 
Интернету и псталим медијама 

- креираое и ппстављаое реклама на птвпренпм прпстпру, нпр. пгласних плпша, 
панпа, саппщтеоа, излпга, псликаваое аутпмпбила и аутпбуса у излпжбеним 
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двпранама итд. 

- рекламираое из ваздуха 

- дистрибуцију рекламнпг и прппаганднпг материјала или узпрака 

- уређиваое щтандпва и псталих излпжбених пбјеката и прпстпра 

 впђеое маркетинщких кампаоа и пстале услуге представљаоа (пглащаваоа) кпји има за 
циљ привлашеое и задржаваое купаца: 

- прпмпцију прпизвпда 

- маркетинг на мјесту прпдаје 

- представљаое (пглащаваое) директнп ппщтпм 

- маркетинщкп савјетпваое 
 
Овај разред искључује: 

 издаваое рекламнпг и прппаганднпг материјала, види 58.19 

 снимаое рекламних и прппагандних ппрука за телевизију и филм, види 59.11 

 снимаое рекламних и прппагандних ппрука за радип, види 59.20 

 истраживаое тржищта, види 73.20 

 израду рекламних фптпграфија, види 74.20 

 прганизацију састанака и ппслпвних сајмпва, види 82.30 

 ппщтанске услуге кап щтп су разврставаое,  адресираое итд., види 82.19 

 
73.12 Услуге пглащаваоа (представљаоа) прекп медија 
 
Овај разред укљушује: 

 пглащаваое (представљаое) прекп медија тј. прпдају времена и прпстпра за разлишите 
врсте медијскпг представљаоа (пглащаваоа) 

 
Овај разред искључује: 

 прпдају времена или прпстпра за пглащаваое (представљаое) директнп пд стране власника 
(издаваша итд.), види пдгпварајући разред дјелатнпсти 

 пднпсе са јавнпщћу и дјелатнпсти саппщтаваоа, види 70.21 

 

73.2 Истраживаое тржищта и испитиваое јавнпг мнијеоа 
 
73.20 Истраживаое тржищта и испитиваое јавнпг мнијеоа 
 
Овај разред укљушује: 

 истраживаое тржищнпг пптенцијала, пбавјещтенпст, прихваћенпст и преппзнатљивпст 
прпизвпда и услуга, куппвинске навике пптрпщаша у циљу унапређеоа прпдаје и развпја 
нпвих прпизвпда и услуга, пбухватајући статистишке анализе резултата 

 испитиваое јавнпг мнијеоа п пплитишким, екпнпмским и друщтвеним питаоима, кап и 
статистишку анализу испитиваоа 

 

74 Пстале струшне, наушне и технишке дјелатнпсти 
 
Ова пбласт пбухвата пружаое струшних, наушних и технишких услуга (псим правних и 
рашунпвпдствених дјелатнпсти; архитектпнских и инжеоерских дјелатнпсти; технишкпг испитиваоа и 
анализе, управљаоа и савјетпваоа кпје се пднпси на управљаое; истраживаое, развпј,  рекламне и 
прппагандне дјелатнпсти). 
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74.1 Специјализпване дизајнерске дјелатнпсти 
 
74.10 Специјализпване дизајнерске дјелатнпсти 
 
Овај разред укљушује: 

 мпдни дизајн тканина, пдјеће, пбуће, накита, намјещтаја и других предмета (ппреме) за 
интеријере, псталих мпдних прпизпвда, кап и других прпизвпда за лишну пптрпщоу или 
дпмаћинствп 

 индустријски дизајн тј. израду и развпј нацрта и спецификација кпји пптимализују упптребу, 
вриједнпст и изглед прпизвпда, укљушујући избпр материјала, механизма, пблика, бпје и 
нашина ппврщинске пбраде прпизпвда, а узимајући у пбзир људске пспбине и пптребе, 
безбиједнпст, тржищну занимљивпст кпд дистрибуције, упптребе и пдржаваое прпизвпда 

 услуге графишкпг дизајна 

 дјелатнпсти уређеоа интеријера 
 
Овај разред искључује: 

 израду и прпграмираое интернетских страница, види 62.01 

 архитектпнскп прпјектпваое, види 71.11 

 технишкп прпјектпваое тј. примјену закпна физике и принципе инжеоерскпг прпјектпваоа 
мащина, материјала, инструмената, структуре, прпцеса и система, види 71.12 

 
 

74.2 Фптпграфске дјелатнпсти 
 
74.20 Фптпграфске дјелатнпсти 
 
Овај разред укљушује: 

 израду фптпграфија у кпмерцијалне сврхе и за пптрпщаше: 

- израду фптпграфија за паспщ, щкплу, вјеншаоа итд. 

- израду фптпграфија за кпмерцијалне сврхе, за пптебе издаващтва, мпдне, туристишке 
сврхе и ппслпваое са некретнинама 

- снимаое из ваздуха (аерпфптп снимаое) 

- видеп снимаое важних дпгађаја: вјеншаоа, састанци итд. 

 пбраду филмпва: 

- развијаое, израду и ппвећаваое фптпграфија са негатива или филмпва преузетих пд 
клијената 

- дјелатнпсти лабпратприје за развијаое филмпва и израду фптпграфија 

- дјелатнпсти фптпстудија за израду фптпграфија (кпји нису дип прпдавница 
фптпграфске ппреме) 

- мпнтираое дијаппзитива 

- кппираое и рестаурација или ретущираое фптпграфија 

 дјелатнпсти фптпреппртера 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 микрпфилмисаое дпкумената 
 
Овај разред искључује: 

 пбраду играних филмпва кпји се пднпсе на филмску и телевизијску индустрију, види 59.12 

 дјелатнпсти картпграфскпг и прпстпрнпг инфпрмисаоа, види 71.12 

 рад фптп аутпмата на кпванице (сампуслуживаое), види 96.09 
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74.3  Дјелатнпсти превпдилаца и тумаша 
 
74.30 Дјелатнпсти превпдилаца и тумаша 
 

74.9 Пстале струшне, наушне и технишке дјелатнпсти, д. н. 
 
74.90 Пстале струшне, наушне и технишке дјелатнпсти, д. н. 
 
Овај разред пбухвата разне услужне дјелатнпсти кпје се пбишнп пружају кпмерцијалним 
пптрпщашима. Обухватајући дјелатнпсти кпје захтијевају веће струшне, наушне и технишке вјещтине, 
међутим не пбухватајући текуће, рутинске ппслпве кпји су пбишнп краткптрајани. 
 
Овај разред укљушује: 

 дјелатнпсти ппслпвнпг ппсредпваоа тј. прганизацију куппвине и прпдаје малих и средоих 
ппслпвних субјеката, пбухватајући и приватне праксе, псим ппсредпваоа у ппслпваоу 
некретнинама 

 дјелатнпсти ппсредпваоа у вези са патентима (прганизпваое куппвине и прпдаје патената) 

 дјелатнпсти прпцјене, псим за некретнине или псигураое (нпр. за антиквитете, накит итд.) 

 ревизију рашуна и инфпрмације п накнадама за превпз рпбе 

 дјелатнпст временске прпгнпзе 

 савјетпваое у ппдрушју защтите и безбиједнпсти 

 савјетпваое у ппдрушју ппљппривреде 

 савјетпваое у ппдрушју защтите живптне средине 

 псталп технишкп савјетпваое 

 дјелатнпсти савјетника, псим у ппдрушју архитектпнских дјелатнпсти, инжеоерства и 
ппслпвнпг управљаоа 

 дјелатнпсти квантитативних прпцјеоиваша 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 дјелатнпсти агената и агенција кпји заступају лица у циљу дпбијаоа ангажмана у филмским, 
ппзприщним или другим представама или у сппрту и пласираоу коига, игрпказа, 
умјетнишких дијела, фптпграфије итд., издавашима, редитељима итд. 

 
Овај разред искључује: 

 тргпвину на великп пплпвним мптпрним впзилима путем аукције, види 45.1 

 аукције прекп Интернета (у вези са тргпвинпм на малп), види 47.91 

 дјелатнпсти аукцијских кућа у вези са тргпвинпм на малп, види 47.79 

 дјелатнпсти ппсредника у ппслпваоу некретнинама, види 68.31 

 коигпвпдствене дјелатнпсти, види 69.20 

 савјетпваое у вези са ппслпваоем и псталим управљаоем, види 70.22 

 архитектпнске дјелатнпсти, инжеоерствп и технишкп савјетпваое, види 71.1 

 израду нацрта за мащине и индустријски дизајн, види 71.12 и 74.10 

 ветеринарскп испитиваое и кпнтрплу прпизвпдое хране, види 71.20 

 креираое и ппстављаое реклама у медијима и на птвпреним прпстприма, види 73.11 

 уређиваое щтандпва и псталих излпжбених пбјеката и прпстпра, види 73.11 

 прганизпваое састанака и ппслпвних сајмпва, види 82.30 

 дјелатнпсти независних (сампсталних) акципнара, види 82.99 

 управљаое прпграмима лпјалнпсти, види 82.99 

 савјетпваое кпје се пднпси на кредитираое и дугпваоа, види 88.99 
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75 Ветеринарске дјелатнпсти 
 
Ова пбласт пбухвата дјелатнпсти ветеринарскп-здравствене защтите и кпнтрпле стпке, перади и 
псталих живптиоа или кућних љубимаца. Ове дјелатнпсти пбављају диплпмирани ветеринари у 
ветеринарским станицама и бплницама, кап и приликпм ппсјета ппљппривредним газдинствима, 
щтенарама, дпмпвима, у приватним ветеринарским прдинацијама и ппераципним салама или на 
другпм мјесту.  
 
Ова пбласт истп такп пбухвата и дјелатнпсти превпза пбпљелих живптиоа. 
 

75.0 Ветеринарске дјелатнпсти 
 
75.00 Ветеринарске дјелатнпсти 
 
Овај разред укљушује: 

 дјелатнпсти ветеринарскп-здравствене защтите и кпнтрпле стпке, перади и псталих 
живптиоа 

 дјелатнпсти ветеринарскп-здравствене защтите и кпнтрпле кућних љубимаца 
 
Ове дјелатнпсти пбављају диплпмирани ветеринари у ветеринарским станицама и бплницама кап и 
приликпм ппсјете ппљппривредним газдинствима, щтенарама, кућама, у приватним ветеринарским 
прдинацијама и ппераципним салама или на другпм мјесту. 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 дјелатнпсти ветеринарских асистената или ппмпћнпг ветеринарскпг пспбља 

 клинишкп-патплпщке и друге дијагнпстишке дјелатнпсти кпје се пднпсе на живптиое 

 дјелатнпсти превпза пбпљелих живптиоа 
 
Овај разред искључује: 

 исхрану и смјещтај стпке, перади и псталих живптиоа без здравствене защтите, види 01.62 

 щищаое пваца, види 01.62 

 услуге тестираоа стада, впђеоа стада, услуге изнајмљиваоа ппља за испащу, кастрираое 
перади, види 01.62 

 дјелатнпсти кпје се пднпсе на вјещташкп псјемеоиваое, види 01.62 

 дјелатнпсти смјещтаја и исхране кућних љубимаца без здравствене защтите, види 96.09 
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ППДРУЧЈЕ N –  АДМИНИСТРАТИВНЕ И ППМПЋНЕ УСЛУЖНЕ 

                            ДЈЕЛАТНПСТИ 
 
Овп ппдрушје пбухвата разлишите дјелатнпсти кпје ппдупиру ппщте ппслпве. Те дјелатнпсти се 
разликују пд пних у ппдрушју М с пбзирпм да оихпва главна намјена није пренпс специјализпванпг 
знаоа. 
 

77 Дјелатнпсти изнајмљиваоа и даваоа у закуп (лизинг) 
 
Ова пбласт пбухвата дјелатнпст изнајмљиваоа и даваоа у закуп (лизинг) материјалних аката и 
нефинансијских, нематеријалних, аката тј. средстава, пбухватајући разнпврсне групе материјалних 
дпбара кап щтп су аутпмпбили, рашунари, рпба щирпке пптрпщое и индустријске мащине и ппреме 
пптрпщашима у замјену за перипдишп плаћаое најамнине или закупнине.  
Ппдијељен је на: (1) изнајмљиваое мптпрних впзила, (2) изнајмљиваое ппреме за рекреацију, сппрт и 
предмете за лишну упптребу и дпмаћинствп, (3) даваое у закуп (лизинг) псталих мащина и ппреме 
кпји се шестп упптребљавају у ппслпваоу, пбухватајући пстала превпзна средства и (4) даваое у закуп 
(лизинг) права на упптребу интелектуалне свпјине и слишних прпизвпда.  
 
Ова пбласт пбухвата самп пперативни закуп (лизинг).  
 
Ова област искључује: 

 финансијски закуп (лизинг), види 64.91 

 изнајмљиваое некретнина, види ппдрушје L 

 изнајмљиваое ппреме са рукпвапцем, види пдгпварајући разред према дјелатнпсти кпја се 
пбавља уз ппмпћ те ппреме, нпр. грађевинарствп (ппдрушје F), сапбраћај (ппдрушје H). 

 

77.1 Изнајмљиваое и даваое у закуп (лизинг) мптпрних впзила 
 
77.11 Изнајмљиваое и даваое у закуп (лизинг) аутпмпбила и мптпрних впзила лаке  
 категприје 
 
Овај разред укљушује: 

 изнајмљиваое и пперативни закуп (лизинг) сљедећих врста впзила: 

- путнишки аутпмпбили и пстала мптпрна впзила лаке категприје (нпсивпсти маое пд 
3,5 тпне) без впзаша 

 
Овај разред искључује: 

 изнајмљиваое или даваое у закуп (лизинг) аутпмпбила или мптпрних впзила лаке 
категприје са впзашем, види 49.32 и 49.39 

 
77.12 Изнајмљиваое и даваое у закуп (лизинг) камипна  
 
Овај разред укљушује: 

 изнајмљиваое и пперативни закуп (лизинг) сљедећих врста впзила: 

- камипна, тегљаша и тещких мптпрних впзила (нпсивпсти веће пд 3,5 тпне) без впзаша 

- впзила за рекреацију (камп прикплице итд..) 
 
Овај разред искључује: 

 изнајмљиваое или даваое у закуп тещких впзила или камипна са впзашем, види 49.41 
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77.2 Изнајмљиваое и даваое у закуп (лизинг) предмета за лишну упптребу и  
 дпмаћинствп 
 
Ова грана пбухвата изнајмљиваое предмета за лишну упптребу и дпмаћинствп, кап и изнајмљиваое 
ппреме за рекреацију, сппрт и видеп траке. Дјелатнпсти уппщтенп укљушују краткпрпшнп 
изнајмљиваое рпбе и акп се у неким слушајевима рпба мпже дати у закуп на дужи временски перипд. 
 
77.21 Изнајмљиваое и даваое у закуп (лизинг) ппреме за рекреацију и сппрт 
 
Овај разред укљушује: 

 шамце за разпнпду, кануе, једрилице 

 бицикле 

 лежаљке и сунцпбране 

 скије 

 псталу сппртску ппрему 
 
Овај разред искључује: 

 изнајмљиваое брпдпва за разпнпду и једрилица са ппсадпм, види 50.10 и 50.30 

 изнајмљиваое видеп трака и дискпва, види 77.22 

 изнајмљиваое псталих предмета за лишну упптребу и дпмаћинствп, д.н., види 77.29 

 изнајмљиваое ппреме за пдмпр и разпнпду кап саставни дип рада рекреаципних пбјеката, 
види 93.29 

 
77.22 Изнајмљиваое видеп трака и дискпва 
 
Овај разред укљушује: 

 изнајмљиваое видеп трака, записа, CD-а, DVD-а, итд. 

 
77.29 Изнајмљиваое и даваое у закуп (лизинг) псталих предмета за лишну упптребу и 
  дпмаћинствп 
 
Овај разред укљушује: 

 изнајмљиваое разнпврсних предмета за лишну упптребу или дпмаћинствп (псим ппреме за 
сппрт или рекреацију), дпмаћинствима или предузећима: 

- текстила, пдјеће и пбуће 

- намјещтаја, прпизвпда пд керамике и стакла, кухиоскпг и стпнпг ппсуђа, електришних 
апарата за дпмаћинствп и кућне пптрепщтине 

- накита, музишких инструмената, сценских реквизита и кпстима 

- коига, нпвина и шаспписа 

- мащина и ппреме кпју упптребљавају аматери или се упптребљавају из хпбија, нпр. 
алати за ппправку у дпмаћинству 

- цвијећа и биљака 

- електрпнске ппреме за упптребу у дпмаћинству 
 
Овај разред искључује: 

 изнајмљиваое аутпмпбила, камипна, прикплица и впзила за рекреацију без впзаша, види 
77.1 

 изнајмљиваое ппреме за рекреацију и сппрт, види 77.21 

 изнајмљиваое видеп трака и дискпва, види 77.22 

 изнајмљиваое намјещтаја за канцеларије, види 77.33 

 изнајмљиваое мптпцикала и камп прикплица без впзаша, види 77.39 

 изнајмљиваое ппстељине, радних пдијела и слишних предмета у перипницама, види 96.01 
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77.3 Изнајмљиваое и даваое у закуп (лизинг) псталих мащина, ппреме и  
 материјалних дпбара 
 
77.31 Изнајмљиваое и даваое у закуп (лизинг) мащина и ппреме за ппљппривреду 
 
Овај разред укљушује: 

 изнајмљиваое и пперативни закуп (лизинг) мащина и ппреме за ппљппривреду и щумарствп 
без рукпвапца: 

- изнајмљиваое прпизведених прпизвпда из разреда 28.30, кап щтп су 
ппљппривредни трактпри и сл. 

 
Овај разред искључује: 

 изнајмљиваое мащина и ппреме за ппљппривреду и щумарствп са рукпвапцем, види 01.61 и 
02.40 

 
77.32 Изнајмљиваое и даваое у закуп (лизинг) мащина и ппреме за грађевинарствп 
 
Овај разред укљушује: 

 изнајмљиваое и пперативни закуп (лизинг) мащина и ппреме за грађевинарствп без 
рукпвапца: 

- кранпва 

- скела и радних платфпрми, без услуга мпнтаже и демпнтаже 
 
Овај разред искључује: 

 изнајмљиваое мащина и ппреме за грађевинарствп са рукпвапцем, види пбласт 43 

 
77.33 Изнајмљиваое и даваое у закуп (лизинг) мащина и ппреме за канцеларије,  
 пбухватајући рашунаре 
 
Овај разред укљушује: 

 изнајмљиваое и пперативни закуп (лизинг) мащина и ппреме за канцеларије без рукпвапца: 

- рашунари и периферна ппрема за рашунаре 

- мащине за умнпжаваое, писаће мащине и мащине за пбраду текста 

- рашунпвпдствене мащине и ппрема: регистар-благајни, електрпнских калкулатпра 
итд. 

- намјещтај за канцеларије 

 
77.34 Изнајмљиваое и даваое у закуп (лизинг) сапбраћајних средстава за плпвидбу 
 
Овај разред укљушује: 

 изнајмљиваое и пперативни закуп (лизинг) сапбраћајних средстава за плпвидбу без 
рукпвапца: 

- кпмерцијални шамци и брпдпви 
 
Овај разред искључује: 

 изнајмљиваое превпзних средстава за плпвидбу са рукпвапцем, види пбласт 50 

 изнајмљиваое шамаца за разпнпду, види 77.21 

 
77.35 Изнајмљиваое и даваое у закуп (лизинг) ваздухпплпвних сапбраћајних  
 средстава 
 
Овај разред укљушује: 

 изнајмљиваое и пперативни закуп (лизинг) ваздухпплпвних сапбраћајних средстава без 
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рукпвапца 

- авипни 

- балпни на тппли ваздух 
 
Овај разред искључује: 

 изнајмљиваое ваздухпплпвних сапбраћајних средстава са рукпвапцем, види пбласт 51 

 
77.39 Изнајмљиваое и даваое у закуп (лизинг) псталих мащина, ппреме и  
 материјалних дпбара, д. н. 
 
Овај разред укљушује: 

 изнајмљиваое и пперативни закуп (лизинг) псталих мащина и ппреме без рукпвапца кпји се 
уппщтенп упптребљавају кап капитална дпбра у индустрији: 

- ппгпнске мащине и турбине 

- алатне мащине 

- ппрема за руднике и нафтна ппља 

- прпфесипналне радијске, телевизијске и кпмуникаципне ппреме 

- ппреме за снимаое филмпва 

- мјерне и кпнтрплне ппреме 

- пстале наушне, кпмерцијалне и индустријске мащине и ппрема 

 изнајмљиваое и пперативни закуп (лизинг) кппнених сапбраћајних средстава (псим 
мптпрних впзила) без рукпвапца: 

- мптпцикли, камп-прикплице итд. 

- впзила за жељезнишки сапбраћај 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 изнајмљиваое кпнтејнера за смјещтај или канцеларију 

 изнајмљиваое живптиоа (нпр. стада, тркаћих кпоа) 

 изнајмљиваое псталих кпнтејнера 

 изнајмљиваое палета 
 
Овај разред искључује: 

 изнајмљиваое бицикала, види 77.21 

 изнајмљиваое мащина и ппреме за ппљппривреду и щумарствп, види 77.31 

 изнајмљиваое мащина и ппреме за грађевинарствп, види 77.32 

 изнајмљиваое мащина и ппреме за канцеларије, пбухватајући рашунаре, види 77.33 

 

77.4 Даваое у закуп (лизинг) права на упптребу интелектуалне свпјине и слишних  
 прпизвпда, псим радпва кпји су защтићени аутпрским правима 
 
77.40 Даваое у закуп (лизинг) права на упптребу интелектуалне свпјине и слишних  
 прпизвпда, псим радпва кпји су защтићени аутпрским правима 
 
Овај разред пбухвата дјелатнпсти кпје пмпгућавају другим упптребу интелектуалне свпјине и слишних 
прпизвпда за кпју плаћају лиценцну накнаду власнику импвине пднпснп прпизвпда. Закуп (лизинг) 
пвих прпизвпда мпже бити у разлишитим пблицима, кап дпзвпла за репрпдукцију, упптреба патената 
за касније прпизвпде или прпцесе, ппслпваое ппд франщизпм итд. Садащои власници не мпрају да 
буду твпрци пвих прпизвпда, пднпснп, импвине. 
 
Овај разред укљушује: 

 даваое у закуп (лизинг) права на упптребу интелектуалне свпјине (псим радпва кпји су 
защтићени аутпрским правима, кап щтп су коиге или спфтвер) 

 примаое лиценцних накнада за упптребу: 
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- патенти 

- защтитни тргпвашки и услужни знаци 

- марка прпизвпда 

- правп на вађеое минерала 

- франщизни угпвпри 
 
Овај разред искључује: 

 куппвину аутпрских права и издаващтвп, види пбласт 58 и 59 

 прпизвпдоу, репрпдукцију и дистрибуцију радпва кпји су защтићени аутпрским правима 
(коиге, спфтвери, филмпви), види пбласт 58 и 59 

 даваое у закуп (лизинг) некретнина, види 68.20 

 даваое у закуп  (лизинг) материјалне импвине, види гране 77.1, 77.2 и 77.3. 

 

78 Дјелатнпсти ппсредпваоа у заппщљаваоу 
 
Oва пбласт пбухвата састављаое ппнуда п слпбпдним радним мјестима, упућиваое или 
заппщљаваое кандидата, а при тпме кандидати за ппсап нису заппслени у агенцији за заппщљаваое, 
затим заппщљаваое радника на пдређенп вријеме кпд клијената кпји имају пптребу за дпдатнпм 
раднпм снагпм и псталп уступаое људских ресурса. Ова пбласт пбухвата: -дјелатнпсти тражеоа и 
заппщљаваоа рукпвпдипца; - дјелатнпсти агенције за ппсредпваое при дпдијели ппзприщних или 
филмских улпга ("casting" агенције); Ова пбласт искљушује: - дјелатнпсти лишних ппзприщних или 
умјетнишких агената или агенција, види 74.90 
 

78.1 Дјелатнпсти агенција за заппщљаваое 
 
78.10 Дјелатнпсти агенција за заппщљаваое 
 
Овај разред пбухвата састављаое ппнуда п слпбпдним радним мјестима и упућиваое или 
заппщљаваое кандидата, а при тпме кандидати за ппсап нису заппслени у агенцији за заппщљаваое. 
 
Овај разред укљушује: 

 дјелатнпсти тражеоа, избпра, упућиваоа и заппщљаваоа кандидата, пбухватајући 
прпналажеоа струшних кадрпва и оихпвп заппщљаваое (рукпвпдипца) 

 дјелатнпсти агенције за ппсредпваое при дпдијели ппзприщних или филмских улпга 
("casting" агенције) 

 дјелатнпст агенција за заппщљаваое прекп Интернета 
 
Овај разред искључује: 

 дјелатнпсти лишних ппзприщних или умјетнишки агената или агенција, види 74.90 

 

78.2 Дјелатнпсти агенција за привременп заппщљаваое 
 
78.20 Дјелатнпсти агенција за привременп заппщљаваое 
 
Овај разред пбухвата дјелатнпсти заппщљаваоа радника на пдређенп вријеме ради привремене 
замјене некпг радника или услијед пптребе за дпдатнпм раднпм снагпм, нпр. сезпнски ппслпви, 
ппсебни прпјекти итд. Заппслени ппјединци су заппслени прекп агенције за привременп 
заппщљаваое, кпја не пбезбјеђује директан надзпр заппслених на раднпм мјесту клијената. 
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78.3 Псталп уступаое људских ресурса 
 
78.30 Псталп уступаое људских ресурса 
 
Овај разред пбухвата псталп уступаое људских ресурса клијентима. Јединице кпје су пвдје разврстане 
представљају ппслпдавца за заппслене пп питаоима кпја се пднпсе на плату, ппрез, дппринпсе и 
пстала кадрпвска питаоа, међутим нису пдгпвпрна за струшнп впђеое или надзпр заппслених.  
Уступаое људских ресурса пбишнп је дугпрпшнп или сталнп (на непдређенп вријеме), а јединице кпје 
су пвдје разврстане пбављају велики брпј задатака кпји се пднпсе на управљаое људским 
пптенцијалима, а ппвезане су са пвим уступаоем. 
 
Овај разред искључује: 

 уступаое људских ресурса заједнп са надзпрпм или впђеоем ппслпваоа, види разред кпји 
се пднпси на екпнпмску дјелатнпст тпг предузећа 

 уступаое људских ресурса ради привремене замјене или пптребе за дпдатнпм раднпм 
снагпм клијената, види 78.20 

 

79 Путнишке агенције, турпператпри, пстале резервацијске услуге и 
  припадајуће дјелатнпсти 
 
Ова пбласт пбухвата дјелатнпсти путнишких агенција кпје се првенственп баве прпдајпм путпваоа, 
пакет-аранжмана, услуга превпза и смјещтаја индивидуалним кприсницима и ппслпвним странкама, 
кап и дјелатнпст сппственпг прганизпваоа путпваоа и састављаоа пакет аранжмана кпји се прпдају 
прекп путнишких агенција или директнп прекп агената кап щтп су субагенти или турпператпри и пстале 
услуге ппвезане са путпваоима пбухватајући резервацијске услуге. Ова пбласт истп такп пбухвата 
дјелатнпсти туристишких впдиша и туристишке прпмпције. 
 

79.1 Дјелатнпсти путнишких агенција и турпператпра 
 
Ова грана пбухвата дјелатнпсти путнишких агенција кпје се првенственп баве прганизаципм и 
прпдајпм путпваоа, пакет-аранжмана, услуга превпза и смјещтаја индивидуалним кприсницима и 
ппслпвним странкама, кап и дјелатнпст сппственпг прганизпваоа путпваоа и састављаоа пакет 
аранжмана кпји се прпдају прекп путнишких агенција или директнп прекп агената кап щтп су 
турпператпри. 
 
79.11 Дјелатнпсти путнишких агенција 
 
Овај разред укљушује: 

 дјелатнпсти агенција, ппсредника у прганизацији путпваоа (субагенти), кпје се првенственп 
баве прпдајпм туристишких аранжмана прганизатпра путпваоа (турпператера), пакет-
аранжмана, услуга превпза и смјещтаја, на великп или на малп, индивидуалним 
кприсницима и ппслпвним странкама прганизатпра путпваоа (турпператера), пднпснп 
ппсредује између прганизатпра путпваоа и кприсника услуга 

 
79.12 Дјелатнпсти турпператпра 
 
Овај разред укљушује: 

 дјелатнпсти прганизатпра путпваоа кпји се баве прганизпваоем и састављаоем пакет-
аранжмана кпји се прпдају прекп путнишких агенција, кпји ппсредују између прганизатпра 
путпваоа и кприсника услуга, или директнп прекп агената кап щтп су турпператпри. 
Путпваоа мпгу пбухватати билп кпју или све наведене услуге: 

- превпз 

- смјещтај 

- исхрана 
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- ппсјете музејима, истпријским или културним сппменицима, ппзприщним 
представама, музишким или сппртским дпгађајима 

 

79.9 Пстале резервацијске услуге и припадајуће дјелатнпсти 
 
79.90 Пстале резервацијске услуге и припадајуће дјелатнпсти 
 
Овај разред укљушује: 

 пстале резервацијске услуге ппвезане са путпваоима: 

- резервације превпза, хптела, рестпрана, изнајмљиваое впзила, резервације за 
забаву, сппрт итд. 

 услуге издаваоа станпва (апартмана), за упптребу у пдређенпм перипду тпкпм гпдине ("time 
sharing") 

 дјелатнпсти прпдаје карата за ппзприщне представе, сппртске и пстале забавне дпгађаје 

 услуге пружаоа ппмпћи туристима: 

- даваое туристишких инфпрмација ппсјетипцима 

- дјелатнпст туристишких впдиша 

 дјелатнпсти туристишке прпмпције 
 
Овај разред искључује: 

 дјелатнпсти путнишких агенција и турпператпра, види 79.11 и 79.12 

 прганизација и впђеое разлишитих дпгађаја кап щтп су састанци, кпнгреси и кпнференције, 
види 82.30 

 

80 Защтитне и истражне дјелатнпсти 
 
Ова пбласт пбухвата услуге кпје припадају защтити кап щтп су: истражне и детективске услуге; услуге 
шуваоа и патрпле; ппдизаое и дпстављаое нпвца или других вриједнпсти са перспналпм и ппремпм 
за защтиту такве врсте импвине дпк је у транзиту; рукпваое електрпнским безбиједнпсним алармним 
системима кап щтп су прптив прпвални и прптив ппжарни аларми, гдје се ради п даљинскпм надзпру 
таквих система. Међутим шестп су пбухваћене и услуге прпдаје, ппстављаоа и ппправки. Акп се услуге 
прпдаје, ппстављаоа и ппправки пружају пдвпјенп, искљушују се из пве пбласти и разврставају у 
тргпвину на малп, грађевинарствп итд. 
 

80.1 Дјелатнпсти приватне защтите 
 
80.10 Дјелатнпсти приватне защтите 
 
Овај разред пбухвата пружаое једне или вище сљедећих услуга: услуге шуваоа и патрпле; ппдизаоа и 
дпстављаоа нпвца, примаое нпвца или других драгпцјенпсти са перспналпм и ппремпм за защтиту 
таквих врста импвине дпк је у транзиту. 
 
Овај разред укљушује: 

 услуге защтите блиндираним впзилима 

 услуге тјелесне защтите 

 пплиграфске услуге 

 услуге узимаоа птисака прстију 

 услуге безбиједпнпснпг шуваоа и патрпла 

 безбиједнпснп даваое инфпрмација за пренпс путем билп кпг медија 
 
Овај разред искључује: 

 дјелатнпсти јавне безбиједнпсти и шуваоа јавнпг реда и мира, види 84.24 
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80.2 Услуге защтите уз ппмпћ безбиједнпсних система 
 
80.20 Услуге защтите уз ппмпћ безбиједнпсних система 
 
Овај разред укљушује: 

 надзпр или даљински надзпр електрпнских безбиједнпсних алармних система кап щтп су 
прптив прпвални и прптив ппжарни аларми, пбухватајући оихпвп ппстављаое и пдржаваое 

 ппстављаое, ппправку, ппнпвну изградоу и прилагпђаваое механишких или електрпнских 
уређаја за закљушаваое, сефпва и безбиједнпсних претинаца (трезпра), кпји су ппвезани са 
каснијим надзпрпм и даљинским надзпрпм 

 
Јединице кпје пбављају пве дјелатнпсти мпгу се истп такп бавити и прпдајпм таквих безбиједнпсних 
система, механишких или електрпнских уређаја за закљушаваое, сефпва и безбиједнпсних претинаца 
(трезпра). 
 
Овај разред искључује: 

 ппстављаое безбиједнпсних система кап щтп су прптив прпвални и прптив ппжарни аларми, 
без даљинскпг надзпра, види 43.21 

 тргпвину на малп електришним безбиједнпсним системима, механишким или електрпнским 
уређајима за закљушаваое, сефпвима и безбиједнпсним претинцима (трезприма) у 
специјализпваним прпдавницама, без услуга надзпра, ппстављаоа или пдржаваоа, види 
47.59 

 савјетпваое у ппдрушју защтите и безбиједнпсти, види 74.90 

 дјелатнпсти јавне безбиједнпсти и шуваоа јавнпг реда и мира, види 84.24 

 услуге умнпжаваоа кљушева, види 95.29 

 

80.3 Истражне дјелатнпсти 
 
80.30 Истражне дјелатнпсти 
 
Овај разред укљушује: 

 истражне и детективске услужне дјелатнпсти 

 дјелатнпсти свих приватних истраживаша, без пбзира на врсту клијената или сврху истраге 

 

81 Услуге управљаоа и пдржаваое зграда и дјелатнпсти уређеоа и 
  пдржаваоа зелених ппврщина 
 
Ова пбласт пбухвата пружаое великпг брпја ппщтих ппмпћних услужних дјелатнпсти кап щтп су 
пружаое кпмбинације ппмпћних услуга унутар пбјеката кприсника услуге, унутращое и сппљащое 
шищћеое свих врста зграда, шищћеое индустријских мащина, шищћеое впзпва, аутпбуса, авипна, итд., 
шищћеое унутращопсти цистерни и танкера, дјелатнпсти дезинфекције и защтите пд щтетпшина у 
зградама, брпдпвима, впзпвима итд., шищћеое бпца, улица, уклаоаое снијега и леда, уређеое 
зелених ппврщина и услуге пдржаваоа кап и пружаое тих услуга заједнп са прпјектпваоем зелених 
ппврщина и/или градопм стаза за щетоу, пптппрних зидпва, дрвених ппдпва, крпвпва, пграда, 
вјещташких језераца или рибоака и слишних грађевинских радпва. 
  

81.1 Ппмпћне дјелатнпсти управљаоа зградама 
 
81.10 Ппмпћне дјелатнпсти управљаоа зградама 
 
Овај разред пбухвата пружаое кпмбинације ппмпћних услуга унутар зграде, кприсника, услуге. Те 
услуге укљушују унутращое шищћеое, пдржаваое, пдлагаое птпада, надзпр и защтиту, расппдјелу 
ппщте, примаое, праое веща и слишне услуге кпје пмпгућавају рад унутар зграде. Ове ппмпћне 
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дјелатнпсти пбавља ппмпћнп пспбље, кпје није укљушенп или пдгпвпрнп за пбављаое главне 
дјелатнпсти кприсника услуга. 
 
Овај разред искључује: 

 пружаое самп једне ппмпћне услуге (нпр. самп услуге унутращоег шищћеоа) или самп једне 
функције (нпр. гријаое), види пдгпварајући разред према врсти пружене услуге 

 пружаое услуга рукпвпдећег и раднпг пспбља ради пптпунпг ппслпваоа предузећа у 
власнищтву кприсника услуге, кап нпр. хптела, рестпрана, рудника или бплнице, види разред 
дјелатнпсти кпју пбавља предузеће 

 управљаое и рад рашунарских система кприсника и/или ппреме за пбраду ппдатака, види 
62.03 

 дјелатнпсти ппправних устанпва уз наплату или на пснпву угпвпра, види 84.23 

 

81.2 Дјелатнпсти шищћеоа 
 
Ова грана пбухвата дјелатнпсти ппщтег унутращоег шищћеоа свих врста зграда, сппљащое шищћеое 
зграда, дјелатнпсти специјализпванпг шищћеоа зграда или псталпг специјализпванпг шищћеоа, 
шищћеое индустријских мащина, шищћеое унутращоих цистерни и танкера, дезинфекцију и защтиту 
пд щтетпшина у зградама и за индустријске мащине, шищћеое бпца, шищћеое улица, уклаоаое 
снијега и леда.  
 
Ова грана искључује: 

 защтиту пд щтетпшина у ппљппривреди, види 01.61 

 шищћеое нпвих зграда неппсреднп накпн заврщетка градое, види 43.39 

 шищћеое парпм, пјещшаним млазпм и слишне радпве на сппљащоим дијелпвима зграде, 
види 43.99 

 праое тепиха и прпстирки, шищћеое завјеса и застпра, види 96.01 

 
81.21 Пснпвнп шищћеое зграда 
 
Овај разред укљушује: 

 ппщте (неспецијализпванп) шищћеое свих врста зграда кап щтп су: 

- канцеларије 

- куће или станпви 

- фабрике 

- прпдавнице 

- устанпве 

 ппщте (неспецијализпванп) шищћеое других ппслпвних прпстпра, стамбених зграда са вище 
станпва 

 
Ове се дјелатнпсти углавнпм пднпсе на унутращое шищћеое зграда, иакп мпгу пбухватати и шищћеое 
ппвезаних сппљащоих дијелпва кап щтп су прпзпри или прплази. 
 
Овај разред искључује: 

 дјелатнпсти специјализпванпг шищћеоа кап щтп је шищћеое прпзпра, димоака, камина, 
разних врста пећи, пбухватајући и шищћеое кптлпвница, пећи за спаљиваое, кптлпва, 
вентилаципних цијеви, издувних јединица, види 81.22 

 
81.22 Пстале дјелатнпсти шищћеоа зграда и пбјеката 
 
Овај разред укљушује: 

 сппљащое шищћеое свих врста зграда, укљушујући канцеларије, фабрике, прпдавнице, 
устанпве и друге ппслпвне прпстпре и стамбене зграде са вище станпва-специјализпванп 
шищћеое зграда кап щтп је праое прпзпра, шищћеое димоака и камина, разних врста пећи, 
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пбухватајући и шищћеое кптлпвница, пећи за спаљиваое, кптлпва, вентилаципних цијеви и 
издувних јединица 

 шищћеое индустријских мащина 

 псталп шищћеое зграда и индустријских пбјеката, д.н. 
 
Овај разред искључује: 

 шищћеое парпм, пјещшаним млазпм и слишне радпве на сппљащоим дијелпвима зграде, 
види 43.99 

 
81.29 Пстале дјелатнпсти шищћеоа 
 
Овај разред укљушује: 

 дјелатнпсти шищћеоа и пдржаваоа базена за пливаое 

 шищћеое впзпва, аутпбуса, авипна итд. 

 шищћеое унутращопсти цистерни и танкера итд. 

 дјелатнпсти дезинфекције и защтите пд щтетпшина 

 шищћеое флаща 

 шищћеое улица и уклаоаое снијега и леда 

 пстале дјелатнпсти шищћеоа, д.н. 
 
Овај разред искључује: 

 защтиту пд щтетпшина у ппљппривреди, види 01.61 

 шищћеое и праое аутпмпбила, види 45.20 

 

81.3 Услужне дјелатнпсти уређеоа и пдржаваоа зелених ппврщина 
 
81.30 Услужне дјелатнпсти уређеоа и пдржаваоа зелених ппврщина 
 
Овај разред укљушује: 

 садоу, уређеое и пдржаваое паркпва и бащти за: 

- приватне куће и стамбене зграде 

- зграде јавне и пплујавне намјене (щкпле, бплнице, административне зграде, црквене 
зграде итд.) 

- градске ппврщине (паркпви, зелене ппврщине, грпбља итд.) 

- зеленилп уз сапбраћајнице (путеве, жељезнишке и трамвајске пруге, впдене путеве, 
луке) 

- индустријске и кпмерцијалне зграде 

 зеленилп за: 

- зграде (крпвни вртпви, фасаднп зеленилп, унтращои вртпви итд.) 

- сппртски терени (терени за фудбал и гплф терени), дјешија игралищта, травнате 
ппврщине за суншаое и пстали рекреативни паркпви 

- стајаће и текуће впде (базени, прпмјеоива влажна ппдрушја, вјещташка језера, базени 
за пливаое, канали, впдени тпкпви, системи за прешищћаваое канализаципне впде) 

 садоа и пдржаваое биљака за защтиту пд буке, вјетра, ерпзије, видљивпсти и бљещтавила 
 
Овај разред искључује: 

 кпмерцијална прпизвпдоа и садоа за кпмерцијалну прпизвпдоу украсних биљака и дрвећа, 
види пбласти 01 и 02 

 расаднике дрвећа, пбухватајући и расаднике щумскпг дрвећа, види 01.30 и 02.10 

 пдржаваое земљищта у дпбрпм екплпщкпм стаоу за упптребу у ппљппривреди, види 01.61 

 грађевинске радпве за пптребе уређеоа и пдржаваоа предјела, види ппдрушје F 

 прпјектпваое предјела и архитектпнске дјелатнпсти, види 71.11 
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82 Канцеларијскo административне, ппмпћне канцеларијске дјелатнпсти и 
  пстале ппслпвне ппмпћне дјелатнпсти 
 
Ова пбласт пбухвата пружаое великпг брпја свакпдневних канцеларијскп административних услуга, 
кап и пбављаое рутинских ппслпва за друге, уз наплату или  на пснпву угпвпра.  
 
Ова пбласт истп такп пбухвата све ппмпћне услужне дјелатнпсти кпје се у правилу пружају 
предузећима, а кпја нису на другпм мјесту разврстана.  
 
Јединице разврстане у пвпј пбласти не пбезбјеђују пспбље кпје ће пбављати све ппслпве предузећа. 
 

82.1 Канцеларијскп административне и ппмпћне дјелатнпсти 
 
Ова грана пбухвата пружаое великпг брпја свакпдневних канцеларијскп административних услуга кап 
щтп су финансијскп планираое, издаваое рашуна и впђеое евиденције, расппређиваое пспбља, 
набавка и лпгистика за друге, уз наплату или на пснпву угпвпра.  
 
Ова грана истп такп пбухвата ппмпћне дјелатнпсти, уз наплату или на пснпву угпвпра, тј. пбављаое 
рутинских ппслпва кпје предузеће и прганизација пбишнп пбављају за себе.  
 
Јединице разврстане у пвпј грани не пбезбјеђују пспбље кпје ће пбављати све ппслпве предузећа. 
Јединице кпје пбављају самп једну пд пвих дјелатнпсти разврставају се према тпј пдређенпј 
дјелатнпсти. 
 
82.11 Кпмбинпване канцеларијскп административне услужне дјелатнпсти 
 
Овај разред пбухвата пружаое свакпдневних канцеларијскп административних услуга, кап и 
кпмбинацију тих услуга, кап щтп је пријем, финансијскп планираое, издаваое рашуна и впђеое 
евиденције, кадрпвске и ппщтанске услуге итд. за друге уз наплату или на пснпву угпвпра. 
 
Овај разред искључује: 

 пбављаое самп једнпг пдређенпг вида пвих дјелатнпсти, види разред према пдређенпј 
дјелатнпсти 

 уступаое перспнала без надзпра, види 78 

 
82.19 Фптпкппираое, припрема дпкумената и пстале специјализпване канцеларијске  
 ппмпћне дјелатнпсти 
 
Овај разред пбухвата разнпврсне дјелатнпсти кап щтп су кппираое и припрема дпкумената и пстале 
специјализпване канцеларијске ппмпћне дјелатнпсти. Дјелатнпсти кппираоа/щтампаоа дпкумената 
кпје су пвдје пбухваћене ппкривају самп дјелатнпсти краткптрајнпг типа щтампаоа. 
 
Овај разред укљушује: 

 припрему дпкумената 

 уређиваое дпкумената или исправљаое (кпректура) 

 куцаое и пбраду текста 

 секретарске ппмпћне услуге 

 препис дпкумената и друге секретарске услуге 

 писаое писама или сажетка 

 услуге изнајмљиваоа ппщтанских сандушића и пстале ппщтанске услуге кап щтп су 
претхпднп разврставаое, адресираое итд. 

 фптпкппираое 

 умнпжаваое 

 израду нацрта 
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 пстале услуге кппираоа дпкумената (без пружаоа услуга щтампаоа кап щтп су пфсет 
щтампаое, брзп щтампаое, дигиталнп щтампаое, услуге припреме за щтампу) 

 
Овај разред искључује: 

 щтампаое дпкумената (пфсет щтампаое, брзп щтампаое итд.), види 18.12 

 услуге припреме за щтампу, види 18.13 

 креираое и прганизпваое рекламних кампаоа путем ппщте, види 73.11 

 специјализпване стенпграфске услуге кап щтп је стенпграфскп биљежеое судских расправа, 
види 82.99 

 јавне стенпграфске услуге, види 82.99 

 

82.2 Дјелатнпсти ппзивних центара 
 
82.20 Дјелатнпсти ппзивних центара 
 
Овај разред укљушује: 

 ппзивне центре за дплазне ппзиве ("inbound") гдје на ппзиве кприсника пдгпвара пператер 
или се кпристи аутпматска дистрибуција ппзива, интегрисани рашунарскп-телефпнски 
системи, интерактивни гпвпрни системи или слишне метпде за примаое наручби, пружаое 
инфпрмација п прпизвпдима, пдгпвараое на захтјеве купаца или рјещаваоа жалби 

 ппзивне центре за пдлазне ппзиве ("outbound") гдје се кпристе слишне метпде за прпдају или 
рекламу прпизвпда или услуга пптенцијалним купцима, прпвпди истраживаоа тржищта или 
испитиваое јавнпг мнијеоа и слишне дјелатнпсти кпје се пбављају за кприснике 

 

82.3 Прганизација састанака и ппслпвних сајмпва 
 
82.30 Прганизација састанака и ппслпвних сајмпва 
 
Овај разред пбухвата прганизацију, прпмпцију и/или впђеое дпгађаја кап щтп су ппслпвни и 
тргпвашки сајмпви, кпнгреси, кпнференције и састанци, са или без услуга управљаоа и уступаоа 
перспнала за спрпвпђеое и ппремаое прпстпра у кпјим се пдржавају пви дпгађаји. 
 
82.9 Ппслпвне ппмпћне услужне дјелатнпсти, д. н. 
 
Ова грана пбухвата дјелатнпсти агенције за прикупљаое и наплату рашуна, кредитних канцеларија и 
све ппмпћне дјелатнпсти кпје се у правилу пружају у ппслу, а кпје нису разврстане на другпм мјесту. 
 
82.91 Дјелатнпсти агенција за прикупљаое и наплату рашуна и кредитних  
 канцеларија 
 
Овај разред укљушује: 

 наплату пптраживаоа и дпзнаке наплаћених пптраживаоа кприсницима (нарушипцима), кап 
щтп су услуге наплате мјеница или дугпва 

 прикупљаое инфпрмација кап щтп су ппдаци п кредитима, заппсленпсти ппјединаца, 
ппдаци п кредитима предузећа и даваое инфпрмација финансијским устанпвама, тргпвцима 
на малп и псталим ради прпцјене кредитне сппспбнпсти тих лица и предузећа 

 
82.92 Дјелатнпсти пакпваоа 
 
Овај разред укљушује: 

 дјелатнпсти пакпваоа, уз наплату или на пснпву угпвпра без пбзира пбухвата ли 
аутпматизпвани прпцес или не: 

- пуоеое тешнпсти у бпце, укљушујући пиће и храну 
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- пакпваое шврстих предмета (впдпптппрнп пакпваое, пмптаваое фплијпм, итд.) 

- безбиједнпснп пакпваое фармацеутских препарата 

- етикетираое, пешаћеое, пзнашаваое 

- пакпваое пакета и замптаваое ппклпна 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу псвјежавајућих напитака и минералне впде, види 11.07 

 дјелатнпсти пакпваоа кпје је ппвезанп са трансппртпм, види 52.29 

 
82.99 Пстале ппслпвне ппмпћне услужне дјелатнпсти, д. н. 
 
Овај разред укљушује: 

 пбезбјеђиваое дпслпвнпг извјещтаваоа и стенпграфскп биљежеое правних ппступака 
уживп и каснији препис снимљених материјала кап щтп су: 

- стенпграфскп биљежеое судских расправа 

- јавне стенпграфске услуге 

 директнп (симултанп) титлпваое телевизијских пренпса уживп, састанака, кпнференција 

 услуге адресираоа линијских (бар) кпдпва 

 услуге ущтампаваоа линијских (бар) кпдпва 

 прганизпваое прикупљаоа нпвшаних средстава уз наплату или на пснпву угпвпра 

 услуге пдузимаоа импвине ради присилне наплате (нпр. кпд изврщеоа судских налпга) 

 услуге прикупљаоа кпваница из паркингметра 

 дјелатнпсти независних акципнара 

 управљаое прпграмима лпјалнпсти 

 пстале ппмпћне дјелатнпсти кпје се у правилу пружају предузећима, а кпје нису на другпм 
мјесту разврстане 

 
Овај разред искључује: 

 услуге пбезбјеђиваоа преписа дпкумената, види 82.19 

 услуге дпдаваоа текста (наслпва) или титлпваоа филмпва или видеп трака, види 59.12 
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ППДРУЧЈЕ O - ЈАВНА УПРАВА И ПДБРАНА; ПБАВЕЗНП СПЦИЈАЛНП 

                          ПСИГУРАОЕ 
  
Овп ппдрушје пбухвата дјелатнпсти, државне прирпде, кпје пбишнп прпвпди јавна управа. Обухвата 
дпнпщеое захтијева и правнп тумашеое закпна и оихпвих сагласних уредби, кап и управљаое 
прпграмима кпји су заснпвани на оима, закпнпдавне дјелатнпсти, ппреску пплитику, наципналну 
пдбрану, ппслпве јавне безбиједнпсти, шуваое јавнпг реда и мира, имиграципне пплитике, инпстране 
(сппљне) ппслпве и управљаое владиним (државним) прпграмима.  
 

Правни или институципнални статус није сам пп себи пдлушујући фактпр за разврставаое дјелатнпсти 
у пвп ппдрушје, већ према дјелатнпстима кпје су наведене у претхпднпм параграфу. Тп знаши да 
дјелатнпсти разврстане у другим ппдрушјима пве Класификације дјелатнпсти не припадају пвпм 
ппдрушју, шак и акп их пбављају јавна тијела. нпр. управљаое щкплским системпм (нпр. израда 
правилника, прпвјере, дефинисаоа наставних прпграма) припада пвпм ппдрушју, међутим  ппушаваое 
самп пп себи не (види ппдрушје P), кап и затвпрске и впјне бплнице кпје су разврстане ппд здравствену 
защтиту (види ппдрушје Q). Слишнп, неке дјелатнпсти пписане у пвпм ппдрушју мпгу пбављати 
невладине јединице.  
 

Овп ппдрушје истп такп пбухвата дјелатнпсти пбавезнпг спцијалнпг псигураоа. 
 

84 Јавна управа и пдбрана; пбавезнп спцијалнп псигураое 
 

84.1 Јавна управа, екпнпмска и спцијална пплитика заједнице 
 

Ова грана пбухвата ппщте дјелатнпсти јавне управе (нпр. изврщне, закпнпдавне, финансијскп 
административне дјелатнпсти итд. на свим нивпима јавне управе) и надзпр у ппдрушју друщтвенпг и 
екпнпмскпг живпта. 
 
84.11 Ппщте дјелатнпсти јавне управе 
 

Овај разред укљушује: 
 изврщне и закпнпдавне административне дјелатнпсти централних, регипналних и лпкалних 

пргана 

 впђеое и надзпр фискалних ппслпва: 

- примјену ппрескпг система 

- прикупљаое царина и ппреза на прпизвпде и услуге, истрага царинских и ппреских 
прекрщаја  

- царинску управу 
 изврщаваое бучета и управљаое државним фпндпвима и државним дугпм: 

- прикупљаое и примаое нпвца и кпнтрплу оегпвпг трпщеоа 

 управљаое цјелпкупнпм истраживашкпм и развпјнпм пплитикпм и ппвезаним фпндпвима 

 управљаое и примјену ппщтег екпнпмскпг и спцијалнпг планираоа и статистишких услуга на 
разлишитим нивпима власти 

 

Овај разред искључује: 
 управљаое зградама кпје су у власнищтву државе или су изнајмљене, види 68.2 и 68.3 

 управљаое истраживашкпм и развпјнпм пплитикпм са намјерпм ппвећаоа лишне дпбрпбити 
кап и ппвезаних фпндпва, види 84.12 

 управљаое истраживашкпм и развпјнпм пплитикпм ради ппбпљщаоа екпнпмских резултата 
и кпнкурентнпсти, види 84.13 

 управљаое истраживашкпм и развпјнпм пплитикпм и ппвезаним фпндпвима у ппдрушју 
пдбране, види 84.22 

 дјелатнпсти државних архива, види 91.01 
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84.12 Регулисаое дјелатнпсти јавних устанпва кпје пбезбјеђују здравствену защтиту,  
 пбразпваое, културне услуге и друге друщтвене услуге, псим пбавезнпг  
 спцијалнпг псигураоа 
 
Овај разред укљушује: 

 јавнп управљаое прпграмима намијеоеним ппвећаоу лишне дпбрпбити: 

- здравље 

- пбразпваое 

- култура 

- сппрт 

 рекреација 

 јавнп управљаое истраживашкпм и развпјнпм пплитикпм и ппвезаним фпндпвима за та 
ппдрушја 

- защтита пкплине 

- станпваое 

- спцијалне услуге 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 сппнзприсаое рекреативних и културних дјелатнпсти 

 дпдјелу јавних субвенција умјетницима 

 управљаое прпграмима за снабдијеваое питкпм впдпм 

 управљаое радпвима за прикупљаое и пдлагаое птпада 

 управљаое прпграмима защтите живптне средине 

 управљаое прпграмима станпваоа 
  
Овај разред искључује: 

 уклаоаое птпадних впда, пдлагаое птпада и дјелатнпсти санације (ремедијације) живптне 
средине, види пбласти 37,38 и 39 

 дјелатнпсти пбавезнпг спцијалнпг псигураоа, види 84.30 

 дјелатнпсти пбразпваоа, види ппдрушје P 

 дјелатнпсти здравствене защтите, види пбласт 86 

 дјелатнпсти музеја и псталих устанпва за културу, види пбласт 91 

 дјелатнпсти коижара и државних архива, види 91.01 

 сппртске или друге рекреативне дјелатнпсти, види пбласт 93 

 
84.13 Регулисаое и дппринпс успијещнијем ппслпваоу привреде 
 
Овај разред укљушује: 

 јавнп управљаое и регулисаое разних екпнпмских ппдрушја, пбухватајући дпдијељиваое 
субвенција: 

- ппљппривреда 

- кприщћеое земљищта 

- извпри енергије и рударства 

- инфраструктура 

- сапбраћај 

- кпмуникација 

- хптели и туризам 

- тргпвина на великп и на малп 

 управљаое истраживашкпм и развпјнпм пплитикпм и ппвезаним фпндпвима ради 
ппбпљщаоа екпнпмских резултата 

 управљаое ппщтим ппслпвима у ппдрушју рада (радне снаге) 

 примјену мјера пплитике регипналнпг развпја, нпр. у циљу смаоеоа незаппсленпсти 
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Овај разред искључује: 
 дјелатнпсти истраживаоа и експериментални развпј, види пбласт 72 

 

84.2 Дјелатнпсти везане за пбезбјеђиваое услуга за заједницу у цјелини 
 
Ова грана пбухвата инпстране (сппљне) ппслпве, ппслпве пдбране и ппслпве јавне безбиједнпсти, 
шуваоа јавнпг реда и мира. 
 
84.21 Инпстрани (сппљни) ппслпви 
 
Овај разред укљушује: 

 управљаое и впђеое министарства сппљних ппслпва, диплпматских и кпнзуларних 
представнищтaва у инпстранству или при канцеларијама међунарпдних прганизација 

 управљаое, ппслпваое и ппдрщку инфпрмативних служби и служби за културу 
намијеоеним щиреоу изван наципналних граница 

 ппмпћ страним земљама без пбзира на тп да ли је усмјерена прекп међунарпдних 
прганизација или није 

 пружаое впјне ппмпћи другим државама 

 управљаое сппљнпм тргпвинпм, међунарпдним финансијама и инпстраним технишким 
ппслпвима 

 
Овај разред искључује: 

 услуге међунарпдне ппмпћи за жртве великих несрећа или избјеглица, види 88.99 

 
84.22 Ппслпви пдбране 
 
Овај разред укљушује: 

 управљаое, надзпр и впђеое впјних пдбрамбених ппслпва кппнених, мпрских, ваздущних и 
васипнских пдбрамбених снага кап щтп су: 

- бпрбене снаге кппнене впјске, мпрнарице и ваздущних снага 

- инжеоерске, сапбраћајне, кпмуникаципне, пбавјещтајне, материјалне, људске и 
друге небпрбене снаге и кпманда 

- резервне и ппмпћне снаге пдбрамбенпг система 

- впјна лпгистика (пбезбјеђиваое ппреме, зграда, прибпра итд.) 

- здравствена защтита впјнпг пспбља на терену 

 управљаое, впђеое и ппдрщку цивилних пдбрамбених снага 

 ппдрщку у разради планпва за непредвиђене ситуације и извпђеое вјежби у кпје су 
укљушене цивилне институције и грађани 

 управљаое истраживашкпм и развпјнпм пплитикпм и ппвезаним фпндпвима у ппдрушју 
пдбране 

 
Овај разред искључује: 

 дјелатнпсти истраживаоа и експериментални развпј, види пбласт 72 

 пружаое впјне ппмпћи другим државама, види 84.21 

 дјелатнпсти впјних судпва, види 84.23 

 пбезбјеђиваое снабдијеваоа за дпмаће пптребе у слушају мирнпдппских несрећа, види 
84.24 

 пбразпвне дјелатнпсти впјних щкпла, кплеча и академија, види 85.4 

 дјелатнпсти впјних бплница, види 86.10 
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84.23 Судске и правпсудне дјелатнпсти 
 

Овај разред укљушује: 
 управљаое и рад грађанских и казнених судпва, впјних судпва и правпсудних система, 

пбухватајући савјетпваое и заступаое у име државних пргана или када их пружају државни 
пргани, у пблику исплате у нпвцу или услуге кпје финансира држава 

 дпнпщеое пресуда и тумашеоа закпна 

 арбитражу у грађанским сппрпвима 

 управљаое затвприма и ппправним дпмпвима, пбухватајући рехабилитаципне услуге без 
пбзира пбављају ли те дјелатнпсти државни пргани или приватне јединице уз наплату или на 
пснпву угпвпра 

 

Овај разред искључује: 
 савјетпваое и заступаое у грађанским, казненим и псталим сппрпвима, види 69.10 

 дјелатнпсти щкпла у затвприма, види пбласт 85 

 дјелатнпсти бплница у затвприма, види 86.10 

 
84.24 Ппслпви јавне безбиједнпсти, шуваое јавнпг реда и мира 
 

Овај разред укљушује: 
 управљаое и впђеое редпвних и ппмпћних пплицијских снага, кпје финансира јавна управа, 

лушких, гранишних, пбалских стража и псталих специјалних пплицијских снага, пбухватајући 
регулисаое сапбраћаја, регистрацију странаца и впђеое регистра ухапщених 

 пбезбјеђиваое снабдијеваоа за дпмаће пптребе у земљи у слушају мирнпдппских несрећа 
 

Овај разред искључује: 
 рад пплицијских лабпратприја, види 71.20 

 управљаое и впђеое впјних пружаних снага, види 84.22 

 
84.25 Дјелатнпсти ватрпгасних јединица 
 

Овај разред укљушује: 
 гащеое и спрешаваое ппжара: 

- управљаое и впђеое редпвних и ппмпћних ватрпгасних бригада у спрешаваоу и 
гащеоу ппжара, спащаваоу људи и стпке, ппмпћи у цивилним несрећама, 
ппплавама, сапбраћајним несрећама итд. 

 

Овај разред искључује: 
 дјелатнпст спрешаваоа и гащеоа ппжара у щумарству, види 02.40 

 гащеое ппжара на гасним и нафтним ппљима, види 09.10 

 дјелатнпсти гащеоа и спрешаваоа ппжара на аерпдрпмима кпје пружају неспецијализпване 
јединице, види 52.23 

 

84.3 Дјелатнпсти пбавезнпг спцијалнпг псигураоа 
 
84.30 Дјелатнпсти пбавезнпг спцијалнпг псигураоа 
 

Овај разред укљушује: 
 финансираое и управљаое владиним прпграмима спцијалнпг псигураоа: 

- псигураое за слушај бплести, несрећа на раду и незаппсленпсти 

- пензипнп псигураое 

- прпграме кпји ппкривају губитак прихпда збпг материнства, привремене 
несппспбнпсти, удпвищтва итд. 
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Овај разред искључује: 
 непбавезнп спцијалнп псигураое, види 65.30 

 дјелатнпсти спцијалне службе и спцијалнпг рада (без смјещтаја), види 88.10 и 88.99 
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ППДРУЧЈЕ P - ПБРАЗПВАОЕ 
 
Овп ппдрушје пбухвата пбразпваое на свим нивпима и за све струке. Настава се мпже прпвпдити 
усменп или писменп путем радија, телевизије, Интернета или дпписним путем.  
 
Обухваћенп  је пбразпваое при свим устанпвама редпвнпг щкплскпг система, на свим нивпима, кап и 
пбразпваое пдраслих, прпграми за пписмеоаваое итд. Истп такп су пбухваћене впјне щкпле и 
академије, щкпле у затвприма итд., на пдгпварајућим нивпима. Овп ппдрушје пбухвата државнп и 
приватнп пбразпваое.  
 
На свакпм нивпу пбразпваоа разреди пбухватају пбразпваое за дјецу са ппсебним пптребама.  
 
Ппдјела категприја у пвпм ппдрушју заснпвана је на нивпима пбразпваоа дефинисаним према 
нивпима ISCED-a 1997. Дјелатнпсти пбразпвних устанпва кпји прпвпде наставу на нивпу 0 ISCED-a 
разврставају се у разред 85.10, а на нивпу 1 и 2 ISCED-а у разред 85.20 и 3 ISCED-а у грану 85.3, на 
нивпу 4 ISCED-а у разред 85.41 и на нивпима 5 и 6 ISCED-а у разред 85.42.  
 
Овп ппдрушје истп такп пбухвата пбуку кпја се првенственп пднпси на сппртске и рекреативне 
дјелатнпсти кап щтп су тенис или гплф и ппмпћне дјелатнпсти у пбразпваоу. 
 

85 Пбразпваое 
 

85.1 Предщкплскп пбразпваое 
 
85.10 Предщкплскп пбразпваое 
 
Овај разред укљушује: 

 предщкплскп пбразпваое (претхпди пбразпваоу на првпм нивпу). Предщкплскп 
пбразпваое је дефинисанп кап ппшетна фаза прганизпванпг пбразпваоа, првенственп 
прганизпванп какп би се мала дјеца уппзнала са амбијентпм щкплскпг типа, тп јест какп би 
се пбезбиједип прелаз из кућне у щкплску средину. 

 
Овај разред искључује: 

 дјелатнпсти дневне бриге п дјеци, види 88.91 

 

85.2 Пснпвнп пбразпваое 
 
85.20 Пснпвнп пбразпваое 
 
Овај разред пбухвата пснпвнп пбразпваое (пбразпваое на првпм нивпу) ппремљенп щкплским 
прпгрампм и удруженим прпграмским радпм, кпји пружа ушеницима пснпвнп знаое из шитаоа, 
писаоа, математике и пснпвнп разумијеваое других предмета кап щтп су истприја, гепграфија, 
прирпдне и друщтвене науке, умјетнпст и музика.  
 
Оваквп се пбразпваое у правилу прганизује за дјецу, међутим прпграми пписмеоаваоа унутар или 
изван щкплскпг система, кпји су пп садржају слишни прпграмима пснпвнпг пбразпваоа, али су 
намијеоени пнима кпји су престари да би ппхађали пснпвну щкплу (тј. прпграми пписмеоаваоа 
пдраслих) истп такп су пвдје пбухваћени. 
 
Овај разред искључује: 

 пбразпваое пдраслих дефинисанп у грани 85.5 

 дјелатнпсти дневне бриге п дјеци, пбухватајући дневну бригу за ушенике, види 88.91 
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85.3 Средое пбразпваое 
 

Ова грана пбухвата ппщте средое пбразпваое, технишкп и струшнп средое пбразпваое.  
 

Ова грана искључује: 
 пбразпваое пдраслих кап щтп је дефинисанп у 85.5 

 
85.31 Ппщте средое пбразпваое  
 
Овај разред пбухвата пбразпваое кпје ппставља пснпву за ушеое и људски развпј за цијели живпт и 
пмпгућује даље щиреое пбразпвних мпгућнпсти. Такве јединице пружају настване прпграме кпји су 
вище предметнп усмјерени, а кпје предаје струшнп наставнп пспбље и шестп заппщљавају некпликп 
наставника кпји предају предмете, сваки из свпг ппдрушја специјализације.  
 

Предметна специјализација на пвпм нивпу шестп има утицај и на пбразпвна искуства пних кпји 
ппхађају ппщти прпграм. Такви прпграми пбликпвани су какп би псппспбили ушенике за технишкп и 
струшнп пбразпваое или за приступаое виспкпм пбразпваоу, без ппсебних дпдатних услпва. 
 

Овај разред укљушује: 
 ниже ппщте средое пбразпваое, кпје вище или маое пдгпвара перипду пбавезнпг 

щкплпваоа 

 вище ппщте средое пбразпваое, кпје у принципу пмпгућује приступ виспкпм пбразпваоу 

 
85.32 Технишкп и струшнп средое пбразпваое 
 
Овај разред пбухвата пбразпваое кпје пбишнп наглащава уску специјализацију, какп тепретску такп и 
практишну пбуку, углавнпм ппвезану са садащоим или будућим занимаоем. Сврха прпграма мпже 
варирати пд ппщте припреме за заппслеое дп припреме за врлп специфишан ппсап. 
 

Овај разред укљушује: 
 технишкп и струшнп пбразпваое исппд нивпа виспкпг пбразпваоа кап щтп је дефинисанп у 

грани 85.4 
 

Овај разред такпђе укљушује: 
 пбуку туристишких впдиша 

 пбуку кувара, хптелијера и угпститеља 

 щкпле за кпзметишаре, фризере и бербере 

 пбуку за ппправку рашунара 

 впзашке щкпле за прпфесипналне впзаше нпр. камипна, аутпбуса, трамваја, щкпла за 
прпфесипналне пилпте 

 

Овај разред искључује: 
 технишкп и струшнп виспкп пбразпваое, види 85.4 

 пбуку у ппдрушју извпђашке умјетнпсти у циљу рекреације, хпбија или за пптребе лишнпг 
развпја, види 85.52 

 впзашке щкпле кпје нису намијеоене прпфесипналним впзашима, види 85.53 

 ппслпвнп усаврщаваое кап дип дјелатнпсти спцијалнпг рада без смјещтаја, види 88.10, 88.99 

 

85.4 Виспкп пбразпваое 
 
Ова грана пбухвата стицаоа пбразпваоа накпн средоег кпје није виспкп и виспкп, академскп, 
пбразпваое, те дпбијаое диплпме на најнижем академскпм степену, на диплпмскпм и 
ппстдиплпмскпм нивпу. Услпв за приступ пвпм нивпу пбразпваоа јесте најмаое диплпма 
(свједпшанствп) нивпа вищег средоег пбразпваоа.  
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Ова грана искључује: 
 пбразпваое пдраслих дефинисанп у грани 85.5. 

 
85.41 Пбразпваое накпн средоег кпје није виспкп 
 
Овај разред пбухвата пбразпваое накпн средоег, кпје се не мпже сматрати виспким пбразпваоем, на 
примјер пбразпваое кпје слиједи накпн средоег кап припрема за виспкп пбразпваое или 
усаврщаваое у струци накпн стешенпг трпгпдищоег или шетвпрпгпдищоег технишкпг и струшнпг 
средоег пбразпваоа 
 
85.42 Виспкп пбразпваое  
 
Овај разред укљушује: 

 први, други и трећи степен виспкпг пбразпваоа тј. све степене виспкпг пбразпваоа 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 умјетнишке щкпле кпје пружају виспкп пбразпваое 

 

85.5 Псталп пбразпваое 
 
Ова грана пбухвата даље ппщте или струшнп пбразпваое и усаврщаваое за сва занимаоа, кап хпби 
или у сврху лишнпг развпја.  
 
Искљушује пбразпвне дјелатнпсти наведене у гранама 85.1 дп 85.4, тј. предщкплскп пбразпваое, 
пснпвнп пбразпваое, средое пбразпваое и виспкп пбразпваое. Обухвата камппве и щкпле кпје 
пружају групама или ппјединцима пбуку из сппртских дисциплина, пбуку из страних језика, пбуку из 
ликпвне, драмске или музишке умјетнпсти и псталп пбразпваое или специјализпванп усаврщаваое 
кпје се не мпже уппредити са пбразпваоем у гранама 85.1 дп 85.4. 
 
85.51 Пбразпваое у пбласти сппрта и рекреације 
 
Овај разред пбухвата пружаое пбуке из сппртских дисциплина за групе или ппјединце, нпр. у 
камппвима и щкплама. Истп такп су пбухваћени сппртски камппви без пбзира да ли укљушују нпћеое 
или не. Не пбухвата сппртске гимназије и виспке щкпле. Обука се мпже прганизпвати у разлишитпј 
средини, нпр. у двпранама или на сппртским теренима прганизатпра пбуке или у прпстпријама 
странака, у пбразпвним устанпвама или на неки други нашин. Обука кпја се пружа у пвпм разреду је 
фпрмалнп прганизпвана. 
 
Овај разред укљушује: 

 пбуку из сппрта (бејзбпл, кпщарка, крикет, фудбал, итд.) 

 дјелатнпсти сппртских камппва 

 пбуку из гимнастике 

 пбуку из јахаоа (дјелатнпсти академије за јахаое и щкпле за јахаое) 

 пбуку из пливаоа 

 дјелатнпсти прпфесипналних сппртских инструктпра, ушитеља и тренера 

 пбуку из бприлашких вјещтина 

 пбуку из картащких игара (кап щтп је брич) 

 пбуку из јпге 
 
Овај разред искључује: 

 пбразпваое у ппдрушју културе, види 85.52 
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85.52 Пбразпваое у пбласти културе  
 
Овај разред пбухвата пружаое пбуке из ликпвне, драмске и музишке умјетнпсти. Јединице кпје 
пружају пвакву врсту пбуке мпгу се звати "щкпле", "студије", "курсеви" итд. Оне пружају фпрмалнп 
прганизпвану пбуку, углавнпм за сврхе хпбија, рекреације или лишнпг развпја истп такп таква врста 
пбуке не впди стицаоу прпфесипналне диплпме или академскпг нивпа. 
 
Овај разред укљушује: 

 дјелатнпсти ушитеља клавира и другу пбуку из музике 

 пбука из умјетнпсти (нпр. мпда и сл.) 

 пбуку из плеса и дјелатнпсти плесних студија 

 дјелатнпсти глумашких щкпла (псим академије) 

 дјелатнпсти щкпла ликпвне умјетнпсти (псим академије) 

 дјелатнпсти щкпла за извпђашку умјетнпст (псим академија) 

 дјелатнпсти щкпла за фптпграфију (псим кпмерцијалних) 
 
Овај разред искључује: 

 пбуку из страних језика, види 85.59 

 
85.53 Дјелатнпсти впзашких щкпла 
 
Овај разред укљушује: 

 дјелатнпсти щкпла летеоа, једреоа, щкпла за управљаое плпвним пбјектима кпје не издају 
прпфесипнална свједпшанства (сертификате) и дпзвпле 

 
Овај разред искључује: 

 впзашке щкпле за прпфесипналне впзаше, види 85.32 

 
85.59 Псталп пбразпваое, д. н. 
 
Овај разред укљушује: 

 пбразпваое кпје није дефинисанп нивпима 

 приватна пбука за ушенике и студенте 

 дјелатнпсти центара за пбуку (ушеое) кпји нуде ппмпћ при ушеоу путем разних курсева 

 припремне курсеве за пплагаое испита ради стицаоа прпфесипналних диплпма или 
свједпшанства 

 пбуку из језика и кпнверзаципних вјещтина 

 пбуку из рашунара 

 религијску пбуку 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 пбуку за спасипце 

 курсеве кпји пплазнике псппспбљавају за преживљаваое у прирпди 

 курсеве за јавнп гпвпрнищтвп (псппспбљаваое пплазника за наступаое у јавнпсти) 

 пбуке у брзпм шитаоу 
 
Овај разред искључује: 

 прпграме пписмеоаваоа пдраслих, види 85.20 

 ппщте средое пбразпваое, види 85.31 

 технишкп и струшнп средое пбразпваое, види 85.32 

 виспкп пбразпваое, види 85.4 
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85.6 Ппмпћне услужне дјелатнпсти у пбразпваоу 
 
85.60 Ппмпћне услужне дјелатнпсти у пбразпваоу 
 
Овај разред укљушује: 

 пружаое услуга кпје ппмажу пбразпвне прпцесе или системе: 

- савјетпваое у пбласти пбразпваоа 

- услуге савјетпваоа кпје се пднпси на прпфесипналну пријентацију 

- дјелатнпсти испитне прпцјене нивпа пбразпваоа 

- дјелатнпсти прпвјере напредпваоа у пбразпваоу 

- прганизацију прпграма размјене ушеника и студената 

- дјелатнпсти спрпвпђеоа испита и тестираоа 
 
Овај разред искључује: 

 истраживаое и експериментални развпј у друщтвеним и хуманистишким наукама, види 72.20 
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ППДРУЧЈЕ Q – ДЈЕЛАТНПСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И СПЦИЈАЛНПГ 

                            РАДА 
 
Овп ппдрушје пбухвата пружаое услуга здравствене защтите и спцијалнпг рада. Обухвата щирпку 
лепезу дјелатнпсти, ппшевщи пд здравствене защтите кпју пружају струшнп медицинскп пспбље у 
бплницама и другим здравственим устанпвама, прекп дјелатнпсти спцијалнпг рада са смјещтајем кпја 
пбухвата пдређени степен здравствене бриге дп спцијалнпг рада без икаквпг ангажпваоа струшних 
здравствених радника. 
 

86 Дјелатнпсти здравствене защтите 
 
Ова пбласт пбухвата дјелатнпсти краткптрајнпг или дугптрајнпг хпспитализпваоа пацијената у ппщтим 
и специјалистишким бплницама, хирургијама, психијатријским бплницама и бплницама за лијешеое 
зависнпти пд алкпхпла, дрпге и др. пппјних средстава, санатпријумима, центрима превентивне 
медицине, старашким дпмпвима са медицинским пспбљем,  утпшищтима, центрима за менталнп 
здравље, центрима за рехабилитацију, лепрпзаријумима и другим здравственим устанпвама кпје 
имају смјещтајне капацитете и пружају дијагнпстишке и медицинске услуге бплнишким пацијентима 
кпји су разлишитпг здравственпг стаоа.  
 
Истп такп пбухвата медицинскп савјетпваое и лијешеое у пбласти ппщте и специјалистишке медицине 
кпју пружају дпктпри ппщте праксе, дпктпри специјалисти и хирурзи. Обухвата дјелатнпсти ппщте и 
специјалистишке стпматплпщке праксе и пртпдпнтске дјелатнпсти. Осим тпга пва пбласт пбухвата 
дјелатнпсти здравствене защтите кпју не пружају бплнице или дпктпри медицине, већ 
парамедицински радници кпјима је легалнп признатп правп на лијешеое пацијената. 
 

86.1 Дјелатнпсти бплница 
 
86.10 Дјелатнпсти бплница 
 
Дјелатнпсти су углавнпм намијеоене бплнишким пацијентима и пбављају се ппд директним надзпрпм 
дпктпра медицине. 
 
Овај разред укљушује: 

 дјелатнпсти краткптрајнпг или дугптрајнпг лијешеоа пацијената тј. медицинске дјелатнпсти, 
дијагнпстишке дјелатнпсти и дјелатнпсти лијешеоа у ппщтим  бплницама (нпр. државне и 
регипналне бплнице, бплнице непрпфитних прганизација, универзитетске бплнице, впјне и 
затвпрске бплнице) и специјализпване бплнице (нпр. психијатријске бплнице и бплнице за 
лијешеое зависнпти пд алкпхпла, дрпге и др. пппјних средстава, бплнице за инфективне 
бплести, ппрпдилищта, специјализпвани санатпријуми) 

- услуге медицинскпг и парамедицинскпг пспбља 

- услуге лабпратприја и технишке ппмпћи, пбухватајући радиплпщке и анестезиплпщке 
услуге 

- услуге хитне службе 

- пбављаое пперативних захвата, услуге бплнишких апптека, услуге исхране бплнишких 
пацијената и пстале бплнишке услуге 

- услуге центара за планираое ппрпдице кпји пружају медицинске услуге кап щтп су 
стерилизација или прекид труднпће са смјещтајем 

 
Овај разред искључује: 

 лабпратпријскп испитиваое и кпнтрплу свих врста материјала и прпизвпда, псим 
медицинских, види 71.20 

 ветеринарске дјелатнпсти, види 75.00 

 здравствену защтиту впјнпг пспбља на терену, види 84.22 

 дјелатнпсти ппщте и специјалистишке стпматплпщке праксе, нпр. лијешеое бплести зуба, 
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ендпдпнција и педпдпнција; прална патплпгија, пртпдпнтске дјелатнпсти, види 86.23 

 приватне савјетпдавне услуге за бплнишке пацијенте, види 86.2 

 дјелатнпсти медицинских лабпратприја, види 86.90 

 дјелатнпсти трансппрта бплесника впзилима хитне медицинске ппмпћи, види 86.90 

 

86.2 Дјелатнпсти медицинске и стпматплпщке праксе 
 
Ова грана пбухвата медицинскп савјетпваое и лијешеое кпје пбављају лијешници ппщте праксе и 
дпктпри специјалисти, пбухватајући хирурге, стпматплпге итд.  
 
Те дјелатнпсти мпгу се пбављати у приватним прдинацијама, дпмпвима здравља и бплнишким 
амбулантама за сппљащое пацијенте, амбулантама при предузећима, щкплама, старашким 
дпмпвима, радним прганизацијама кап и у дпмпвима самих пацијената.  
 
Ова грана пбухвата: 

 приватне савјетпдавне услуге за бплнишке пацијенте. 

 
86.21 Дјелатнпсти ппщте медицинске праксе 
 
Овај разред укљушује: 

 медицинскп савјетпваое и лијешеое, укљушујући превентивну медицинску защтиту  у 
пбласти ппщте медицине кпју пбављају дпктпри ппщте праксе 

 
Овај разред искључује: 

 дјелатнпсти бплнице, види 86.10 

 дјелатнпсти парамедицинскпг пспбља кап щтп су бабице, медицинске сестре, 
физиптерапеути, види 86.90 

 
86.22 Дјелатнпсти специјалистишке медицинске праксе 
 

Овај разред укљушује: 
 медицинскп савјетпваое и лијешеое, укљушујући превентивну медицинску защтиту, у 

пбласти специјалистишке медицине кпје пбављају дпктпри специјалисти и хирурзи 
 

Овај разред такпђе укљушује: 
 услуге центара за планираое ппрпдице, кпји пружају медицинске услуге кап щтп су 

стерилизација или прекид труднпће, без смјещтаја 
 

Овај разред искључује: 
 дјелатнпсти бплнице, види 86.10 

 дјелатнпсти парамедицинскпг пспбља кап щтп су бабице, физиптерапеути и псталп 
парамедицинскп пспбље, види 86.90 

 
86.23 Дјелатнпсти стпматплпщке праксе 
 

Овај разред укљушује: 
 дјелатнпсти ппщте и специјалистишке стпматплпщке праксе, нпр. лијешеое бплести зуба, 

ендпдпнције и педпдпнције; прална патплпгија 

 пртпдпнтске дјелатнпсти 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 пралну хирургију 
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Овај разред искључује: 
 израду вјещташких зуба, зубала и зубних прптеза у зубптехнишким лабпратпријама, види 

32.50 

 дјелатнпсти бплница, види 86.10 

 дјелатнпсти парамедицинскпг пспбља щтп су зубни хигијенишари, кап, види 86.90 

 

86.9 Пстале дјелатнпсти здравствене защтите 
  

86.90 Пстале дјелатнпсти здравствене защтите 
 
Овај разред укљушује: 

 дјелатнпсти здравствене защтите кпје се не пбављају у бплницама или их не пбављају 
дпктпри медицине или стпматплпзи: 

- дјелатнпсти медицинских сестара, бабица, физиптерапеута и псталпг 
парамедицинскпг пспбља у пбласти пптпметрије, хидрптерапије, медицинске 
масаже, радне терапије, гпвпрне терапије, ппдијатрије, хпмеппатије, кирппрактике, 
акупунктуре итд. 

 
Те се дјелатнпсти мпгу пбављати у здравственим амбулантама при предузећима, щкплама, старашким 
дпмпвима, радним прганизацијама, у дпмпвима здравља и ппликлиникама (псим бплница), 
приватним прдинацијама, у дпмпвима пацијената и на другпм мјесту. 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 дјелатнпсти стпматплпщкпг парамедицинскпг пспбља кап щтп су зубни терапеути, зубни 
асистенти и зубни хигијенишари у щкплским амбулантама, кпји мпгу радити сампсталнп, али 
шији рад редпвнп надзиру стпматплпзи 

 дјелатнпсти медицинских лабпратприја кап щтп су: 

- радиплпщке лабпратприје и пстали дијагнпстишки центри 

- лабпратприје за анализу крви 

 дјелатнпсти банака крви, сперме, трансплатацијских пргана итд. 

 трансппрт бплесника впзилима хитне медицинске ппмпћи и другим специјалним превпзним 
средствима, укљушујући авипне. Те услуге су шестп ппвезане са пружаоем хитне медицинске 
ппмпћи. 

 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу вјещташких зуба, зубала и зубних прптеза у зубптехнишким лабпратпријама, 
види 32.50 

 превпз бплесника превпзним средствима без ппреме за спащаваое живпта и медицинскпг 
пспбља, види пбласти 49, 50 и 51 

 дјелатнпсти немедицинских лабпратприја за технишкп испитиваое и анализу, види 71.20 

 дјелатнпсти испитиваоа у пбласти хигијене хране, види 71.20 

 дјелатнпсти бплница, види 86.10 

 дјелатнпсти медицинске и стпматплпщке праксе, види 86.2 

 дјелатнпсти дпмпва са услугама здравствене защтите, види 87.10 

 

87 Дјелатнпсти спцијалне защтите у устанпвама са смјещтајем 
 
Ова пбласт пбухвата дјелатнпсти спцијалне защтите са смјещтајем у кпмбинацији са бригпм, надзпрпм 
или псталим пблицима здравствене защтите, зависнп пд пптреба лица кпје су смјещтене у таквим 
устанпвама. Те устанпве су важан дип прпизвпднпг прпцеса, а пружена защтита мјещавина је 
здравствених и спцијалних услуга, гдје се здравствене услуге углавнпм пднпсе на неке пблике услуга 
защтите. 
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87.1 Дјелатнпсти спцијалних устанпва са смјещтајем кпје пбухватају пдређени  
  степен  здравствене защтите 
 
87.10 Дјелатнпсти спцијалних устанпва са смјещтајем кпје пбухватају пдређени степен  
 здравствене защтите 
 
Овај разред укљушује: 

 дјелатнпсти: 

- дпмпва за старија и немпћна лица, са услугама здравствене защтите 

- дпмпва за ппправак/рехабилитацију 

- дпмпва за пдмпр, са услугама здравствене защтите 

- центара здраствене защтите 

- старашких дпмпва 
 
Овај разред искључује: 

 здравствене услуге у дпмпвима кпје пружају струшни здравствени радници, види пбласт 86 

 дпмпве за старија и немпћна лица, без услуга здравствене защтите или са минималнпм 
защтитпм, види 87.30 

 дјелатнпсти спцијалнпг рада у устанпвама са смјещтајем кап щтп су сирптищта, дпмпви за 
дјецу, привремена склпнищта за бескућнике, види 87.90 

 

87.2 Дјелатнпсти спцијалне защтите у устанпвама са смјещтајем за лица пметена 
  у развпју, дущевнп бплесна и лица зависна пд алкпхпла, дрпге и др. пппјних  
 средстава кпје пбухватају пдређени степен здравствене бриге 
  

87.20 Дјелатнпсти спцијалне защтите у устанпвама са смјещтајем за лица пметена у  
 развпју, дущевнп бплесна и лица зависна пд алкпхпла, дрпге и др. пппјних  
 средстава кпје пбухватају пдређени степен здравствене бриге 
 
Овај разред пбухвата дјелатнпсти у дпмпвима и другим устанпва кпје пружају услуге цјелпдневне 
защтите (али не и бплнишке бриге) за лица пметена у развпју, дущевним пбпљеоима и прпблемима са 
алкпхплпм, дрпгпм или другим пппјним средствима. Те устанпве пружају услуге смјещтаја, прехране, 
надзпра у смислу защтите, савјетпваоа и минималне здравствене бриге. Овај разред истп такп 
пбухвата пружаое услуга цјелпдневне защтите и лијешеоа за бплеснике са дущевним пбпљеоима и 
бплеснике зависне п алкпхплу, дрпгама или другим пппјним средствима. 
 
Овај разред укљушује: 

 дјелатнпсти: 

- дпмпва за лица зависна пд алкпхпла, дрпге или других пппјних средстава 

- дпмпва за психишки бплесна лица 

- терапијских заједница за лица са емпципналним ппремећајима (психишки нестабилна 
лица) 

- дпмпва за лица пметена у развпју (лица са менталним пщтећеоима) 

- устанпва за респцијализацију дущевнп бплесних лица ("halfway house") 
 
Овај разред искључује: 

 психијатријске бплнице, види 86.10 

 дјелатнпсти спцијалнпг рада са смјещтајем, кап щтп су привремена склпнищта за 
бескућнике, види 87.90 
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87.3 Дјелатнпсти спцијалне защтите у устанпвама са смјещтајем за старија лица и  
 лица са инвалидитетпм без или са минималнпм здравственпм бригпм 
 
87.30 Дјелатнпсти спцијалне защтите у устанпвама са смјещтајем за старија лица и  
 лица са инвалидитетпм без или са минималнпм здравственпм бригпм 
 
Овај разред пбухвата дјелатнпсти дпмпва и других устанпва кпје пружају услуге цјелпдневне бриге за 
старија лица и лица са инвалидитетпм, кпја нису сппспбна у пптпунпсти да се брину п себи и/или  кпја 
не желе да живе сампсталнп. Защтита у правилу пбухвата смјещтај, исхрану, надзпр и ппмпћ у 
свакпдневнпм живпту кап щтп су услуге пдржаваоа дпмаћинства. У неким слушајевима пве јединице 
пружају услуге струшне бриге свпјим кприсницама у издвпјеним прпстприма кпји се налазе у пквиру 
сампг пбјекта. 
 
Овај разред укљушује: 

 дјелатнпсти: 

- дпмпва за смјещтај лица са инвалидитетпм (лица са физишким пщтећеоима) 

- удружеоа пензипнера у кпјима имају кпнтинуирану ппмпћ и бригу 

- дпмпва за старија, бплесна и немпћна лица, без услуга здравствене защтите или уз 
минималну здравствену защтиту 

- устанпва за пдмпр без медицинске защтите 
 
Овај разред искључује: 

 дпмпве за старија и немпћна лица са здравстенпм защтитпм, види 87.10 

 дјелатнпсти спцијалнпг рада са смјещтајем, при шему ни лијешеое ни пбразпваое нису 
важни елементи, види 87.90 

 

87.9 Пстале дјелатнпсти спцијалне защтите у устанпвама са смјещтајем 
 
87.90 Пстале дјелатнпсти спцијалне защтите у устанпвама са смјещтајем 
 
Овај разред пбухвата дјелатнпсти цјелпдневне защтите за лица кпјa нису сппспбна у пптпунпсти да се 
брину п себи или кпја не желе да живе сампсталнп, псим за пдрасла и немпћна лица.  
 
Овај разред укљушује: 

 дјелатнпсти кпје се пружају непрекиднп 24 шаса какп би се пбезбиједила спцијална ппмпћ 
дјеци, пдраслим и лицима са пгранишенпм сппспбнпщћу да се сама брину п себи, а при шему 
ни лијешеое ни пбразпваое нису важни елементи: 

- сирптищта 

-  дпмпви за дјецу (за дјецу без рпдитеља или без пдгпварајуће рпдитељске бриге ) 

- привремена склпнищта за бескућнике 

- устанпве кпје се брину п сампхраним незаппсленим мајкама и оихпвпј дјеци 
 
Дјелатнпсти мпгу прпвпдити владине канцеларије или приватне прганизације. 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 дјелатнпсти: 

- устанпва за респцијализацију за лица са спцијалним или лишним прпблемима 

- устанпва за респцијализацију за ппшинипце кривишних дијела и прекрщаја 

- васпитних дпмпва за малпљетнике 
 
Овај разред искључује: 

 финансираое и управљаое прпграмима пбавезнпг спцијалнпг псигураоа, види 84.30 

 дјелатнпсти устанпва за спцијалну защтиту, види 87.10 

 дјелатнпсти спцијалне защтите са смјещтајем за пдрасла лица и лица са инвалидитетпм, 
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види 87.30 

 дјелатнпсти кпје се пднпсе на усвајаое дјеце, види 88.99 

 дјелатнпсти привременпг смјещтаја за жртве великих несрећа, види 88.99 

 

88 Дјелатнпсти спцијалнпг рада без смјещтаја 
 
Ова пбласт пбухвата разлишите услуге спцијалне ппмпћи кпје се пружају директнп кприсницима. 
Дјелатнпсти у пвпј пбласти не пбухватају услуге смјещтаја, псим привременпг. 
 

88.1 Дјелатнпсти спцијалнпг рада без смјещтаја за старија лица и лица са  
 инвалидитетпм 
 
88.10 Дјелатнпсти спцијалнпг рада без смјещтаја за старија лица и лица са  
 инвалидитетпм 
 
Овај разред укљушује: 

 спцијалне, савјетпдавне, дпбрптвпрне и слишне услуге кпје се пружају старијим лицима и 
лицима са инвалидитетпм у оихпвим дпмпвима или на другпм мјесту, а спрпвпде их 
владине канцеларије или приватне прганизације, наципналне и лпкалне хуманитарне 
прганизације и струшоаци кпји пружају савјетпдавне услуге: 

- ппсјећиваое старијих, бплесних лица и лица са инвалидитетпм 

- дјелатнпсти дневне бриге за старија лица и пдрасла лица са инвалидитетпм 

- дјелатнпсти струшне рехабилитације и хабилитације за лица са инвалидитетпм, ппд 
услпвпм да је пбразпвна кпмппнента пгранишена 

Овај разред искључује: 
 финансираое и управљаое прпграмима пбавезнпг спцијалнпг псигураоа, види 84.30 

 дјелатнпсти слишне пнима кпје су пписане у пвпм разреду, али пбухватају смјещтај, види 
87.30 

 дјелатнпсти дневне бриге за дјецу са инвалидитетпм, види 88.91 

 

88.9 Пстале дјелатнпсти спцијалнпг рада без смјещтаја 
 
88.91 Дјелатнпсти дневне бриге п дјеци 
 
Овај разред укљушује: 

 дјелатнпсти дневне бриге за предщкплску дјецу (пбданищта и сл.) и дневне бриге за ушенике 
пбухватајући дневну бригу за дјецу са ппсебним пптребама 

 
88.99 Пстале дјелатнпсти спцијалнпг рада без смјещтаја д. н. 
 
Овај разред укљушује: 

 спцијалне, савјетпдавне и дпбрптвпрне услуге, услуге кпје се пднпсе на избјеглице и 
прпгнане и слишне услуге кпје се пружају ппјединцима и ппрпдицима, у оихпвим дпмпвима 
или на другпм мјесту, а прпвпде их владине канцеларије или приватне прганизације, 
прганизације за ублажаваое ппсљедица великих несрећа, наципналне и лпкалне 
хуманитарне прганизације и струшоаци кпји пружају савјетпдавне услуге: 

- дјелатнпсти спцијалне ппмпћи, усмјераваое и савјетпваое дјеце и пмладине 

- дјелатнпсти кпје се пднпсе на усвајаое дјеце и дјелатнпсти спрешаваоа злпстављаоа 
дјеце и псталих 

- услуге савјетпваоа п кућнпм бучету, услуге савјетпваоа п браку и ппрпдици, услуге 
савјетпваоа п кредитима и дугпваоима 

- дјелатнпсти заједнице и сусједства 

- дјелатнпсти ппмпћи жртвама великих несрећа, избјеглицама и прпгнаним, 
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имигрантима итд., пбухватајући привремени или дужи смјещтај за оих 

- дјелатнпсти струшне рехабилитације и хабилитације за незаппслена лица, ппд 
услпвпм да је пбразпвна кпмппнента пгранишена 

- утврђиваое права на дпдјелу спцијалне ппмпћи, накнаде за станарину или бпнпве за 
исхрану 

- дневну ппмпћ за бескућнике и пстале спцијалнп угрпжене групе 

- дпбрптвпрне дјелатнпсти кап щтп су прикупљаое нпвшаних средстава и друге 
ппмпћне дјелатнпсти кпје се пднпсе на спцијални рад 

 
Овај разред искључује: 

 финансираое и управљаое прпграмима пбавезнпг спцијалнпг псигураоа, види 84.30 

 дјелатнпсти слишне пнима кпје су пписане у пвпм разреду, али пбухватају смјещтај, види 
87.90 
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ППДРУЧЈЕ R – УМЈЕТНПСТ, ЗАБАВА И РЕКРЕАЦИЈА 
 
Овп ппдрушје пбухвата щирпки расппн дјелатнпсти какп би се задпвпљили разлишити културни, 
забавни и рекреативни интереси јавнпсти, пбухватајући извпђеоа уживп, рад музеја, дјелатнпсти 
кпцкаоа, сппртске и рекреативне дјелатнпсти. 
 

90 Креативне, умјетнишке и забавне дјелатнпсти 
 
Ова пбласт пбухвата рад пбјеката и пружаое услуга у сврху задпвпљаваоа културних и забавних 
интереса оихпвих кприсника. Тп пбухвата припрему и прпмпцију у извпђеоу уживп, приредби или 
излпжби намијеоених јавнпсти, кап и ушествпваое у оима, пднпснп пружаое умјетнишких, 
креативних или технишких вјещтина за ствараое умјетнишких дјела и извпђеоа уживп.  
 

Ова област искључује: 
 рад музеја свих врста, бптанишких и зпплпщких вртпва; шуваое истпријских знаменитпсти; 

дјелатнпсти прирпдних резервата, , види пбласт 91 

 дјелатнпсти кпцкаоа и клађеоа, види пбласт 92; 

 сппртске, забавне и рекреативне дјелатнпсти, види пбласт 93.  
 

Неке јединице кпје пбезбјеђују културне, забавне или рекреативне садржаје и услуге разврстане су у 
другим разредима и гранама кап щтп су: 

 прпизвпдоа и дистрибуција филмпва и видеп филмпва, види 59.11, 59.12, 59.13 

 приказиваое филмпва, види 59.14 

 емитпваое радијскпг и телевизијскпг прпграма, види 60.1, 60.2. 

 

90.0 Креативне, умјетнишке и забавне дјелатнпсти 
 

Ова грана пбухвата извпђашку умјетнпст, умјетнишкп стваралащтвп и припадајуће дјелатнпсти. 
 
90.01 Извпђашка умјетнпст 
 

Овај разред укљушује: 
 припремаое и извпђеое ппзприщних представа, кпнцерата, ппера, плесних и других врста 

сценске умјетнпсти: 

- дјелатнпсти ппзприщних и плесних група или ансамбала, циркуских друщтава, 
пркестара или музишких бендпва 

- дјелатнпсти слпбпдних умјетника кап щтп су глумци, плесаши, музишари, предаваши 
или гпвпрници 

 

Овај разред искључује: 
 дјелатнпсти лишних ппзприщних, умјетнишких агената или агенција, види 74.90 

 дјелатнпсти кпје се пднпсе на дпдјелу ппзприщних или филмских улпга, види 78.10 

 
90.02 Ппмпћне дјелатнпсти у извпђашкпј умјетнпсти 
 

Овај разред укљушује: 
 ппмпћне дјелатнпсти у извпђашкпј умјетнпсти пптребне за извпђеое ппзприщних представа, 

кпнцерата и ппера или плесних и других врста сценске умјетнпсти: 

- дјелатнпсти режисера, прпдуцената, сценпграфа, кпстимпграфа, мајстпра расвјете 
итд. 

 

Овај разред такпђе укљушује: 
 дјелатнпсти прпдуцената или прганизатпра умјетнишких дпгађаја уживп, са или без сценске 

ппреме 
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Овај разред искључује: 
 дјелатнпсти лишних ппзприщних или умјетнишки агената или агенција, види 74.90 

 дјелатнпсти кпје се пднпсе на дпдјелу ппзприщних или филмских улпга, види 78.10 

 
90.03 Умјетнишкп стваралащтвп 
 
Овај разред укљушује: 

 дјелатнпсти слпбпдних умјетника кап щтп су скулптпри, сликари, црташи цртанпг филма или 
карикатуристи, гравери, бакрпресци итд. 

 дјелатнпсти слпбпдних аутпра (писаца), за разлишита ппдрушја, пбухватајући белетристику, 
технишке текстпве итд. 

 дјелатнпст назависних (сампсталних) нпвинара 

 рестаурацију умјетнишких дјела кап щтп су умјетнишке слике итд. 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу статуа, псим умјетнишких пригинала, види 23.70 

 рестаурацију пргуља и других истпријских музишких инструмената, види 33.19 

 прпизвпдоу филмпва и видеп филмпва, види 59.11, 59.12 

 рестаурацију намјещтаја (псим рестаурације предмета музејских збирки), види 95.24 

 
90.04 Рад умјетнишких пбјеката 
  
Овај разред укљушује: 

 рад кпнцертних двпрана, ппзприщних двпрана и псталих умјетнишких пбјеката 
 
Овај разред искључује: 

 рад бипскппа, види 59.14 

 дјелатнпсти агенција за прпдају карата, види 79.90 

 рад музеја свих врста, види 91.02 

 

91 Библиптеке, архиви, музеји и пстале културне дјелатнпсти 
 
Ова пбласт пбухвата дјелатнпсти  библиптека, архива, рад музеја свих врста, бптанишких и зпплпщких 
вртпва; рад истпријских мјеста и дјелатнпсти прирпдних резервата.  
 
Истп такп пбухвата шуваое и излагаое предмета, знаменитпсти и прирпдних шуда истпријскпг, 
културнпг или пбразпвнпг знашаја (нпр. знаменитпсти свјетске бащтине итд.).  
 
Ова област искључује: 

 сппртске, забавне и рекреативне дјелатнпсти кап щтп је рад купалищта и рекреативних 
паркпва, види пбласт 93. 

 

91.0 Библиптеке, архиви, музеји и пстале културне дјелатнпсти 
 
91.01 Дјелатнпсти библиптека и архива 
 
Овај разред укљушује: 

 дпкументаципне и инфпрмаципне дјелатнпсти библиптека свих врста, шитапница, 
слущапница и прпстприја за гледаое и јавних архива, кпје пружају услуге јавнпсти или 
специјалним кприсницима кап щтп су студенти, наушници, перспнал, шланпви итд., кап и рад 
државнпг архива: 

- прганизација збирки, специјализпваних или неспецијализпваних 

- израда каталпга (каталпгизација збирки) 
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- ппзајмљиваое и шуваое коига, гепграфских карата, шаспписа, филмпва, плпша, трака, 
умјетнишких дјела итд. 

- прпналажеое материјала према захтјевима кприсника итд. 

 дјелатнпсти фптптека и филмптека 

 
91.02 Дјелатнпсти музеја 
 
Овај разред укљушује: 

 рад музеја свих врста: 

- умјетнишки музеји, музеји накита, намјещтаја, кпстима, керамике, сребрнине 

- прирпднп истпријски, наушни и технишки музеји, истпријски музеји, пбухватајући 
впјне музеје 

- пстали специјализпвани музеји 

- музеји на птвпренпм 
 
Овај разред искључује: 

 дјелатнпсти прпдајних умјетнишких галерија види 47.78 

 рестаурацију умјетнишких дијела и предмета музејских збирки, види 90.03 

 дјелатнпсти библиптека и архива, види 91.01 

 
91.03 Рад истпријских мјеста, грађевина и слишних знаменитпсти за ппсјетипце 
 
Овај разред укљушује: 

 рад и защтиту истпријских мјеста и грађевина 
 
Овај разред искључује: 

 ренпвираое и рестаурацију истпријских мјеста и грађевина, види ппдрушје F Грађевинарствп 

 
91.04 Дјелатнпсти бптанишких и зпплпщких вртпва и прирпдних резервата 
 
Овај разред укљушује: 

 рад бптанишких и зпплпщких вртпва, пбухватајући дјешије зпплпщке вртпве 

 рад прирпдних резервата, пбухватајући защтиту дивљих и угрпжених живптиоских врста 
итд. 

 
Овај разред искључује: 

 дјелатнпсти уређеоа и пдржаваоа зелених ппврщина и бащта, види 81.30 

 рад лпвищта и резервата за сппртски рибплпв, види 93.19 

 

92 Дјелатнпсти кпцкаоа и клађеоа 
 
Ова пбласт пбухвата рад пбјеката у кпјима се пдржавају игре на срећу кап щтп су кпцкарнице, аутпмат-
клубпви, кладипнице и услуге пдржаваоа игара на срећу кап щтп су лутријске игре и ппједине врсте 
клађеоа. 
 

92.0 Дјелатнпсти кпцкаоа и клађеоа 
 
92.00 Дјелатнпсти кпцкаоа и клађеоа 
 
Овај разред укљушује: 

 прпдају лутријских листића 

 рад аутпмата (апарата) за кпцкаое на кпванице 

 рад виртуалних интернетских страница за кпцкаое 
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 клађеое на резултате сппртских и псталих такмишеоа 

 клађеое на кпоским тркама и изван мјеста пдржаваоа трке 

 рад кпцкарница, пбухватајући и "плпвеће кпцкарнице" 
  

93 Сппртске, забавне и рекреативне дјелатнпсти 
 
Oва пбласт пбухвата сппртске, забавне и рекреативне дјелатнпсти (псим дјелатнпсти музеја, шуваоа 
истпријских мјеста, бптанишких и зпплпщких вртпва и прирпдних резервата и дјелатнпсти кпцкаоа и 
клађеоа).  
 
Из пве су пбласти искљушене дјелатнпсти драмске умјетнпсти, музишке умјетнпсти и пстале умјетнишке 
и забавне дјелатнпсти кап щтп су припремаое и извпђеое ппзприщних представа, кпнцерата, ппера, 
плесних приредби и других врста сценске умјетнпсти, види пбласт 90. 
 

93.1 Сппртске дјелатнпсти 
 
Ова грана пбухвата рад сппртских пбјеката; дјелатнпсти сппртских тимпва или клубпва кпји углавнпм 
ушествују у сппртским такмишеоима уживп пред публикпм; дјелатнпсти сампсталних сппртиста кпји 
ушествују у сппртским дисциплинама или тркама уживп пред публикпм; дјелатнпсти власника 
ушесника трке кап щтп су аутпмпбили, пси, кпои итд. кпји се прије свега баве оихпвим 
пријављиваоем на трке и друге пблике сппртских дисциплина; дјелатнпсти сппртских тренера кпји 
пружају струшне услуге ушесницима на сппртским дпгађајима или такмишеоима, рад арена и стадипна; 
пстале дјелатнпсти прганизпваоа, прпмпвисаоа и управљаоа сппртским дпгађајима, д.н. 
 
93.11 Рад сппртских пбјеката 
 
Овај разред укљушује: 

 рад пбјеката за сппртска такмишеоа на птвпренпм или у затвпренпм прпстпру (пбјекти мпгу 
бити птвпренпг типа, затвпренпг типа, пграђени,  наткривени и са или без сједищта за 
гледапце): 

- стадипни за фудбал, хпкеј, крикет, рагби 

- тркаће стазе за аутпмпбилске трке, трке паса, кпоске трке 

- пливашки базени и стадипни 

- стадипни за атлетику 

- арене и стадипни за зимске сппртпве 

- арене за бпкс 

- игралищта за гплф 

- терени за куглаое 

 прганизпваое и впђеое сппртских такмишеоа на птвпренпм или у затвпренпм прпстпру, за 
прпфесипналце или аматере, у сппственим сппртским пбјектима 

 
Овај разред пбухвата управљаое сппртским пбјектима и пбезбјеђиваое пптребнпг пспбља за рад тих 
пбјеката. 
 
Овај разред искључује: 

 рад скијащких лифтпва, види 49.39 

 изнајмљиваое ппреме за рекреацију и сппрт, види 77.21 

 дјелатнпсти фитнес центара, види 93.13 

 дјелатнпсти рекреаципних паркпва и плажа, види 93.29 
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93.12 Дјелатнпсти сппртских клубпва 
 

Овај разред пбухвата дјелатнпсти сппртских клубпва, прпфесипналних, пплупрпфесипналних или 
аматерских, кпји дају свпјим шланпвима прилику ушестпваоа у сппрту. 
 

Овај разред укљушује: 
 рад сппртских клубпва: 

- фудбалски клубпви 

- куглашки клубпви 

- пливашки клубпви 

- гплф клубпви 

- бпксерски клубпви 

- клубпви за зимске сппртпве 

- щахпвски клубпви 

- атлетски клубпви 

- стрељашки клубпви итд. 
 

Овај разред искључује: 
 пбуку из сппрта кпју пружају сампстални сппртски ушитељи, тренери, види 85.51 

 рад сппртских пбјеката, види 93.11 

 прганизацију и впђеое сппртских такмишеоа на птвпренпм или у затвпренпм прпстпру за 
прпфесипналце или аматере, пд стране сппртских клубпва у оихпвим сппственим сппртским 
пбјектима, види 93.11 

 
93.13 Фитнес центри 
 

Овај разред укљушује: 
 рад фитнес и бпди билдинг клубпва 

 

Овај разред искључује: 
 пбуку из сппрта кпју пружају сампстални сппртски ушитељи, тренери, види 85.51 

 
93.19 Пстале сппртске дјелатнпсти 
 

Овај разред укљушује: 
 дјелатнпсти припреме, извпђеоа и прпмпвисаоа сппртских дпгађаја, са или без сппртских 

пбјеката 

 дјелатнпсти сампсталних сппртиста, атлетишара, арбитара, судија, мјераша времена 
(щтппера) итд. 

 дјелатнпсти сппртских лига и сппртских савеза 

 дјелатнпсти ппвезане са прпмпвисаоем сппртских такмишеоа 

 дјелатнпсти щтала за тркаће кпое, щтенара за псе и сппртских (рели) гаража 

 рад лпвищта и резервата за сппртски рибплпв 

 дјелатнпсти планинских впдиша 

 ппмпћне дјелатнпсти у сппртскпм или рекреативнпм лпву и рибплпву 
 

Овај разред искључује: 
 изнајмљиваое сппртске ппреме, види 77.21 

 дјелатнпсти щкпла за разне сппртпве и игре, види 85.51 

 дјелатнпсти сппртских инструктпра, ушитеља, тренера, види 85.51 

 прганизпваое и впђеое сппртских такмишеоа на птвпренпм или у затвпренпм прпстпру, за 
прпфесипналце или аматере, пд стране сппртских клубпва у сппственим сппртским 
пбјектима или изван оих, види 93.11 и 93.12 

 дјелатнпсти рекреативних паркпва и плажа, види 93.29 
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93.2 Забавне и рекреативне дјелатнпсти 
 
Ова грана пбухвата велики брпј јединица кпје управљају пбјектима или пбезбјеђују услуге какп би 
задпвпљиле разлишите интересе свпјих кприсника у пбласти забаве и рекреације. Обухвата рад 
разнпврсних атрактивних садржаја кап щтп су јахаое на механишким живптиоама, јахаое на впди, 
разне игре, забавне представе, излпжбе са задатпм темпм и прпстпри за излет (пикник).  
 
Ова грана пбухвата сппртске дјелатнпсти, дјелатнпсти драмске умјетнпсти, музишке умјетнпсти и 
пстале умјетнишке и забавне дјелатнпсти. 
 
93.21 Дјелатнпсти забавних и тематских паркпва 
 
Овај разред пбухвата дјелатнпсти забавних и тематских паркпва. Обухвата дјелатнпсти мјеста са 
разлишитим атрактивним садржајима кап щтп су јахаое на механишким живптиоама, јахаое на впди, 
разне игре, забавне представе, излпжбе са задатпм темпм и прпстпри за излет (пикник). 
 
93.29 Пстале забавне и рекреативне дјелатнпсти 
 
Овај разред пбухвата дјелатнпсти кпје се пднпсе на забаву и рекреацију (псим забавних и тематских 
паркпва) кпје нису на другпм мјесту разврстане.  
 
Овај разред укљушује: 

 рад аутпмата за игру на кпванице 

 дјелатнпсти рекреативних паркпва (без смјещтаја) 

 рад рекреативних сапбраћајних пбјеката, нпр. марина 

 рад скијалищта 

 изнајмљиваое ппреме за пдмпр и разпнпду кап саставни дип рада рекреативних пбјеката 

 сајмпве и приредбе забавне прирпде 

 дјелатнпсти плажа, пбухватајући изнајмљиваое пбјеката или ппреме кап щтп су кабине за 
пресвлашеое, прмарићи, лежаљке итд 

 дјелатнпсти дискптека и плесних двпрана, без услуге ппслуживаоа пића 
 
Овај разред истп такп пбухвата дјелатнпсти прпдуцената или прганизатпра музишких приредби уживп, 
псим умјетнишких и сппртских приредби, у пбјектима или изван оих. 
 
Овај разред искључује: 

 дјелатнпсти жишара, сједала, ски и каблпвских лифтпва, види 49.39 

 крстареоа ппвезана са рибплпвпм, види 50.10 и 50.30 

 прпстпре и пбјекте за краћи бправак ппсјетилаца у рекреативним паркпвима, щумама и 
камппвима, види 55.30 

 камппве за аутпприкплице, камппве за разпнпду, камппве за лпв и рибплпв и прпстпре за 
камппваое, види 55.30 

 дјелатнпсти дискптека (са услугпм ппслуживаоа пића), види 56.30 

 дјелатнпсти ппзприщних и циркуских група, види 90.01 
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ППДРУЧЈЕ S – ПСТАЛЕ УСЛУЖНЕ ДЈЕЛАТНПСТИ 
 
Овп ппдрушје (кап резидуална категприја) пбухвата дјелатнпсти шланских прганизација, ппправку 
рашунара и предмета за лишну упптребу и дпмаћинствп и разлишите лишне услужне дјелатнпсти кпје 
нису разврстане на другпм мјесту у Класификацији. 
 

94 Дјелатнпсти прганизација на бази ушлаоеоа 
 
Ова пбласт пбухвата дјелатнпсти прганизација кпје заступају интересе ппсебних група или прпмпвищу 
идеје јавнпсти. Те прганизације у правилу имају шланпве и у оихпве се дјелатнпсти мпгу укљушивати 
лица кпја нису шланпви пднпснп мпгу имати кпристи пд оих. Оснпвна ппдијела пве пбласти пдређена 
је према сврси тих прганизација тј. интересу ппслпдаваца, сампзаппслених ппјединаца и наушних 
заједница (грана 94.1), интересу заппслених (грана 94.2) или прпмпвисаоу вјере, пплитике, културе, 
пбразпваоа или рекреативних идеја и дјелатнпсти (грана 94.9). 
 

94.1 Дјелатнпсти ппслпвних и струкпвних удружеоа и удружеоа ппслпдаваца 
 
Ова грана пбухвата дјелатнпсти јединица кпје прпмпвищу интересе шланпва ппслпвних субјеката и 
прганизација ппслпдаваца. У слушају струшних шланских прганизација истп такп пбухвата дјелатнпсти 
прпмпвисаоа струшних интереса шланпва пдређене струке. 
 
94.11 Дјелатнпсти ппслпвних удружеоа и удружеоа ппслпдаваца 
 
Овај разред укљушује: 

 дјелатнпсти прганизација у кпјима је интерес шланпва усмјерен на развпј и напредак 
предузећа у пдређенпм ппслпвнпм ппдрушју, у ппдрушју тргпвине, ппљппривреде или на 
екпнпмски раст пдређене гепграфске регије или пплитишкп-теритпријалне јединице без 
пбзира на врсту ппслпвне дјелатнпсти 

 дјелатнпсти савеза таквих удружеоа 

 дјелатнпсти тргпвашких кпмпра, цехпва и слишних прганизација 

 щиреое инфпрмација, представљаое пред владиним агенцијама, пднпсе са јавнпщћу и 
прегпвпре п раду ппслпвних прганизација и прганизација ппслпдаваца 

 
Овај разред искључује: 

 дјелатнпсти синдиката, види 94.20 

 
94.12 Дјелатнпсти струкпвних удружеоа 
 
Овај разред укљушује: 

 дјелатнпсти прганизација у кпјима је интерес шланпва углавнпм усмјерен на једнп щкплскп, 
прпфесипналнп или технишкп ппдрушје кап щтп су удружеоа дпктпра, правника, рашунпвпђа, 
инжеоера, архитеката итд. 

 дјелатнпсти удружеоа специјалиста ангажпваних у наушним, академским или културним 
дјелатнпстима кап щтп су удружеоа писаца, сликара, умјетника разних врста, нпвинара итд. 

 щиреое инфпрмација, пдређиваое и надзпр стандарда праксе, представљаое пред 
владиним прганима, агенцијама и пднпсима са јавнпщћу струкпвних прганизација 

 
Овај разред такпђе укљушује: 

 дјелатнпсти наушних друщтава 
 
Овај разред искључује: 

 пбразпвну дјелатнпст таквих прганизација, види пбласт 85 
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94.2 Дјелатнпсти синдиката 
 
94.20 Дјелатнпсти синдиката 
 
Овај разред укљушује: 

 прпмпвисаое интереса заппслених кпји су прганизпвани прекп прганизација радника и 
савеза заппслених, тј. синдиката 

 
Овај разред такпђе укљушује: 

 дјелатнпсти удружеоа шији су заппслени шланпви углавнпм заинтереспвани за 
представљаое свпјих ставпва у вези са платама и услпвима рада и за заједнишкп дјелпваое 
прекп прганизација 

 дјелатнпсти ппјединашнп пснпваних синдиката, синдиката састављених пд удружених 
ппдружница и прганизација радника састављених пд удружених синдиката на пснпву струке, 
регије, прганизаципне структуре или других критерија 

 
Овај разред искључује: 

 пбразпвну дјелатнпст таквих прганизација, види пбласт 85 

 

94.9 Дјелатнпсти псталих прганизација на бази ушлаоеоа 
 
Ова грана пбухвата дјелатнпсти јединица (псим ппслпвних прганизација и прганизација ппслпдаваца, 
струкпвних прганизација, синдиката) кпје прпмпвищу интересе свпјих шланпва. 
 
94.91 Дјелатнпсти вјерских прганизација 
 
Овај разред укљушује: 

 дјелатнпсти вјерских прганизација или ппјединаца кпји директнп пбезбјеђују услуге 
вјерницима у црквама, чамијама, хрампвима, синагпгама или другим мјестима 

 дјелатнпсти манастира и сампстана 

 дјелатнпсти вјерских утпшищта 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 вјерске ппгребне услуге 
 
Овај разред искључује: 

 пбразпвну дјелатнпст таквих прганизација, види пбласт 85 

 здравствену дјелатнпст таквих прганизација, види пбласт 86 

 дјелатнпсти спцијалнпг рада кпју пбављају такве прганизације, види пбласт 87 и 88 

 
94.92 Дјелатнпсти пплитишких прганизација 
 
Овај разред укљушује: 

 дјелатнпсти пплитишких прганизација и ппмпћних прганизација кап щтп су прганизације 
пмладине придружене пплитишким странкама. Те се прганизације углавнпм баве утицајем 
на дпнпщеое пдлука у владиним прганима, стављајући шланпве странке или оене 
симпатизере у службу пплитике и укљушујући их у щиреое инфпрмација, пднпсе са 
јавнпщћу, прикупљаое средстава итд. 

 
94.99 Дјелатнпсти псталих прганизација на бази ушлаоеоа, д. н. 
 
Овај разред укљушује: 

 дјелатнпсти прганизација кпје нису директнп придружене пплитишкпј странци, а прпмпвищу 
интересе јавнпсти или уппзправају на прпблеме пбразпваоа јавнпсти, пплитишкпг утицаја, 
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прикупљаоа средстава итд.: 

- иницијативу грађана или прптестне ппкрете 

- ппкрете за защтиту живптне средине и екплпгије 

- прганизације за ппдржаваое заједнице и пбразпвних капацитета д.н. 

- прганизације за защтиту и ппбпљщаое пплпжаја ппсебних група, нпр. етнишких или 
маоинских група 

- удружеое патрипта, укљушујући удружеоа ратних ветерана 

 удружеое пптрпщаша 

 аутпмптп удружеоа 

 удружеое са сврхпм друщтвенпг зближаваоа кап щтп су рптаријански клубпви, маспнске 
лпже ("слпбпдни зидари") итд. 

 удружеоа младих, пмладинска удружеоа, студентска удружеоа, клубпве и братства итд. 

 удружеоа за бављеое културним или рекреативним дјелатнпстима или хпбијима (псим 
сппртпва и игара) нпр. пјеснишки и коижевни клубпви, истпријски клубпви, бащтпвански 
клубпви, клубпви за филм и фптпграфију, музишки и умјетнишки клубпви, клубпви занатлија и 
кплекципнара, друщтвени клубпви, карневалски клубпви итд. 

 
Овај разред такпђе укљушује: 

 дјелатнпсти даваоа нпвшане ппмпћи (дпнација) таквих прганизација 
 
Овај разред искључује: 

 дпбрптвпрне дјелатнпсти кап щтп је прикупљаое нпвшаних средстава ппвезаних са 
спцијалним радпм, види 88.99 

 дјелатнпсти прпфесипналних умјетнишких група или прганизација, види 90.0 

 дјелатнпсти сппртских клубпва, види 93.12 

 дјелатнпсти струкпвних прганизација, види 94.12 

 

95 Ппправка рашунара и предмета за лишну упптребу и дпмаћинствп 
 
Ова пбласт пбухвата ппправку и пдржаваое рашунара и периферне ппреме кап щтп су стпни рашунари, 
лаптппи, рашунарски терминали, уређаји за пдлагаое ппдатака и щтампаши.  
 
Истп такп пбухвата ппправку кпмуникаципне ппреме кап щтп су телефаксни уређаји, двпсмјерни 
радип уређаји и пптрпщашки електрпнски уређаји кап щтп су радип уређаји и телевизпри, ппправку 
ппреме за кућу и бащту кап щтп су кпсашице за травоаке и уређаји за шищћеое снијега и лищћа, 
кпжне пбуће и пдјеће, намјещтаја и ппкућства, пдјевних предмета и прибпра, сппртске ппреме, 
музишких инструмената, прпизвпда за хпби и псталих предмета за лишну упптребу и дпмаћинствп.  
 
Из пве пбласти је искљушена ппправка медицинске и дијагнпстишке ппреме, мјерних инструмената и 
уређаја за премјераваое земљищта, лабпратпријских инструмената, радарске и спнарне ппреме, види 
33.13. 
 

95.1 Ппправка рашунара и кпмуникаципне ппреме 
 
Ова грана пбухвата ппправку и пдржаваое рашунара, периферне ппреме и кпмуникаципне ппреме. 
 
95.11 Ппправка рашунара и периферне ппреме 
 
Овај разред пбухвата ппправку и пдржаваое електрпнске ппреме кап щтп су рашунари, рашунарске 
мащине и периферна ппрема. 
 
Овај разред укљушује: 

 ппправку и пдржаваое стпних рашунара 

 ппправку и пдржаваое лаптппа 
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 ппправку и пдржаваое магнетних диск уређаја, мемпријских стикпва (flash drive уређаји) и 
псталих уређаја за пдлагаое ппдатака 

 ппправку и пдржаваое пптишких диск уређаја (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW) 

 ппправку и пдржаваое щтампаша 

 ппправку и пдржаваое мпнитпра 

 ппправку и пдржаваое тастатуре 

 ппправку и пдржаваое мищева, палица за игру (joystick) и ппкретних куглица (trackball) 

 ппправку и пдржаваое унутращоих и сппљащоих мпдема за рашунаре 

 ппправку и пдржаваое рашунарских терминала за ппсебне намјене 

 ппправку и пдржаваое рашунарских сервера 

 ппправку и пдржаваое скенера, пбухватајући скенере бар кпда 

 ппправку и пдржаваое шиташа паметних картица 

 ппправку и пдржаваое кацига за виртуелну стварнпст 

 ппправку и пдржаваое рашунарских прпјектпра (видеп прпјектпра) 
 
Овај разред такпђе укљушује: 

 ппправку и пдржаваое рашунарских терминала кап щтп су аутпматске мащине за брпјаое 
нпвца (АТМ`s), уређаји намијеоени електрпнскпм плаћаоу прпизвпда и услуга на прпдајнпм 
мјесту (POS терминали), кпјима се механишки не управља 

 ппправку и пдржаваое рушних рашунара (PDA`s) 
 
Овај разред искључује: 

 ппправку и пдржаваое мпдема, види 95.12 

 
95.12 Ппправка кпмуникаципне ппреме 
 
Овај разред пбухвата ппправку и пдржаваое кпмуникаципне ппреме. 
 
Овај разред укљушује: 

 бежишне телефпне 

 мпбилне телефпне 

 мпдеме 

 телефаксне уређаје 

 кпмуникаципнп-пренпсну ппрему (нпр. рутери, премпсници, мпдеми) 

 двпсмјерне радип уређаје 

 прпфесипналне телевизијске камере и видеп камере 

 

95.2 Ппправка предмета за лишну упптребу и дпмаћинствп 
 
Ова грана пбухвата ппправку и пдржаваое предмета за лишну упптребу и дпмаћинствп. 
 
95.21 Ппправка електрпнских уређаја за щирпку пптрпщоу 
  
Овај разред укљушује: 

 ппправку и пдржаваое електрпнских уређаја за щирпку пптрпщоу кап щтп су: 

- телевизпри и радип пријемници 

- видеп уређаји 

- CD-уређаји 

- кућне видеп камере 
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95.22 Ппправка апарата за дпмаћинствп и ппреме за кућу и бащту 
 
Овај разред укљушује: 

 ппправку и пдржаваое апарата за дпмаћинствп: 

- фрижидери, пећи, вещ мащине, сущилице за вещ, спбни климатизаципни уређаји 
итд. 

 ппправку и пдржаваое ппреме за кућу и бащте: 

- кпсашице за травоаке, маказе за живицу, уређаји за шищћеое снијега и лищћа, 
щищаши траве (тримери) итд. 

 
Овај разред искључује: 

 ппправку рушнпг алата на електришни ппгпн, види 33.12 

 ппправку система за климатизацију, види 43.22 

 
95.23 Ппправка пбуће и прпизвпда пд кпже 
 
Овај разред укљушује ппправку и пдржаваое пбуће и прпизвпда пд кпже: 

 ппправку шизама, ципела, путнишке пртљаге и слишних предмета 

 ппправку пптпетица на ципелама 

 
95.24 Ппправка намјещтаја и ппкућства 
 
Овај разред укљушује: 

 ппнпвнп тапацираое, ппправку и рестаурацију намјещтаја и ппкућства, пбухватајући 
канцеларијски намјещтај 

 
95.25 Ппправка сатпва и накита 
 
Овај разред укљушује: 

 ппправку сатпва и оихпвих дијелпва кап щтп су кућищта сатпва пд свих врста материјала; 
ппправка механизама за сатпве, хрпнпметара итд. 

 ппправку накита 
 
Овај разред искључује: 

 ппправку уређаја за мјереое времена кап щтп су сатпви за мјереое времена, уређаји за 
птискиваое времена и датума, браве са уграђеним сатним механизмпм и слишни уређаји 
мјереоа времена, види 33.13 

 
95.29 Ппправка псталих предмета за лишну упптребу и дпмаћинствп 
 
Овај разред пбухвата ппправку предмета за лишну упптребу и дпмаћинствп. 
 
Овај разред укљушује: 

 ппправку бицикала 

 крпљеое и преправљаое пдјеће 

 ппправку предмета за сппрт (псим сппртских пищтпља) и ппреме за камппваое 

 ппправку коига 

 ппправку музишких инструмената (псим пргуља и истпријских музишких инструмената) 

 ппправку играшака и слишних прпизвпда 

 ппправку псталих предмета за лишну упптребу и дпмаћинствп 

 ппдещаваое (щтимаое) клавира 

 умнпжаваое кљушева 
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Овај разред искључује: 
 индустријскп гравираое метала, види 25.61 

 ппправку сппртских пищтпља и пищтпља за рекреацију, види 33.11 

 ппправку рушнпг алата на електришни ппгпн, види 33.12 

  

96 Пстале лишне услужне дјелатнпсти 
 
Ова пбласт пбухвата све услужне дјелатнпсти кпје нису на другпм мјесту сппменуте у Класификацији. 
Ппсебнп пбухвата услуге кап щтп су праое и хемијскп шищћеое  прпизвпда пд текстила и крзна, 
дјелатнпсти фризерских салпна и салпна за уљепщаваое, ппгребне дјелатнпсти и припадајуће 
дјелатнпсти. 
 

96.0 Пстале лишне услужне дјелатнпсти 
 
96.01 Праое и хемијскп шищћеое прпизвпда пд текстила и крзна 
 
Овај разред укљушује: 

 праое и хемијскп шищћеое, пеглаое итд. oдјеће свих врста (пбухватајући и пдјећу пд крзна) 
и псталпг текстила, кпје се пбавља механишки, рушнп или праое пдјеће апаратима за 
сампппслуживаое на кпванице, билп за грађане, индустријске или кпмерцијалне кприснике 

 прикупљаое и исппруку веща 

 шищћеое тепиха и прпстираша, праое завјеса и застпра, у прпстпријама или на другпм мјесту 

 изнајмљиваое ппстељине, радних пдијела и слишних предмета у перипницама веща 

 услуге праоа пелена 
 
Овај разред искључује: 

 изнајмљиваое пдјеће, псим радних пдијела, шак и акп је шищћеое тих предмета саставни 
дип дјелатнпсти, види 77.29 

 крпљеое и преправљаое пдјеће итд., кап сампсталне дјелатнпсти, види 95.29 

 
96.02 Фризерски и други третмани за уљепщаваое 
 
Овај разред укљушује: 

 праое, ппдрезиваое и щищаое кпсе, фризираое, бпјеое, нијансираое, пндулираое, 
равнаое кпсе и слишне дјелатнпсти за мущкарце и жене 

 бријаое и ппдрезиваое браде 

 масажу лица, маникираое и педикираое, щминкаое итд. 
 
Овај разред искључује: 

 прпизвпдоу перика, види 32.99 

 
96.03 Ппгребне и припадајуће дјелатнпсти 
 
Овај разред укљушује: 

 сахраоиваое и спаљиваое људских или живптиоских лещева и припадајуће дјелатнпсти: 

- припремаое мртваца за сахраоиваое или спаљиваое, услуге балзампваоа 

- услуге мртвашница и крематприја 

- изнајмљиваое ппремљенпг прпстпра у мртвашници 

 изнајмљиваое или прпдају грпбпва 

 пдржаваое грпбпва и маузплеја 
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Овај разред искључује: 
 уређеое грпбља, види 81.30 

 вјерске ппгребне услуге, види 94.91 

 
96.04 Дјелатнпсти за оегу и пдржаваое тијела 
 
Овај разред укљушује: 

 дјелатнпсти турских купатила, сауна, парних купатила, спларијума, салпна за мрщављеое, 
салпна за масажу итд. 

 
Овај разред искључује: 

 медицинску масажу и терапију, види 86.90 

 дјелатнпсти фитнес клубпва и бпдибилдинг  клубпва, види 93.13 

 
96.09 Пстале лишне услужне дјелатнпсти, д. н. 
 
Овај разред укљушује: 

 астрплпщке и спиритуалистишке дјелатнпсти 

 друщтвене дјелатнпсти кап щтп су услуге пратое, услуге заказиваоа састанака, услуге 
матишара 

 услуге бриге п кућним љубимцима кап щтп су исхрана, смјещтај, тимареое и тренираое 
кућних љубимаца 

 дјелатнпсти рпдпслпвних прганизација 

 дјелатнпсти студија за израду тетпважа и "piercinga" 

 услуге шисташа ципела, нпсаша, шувара паркираних аутпмпбила итд. 

 рад, на пснпву кпнцесије, апарата за сампппслуживаое на кпванице за лишне услуге (кабине 
за фптпграфисаое, мащине за вагаое, мјереое крвнпг притиска, аутпматских прмарића на 
кпванице за шуваое ствари итд.) 

 
Овај разред искључује: 

 ветеринарске дјелатнпсти, види 75.00 

 рад аутпмата за игре на срећу (кпцкаое) на  кпванице, види 92.00 

 рад аутпмата за сампппслуживаое на кпванице за праое веща, види 96.01 
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ППДРУЧЈЕ T - ДЈЕЛАТНПСТИ ДПМАЋИНСТАВА КАП ППСЛПДАВАЦА; 
                          ДЈЕЛАТНПСТИ ДПМАЋИНСТАВА КПЈА ПРПИЗВПДЕ 
                          РАЗЛИЧИТУ  РОБУ И ОБАВЉАЈУ РАЗЛИЧИТЕ   УСЛУГЕ         
                          ЗА СППСТВЕНУ УППТРЕБУ  

 
97 Дјелатнпсти дпмаћинстава кап ппслпдаваца пспбљу за пдржаваое  
  дпмаћинства   

 
97.0 Дјелатнпсти дпмаћинстава кап ппслпдаваца пспбљу за пдржаваое  
  дпмаћинства   
 
97.00 Дјелатнпсти дпмаћинстава кап ппслпдаваца пспбљу за пдржаваое дпмаћинства   
 
Овај разред пбухвата дјелатнпсти дпмаћинстава кап ппслпдаваца кпја заппщљавају ппслугу кап щтп су 
кућне ппмпћнице, кувари, кпнпбари, спбари, слуге, праље, бащтпвани, вратари, кпоущари, впзаши, 
шувари, васпиташи, лица кпја шувају дјецу, ушитељи, секретарице итд.   
 
Тп пмпгућава заппсленпј ппслузи да се изјасни за дјелатнпсти дпмаћинства кап ппслпдавца у 
ппписима станпвнищтва, тј. истраживаоима, иакп је ријеш п ппслпдавцу кап ппјединцу. Услуге или 
прпизвпде пве дјелатнпсти кпристи дпмаћинствп кпје заппщљава ппслугу.  
 Овај разред искљушује: 

 пружаое услуга кап щтп су куваое, бащтпванствп итд. пд стране независних давалаца услуга 
(предузећа или ппјединаца), види према врсти услуга 

 

98 Дјелатнпсти приватних дпмаћинстава кпја прпизвпде разлишиту рпбу и 
  пбављају разлишите услуге за сппствену упптребу 
 
Ова пбласт пбухвата дјелатнпсти дпмаћинстава кпја прпизвпде разлишиту рпбу и пбављају разлишите 
услуге за сппствену упптребу.  
 
Дпмаћинства се разврставају у пву пбласт самп пнда када није мпгуће пдредити главну дјелатнпст кпју 
пбављају ради задпвпљаваоа свпјих пснпвних пптреба. Акп је дпмаћинствп ангажпванп у тржищнпј 
дјелатнпсти, пнда се разврстава према главнпј тржищнпј дјелатнпсти кпју пбавља. 
 

 98.1 Дјелатнпсти приватних дпмаћинстава кпја прпизвпде разлишиту рпбу за  
 сппствену упптребу 
 
98.10 Дјелатнпсти приватних дпмаћинстава кпја прпизвпде разлишиту рпбу за  
 сппствену упптребу 
 
Овај разред пбухвата дјелатнпсти дпмаћинстава кпја прпизвпде разлишиту рпбу за сппствену 
упптребу, пднпснп кпја пбављају разлишите дјелатнпсти кпјима прпизвпде рпбу за задпвпљаваое 
свпјих пснпвних пптреба. Те дјелатнпсти пбухватају лпв и прикупљаое, гајеое усјева и узгпј стпке, 
израду склпнищта и пдјеће и пстале рпбе кпју дпмаћинства прпизвпде за сппствену упптребу.  
 
Акп дпмаћинства, псим прпизвпдое рпбе за сппствену упптребу истп такп прпизвпде рпбу за 
тржищте, разврставају се у пдгпварајући разред дјелатнпсти прерађивашке индустрије пве 
Класификације дјелатнпсти. Истп такп, акп се углавнпм баве прпизвпдопм пдређене рпбе, 
разврставају се у пдгпварајући разред дјелатнпсти прерађивашке индустрије пве Класификације 
дјелатнпсти. 
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98.2 Дјелатнпсти приватних дпмаћинстава кпја прпизвпде разлишите услуге за  
 сппствену упптребу 
 
98.20 Дјелатнпсти приватних дпмаћинстава кпја прпизвпде разлишите услуге за  
 сппствену упптребу 
 
Овај разред пбухвата дјелатнпсти дпмаћинстава кпја пбављају разлишите услуге. Те услуге пбухватају 
куваое, ппдушаваое, бригу за шланпве дпмаћинства и пстале услуге кпје дпмаћинствп пбавља за 
сппствене пптребе.  
 
Акп је дпмаћинствп ангажпванп у прпизвпдои разнпврсне рпбе, пни су класификпвани у дјелатнпсти 
дпмаћинстава кпја прпизвпде разлишиту рпбу за сппствену упптребу.  
 
Акп дпмаћинства, псим прпизвпдое рпбе за сппствену упптребу истп такп прпизвпде рпбу за 
тржищте, разврставају се у пдгпварајући разред дјелатнпсти прерађивашке индустрије пве 
Класификације дјелатнпсти. Истп такп, акп се углавнпм баве прпизвпдопм пдређене рпбе, 
разврставају се у пдгпварајући разред дјелатнпсти прерађивашке индустрије пве Класификације 
дјелатнпсти. 
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Структура КД БиХ 2010 са објашњењима 

 
 

ППДРУЧЈЕ  U – ДЈЕЛАТНПСТИ ЕКСТЕРИТПРИЈАЛНИХ ПРГАНИЗАЦИЈА И 
                             OРГАНА 
 

99 Дјелатнпсти екстеритпријалних прганизација и пргана 
 

99.0 Дјелатнпсти екстеритпријалних прганизација и пргана 
 
99.00 Дјелатнпсти екстеритпријалних прганизација и пргана 
 
Овај разред укљушује: 

 дјелатнпсти међунарпдних прганизација кап щтп су Уједиоене нације (UN) и 
специјализпване агенције система Уједиоених нација, регипнални пргани итд., 
Међунарпдни мпнетарни фпнд, Свјетска банка (WB), Свјетска царинска прганизација (WCO), 
Организација за екпнпмску сарадоу и развпј (OECD), Организација земаља прпизвпђаша и 
извпзника нафте (OPEC), Еврппска унија (EУ), Еврппскп удружеое за слпбпдну тргпвину 
(EFTA) 

 
Овај разред такпђе укљушује: 

 дјелатнпсти страних диплпматских и кпнзуларних представнищтава и мисија, кпја су 
пдређена према мјесту гдје се налазе, а не према земљи кпју представљају 

 
Овај разред искључује: 

 дјелатнпсти властитих диплпматских и кпнзуларних мисија смјещтених у инпстранству или 
при међунарпдним канцеларијама, види 84.21 
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ЕU NACE класификације и везе са другим класификацијама 

 
 

 

5.1 NАCЕ и интегрисани системи класификација екпнпмских 
дјелатнпсти и прпизвпда 
 

Знашеое NАCЕ 
 

129. NАCЕ је акрпним кпји се кпристи за именпваое разлишитих верзија статистишких 
класификација екпнпмских дјелатнпсти кпје се пд 1970. развијају у Еврппскпј унији. 
NАCЕ пбезбјеђује пквир за прикупљаое и приказиваое великпг пбима статистишких 
ппдатака према екпнпмским дјелатнпстима, какп у ппдрушју екпнпмских статистика 
(прпизвпдоа, заппсленпст, наципнални рашуни и др.), такп и у другим статистишким 
ппдрушјима. 

 
130. Статистишки ппдаци прпизведени на пснпву NАCЕ уппредиви су на еврппскпм и 

генералнп на свјетскпм нивпу. Упптреба NАCЕ је пбавезна у еврппскпм статистишкпм 
систему. 

 
Међунарпдни систем екпнпмских класификација 
 
131.  Уппредивпст статистишких ппдатака прпизведених на пснпву NАCЕ мпгућа је и на 

свјетскпм нивпу захваљујући шиоеници да је NАCЕ дип интегрисанпг система 
статистишких класификација, кпје су углавнпм развијене у пквиру Статистишкпг 
пдјељеоа Уједиоених нација (United Nations Statistical Division). 

 
132.  Са еврппске ташке гледищта, пвај систем мпже се представити на сљедећи нашин: 
 

Eкпнпмске          Прпизвпди         Рпбе 
дјелатнпсти 

 
Свјетски  
нивп 

 
 
 

EU нивп 

  
 
 
 

Наципнални  
нивп 

 
 
 

 
Је референтна класификација. Класификације су ппвезане структурпм. 

 
 

Је референтна класификација. Класификације су ппвезане путем кпнверзаципних табела. 
 

 
Класификације су ппвезане путем кпнверзаципних табела. 

 
 

SITC 
 

ISIC 
 

NACE 

Националне 
верзије 
NACE 

 

CPC 

CPA 

Националне 
верзије CPA 

PRODCOM 

Националне 
верзије 

PRODCOM 
 

 

HS 

CN 

 

SITC 
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Гдје је: 

 ISIC - Међунарпдна стандардна индустријска класификација свих екпнпмских 
дјелатнпсти Уједиоених нација (United Nation’s International Standard Industrial 
Classificationa of all Еconomic Аctivities). 

 CPC - Централна класификација прпизвпда Уједиоених нација (United Nation’s Central 
Product Classificationa). 

 HS - Хармпнизпвани систем назива и щифара рпба, кпјим управља Свјетска царинска 
прганизација (Harmonized Commodity Description and Coding System, managed by World 
Customs organization). 

 CPА - Еврппска класификација прпизвпда пп дјелатнпсти (Еuropean Classification of 
Products by Аctivity). 

 PРODCOМ - Нпменклатура индустријских прпизвпда кпја се кпристи у статистици 
индустријске прпизвпдое у ЕУ (Prodcom, Classification of goods for statistics on 
industrial production in ЕU). 

 CN - Кпмбинпвана нпменклатура, кпја се кпристи у пквиру Е¦ за сврхе сппљне 
тргпвине (Combined Nomenclature, a Еuropean classification of goods used for foregn 
trade statistics). 

 
133. Oвакав интегрисани систем пмпгућава уппредивпст статистишких ппдатака 

прпизведених у разлишитим статистишким дпменима. Кап резултат тпга, на примјер, 
статистишки ппдаци п прпизвпдои прпизвпда (у Е¦ се извјещтавају на пснпву PРODCOМ 
истраживаоа) мпгу се уппредити са статистишким ппдацима из тргпвине (у Е¦ се 
прпизвпде у складу са CN). 
 

134. NАCЕ је изведен из ISIC, у смислу да је детаљнији негп ISIC. ISIC и NАCЕ имају исти брпј 
категприја на највищем нивпу, али је NАCЕ детаљнији на нижим нивпима. 
  

135. Да би се пбезбиједила међунарпдна уппредивпст, дефиниције и усппстављене 
смјернице за кприщтеое NАCЕ у складу су са дефиницијама и смјерницама пбјављеним 
у ISIC увпду. 

 
 

5.2  Oбухват и карактеристике NАCЕ 

Статистишке класификације 

136.  Сва статистишка ппсматраоа кпја резултује у смислу статистишких ппдатака захтијевају 
систематишнп класификпваое и разврставаое. Класификпваоем се расппдјељује пптпун 
скуп статистишких ппсматраоа у сетпве ппдатака кпји су хпмпгени, кпликп гпд је тп 
мпгуће, с пбзирпм на карактеристике предмета статистишких истраживаоа. 
  

137. Статистишке класификације се пдликују: 
а. исцрпнпм ппкривенпсти ппсматранпг скупа; 
б. узајамнпм искљушивпсти категприја: сваки елемент треба бити сврстан у самп једну 

категприју класификације; 
в. метпдплпщкпм принципијелнпщћу кпја пмпгућава дпсљедну расппдјелу елемената у 

разним нивпима и категпријама класификације. 
 

138. Хијерархијска структура класификација пдликује се прецизнпм и све прецизнијпм 
расппдјелпм категприја, щтп пмпгућава да се прикупе и презентују инфпрмације на 
разлишитим нивпима агрегације. 
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NАCЕ кап ЕU класификација екпнпмских дјелатнпсти 

 
139.  139. NАCЕ је еврппска стандардна класификација прпизвпдних екпнпмских дјелатнпсти. 

Oна представља пптпун скуп екпнпмских дјелатнпсти ппдијељених на такав нашин да се 
NАCЕ щифре дјелатнпсти мпгу ппвезати са статистишким јединицама кпје их пбављају. 
  

140. Екпнпмска дјелатнпст се пдвија када се кпмбинују средства кап щтп су капитална дпбра, 
радна снага, прпизвпдне технике или пплупрпизвпди у сврху прпизвпдое дпбара или 
услуга. Усљед тпга је екпнпмска дјелатнпст пдређена инпутпм средстава, прпизвпдним 
прпцеспм и путпутпм прпизвпда (дпбара или услуга). 
 

141. Дјелатнпст се мпже састпјати пд једнпг једнпставнпг прпцеса, али истп такп мпже 
ппкривати цијели низ пптпрпцеса, пд кпјих се сваки налази у разлишитим категпријама 
класификације. 
 

142. NАCЕ не пбезбјеђује ппсебне категприје за специфишне врсте статистишких јединица: 
јединице мпгу пбављати некпликп екпнпмских дјелатнпсти и мпгу се дефинисати на 
разлишите нашине према специфишним карактеристикама. 
 

143. Oбухват и пгранишеоа NАCЕ, кап и структура и щифрираое NАCЕ, да се избјегне 
ппнављаое, мпгу се прпшитати из пдгпварајућег дијела Метпдплпгије за примјену КД 
БиХ 2010 с пбзирпм да су из NАCЕ прирушника преузети у неизмијеоенпм пблику. 

 

 

5.3 Истпријска бипграфија и правни кпнтекст NАCЕ 

 

Хрпнплпгија развпја NАCЕ 

 
144.  Oд 1961. дп 1970. у еврппским је земљама развијенп некпликп класификација 

дјелатнпсти са циљем да се пбухвате разлишите екпнпмске дјелатнпсти. 
 

145.  У 1970. је развијена прва верзија NАCЕ, „Nomenclature generale des Аctivites 
economiques dans les Communautes Еuropeennes“ (General Industrial Classification of 
Еconomic Аctivities within the Еuropean Communities). Tп је била класификација кпја је 
пбухватала шитав низ екпнпмских дјелатнпсти. 
 

146.  Међутим, прва верзија NАCЕ имала је два велика недпстатка 

- Није била пснпвана кап дип правних прпписа заједнице (Community legislation), па су 
статистишки ппдаци шестп прикупљани у складу са ппстпјећим наципналним 
класификацијама и тек накпн тпга трансфпрмисани у NАCЕ фпрмат путем 
претвпренпг кљуша, щтп није прпизвпдилп задпвпљавајуће уппредиве ппдатке. 

- Није била развијена у признатим међунарпдним пквирима, па је уппредивпст с 
другим међунарпдним класификацијама екпнпмских дјелатнпсти била пскудна. 
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147. У циљу превазилажеоа недпстатака, пдлушенп је да се размптри усклађиваое NАCЕ с 

пдгпварајућим међунарпдним стандардима. Заједнишка радна група састављена пд 
представника Статистишкпг пдјељеоа ¦b, Еурпстат-а и представника држава шланица Е¦
ускп је сарађивала на изради треће ревизије Међунарпдне стандардне индустријске 
класификације свих екпнпмских дјелатнпсти (International Standard Industrial 
Classification of Аll Еconomic Аctivities - ISIC Рev. 3). ISIC Rев.3 је усвпјена пд стране 
Кпмисије за статистику Уједиоених нација у фебруару 1989. 
  

148. Накпн тпга, радна група састављена пд представника Еурпстат-а и држава шланица 
развила је нпву ревидирану верзију NАCЕ, названу NАCЕ Rеv. 1. Пплазећи пд ппстпјеће 
структуре ISIC Rеv. 3, дпдати су нпви детаљи да рефлектују еврппске дјелатнпсти кпје су 
биле неадекватнп заступљене у ISIC. NАCЕ Rеv. 1 усппстављена је Уредбпм Савјета брпј 
3037/90, 9. пктпбра 1990. 
 

149. Нпва, незнатнп ажурнија верзија NАCЕ Rеv. 1, названа NАCЕ Rеv. 1.1, усппстављена је 
2002. Увела је некпликп дпдатних ставки и изврщене су прпмјене неких наслпва. Циљ 
пвпг ажурираоа бип је: 

- Дпдати нпве дјелатнпсти кпје нису ппстпјале када је NАCЕ Rеv. 1, развијена; 

- Адекватнп приказати дјелатнпсти кпје су дпбиле на важнпсти, билп збпг 
технплпщких или прганизаципних прпмјена, накпн щтп је NАCЕ Rеv. 1 развијена; 

- Изврщити исправку технишких и псталих грещки у NАCЕ Rев. 1 

 
150. У 2002. ппшиоу и трају некпликп гпдина активнпсти на ппсежнијпј ревизији NАCЕ. 

Резултат тих активнпсти била је израда нпве NАCЕ Rеv. 2 класификације екпнпмских 
дјелатнпсти. Уредба п усппстављаоу NАCЕ Rеv. 2 усвпјена је у децембру 2006. Уредба 
укљушује све мјере за спрпвпђеое NАCЕ Rеv. 2 и за кппрдинисану транзицију из NАCE 
Rev. 1.1. у NACE Rev. 2 у разним статистишким дпменима. Примјена Nace Rev. 2 у 
земљама шланицама Е¦ ппшела је 01. јануара 2008. гпдине. 

 

Главна пбиљежја уредби п NАCЕ: 

 
151.  Државе шланице и Кпмисија Е¦ су утврдили да је кприщтеое NАCЕ пбавезнп у земљама 

шланицама Е¦. Усљед тпга, уредбе кпје усппстављају NАCЕ садрже и пдредбе у вези с 
тим. Статистишки ппдаци кпји се прикупљају пд стране држава шланица Е¦, а 
ппдразумијевају упптребу класификације екпнпмских дјелатнпсти, мпрају бити 
састављени у складу са NАCЕ или са наципналним класификацијама дјелатнпсти кпје су 
изведене из NАCЕ. 
 

152. Уредбе п NАCЕ дппущтају земљама шланицама да за наципналне пптребе мпгу 
кпристити наципналне верзије класификација кпје су изведене из NАCЕ. Међутим, такве 
наципналне верзије мпрају се у пптпунпсти уклапати у структурни и хијерархијски пквир 
NАCЕ. Велики брпј држава шланица Е¦ има развијене наципналне верзије 
класификације, пбишнп дпдаваоем пете цифре на NАCЕ. 
 

153. Кпмисија и Oдбпр представника држава шланица (SPC) пдгпвпрни су за праћеое 
спрпвпђеоа Уредбе п NАCЕ, израду маоих измјена и дппуна и ппвезиваое с 
међунарпдним прганизацијама кпје се баве класификацијама екпнпмских дјелатнпсти. 
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5.4 Неппхпднпст ревизије NАCЕ 

 
154.  Прпмјене у екпнпмскпј структури и прганизацији, кап и технплпщки развпј, стварају 

нпве дјелатнпсти и прпизвпде, щтп захтијева измјене неких ппстпјећих дјелатнпсти и 
прпизвпда. Tакве прпмјене ппдразумијевају сталан изазпв за састављаое статистишких 
класификација. Међутим, размаци између ревизија не смију бити предуги, јер се 
релевантнпст класификације с временпм смаоује, а ни прекратки, јер је у тпм слушају 
мпгућнпст уппредивпсти ппдатака тпкпм времена знашајнп умаоена. Свака ревизија 
класификације, ппсебнп акп укљушује и прпмјене у структури класификације, впди дп 
прекида у временским серијама статистишких ппдатака. 
 

155. Велика ревизија међунарпдних и еврппских класификација екпнпмских дјелатнпсти и 
прпизвпда, ппзната и кап „Oперација 2007“, пдвијала се између 2000 и 2007. Oва 
ревизија је пбухватила све екпнпмске класификације у интегрисани екпнпмски систем 
класификација. Главни критерији тпкпм спрпвпђеоа ревизије били су: 

- релевантнпст у пднпсу на актуалну свјетску екпнпмију; 

- бпља уппредивпст с другим наципналним и међунарпдним класификацијама; 

- кпнтинуитет с претхпдним верзијама класификације. 

 
Главне карактеристике NАCЕ и накпн ревизије пстале су непрпмијеоене. NАCЕ Rеv. 2 
усппставља равнптежу између нивпа детаља кпје захтијевају кприсници статистишких 
ппдатака и степена пптерећенпсти ппслпм у статистишким институцијама. 

 

5.5 Везе NАCЕ Rеv. 2 са другим класификацијама 

 
156. Главна веза NАCЕ и других класификација дата је у дијаграму приказанпм напријед, ппд 

наслпвпм „NАCЕ и интегрисани систем класификација екпнпмских дјелатнпсти и 
прпизвпда“. Најприје су пписани ппједини детаљи пднпса с међунарпдним 
класификацијама на пснпву ¦b система, кап и пднпс NАCЕ и мнпгих Е¦ класификација 
кпје, на разлишите нашине, кпресппндирају пдгпварајућим свјетским класификацијама. 
На крају је пписан пднпс с другим мултинаципналним класификацијама, заједнп с 
агрегираним структурама кприщтеним у кпнтексту наципналних рашуна. 
 

157. RАМON, Еурпстатпв online сервер за метаппдатке, пружа инфпрмације и детаљне 
структуре п међунарпдним, регипналнпм и наципналним статистишким 
класификацијама развијеним за мнпге статистишке пбласти: екпнпмске анализе, 
живптну средину, пбразпваое, занимаоа, наципналнe рашунe, итд. Инфпрмације 
пбухватају разлишите аспекте, укљушујући ппщте пписе, структуре класификација 
(пднпснп щифре и наслпве), пбјащоеоа, кпресппдентне табеле између класификација, 
метпдплпщке дпкументе и друге ппщте инфпрмације кпје се пднпсе на класификације. 

 

Везе с међунарпдним класификацијама  

Међунарпдна ппрпдица екпнпмских и спцијалних класификација 
 
158. Међунарпдна ппрпдица екпнпмских и спцијалних класификација састпји се пд 

класификација регистрпваних у „Пппису класификација Уједиоених нација“ (United 
Nations Inventory of Classifications), кпје су прегледане и пдпбрене кап смјернице пд 
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стране „Статистишке кпмисије Уједиоених нација“ (United Nations Statisticals 
Commission) или других надлежних међувладиних пдбпра кпји се баве питаоима 
екпнпмије, демпграфије, рада, здравства, пбразпваоа, спцијалне защтите, гепграфије, 
живптне средине, кприщтеоа времена и туризма. Истп такп су укљушене и класификције 
слишних субјеката кпји су регистрпвани у Пппису и извпде се из (или се пднпсе на) 
међунарпдних класификација и првенственп се, али не и искљушивп, кпристе за 
регипналне или наципналне сврхе (кап щтп су NАCЕ и CPА). 
 

159. Међунарпдна ппрпдица екпнпмских и спцијалних класификација састпји се пд три 
главне врсте класификација: референтне класификације, изведене класификације и 
ппвезане класификације. 
 

160. Референтне класификације (Reference classifications) су екпнпмске и спцијалне 
класификације кпје су прпизвпд међунарпдних сппразума пдпбрених пд стране 
Статистишке кпмисије Уједиоених нација (United Nations Statistical Commission) или 
других кпмпетентних међувладиних пдбпра, кап щтп су Међунарпдна прганизација 
рада (International Labour Organization, ILO), Међунарпдни мпнетарни фпнд 
(International Мonetary Fund, IМF), Oрганизација Уједиоених нација за пбразпваое, 
науку и културу (United Nations Еducational, Scientific, and Cultural Organization, UNЕSCO), 
Свјетска здравствена прганизација (World Health Organization, WHO) или Свјетска 
царинска прганизација (World Customs Organization, WCO) у зависнпсти пд теме. На тај 
нашин референтне класификације су дпстигле щирпку прихватљивпст и званишну 
сагласнпст и пдпбравају се и преппрушују кап смјернице за израду изведених 
класификација. Oне се мпгу кпристити кап мпдели за развпј или ревизије других 
класификација, какп с пбзирпм на структуру такп и с пбзирпм на пспбине и дефинисаое 
категприја. ISIC је референтна класификација екпнпмских дјелатнпсти. 
 

161. Изведене класификације (Derived classifications) су заснпване на референтним 
класификацијама. Изведене класификације мпгу бити израђене усвајаоем структуре и 
категприја референтне класификације, а затим им се мпгу придружити дпдатни детаљи 
изван референтних класификација, или мпгу бити израђене репрганизпваоем 
агрегатних ставки из једне или вище референтних класификација. Изведене 
класификације шестп су прилагпђене за кприщтеое на наципналнпм или мулти-
наципналнпм нивпу. NАCЕ је изведена класификација из ISIC. 
 

162. Ппвезане класификације (Related classifications) су пне кпје се дјелимишнп пднпсе на 
референтне класификације и за кпје су пптребне кпресппндентне табеле да би се 
пмпгућилп уппређиваое статистишких ппдатака. 

 
 УН интегрисани систем класификација дјелатнпсти и прпизвпда 
 
163. Статистишка кпмисија Уједиоених нација (United Nations Statisticals Commission) 

 предлпжила је 1989. низ класификација кпје заједнп шине интегрисани систем за 
класификпваое дјелатнпсти, дпбара и услуга, какп би се мпгле кпристити за разлишите 
врсте екпнпмских статистика на свјетскпм нивпу. ISIC, CPC, SITC и BЕC су главне 
кпмппненте пвпг система и ускп су међуспбнп ппвезане: 

- ISIC у систему представља класификпваое дјелатнпсти; 

- CPC је централни инструмент за класификпваое прпизвпда и услуга; 

- SITC је агрегатна класификација дпбара за пптребе уппређиваоа у статистици 
сппљащое тргпвине; 
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- BЕC је класификација дпбара (Broad Еconomic Categories) за пптребе екпнпмских 
анализа. 

 

164.  Када се пднпсе на рпбу и CPC и SITC класификације кпристе наслпве и ппднаслпве 
хармпнизпванпг система (Harmonized Commodity Description and Coding System, HS) кап 
саставне дијелпве за свпје категприје, тј. сваки наслпв на најнижем нивпу CPC пдгпвара 
најмаое једнпм HS тарифнпм брпју или спаја два или вище HS наслпва или ппднаслпва. 
Ппстпје неки слушајеви, ппсебнп у ппљппривреди, у кпјима су HS тарифни брпјеви 
ппдијељени на некпликп ставки CPC. 
  

165. HS је међунарпдна царинска класификација прпизвпда кпју је саставила Свјетска 
царинска прганизација за пптребе сппљне тргпвине. HS се кпристи и за фпрмираое 
царинских тарифа и за сврхе статистике сппљне тргпвине. HS је хијерархијски 
структурисана и даје детаљне дефиниције и карактеристике за пкп 5000 врста рпба. 
Структурисана је у 96 ппглавља, пд кпјих је свакп преппзнатљивп пп двпцифренпм 
брпјшанпм кпду; ппглавља се дијеле на наслпве, кпји се даље дијеле на ппднаслпве. 
Наслпви се идентификују ппмпћу шетверпцифренпг нумеришкпг кпда, а ппднаслпви 
ппмпћу щестерпцифренпг нумеришкпг кпда. HS пбухвата рпбу, пднпснп прпизвпде кпји 
имају физишку димензију, такпђе пбухвата и електришну енергију. HS не пбухвата услуге, 
али укљушује физишкп „манифестпваое“ услуга (нпр. архитектпнски планпви, дискете са 
спфтверпм, умјетнишки пригинали и антиквитети стари вище пд 100 гпдина итд.) Oна 
такпђе укљушује и рпбу кпја није тек прпизведена, кап щтп је већ кприщтена ппрема. HS 
је ппсљедои пут ревидирана 2007. 
  

166. CPC прганизује прпизвпде према физишким карактеристикама и сущтинскпј прирпди 
прпизвпда или сврси исппрушене услуге. Tај критериј укљушује, на примјер, врсту 
кприщтене сирпвине, примјеоени прпизвпдни прпцес, сврху за кпју је намијеоен 
прпизвпд и слишнп. Иакп је пвај критериј шестп исти кап и пнај кпји се кпристи за 
класификације екпнпмских дјелатнпсти, CPC није класификација прпизвпда зависна п 
класификацији екпнпмских дјелатнпсти. Из тпг разлпга CPC систем кпдираоа је 
независан п ISIC класификацији. 
  

167. Без пбзира на пвај специфишан приступ, CPC узима у пбзир критеријум екпнпмскпг 
ппријекла. Према пвпм критеријуму класификација прпизвпда кпмбинује у једну 
категприју дпбра и услуге кпје су путпут самп једне екпнпмске дјелатнпсти. Oви наппри 
су направљени да би дефинисали наслпве на најнижем нивпу CPC на такав нашин да щтп 
вище прпизвпда на пвпм нивпу мпже бити дпдијељенп једнпј категприји ISIC. Међутим, 
примјена критерија ппријекла није увијек извпдљива, шак и када се кпристи 
најдетаљнији нивп HS. Ревидирана верзија CPC, CPC вер. 2, усвпјена је пд стране 
Статистишке кпмисије Уједиоених нација (United Nations Statisticals Commission) у марту 
2006. 
 

168. SITC слиједи традиципнални ппредак у кпме се главна разматраоа и критерији пднпсе 
на кприщтене материјале, фазе пбраде и финалну упптребу. 
 

169. BЕC је дизајниран да служи за кпнверзију ппдатака састављених на пснпву SITC у групе 
знашајне за пптребе екпнпмске анализе, кпје се темеље на SNА разликпваоу између 
капиталних дпбара, међуфазних дпбара и трајних и нетрајних пптрпщних дпбара. Не 
ппстпји директан пднпс између ISIC и BЕC. BЕC је ревидиран 1986., на oснпву треће 
ревизије SITC, а дефиниције BЕC категприја у смислу ппднаслпва HS су накнаднп 
прпмијеоене да би пдражавале прпмјене кпје су изврщене у 2002. и 2007. на HS. 
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 Веза NАCЕ према ISIC 

 
170.  NАCЕ је изведена из ISIC класификације: категприје на свим нивпима NАCЕ су 

дефинисане да буду идентишне, или да фпрмирају ппдскуппве, ппјединашних ISIC 
категприја. Први и други нивп ISIC Rеv. 4 (ппдрушја и пбласти) су идентишне пптрушјима и 
пбластима NАCЕ Rеv. 2. Tрећи и шетврти нивп (гране и разреди) ISIC Rеv. 4 су ппдијељене 
у NАCЕ Rеv. 2 према еврппским пптребама и захтијевима. Ипак, гране и разреди NАCЕ 
Rев. 2 се увијек мпгу агрегирати у гране и разреде ISIC Rеv. 4, пдакле су и изведени. Циљ 
детаљнијих ппдијела у NАCЕ Rеv. 2, у ппређеоу са ISIC Rеv. 4, је да се дпбије 
класификација кпја је вище прилагпђена структурама еврппских екпнпмија. 

171.  Истп такп, щифарски систем кприщтен у ISIC и NАCЕ је, кпликп гпд је тп мпгуће, 
идентишан. Да се лакще разликују, у NАCЕ је стављена ташка између прве двије цифре 
(нивп пбласти) и задое двије цифре (гране и разреди). Међутим, с пбзирпм да су неке 
гране и разреди из ISIC Rеv. 4 даље разлпжене у NАCЕ гранама и разредима (без 
увпђеоа дпдатних хијерархијских нивпа) ппједине ISIC щифре се мпгу разликпвати пд 
пдгпварајућих NАCЕ щифара. Дакле, дјелатнпсти на нивпу грана или разреда мпгу имати 
нумеришку пзнаку у NАCЕ Rеv. 2, кпја се разликује пд пзнаке у ISIC Rеv. 4. 

 
Веза NАCЕ према псталим међунарпдним класификацијама 

 
172.  Ппстпје и друге класификације развијене пд стране Уједиоених нација, или других 

међувладиних пргана, кпје имају неку везу с ISIC или кпристе дијелпве ISIC за 
дефинисаое оихпвпг властитпг пбухвата или категприја. Кап резултат тпга, пне се мпгу 
ппвезати и с NАCЕ класификацијпм. 

173.  Tакве класификације су развијене за пптребе статистике занимаоа, заппсленпсти, 
пптрпщое, пбразпваоа, туризма и живптне средине. Oвдје се навпде самп најважније: 

- Класификација функција владе (Classifications of the Functions of Government, COFOG); 

- Међунарпдна стандардна класификација пбразпваоа (International Standard 
Classification of Еducation, ISCЕD) ; 

- Међунарпдна стандардна класификација занимаоа (International Standard 
Classification of Occupations, ISCO) ; 

- Сателитски рашуни туризма (Tourism Satellite Аccount, TSА; 

- Класификација за сектпр инфпрмаципних и кпмуникаципних технплпгија 
(Information and Communication Technology Sector Classification, ICT) ; 

- Класификација садржаја и дефиниција сектпра медија (Content and media industries 
sector definition). 

 
Везе с ЕУ класификацијама  
 
Класификација прпизвпда пп дјелатнпсти CPА 
 
174. CPА, Класификација прпизвпда пп дјелатнпсти (Statistical Classification of Products by 

Аctivity in the Еuropean Еconomic Community, CPА) је еврппска верзија CPC и намјена кпјпј 
служи је у складу с намјенпм кпјпј служи и CPC. У Е¦, класификације за специфишне 
статистишке дпмене се међуспбнп ппвезују прекп CPА псим акп се сама CPА не кпристи 
кап класификација у статистишким истраживаоима. Иакп је CPА еврппски двпјник CPC, 
пна се разликује пд CPC не самп пп тпме щтп је детаљнија, негп истп такп и у структури. 
Е¦ је усвпјила критеријум екпнпмскпг ппријекла за развпј CPА, са NАCЕ кап 
референтним пквирпм. Дакле, дп шетвртпг нивпа, (разреди) структура CPА пдгпвара 
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NАCЕ. У принципу, CPC ппдразреди су репрганизпвани према оихпвпм екпнпмскпм 
ппријеклу. Веза између CPА и NАCЕ Rеv. 2 је видљива у сампм CPА кпду: на свим 
нивпима CPА, щифрираое прве шетири цифре је идентишнп са пним кпје је кприщтенп у 
NАCЕ Rеv. 2, са врлп малп изузетака. Кап алат у свакпдневнпм практишнпм раду, CPА, 
кап и пстале класификације прпизвпда, мпже се кпристити за пписиваое 
карактеристишних прпизвпда пп ппјединашним дјелатнпстима. Мпра се нагласити, да је 
у пдређеним слушајевима веза дјелатнпст - прпизвпд кпнвенција: пвп се дпгађа када 
исти прпизвпди резултирају из разлишитих активнпсти, са разлишитим прпизвпдним 
прпцесима. Наципналне верзије CPА су мпгуће истп кап и наципналне верзије NАCЕ. 

 
 
Кпмбинпвана нпменклатура – CN 
 
175. CN, Кпмбинпвана нпменклатура (Combined Nomenclature, CN) је нпменклатура кпја се 

кпристи у пквиру Е¦ за сврхе царинских тарифа и статистике сппљне тргпвине и 
детаљније је разрађена пд HS. Наслпви у CN се пзнашавају ппмпћу псмерпцифрене 
нумеришке щифре, дпдајући двије цифре на релевантну HS щифру. CN је пбавезујућа за 

све земље шланице Е¦ и оена ревизија врщи се сваке гпдине. 
 
PRODCOM 
 
176.  PRODCOM је кратица за Е¦ нпменклатуру прпизвпда кпја се кпристи у систему 

 прпизвпдних статистика за рударствп и прерађивашку индустрију (искљушујући услуге, 
сем “индустријске услуге“). Oдбпр за PRODCOM (Prodcom Committee) сваке гпдине 
ажурира PRODCOМ листу, на кпјпј су заснпване статистике прпизвпдое. Наслпви 
PRODCOМ листе су изведени из CN, али оихпва щифра је даља разрада CPА щифре. 
PRODCOМ наслпви се пзнашавају кприщтеоем псмерпцифрене щифре, првих щест 
цифара су идентишне са щифрама CPА. На тај нашин је PRODCOМ везана за и 
кпнзистентна са CPА. Веза са CPА наглащава и везу са NАCЕ пмпгућавајући да предузећа 
кпја прпизвпде прпизвпде буду идентификпвана, дпк веза с CN пмпгућава уппређиваое 
између прпизвпдних статистика и статистика сппљне тргпвине. 

 
 
Главне индустријске групације - MIGs 
 
177. MIG, Главнп индустријскп груписаое (Main Industrial Groupings), је еврппска 

 класификација кпја групище индустрију у смислу прпизвпда заснпваних на пптражои: 
капитални прпизвпди, међуфазни прпизвпди, трајни пптрпщни прпизвпди, нетрајни 
пптрпщни прпизвпди и енергија. MIG се кпристи при изради вище ппказатеља, међу 
кпјима су и индекс индустријске прпизвпдое (изражен у смислу дпдате вриједнпсти и 
заснпван на јединицама пп врсти дјелатнпсти - КАU) и индекс цијена прпизвпђаша. 

 
 
 Класификација за статистику директних страних инвестиција – Платни биланс (BOP) 
 
178. Платни биланс (Balance Of Payments) кпристи агрегате NАCЕ категприја за 

 извјещтаваое п ппдацима директних страних инвестиција (Foreign Direct Investment - 
FDI). Нивп ращшлаоенпсти дјелатнпсти је углавнпм изражен у смислу NACE категприје 
„пбласт“. 
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Везе с псталим међународним класификацијама 
 
 
NАICS 

 
179. NАICS је Систем индустријске класификације Сјеверне Америке (North Аmerican Industry 

Classification System). NАICS је развијена срединпм 1990-тих да би пмпгућила екпнпмску 
анализу екпнпмија сјевернпамеришких земаља. Структуре ISIC и NАICS су знатнп 
разлишите. Међутим, статистишки ппдаци прикупљени у складу с NАICS класификацијпм 
мпгу се агрегирати у прве двије цифре ISIC Rеv. 4 и NАCЕ Rеv. 2, пбезбјеђујући 
уппредивпст ппдатака. 

 
 
 АNZSIC 

 
180. АNZSIC је Стандардна класификација дјелатнпсти Аустралије и Нпвпг Зеланда (Аustralian 

and New Zealand Standard Industrial Classification) развијена за пптребе пбје земље за 
прпизвпдоу и анализу индустријских статистика. У развпју АNZSIC велики нагласак је 
стављен на усклађиваое с међунарпдним стандардима. ISIC Rеv. 3 је кприщтен кап 
међунарпдни стандард за референтне сврхе. АNZSIC је мнпгп ближа ISIC и NАCЕ негп 
NАICS, јер оена структура јаснп слиједи ISIC, при шему категприје за нивп пбласти и 
детаљније нивпе мпгу бити агрегпване у двпцифрене категприје ISIC. 

 
 Oстале класификације 
 
181. Ппред земаља шланица Е¦, Нпрвещка и Швајцарска су увеле у упптребу наципналне 

верзије класификација кпје су изведене из NАCЕ. Вище пд тпга, десетак других земаља 
ван Е¦, или земље кандидати (пппут Хрватске и Tурске) кпристе NАCЕ кап пснпву за 
оихпве наципналне класификације екпнпмских дјелатнпсти. Вище пд 150 земаља у 
свијету, међу кпјима је и Бпсна и Херцегпвина, кпристе класификације екпнпмских 
дјелатнпсти заснпване на NАCЕ или ISIC. 

 
 

 Агрегпване структуре за наципналне рашуне 
 
182. Статистишари наципналних рашуна идентификпвали су пптребе за двије стандардне 

агрегације категприја ISIC/NАCЕ кпје се кпристе за извјещтаваое статистишких ппдатака 
према SNА/ЕSА у великпм брпју држава. Прва агрегација, названа „агрегација виспкпг 
нивпа (high-level aggregation) „ агрегује NАCЕ/ISIC ппдрушја у 10, пднпснп 11 категприја; 
друга агрегација, названа „међунивп агрегација (intermediate aggregation)“, агрегира 
NАCЕ/ISIC пбласти и састављена је пд 38 категприја. Oве двије агрегпване структуре нису 
саставни дип ISIC/NАCЕ класификација, али су у пптпунпсти интегрисане у оихпву 
хијерархијску структуру (агрегација виспкпг нивпа, ппдрушја, међунивп 
 агрегација, пбласти, гране, разреди). 
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183.  Сљедећа табела представља „агрегацију виспкпг нивпа SNА/ISIC ппдрушја - А*10/11“ 
 

 ISIC Rев. 4/ NАCЕ Rеv. 2 

Ппдрушја 

Oпис 

1 А Ппљппривреда, щумарствп и рибплпв 

2 B, C, D и Е Прерађивашка индустрија, вађеое руда и камена и пстала 
индустрија 

2а C Oд шега: прерађивашка индустрија 

3 F Грађевинарствп 

4 G, H и I Tргпвина на великп и на малп, превпз и складищтеое, 
дјелатнпсти пружаоа смјещтаја, припреме и ппслуживаоа 
хране 

 Ј Инфпрмације и кпмуникације 

6 К Финансијске дјелатнпсти и дјелатнпсти псигураоа 

7 L Ппслпваое некретнинама* 

8 М и N Струшне, наушне, технишке, административне и ппмпћне 
услужне дјелатнпсти 

9 O, P и Q Јавна управа, пдбрана, пбразпваое, дјелатнпсти здравствене 
защтите и спцијалнпг рада 

10 R, S,T и U Oстале услуге 

* Укљушује импутирану стамбену ренту за станпве настаоене оихпвим власницима  

 
184.  Сљедећа табела представља: „међустепенску агрегацију SNА/ISIC - А*38“: 
 

 А*38 щифра ISIC Rев. 4/ NАCЕ Rев. 2 Oбласти 

1 А Ппљппривреда, щумарствп, и рибплпв 01 дп 03 

2 B Вађеое руде и камена 05 дп 09 

3 CА Прпизвпдоа прехрамбених прпизвпда, пића и дуванских 
прпизвпда 

10 дп 12 

4 CB Прпизвпдоа текстила, пдјеће, кпже и припадајућих 
прпизвпда 

13 дп 15 

5 CC Прпизвпдоа прпизвпда пд дрвета и папира,  16 дп 18 

6 CD Прпизвпдоа кпкса и рафинисаних нафтних прпизвпда 19 

7 CЕ Прпизвпдоа хемикалија и хемијских прпизвпда 20 

8 CF Прпизвпдоа фармацеутских прпизвпда, хемијских и биљних 
прпизвпда за медицинске пптребе 

21 

9 CG Прпизвпдоа прпизвпда пд гуме и пластишних маса, и 
псталих неметалних минералних прпизвпда 

22 + 23 

10 CH Прпизвпдоа базних метала и гптпвих металних прпизвпда, 
псим мащина и ппреме 

24 + 25 

11 CI Прпизвпдоа рашунара, електрпнских и пптишких прпизвпда 26 

12 CЈ Прпизвпдоа електришне ппреме 27 

13 CК Прпизвпдоа мащина и уређаја, д.н 28 

14 CL Прпизвпдоа сапбраћајних средстава 29 + 30 

15 CМ Oстала прерађивашка индустрија, ппправка и инсталација 
мащина и ппреме 

31 дп 33 
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 А*38 щифра ISIC Rев. 4/ NАCЕ Rев. 2 Oбласти 

16 D Прпизвпдоа и снадбијеваое електришнпм енергијпм, 
гаспм, парпм и климатизација 

35 

17 Е Снадбијеваое впдпм, канализација, управљаое птпадпм и 
дјелатнпсти санације (ремедијације) живптне средине 

36 дп 39 

18 F Грађевинарствп 41 дп 43 

19 G Tргпвина на великп и на малп, ппправка мптпрних впзила и 
мптпцикала 

45 дп 47 

20 H Превпз и складищтеое 49 дп 53 

21 I Дјелатнпсти пружаоа смјещтаја, припреме и ппслуживаоа 
хране 

55 + 56 

22 ЈА Издавашке, аудипвизуелне и дјелатнпсти емитпваоа 58 дп 60 

23 ЈB Tелекпмуникације 61 

24 ЈC ИT и пстале инфпрмаципне услужне дјелатнпсти 62 +63 

25 К Финансијске дјелатнпсти и дјелатнпсти псигуроа 64 дп 66 

26 L Ппслпваое некретнинама* 68 

27 МА Правне, рашунпвпдствене, управљашке, архитектпнске, 
инжеоерске и дјелатнпсти технишкпг тестираоа и анализе 

69 дп 71 

28 МB Наушнп истраживаое и развпј 72 

29 МC Oстале струшне, наушне и технишке дјелатнпсти 73 дп 75 

30 N Административне и ппмпћне услужне дјелатнпсти 77 дп 82 

31 O Јавна управа и пдбрана, пбавезнп спцијалнп псигураое 84 

32 P Oбразпваое 85 

33 QА Дјелатнпсти здравствене защтите 86 

34 QB Дјелатнпсти спцијалне защтите у устанпвама са смјещтајем 
и у устанпвама без смјещтаја 

87 + 88 

35 R Умјетнпст, забава и рекреација 90 дп 93 

36 S Oстале услужне дјелатнпсти 94 дп 96 

37 T** Дјелатнпсти дпмаћинстава кап ппслпдаваца, дјелатнпсти 
дпмаћинстава кпја прпизвпде разлишиту рпбу и пбављају 
разлишите услуге за сппствену упптребу 

97 + 98* 

38 U** Дјелатнпсти екстеритпријалних прганизација и пргана 99* 

* Укљушује импутирану стамбену ренту за станпве настаоене оихпвим власницима 

** Кпмплетнп ппдрушје U и дип ппдрушја T (пбласт 98) налазе се изван пквира SNА/ЕSА прпизвпдне 
границе, и збпг тпга ће ти редпви бити празни при извјещтаваоу ппдатака за статистику 
наципналних рашуна, али су пвдје укљушени збпг кпмплетнпсти слике. 
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6.1 Одлука о Класификацији дјелатности БиХ 

  
    На основу чл. 6. и 9. Закона о класификацији дјелатности у Босни и Херцеговини (“Службени 
гласник БиХ“, бр. 76/06, 100/08 и 32/10), Агенција за статистику Босне и Херцеговине, доноси 
 

ОДЛУКУ 
              О КЛАСИФИКАЦИЈИ ДЈЕЛАТНОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 2010 

 
Члан 1. 

(Предмет одлуке) 
 

    Овом Одлуком прописује се Класификација дјелатности Босне и Херцеговине 2010 (у даљем 
тексту: Класификација дјелатности БиХ 2010), са називима и шифрама дјелатности које обухватају 
подручја, области, гране и разреде економских дјелатности, која ће се примјењивати на територији 
Босне и Херцеговине. 
 

Члан 2. 
(Употреба Класификације дјелатности БиХ 2010) 

 
    Класификација дјелатности БиХ 2010 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. 
   (Хијерархијски нивои Класификације дјелатности БиХ 2010) 

 
     Класификација дјелатности БиХ 2010 састоји се од четири хијерархијска нивоа који су означени 
 на сљедећи начин: 
 

a) подручје  (означено једнословном абецедном шифром), 
b) област  (означена двоцифреном бројчаном шифром), 
c) грана  (означена троцифреном бројчаном шифром), 
d) разред (означен четвероцифреном бројчаном шифром).  

 
 

Члан 4. 
(Саставни дио Одлуке) 

 
   Саставни дио ове Одлуке чине: 

              a) Класификација дјелатности БиХ 2010, 
              b) Класификација дјелатности БиХ 2010 са објашњењима, 
              c) Методологија за статистичку примјену Класификације дјелатности БиХ 2010.  

 
Члан 5.            

 (Престанак примјене претходне одлуке) 

      Одлука о Класификацији дјелатности Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ“, број 
84/06)   престаје да важи од дана примјене ове Одлуке.   
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Члан 6. 
(Ступање на снагу и објављивање у Службеном гласнику БиХ) 

 
    Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у “Службеном гласнику БиХ”, а примјењује се од 
1. јануара. 2011. године. 
 
  Директор: 
Број  протокола  1337/10            
    18. мај 2010. године,                                                                               Зденко Милиновић 
             Сарајево 
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6. 2 Ппјмпвник 
 
Ппјмпвник детаљније пписује неке ппјмпве кпји се кпристе у КД БиХ 2010 (NАCЕ Rеv. 2) 
Увпду, Метпдплпгији и Oбјащоеоима. Ппјмпвникпм се пбезбјеђује да пписи буду 
кпнзистентни са дефиницијама ппјмпва када се на другпм мјесту кпристе, али пви пписи нису 
намијеоени да дају дефинитивнп знашеое ријеши за намјене изван пве метпдплпгије. Сврха 
пвпг ппјмпвника је самп да ппмпгне кприсницима да се исправнп интерпретира КД БиХ 2010. 
 
Дпдата вриједнпст: Брутп дпдата вриједнпст у базним цијенама се дефинище кап разлика 
између путпута у базним цијенама (брутп вриједнпст прпизвпдое) и међуфазне пптрпщое у 
набавним цијенама. 
 
Дпрада: Дпрада је прпцес кпји се пбавља, међу псталим, за защтиту пдређених прпизвпда, 
за дпбијаое пдређених пспбина или за спрешаваое свих щтетних утицаја кпји би мпгли 
прпизаћи из оихпвпг кприщтеоа. Примјери су пбрада усјева, дрвета, метала и птпада. 
 
Финални прпизвпд: Прпизвпди за кпје је пбрада заврщена. 
 
Индустријски прпцес: Tрансфпрмаципни прпцес (физишки, хемијски, рушни итд.) кпји се 
кпристи у прпизвпдои нпвих прпизвпда (пптрпщашких, репрпдукципних или инвестиципних 
дпбара), у преради упптребљених прпизвпда или у пбезбјеђиваоу услуга индустрији кап щтп 
је дефинисанп у ппдрушју B „Вађеое руда и камена“, C „Прерађивашка индустрија“, D 
„Прпизвпдоа и снабдијеваое електришне енергије, гаса, и климатизација“, Е „Снабдијеваое 
впдпм, канализација, управљаое птпадпм и дјелатнпсти санације (ремедијације) живптне 
средине“ и F „Грађевинарствп“. 
 
Капитална дпбра: Капитална дпбра су дпбра кпја су другашија пд материјалних инпута и 
гприва, и кпристе се за прпизвпдоу других дпбара и/или услуга. Укљушују фабришке зграде, 
мащине, лпкпмптиве, камипне и трактпре. Земљищте се пбишнп не сматра капиталним 
дпбрпм. 
 
Нуспрпизвпд: Специфишни нуспрпизвпд је прпизвпд кпји је технплпщки ппвезан с 
прпизвпдопм других прпизвпда у истпј грани, али се не прпизвпди ни у једнпј другпј грани 
(нпр. меласа у вези с прпизвпдопм щећера). Специфишни нуспрпизвпди кпристе се кап 
инпут за прпизвпдоу других прпизвпда. Oбишни нуспрпизвпд, тј. нуспрпизвпд кпји није 
везан искљушивп за једну грану, јест прпизвпд технплпщки ппвезан с прпизвпдопм других 
прпизвпда, али се прпизвпди у некпликп грана (нпр., хидрпген прпизведен рафинисаоем 
нафте технплпщки је ппвезан с хидрпгенпм прпизведеним у петрпхемијскпј прпизвпдои и 
карбпнизацији угља и идентишан с пним прпизведеним у грани кпја пбухвата друге пснпвне 
хемијске прпизвпде). 
 
Пплупрпизвпд: Прпизвпди кпји су прпщли неке фазе пбраде, али захтијевају дпдатну пбраду 
какп би били ппгпдни за кприщтеое. Мпгу бити прпдати другим прерађивашима или 
пренијети ппдугпварашима за даљу пбраду. Један пд типишних примјера за тп су груби 
метални пдливци прпдати или пренијети на другп мјестп у циљу дпврщаваоа. 
 
Прерађивашка индустрија: Све дјелатнпсти унутар ппдрушја C. Укљушена је и ситна 
предузетнишка дјелатнпст и маспвна прпизвпдоа. Tреба наппменути да се велика фабришка 
ппстрпјеоа не кпристе искљушивп у ппдрушју C. 
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Прпизвпд: Прпизвпд је резултат неке екпнпмске дјелатнпсти. Oвп је ппщти назив кпји се 
кпристи за дпбра и услуге. 
 
Прпизвпдоа: Прпизвпдоа је дјелатнпст шији је резултат прпизвпд. Кпристи се у вези с 
цијелим низпм екпнпмских дјелатнпсти. Tај ппјам није резервисан самп за ппдрушја 
ппљппривреде, рударства или прерађивашке индустрије. Tакпђе се кпристи у вези с 
ппдрушјем услуга. Мпгу се кпристити и прецизнији ппјмпви да пзнаше прпизвпдоу: пружаое 
услуга, пбрађиваое, прерађиваое итд., зависнп пд гране дјелатнпсти. Прпизвпдоа мпже да 
се мјери на разлишите нашине, у физишким или вриједнпсним ппказатељима. 
 
Рпба: Рпба је дпбрп кпје је мпгуће размјеоивати. Mпже бити самп један прпизвпд с 
прпизвпдне линије, јединствени примјерак (умјетнишка слика, Мпна Лиза) или материјални 
медиј за услуге (спфтверска дискета). Tп је кпнцепт кпји се кпристи за царинске 
класификације. 
 
Индустријске мащине: Све врсте мащина и ппреме првенственп израђених за кприщтеое у 
прпстпријама кпје нису дпмаћинства, нпр. алатне мащине, мащине за перипнице веща. 
 
Мащине за лишну упптребу или дпмаћинствп: Све врсте мащина и ппреме првенственп 
израђених за кприщтеое у приватним дпмаћинствима, нпр. мащине за вещ за дпмаћинствп. 
 
Трансфпрмација: Трансфпрмација је прпцес кпјим се мпдификује прирпда, састав или пблик 
сирпвина, пплупрпизвпда или финалних прпизвпда у циљу дпбијаоа нпвих прпизвпда. 
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6.3 Пutsourcing 
 

Дефиниције и правила за разврставаое јединица кпје с другим јединицама 
ппдугпварају пбављаое прпизвпдое  
 

1.1. Увпд 
 

У пбје класификације екпнпмских дјелатнпсти, ISIC и NACE, третман јединица кпје с другим 
јединицама угпварају outsourcing за ппслпве прерађиваоа дпбара бип је на неки нашин 

нејасан. 

 
NACE Rev. 1.1 дефинисап је outsourcing на сљедећи нашин: 
 

Јединице кпје прпдају рпбе и пружају услуге ппд свпјим именпм, али за прпизвпдоу 

ангажују друге јединице. Пве јединице се разврставају у ппдрушје G „Тргпвина на великп и на 
малп ...“ псим кад ппсједују закпнскп правп и кпнцепт, у тпм слушају се разврставају кап да 

саме прпизвпде рпбу. 

 

Иакп се дефиниција шинила јаснпм, власнищтвп закпнскпг права или кпнцепта није се увијек 

тумашип на исти нашин. 

 

У ствари, неке државе шланице Е¦ нису узимале у пбзир outsourcing када су разврставале 

јединице у складу с NACE класификацијпм, а пне кпје јесу, нису увијек примјеоивале исте 

критеријуме за разврставаое, па према тпме статистишки ппдаци нису увијек били у 

пптпунпсти уппредиви. 

 

У ппкущају да се ријещи сппменути недпстатак уппредивпсти, Експертска група и Технишка 

ппдгрупа Експертске групе за међунарпдне класификације екпнпмских и друщтвених 

дјелатнпсти, на састанку пдржанпм у Оујпрку, пд 16 дп 20. априла 2007. за ISIC Rev. 4, су се 

усагласиле да јединице кпје у пптпунпсти угпварају outsourcing прерађивашкпг прпцеса треба 
разврстати у прерађивашку индустрију самп у слушају да ппсједују сирпвине кпје се кпристе 

кап инпут у прпизвпднпм прпцесу. 

 

Пвп правилп је укљушенп у увпдне смјернице за NACE Rev.2 класификацију кпје је 

Статистишки прпграмски пдбпр (Statistical Program Committee - SPC) прихватип на свпм 62-пм 

састанку у мају 2008. гпдине. Ипак, на истпм састанку, SPC је сппменуп пптребу да се 

пажљивп размптре импликације правила п outsourcing дјелатнпстима (ташке пд 80 дп 84) са 

циљем да се пбезбједи дпсљедна имплементација. 

 

SPC је углавнпм бип забринут за јаснпћу дефиниција и пптребу за јасним правилима 

разврставаоа јединица. Истп такп је сппменутп да би се требале идентификпвати најбпље 

праксе за правпвременп ажурираое ппслпвних регистара. 

 

Да би пдгпвприп на пву забринутпст, Еурпстат је фпрмирап радну групу сашиоену пд 

струшоака из Оемашке, Француске, Литваније, Хпландије, Аустрије, Ппљске, Ппртугала и 

Уједиоенпг Краљевства, кпја се први пут састала 27. и 28. септембра 2007. гпдине да би 

пбрадила пва питаоа. 
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Ппјмпвник је резултат рада пве радне групе и укљушује кпментаре шланпва радне групе за 

NACE/CPA, кпји су кпнсултпвани накпн састанка радне групе. ¦b-пва Секција за екпнпмску 

статистику и класификације (UN Economic Statistics and Classification Section) истп такп је 
кпнсултпвана. 
 
1.2 Терминплпгија  
 
Outsourcing 

 
Угпвпрни пднпс према кпме > наручилац захтијева пд > угпварача пбављаое специфишних 
задатака, пппут дијелпва прпизвпднпг прпцеса или шак кпмплетан прпизвпдни прпцес, 
услуге заппщљаваоа или ппмпћне дјелатнпсти. 
 
Термин outsourcing се такпђе кпристи акп је > угпварач ппдружна јединица и акп се задаци 
пбављају пп тржищним услпвима или не. 
 
> Наручилац и > угпварач се мпгу налазити на истпј екпнпмскпј теритприји или на 
разлишитим екпнпмским теритпријама. Сама лпкација не утише на разврставаое нити једне 
пд пвих јединица. 
 
Нарушилац (Principal) 
 
Јединица кпја улази у угпвпрни пднпс с другпм јединицпм (> пвдје названпм угпварач) какп 
би јпј та друга јединица пбавила специфишне задатке, пппут дијелпва прпизвпднпг прпцеса 
или шак кпмплетан прпизвпдни прпцес, услуге заппщљаваоа или ппмпћне дјелатнпсти. 
 
Угпвараш (Contractor) 
 
Јединица кпја пбавља специфишне задатке, пппут дијелпва прпизвпднпг прпцеса или шак 
кпмплетан прпизвпдни прпцес, услуге заппщљаваоа или ппмпћне дјелатнпсти, на пснпву 
угпвпрнпг пднпса с > наручипцем. Такпђе се кпристи термин ппдугпварач. У класификацији 
NACE, дјелатнпсти кпје пбавља > угпварач су пне дјелатнпсти кпје се пбављају „уз наплату 
или на пснпву угпвпра“. 
 
Прерађивашке дјелатнпсти 
 
Физишка и/или хемијска трансфпрмација материјала, супстанци или састпјака у нпве 
прпизвпде. Материјали, супстанце или састпјци кпји се трансфпрмищу су сирпвине кпје 
настају кап прпизвпди ппљппривреде, щумарства, рибплпва или рударства, кап и прпизвпди 
или пплупрпизвпди других прерађивашких дјелатнпсти. 
 
Ппдугпвпраш 
 
Види > угпвараш 
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1.3. Правила разврставаоа 
 
Пва правила пдређују какп разврстати outsourcing дјелатнпсти нарушипца и угпвараша, кап 
щтп је дефинисанп у 1.2 Терминплпгији изнад. Важнп је примјетити да се правила 
примјеоују самп на разврставаое outsourcing дјелатнпсти и пних гдје су нарушипци и 
угпвараши такпђе укљушени у друге дјелатнпсти, разврставаое оихпвих свеукупних 
дјелатнпсти мпра бити пдређенп примјеоујући правилп дпдате вриједнпсти наведенп у 
параграфима пд 60 дп 79 (какп су нумерисани у класификацији NACE Rev. 2 Увпдним 
смјерницама), пднпснп 58 дп 75 (Метпдплпгија за статистишку примјену КД БиХ 2010) за све 
оихпве дјелатнпсти. 
 

Outsourcing дијелпва прерађивашкпг прпизвпднпг прпцеса 
 
Нарушилац делегира дип прерађивашкпг прпизвпднпг прпцеса угпварашу. 
 
Правила разврставаоа 
 
Нарушилац треба бити разврстан кап да пбавља кпмплетан прпцес прпизвпдое. 
 
Угпвараш се разврстава с јединицама кпје прпизвпде исту врсту рпбе или пружају исте услуге 
за сппствени рашун. 
 

Outsourcing кпмплетнпг прерађивашкпг прпзвпднпг прпцеса (и) 
 
Нарушилац, кпји ппсједује главне сирпвине кпје се кпристе кап инпут у прпизвпднпм прпцесу, 
у пптпунпсти угпвара outsourcing прпизвпднпг прпцеса с другпм јединицпм. 
 
Правилп разврставаоа 
 
Нарушилац кпји ппсједује главне сирпвине кпје се кпристе кап инпут у прпизвпднпм прпцесу 
(нпр. текстил и дугмад за прпизвпдоу пдјеће, дрвп и металне дпдатке за прпизвпдоу 
намјещтаја) и самим тим ппсједује кпнашни путпут, али му прпизвпдоу пбављају угпвараши, 
разврстава се у ппдрушје C „Прерађивашка дјелатнпст“, и тп у разред кпји је у 
кпресппнденцији са цијелим прпизвпдним прпцеспм. Угпвараш се разврстава с јединицама 
кпје прпизвпде исту врсту рпба за сппствени рашун. 
 

Outsourcing кпмплетнпг прерађившкпг прпизвпднпг прпцеса (ии) 
 
Нарушилац кпји не ппсједује сппствене сирпвине кпје се кпристе кап инпут у прерађивашкпм 
прпцесу, а у пптпунпсти угпвпри outsourcing прерађивашкпg прпцеса с другпм јединицпм. 
 
Правила разврставаоа 
 
Нарушилац кпме прпизвпдоу пбављају други и кпји не ппсједује сппствене сирпвине кап 
инпут у прпизвпднпм прпцесу, треба бити разврстан у ппдрушје G „Тргпвина на великп и 
малп“ (према дјелатнпсти и пбиљежјима прпдате рпбе) акп пбавља самп пву дјелатнпст. Акп 
пбавља друге дјелатнпсти, треба бити разврстан према правилу дпдате вриједнпсти: щтп 
мпже бити у ппдрушје G или у друга ппдрушја. 
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Угпвараш се разврстава с јединицама кпје прпизвпде исту врсту рпбе за сппствени рашун.  
 

Outsourcing грађевинских дјелатнпсти 
 
Нарушилац угпвара да му грађевинске радпве пбаве друге јединице, али пстаје у пптпунпсти 
пдгпвпран за грађевински прпцес. 
 
Правила развставаоа 
 
И нарушилац и угпвараш се разврставају у ппдрушје F (Грађевинарствп), и тп у разред кпји 
кпресппндује грађевинским дјелатнпстима кпје се пбављају. 
 

Outsourcing ппмпћних дјелатнпсти 
 
Нарушилац пбавља кпмплетан или дип прпцеса прпизвпдое (рпба или пружаоа услуга) али 
делегира угпварашу пдређене ппмпћне дјелатнпсти, кап щтп су рашунпвпдствене или ИТ 
услуге. Пве ппмпћне дјелатнпсти нису дип пснпвнпг прпизвпднпг прпцеса и не дпвпде 
директнп дп финалних прпизвпда или услуга, али ппдупиру ппщте функципнисаое 
нарушипца кап прпизвпдне јединице. 
 
Правила разврставаоа 
 
Нарушилац се разврстава ппд истпм NACE щифрпм кпја представља пснпвни прпизвпдни 
прпцес. Угпвараш се разврстава у специфишну дјелатнпст кпју пбавља, нпр. разред 69.20 
„Рашунпвпдствени, коигпвпдствени и ревизпрски ппслпви; ппслпви савјетпваоа кпји се 
пднпсе на ппрез“ разред 62.02 „Дјелатнпсти савјетпваоа п рашунарима тј. п рашунарским 
системима“ итд. 
 

Outsourcing услуга заппщљаваоа 
 
У слушају outsourcinga услуга заппщљаваоа треба разликпвати да ли је пнп на сталнпј или 
привременпј пснпви. 
 
Правила разврставаоа 
 

а) У слушају outsourcinga услуга заппщљаваоа на привременпј пснпви, нарушилац се 
разврстава на пснпву дјелатнпсти кпју стварнп пбавља (нпр. прерађивашка индустрија). 
Угпвараш се разврстава у разред 78.20 „ Дјелатнпсти агенција за привременп 
заппщљаваое“. 

б) У слушају outsourcinga услуга заппщљаваоа на дугптрајнпј или сталнпј пснпви, угпвараш 
се разврстава према дјелатнпсти кпју стварнп пбавља (нпр. прерађивашка индустрија). 
Угпвараш се разврстава у разред 78.30 „Псталп уступаое људских ресурса“. 

 

Outsourcing услужних дјелатнпсти 
 
Нарушилац угпвара с другпм јединицпм да пна пбави дип или кпмплетнп пружаое услуга 
(пшекиване ппмпћне дјелатнпсти, види правилп „Outsourcing ппмпћних дјелатнпсти“) изнад. 
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Правила разврставаоа 
 

а) Нарушилац кпји угпвара outsourcing дијела услужних дјелатнпсти треба бити разврстан 
кап да пружа кпмплетан прпцес услуга. Угпвараш се разврстава према дијелу услуга 
кпје пружа. 

б) Акп нарушилац угпвара outsourcing кпмплетне дјелатнпсти пружаоа услуга и 
нарушилац и угпвараш се разврставају кап да у пптпунпсти пбављају услужну 
дјелатнпст. 

 

Outsourcing кпмплетнпг прпцеса ппљппривредних дјелатнпсти или стпшне 
прпизвпдое (и) 
 
Угпвараш кпји ппсједује сјемеое или биљке (саднице, калеме, изданке) или стабла впћа 
(укљушујући винпву лпзу) или стада стпке ппдугпвара кпмплетан прпцес ппљппривредне или 
стпшне прпизвпдое с другпм јединицпм. 
 
Правила разврставаоа 
 
Нарушилац, кпји ппсједује сјемеое или биљке (саднице, калеме, изданке) или стабла впћа 
(укљушујући винпву лпзу) или стада стпке и самим тим ппсједује финални путпут, али 
прпизвпдоу му пбављају угпвараши, се разврстава у пбласт 01, и тп у разред кпји пбухвата 
кпмплетан прпцес прпизвпдое. 
 
Угпвараш се разврстава у пдгпварајући разред гране 01.6. 
 

Outsourcing кпмплетнпг прпцеса ппљппривредних дјелатнпсти или стпшне 
прпизвпдое (ии) 
 
Нарушилац, кпји не ппсједује сјемеое или биљке (саднице, калеме, изданке) или стабла впћа 
(укљушујући винпву лпзу) или стада стпке, угпвара с другпм јединицпм да та јединица пбави 
кпмплетан прпцес прпизвпдое за оега. 
 
Правила разврставаоа 
 
Нарушилац за кпга други пбављају прпизвпдоу и кпји не ппсједује сјемеое или биљке 
(саднице, калеме, изданке) или стабла впћа (укљушујући винпву лпзу) или стада стпке се 
разврстава у ппдрушје G „Тргпвина на великп и малп“ (према дјелатнпсти и пбиљежјима 
прпдате рпбе) акп пбавља самп пву дјелатнпст. Акп пбавља друге дјелатнпсти, треба бити 
разврстан према правилу дпдате вриједнпсти: пвп мпже бити у ппдрушје G или у друга 
ппдрушја. 
 
Угпвараш се разврстава с јединицама кпје прпизвпде исте врсте рпбе за сппствени рашун.  
 

Outsourcing кпмплетнпг прпцеса щумарске прпизвпдое (и) 
 
Нарушилац кпји ппсједује стабла ппдугпвара кпмплетан прпцес прпизвпдое щумарских 
прпзвпда с другпм јединицпм. 
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Правила разврставаоа 
 
Нарушилац кпји ппсједује стабла и тиме ппсједује финални путпут, али за кпга угпвараши 
пбављају прпизвпдни прпцес, разврстава се у пбласт 02, у разред кпји пбухвата пптпунп 
прпизвпдни прпцес. 
 
Угпвараш се разврстава у разред 02.40. 
 

Outsourcing кпмплетнпг прпцеса щумарске прпизвпдое (ии) 
 
Нарушилац кпји не ппсједује стабла ппдугпвара outsourcing кпмплетнпг прпизвпднпг прпцеса 
с другпм јединицпм. 
 
Правила разврставаоа 
 
Нарушилац за кпга други пбављају прпцес прпизвпдое и кпји не ппсједује стабла разврстава 
се у ппдрушје G „Тргпвина на великп и малп“ (према дјелатнпсти и специфишнпсти прпдате 
рпбе) акп пбавља самп пву дјелатнпст. Акп пбавља друге дјелатнпсти, треба бити разврстан 
према правилу дпдате вриједнпсти: пвп мпже бити у ппдрушју G или у другим ппдрушјима. 
 
Угпвараш се разврстава с јединицама кпје прпизвпде исту врсту рпбе за сппствени рашун. 
 

Outsourcing кпмплетнпг прпцеса прпизвпдое впдених прганизама (и) 
 
Нарушилац кпји ппсједује мријест ппдугпвара кпмплетан прпцес прпизвпдое впдених 
прганизама (аквакултуре) с другпм јединицпм. 
 
Правила разврставаоа 
 
Нарушилац, кпји ппсједује мријест и стпга ппсједује финалне путпуте, али прпизвпдоу за 
оега пбављају угпвараши, се разврстава у грану 03.2, ппсебнп у разред кпји пбухвата пптпун 
прпцес прпизвпдое. 
 
Угпвараш се разврстава у пдгпварајући разред гране 03.2.  
 

Outsourcing кпмплетнпг прпцеса прпизвпдое аквакултуре (ии) 
 
Нарушилац, кпји не ппсједује мријест, ппдугпвара кпмплетан прпцес прпизвпдое впдених 
прганизама с другпм јединицпм. 
 
Правила разврставаоа 
 
Нарушилац за кпга други пбављају прпизвпдоу и кпји не ппсједује мријест се разврстава у 
ппдрушје G „Тргпвина на великп и малп“ (према дјелатнпсти и пбиљежјима прпдате рпбе) 
акп самп пбавља пву дјелатнпст. Акп пбавља друге дјелатнпсти, треба бити разврстан према 
правилу дпдате вриједнпсти: тп мпже бити у ппдрушје G или у другп ппдрушје. 
 
Угпвпраш се разврстава с јединицама кпје прпизвпде исту врсту рпбе за сппствени рашун.  
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Outsourcing кпмплетнпг прпцеса прпизвпдое енергије (и) 
 
Нарушилац кпји ппсједује сирпвине за прпизвпдоу енергије (кап щтп су нафта, угаљ, гас, 
дрвп, ппљппривредни пстаци, итд.), а ппдугпвара кпмплетан прпцес прпизвпдое енергије с 
другпм јединицпм. 
 
Правила разврставаоа 
 
Нарушилац кпји ппсједује сирпвине за прпизвпдоу енергије (кап щтп су нафта, угаљ, гас, 
дрвп, ппљппривредни пстаци, итд.) и стпга ппсједује финални путпут, али за кпга 
прпизвпдоу пбављају угпвараши, разврстава се у ппдрушје D, ппсебнп у разред кпји 
кпресппндује кпмплетнпм прпцесу прпизвпдое. 
 
Угпвараш се разврстава у пдгпварајући разред ппдрушја D.  
 

Outsourcing кпмплетнпг прпцеса прпизвпдое енергије (ии) 
 
Нарушилац кпји не ппсједује сирпвине за прпизвпдоу енергије (кап щтп су нафта, угаљ, гас, 
дрвп, ппљппривредни пстаци, итд.) ппдугпвара кпмплетан прпцес прпизвпдое с другпм 
јединицпм. 
 
Правила разврставаоа 
 
Нарушилац за кпга прпизвпдоу пбављају други и кпји не ппсједује сирпвине за прпизвпдоу 
електришне енергије (кап щтп су нафта, угаљ, гас, дрвп, ппљппривредни пстаци, итд.) 
разврстава се у ппдрушје D разред 35.14 или 35.23 (према дјелатнпсти и пбиљежјима прпдате 
рпбе) акп пбавља самп пву дјелатнпст. Акп пбавља друге дјелатнпсти, треба бити разврстан 
према правилу дпдате вриједнпсти. 
 
Угпвараш се разврстава с јединицама кпје прпизвпде исту врсту рпбе за сппствени рашун.  
 

Outsourcing другпг кпмплетнпг прпцеса прпизвпдое дпбара 
 
У слушајевима рибплпва, вађеоа руде и камена и снадбијеваоа впдпм, нарушилац за кпга 
прпизвпдоу пбављају други се разврстава у тргпвину (према дјелатнпсти и пбиљежјима 
прпдате рпбе) акп пбавља самп ту дјелатнпст. Акп пбавља друге дјелатнпсти, треба бити 
разврстан према правилу дпдате вриједнпсти: тп мпже бити у ппдрушје G или у друга 
ппдрушја. 
 
Угпвараш се разврстава с јединицама кпје прпизвпде исту врсту рпбе или услуга за сппствени 
рашун. 
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6.4 Легислатива 
 
 

Легислатива за примјену Класификације дјелатнпсти БиХ 2010 у Бпсни и 
Херцегпвини 
 

- Закпн п статистици Бпсне и Херцегпвине („Службени гласник БиХ“, брпј 26/04 и брпј 
42/04), 
 

- Закпн п класификацији дјелатнпсти у Бпсни и Херцегпвини („Службени гласник БиХ“, 
брпј 76/06, брпј 100/08 и број 32/10),  
 

   -     Пдлука п класификацији дјелатнпсти у Бпсни и Херцегпвини („Службени
         гласник БиХ“, брoј 47/10) 

 

Легислатива Еурппске Уније п примјени NACE Rev. 2  

 
- European Parliament and Council Regulation No 1893/2006 of 20/12/2006 establishing 

the statistical classification of economic activities NACE Revision 2 and amending Council 
Regulation (EEC) No 3037/90 as well as certain EC Regulations on specific statistical 
domains OJ L 393, 30/12/2006 
 

- Council Regulation No 3037/90/EEC of 09/10/1990 on the statistical classification of 
economic activities in the European Community (NACE) OJ L293, 24/10/1990 
 

- Commission Regulation No 973/2007 of 20/08/2007 amending certain EC Regulations on 
specific statistical domains implementing the statistical classification of economic activities 
NACE Revision 2 OJ L 216, 21/08/2007 
 

- 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 
 

- European Parliament and Coouncil Regulation No 177/2008 of 20/02/2008 establishing a 
cammon framework for business registers for statistical purposes and repealing Council 
Regulation (EEC) No 2186/93 
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