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Приоритетни задатак статистичких институција у БиХ је имплементација Закона о статистици БиХ, те изградња 
функционалног система статистике са јасно дефинисаним одговорностима, циљевима и методама 
координације. Систем статистике у БиХ потребно је ускладити  са међународним стандардима. Потписивањем 
и досљедном примјеном Споразума о примјени јединствених методологија и јединствених стандарда при 
изради статистичких података Босне и Херцеговине отпочела је реализација једног од краткорочних приоритета 
Европског партнерства. Доношењем и примјеном тих стандарда постиже се међународна упоредивост 
статистичких података Босне и Херцеговине.  Креирање заједничких стандарда и класификација је предуслов за 
укључивање у Европски статистички систем.	

Један од таквих стандарда је Класификација производа по дјелатностима Босне и Херцеговине која је 
средишња класификација производа по дјелатностима. Класификација производа по дјелатностима Босне и 
Херцеговине обезбијеђује међународну упоредивост статистичких података БиХ који се прикупљају и обрађују 
на основу ње и усклађена је са европском класификацијом економских дјелатности (NACE) и  класификацијом 
производа по дјелатностима у Европској економској заједници (CPA), а на тај начин и с међународном 
Класификацијом дјелатности Уједињених народа (ISIC) и Средишњом класификацијом производа CPC
Уједињених народа. Она је основица за компилирање статистичких података између истраживања која 
захтјевају ниво производа (роба или услуга), нпр. за производњу, трговину, транспорт, цијене, потрошњу, 
статистику платне билансе, статистику националних рачуна итд. То је стандард који се користи за разврставање 
производа према критерију економског поријекла према дјелатностима Класификације дјелатности.

У посљедњим деценијама у свијету су се догодиле знатне промјене у структури економије тако да је  Европска 
унија увела нову класификацију економских дјелатности под називом NACE Rev. 2 (Пропис EC број 1893/2006) 
и нову класификацију производа по дјелатностима CPA 2008 (Пропис EC број 451/2008). Будући да су 
Класификација дјелатности БиХ и Класификација производа по дјелатностима БиХ међусобно усклађене, а 
усклађене су и са одговарајућим европским класификацијама, Агенција за статистику БиХ је, у сарадњи са 
ентитетским заводима за статистику, извршила промјену претходне верзије Класификације дјелатности КД БиХ 
у нову Класификацију дјелатности КД БиХ 2010 (“Службени гласник БиХ“ број 47/10 од 08.06.2010. године), 
као и промјену претходне верзије Класификације производа по дјелатностима КПД БиХ у нову Класификацију 
производа по дјелатностима КППД БиХ 2010.

Класификација производа по дјелатностима Босне и Херцеговине 2010 – КППД БиХ 2010 усклађена је са 
Статистичком класификацијом производа по дјелатностима у Европској економској заједници - CPA 2008 
(Statistical Classification of Product by Activity in the European Economic Community, 2008 version, Пропис EC број 
451/2008), која је у обавезној примјени у државама чланицама Европске уније од 1. јануара 2008. године, а 
усклађена је и са Средишњом класификацијом производа – CPC Ver.2 (Central Product Classification Version 2) 
Уједињених народа.

У овој публикацији приказана је нова верзија Класификације производа по дјелатностима Босне и Херцеговине 
2010 (КППД БиХ 2010).

КППД БиХ 2010  се објављује у три језичке варијанте: босанској, српској и хрватској. 

КППД БиХ 2010  је објављена у Службеном гласнику број 30/2011 од 19.04.2011. године. 

Директор
Зденко Милиновић
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ANZSIC Australian and New Zealand Standard 
Industrial Classification

MIG Main Industrial Groupings

BEC Broad Economic Categories NACE European Classification of Economic Activities
BOP Balance Of Payments NAICS North American Industry Classification System
CC Classification of Types of Constructions NST Standard goods classification for transport 

statistics
CN Combined Nomenclature - European

Classification of Goods
PRODCOM Products of the European Community

COFOG Classifications of the Functions of Government SITC Standard International Trade Classification
COICOP Classification of Individual Consumption 

According to Purpose
SNA System of National Accounts

CPA European Classification of Products by 
Activity

SPC Statistical Program Committee

CPC United Nation’s Central Product Classification TSA Tourism Satellite Account
ESA European System of National and Regional 

Accounts
UNESCO United Nations Educational, Scientific, and 

Cultural Organization
EU European Union WCO World Customs Organization
FDI Foreign Direct Investment WHO World Health Organization
HS Harmonized Commodity Description and 

Coding System, managed by World Customs 
organization

ICT Information and Communication Technology 
Sector Classification

ILO International Labour Organization
IMF International Monetary Fund
ISCED International Standard Classification of 

Education
ISCO International Standard Classification of 

Occupations
ISIC United Nation’s International Standard 

Industrial Classificationa of all Economic 
Activities

КД БиХ Класификација дјелатности Босне и 
Херцеговине 

КПД БиХ Класификација производа по дјелатностима 
Босне и Херцеговине 

КППД 
БиХ 2010

Класификација производа по дјелатностима 
Босне и Херцеговине 2010
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1. Један од главних услова за статистички рад је постојање препознатљивог оквира који може прихватити 
велики распон доступних статистичких података на начин да могу бити са смислом представљени и 
анализирани. Класификације омогућују заједнички језик за прикупљање и презентовање статистичких 
података. У супротном би подаци основани на хетерогеним класификацијским системима  били 
међусобно неупоредиви.

2. Статистичке економске класификације се могу подијелити у двије основне категорије:

- �������������		���������$	�����������	разврстава податке према јединици дјелатности, тј 
појединачном погону или групи погона што чини економски ентитет какав је предузеће. Она 
пружа основ за припрему, прикупљање и обраду статистичких података о производњи и 
различитим инпутима у производни процес (рад, материјал, енергија, итд.) тако дефинисаних 
јединица. 

- �������������	 ��������� разврстава производе (робу и услуге) са заједничким 
карактеристикама. Она пружа основ за припрему, прикупљање и обраду статистичких 
података за производњу, расподјелу, потрошњу, спољну трговину и саобраћај тако разврстаних  
производа.

3. Суштински се међусобно разликују двије категорије класификације производа:

- Класификације чији је основни критериј ������������	 ���������	 ��������� и које се због 
тога могу повезати са класификацијом дјелатности. У ову групу првенствено спадају 
класификације производа EU.

- Класификације чији је основни критериј ���������	 ��	 ����	 ��	 ��������	 ������%��&	
��������	����	��������	����'���	�	������	�(����	���������& а које су настале на основу 
захтјева статистике спољне трговине и царинских потреба. И ове класификације на неки начин, 
али у знатно мањој мјери, узимају у обзир индустријско поријекло производа. У ову групу 
првенствено спадају класификације производа UN.

4. “Интегрисани систем класификација дјелатности и производа – ISCAP” ( Integrated System of 
Classifications of Activities and Products) је систем међусобно усуглашених различитих класификација 
дјелатности и класификација производа. ISCAP је створен у циљу осигурања међународне 
упоредивости статистичких података за што је првенствено требало извршити усклађивање 
класификација које су користиле међународне организације и истовремено успоставити чврсту везу 
између класификација дјелатности и класификација производа.

5. Као критериј хармонизације у оквиру ISCAP-a изабран је HS - “Хармонизовани систем назива и 
шифарског означавања роба” (Harmonized Commodity Description and Coding System). HS је 
класификација производа, која служи као основ за формирање царинских тарифа, а послужила је као 
основ за формирање Централне класификације производа (CPC). 

6. Упоредивост статистичких података могућа је и на свјетском нивоу захваљујући развоју 
“Интегририсаног система класификација дјелатности и производа – ISCAP” ( Integrated System of 
Classifications of Activities and Products)  који се може представити на слиједећи начин:  
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је референтна класификација. Класификације су повезане структуром.

је референтна класификација. Класификације су повезане путем конверзацијских табела.

Класификације су повезане путем конверзацијских табела.

Гдје је:
� ISIC - Међународна стандардна индустријска класификација свих економских дјелатности 

Уједињених нација (United Nation’s International Standard Industrial Classificationa of all 
Economic Activities).

� CPC - Централна класификација производа Уједињених народа (United Nation’s Central Product 
Classification).

� HS - Хармонизовани систем назива и шифара роба, којим управља Свјетска царинска 
организација (Harmonized Commodity Description and Coding System, managed by World Customs 
organization).

� SITC – Стандардна међународна трговачка класификација добара Уједињених народа која се 
користи за статистику спољне трговине (Standard International Trade Classification) 

� NACE – статистичка класификација економских дјелатности у  Европској заједници  
(скраћеница је изведена из назива на француском “Nomenclature générale des Activités 
économiques dans les Communautés Européennes“)

� CPA - Европска класификација производа по дјелатности (European Classification of Products by 
Activity).

� PRODCOM - Номенклатура индустријских производа која се користи у статистици 
индустријске производње у EU (Prodcom, Classification of goods for statistics on industrial 
production in EU).

� CN - Комбинована номенклатура, која се користи у оквиру EU за сврхе спољне трговине 
(Combined Nomenclature, a European classification of goods used for foregn trade statistics).

ISIC

NACE

CPC

CPA PRODCOM

HS

CN

SITC

Државне 
верзије 
NACE

Државне 
верзије CPA

Државне 
верзије 

PRODCOM
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7. Будући да су статистичке класификације основни алат за статистичко категоризовање појава стварног 
свијета, постоји потреба да се с времена на вријеме ревидирају јер се стварни свијет и његово окружење 
континуирано мијења. Такве свеобухватне ревизије не утичу само на поједине елементе статистичких 
класификација, него и на цијелу хијерархијску структуру, посебно на структуру средишњих 
статистичких класификација производа које  повезују међународне, европске и државне статистичке 
класификације дјелатности и производа. 

8. У оквиру заједничке међународне и европске ревизије статистичких економских класификација 
дјелатности и производа, која се у правилу обавља сваке четири до пет година, израђене су, између 
осталих, ревидиране верзије класификација Европске уније (EU): Статистичка класификација 
економских дјелатности у Европској заједници, Rev. 2 – позната под кратицом NACE Rev. 2 и 
Статистичка класификација производа по дјелатностима у Европској економској заједници, верзија 
2008. – позната под кратицом CPA 2008. Коначни рок примјене споменутих класификација према 
легислативи EU-a је 1. јануар 2009. Класификације NACE Rev. 2 i CPA 2008 чине окосницу 
ревидиранога интегрисаног система статистичких класификација дјелатности и производа. CPA 2008 
има улогу средишње класификације производа споменутог система EU-a. Све класификације Европске 
Уније имају карактер обавезности и доносе се као Уредбе EU-a, док се све класификације Уједињених 
народа на свјетском нивоу доносе препоруком.

9. Из тих разлога, Агенција за статистику БиХ је, кроз рад заједничких радних група сачињених од  
представника из све три статистичке институције у БиХ, извршила ревизију  статистичких 
класификација и израдила Класификацију дјелатности Босне и Херцеговине 2010 – КД БиХ 2010 и 
Класификацију производа по дјелатностима Босне и Херцеговине 2010 – КППД БиХ 2010.

10. Класификација дјелатности Босне и Херцеговине 2010 – КД БиХ 2010 израђена је на основу  
Статистичке класификације економских дјелатности у Европској унији – NACE Rev. 2 (Statistical 
Classification of Economic Activities in the European Community), а објављена је у „Службеном гласнику 
БиХ“  број 47/10 од 8.6.2010. године. КД БиХ 2010 ће од 1. јануара 2011. године замијенити садашњу 
верзију КД БиХ.

11. Класификација производа по дјелатностима Босне и Херцеговине 2010  - КППД БиХ 2010 је у цјелости 
усаглашена са Статистичком класификацијом производа по дјелатностима у Европској економској 
заједници – CPA 2008 (Statistical Classification of Products by Activity in the European Ecomonic 
Community, CPA 2008, која је донесена Уредбом EU, br. 451/08 од 23. априла 2008., а објављена је у 
Службеном листу EU, бр. 145/08. од 4. јуна 2008). Нова ревидирана верзија  КППД БиХ 2010, ће 
замијенити садашњу верзију КПД БиХ.

12. Све друге класификације производа које примјењује статистички систем у Босни и Херцеговини, а 
израђене су на основу класификације дјелатности, такођер ће се замијенити новим верзијама.

13. Да би се осигурала исправна примјена КППД БиХ 2010 припремљена је кратка методологија за 
примјену КППД БиХ 2010 у статистичком систему БиХ, као и превод Eurostat-ових CPA 2008 уводних 
напомена (CPA 2008 Introductory Guidelines), који се налази у Додатку 2 Публикације КППД БиХ 2010. 

��!� .������	��������������	 � 	 ������(�	���-	�� 	 !"�"	

14. �������������	 ���������	 ��	 �������������	 �����	 �	  ����������	 !"�"	 /	 ���-	 �� 	 !"�" је 
статистичка класификација производа чији су производи системски разврстани према критерију 
економског поријекла и стриктно се односе на дјелатности које их претежно производе, а дефинисани 
су у класификацији дјелатности КД БиХ 2010. Сваки производ додијељен је (једнозначно) само једној 
дјелатности из KD BiH 2010. 

15. У статистичком систему Босне и Херцеговине �������������	���������	��	�������������	�����	�	
 ����������	/	���-	�� 	!"�" има улогу средишње класификације производа (као што је CPA у EU, 
а CPC на свјетском нивоу). 
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16. Под појмом �������� (product) у КППД БиХ 2010 класификацији подразумијева се: 

- преносива роба (transportable goods),  
- непреносива роба (non transportable goods) i 
- услуге (services).

17. Добра су физички објекти за којима постоји потражња, над којима може бити успостављено право 
власништва и чије власништво може бити пренијето с једне институционалне јединице на другу кроз 
укључивање у трансакције на тржишту. За њима постоји потражња јер задовољавају потребе или жеље 
домаћинстава или заједнице или служе за производњу других добара или услуга. Производња и 
размјена добара су сасвим одвојене активности. Нека добра се не морају никад размјењивати, док друга 
могу бити више пута купљена и продата. Раздвајање  производње добара од њихове накнадне продаје
или препродаје је економски значајна карактеристика добра која нема ништа заједничко с услугом.

18. Услуге су подручја над којима право власништва не може бити успостављено. Трговина услугама не 
може се одвојити од њихове производње. Услуге су хетерогени оутпути произведени по наруџби и 
обично се састоје од промјена извршених према условима потрошачких јединица, због активности 
произвођача на захтјев потрошача. До времена када се њихова производња завршава услуге морају 
бити пружене потрошачима. 

19. Проблематични случајеви су тзв. „производи освајања знања“ („knowledge – capturing products“) који су 
оутпути креативног процеса проведеног за властити рачун. Ови „производи“ се не уклапају у 
дефиницију услуга,  а нису ни физички предмети. Ипак, могу се сматрати „нематеријалним добрима“ 
као и оригинали истраживања и развоја (R&D originals), иако тај концепт  не постоји.

20. КППД БиХ 2010 укључује категорије за све производе који могу бити субјект домаћих и међународних 
трансакција или се могу наћи на залихи. Она обухвата производе који су оутпут из економских 
дјелатности (укључујући преносиве и непреносиве робе) као и земљиште и неопипљиву активу која 
произлази из правних или рачуноводствених поступака као што су патенти, лиценце, заштитни знакови 
и ауторска права. Такође, КППД БиХ разликује производе (и услуге) произведене за властити рачун од 
услуга које се обављају на производима уз накнаду или на основу уговора. 

21. КППД БиХ 2010 треба користити као основ за израду или ревидирање различитих државних 
класификација потребних за праћење посебних подручја или аспеката економије (производњу, спољну 
трговину, саобраћај, цијене, потрошњу). Она осигурава оквир за међународну упоредивост података 
разноврсних статистичких истраживања која се баве истраживањем роба, услуга и активе кориштењем 
истоврсних економских класификација производа или њихових изведеница.

22. Осим наведеног, КППД БиХ 2010 у државном статистичком систему користи се и за:

- прикупљање и публиковање података разноврсних статистичких истраживања која захтјевају 
ниво производа (роба или услуга), нпр. индустријске статистике, статистике спољне трговине, 
статистике платне биланце, статистике националних рачуна итд.

- као основ за рекомпилирање основних статистичких података (и анализу) из њихових изворних 
класификација у стандардну класификацију.

��0� 
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23. Будући да је КППД БиХ 2010 усклађена са структуром КД БиХ 2010, прва четири нивоа сличне су по 
опису и структури нивоима КД БиХ 2010. КППД БиХ 2010 има слиједеће хијерархијске нивое 
груписања:

- подручје (section2	/	����1���	������������	�(�������	�������&	
- област (division)	/		����1���	�����������	�������&	
- грана (group)	/		����1���	�����������	�������&	
- разред (class)	/	����1��		1��������������	�������&		
- категорија (category)	/	����1���		��������������	�������&	
- поткатегорија (subcategory)	/		����1���	3��������������	��������	
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24. Систем означавања из КД-а БиХ 2010 преузет је и у КППД-у БиХ 2010. У КППД-у БиХ 2010 додатно 
постоји друга тачка између четврте и пете цифре. На тај се начин систем означавања у КППД-у БиХ 
2010 не може замијенити са системом означавања у CN-у (тј. HS-у), који такође има тачку између 
четврте и пете цифре, али нема између друге и треће цифре као у КППД-у, а преузет је из бројчаног 
означавања КД-а БиХ 2010. 

25. Принципи шифрирања у КППД БиХ 2010 су за прва четири нивоа једнаки као у КД БиХ 2010. Што се 
тиче формирања шифре за категорију  (пет цифри), прво што треба споменути је да (чисто из 
практичних разлога)  шифрирање посљедње (пете) цифре увијек почиње са „1“, без обзира постоји ли 
више од једне категорије или не. У случају више категорија за њихово се шифрирање користе растући 
редни бројеви.

26. Међутим, ово није случај при формирању шифре за поткатегорију (шест цифри). У том случају 
посљедња цифра из поткатегорије је „0“ ако постоји само једна поткатегорија у оквиру те категорије. За 
све остале поткатегорије, у оквиру исте категорије, ако их има више од једне, користе се растући редни 
бројеви од 1 па надаље. 

27. Кад год је то могуће, за преостале гране, разреде, категорије и поткатегорије које се карактеризирају 
као „остало“ и/или д.н. „другдје неразврстано“ користи се цифра 9 (нпр, грана 08.9 – „Производи 
рударства и вађења, д.н.“, разред 08.99 – „Остали производи рударства и вађења д.н.“, и поткатегорија 
08.99.29 „Остали минерали“).

28. У табели 1. дат је упоредни приказ рашчлањености  претходних верзија у односу на нове ревидиране 
верзије БиХ класификација и и рашчлањеност структуре КППД БиХ 2010.

T.1 Структура и број наслова у КПД БиХ и КППД БиХ 2010 у односу на КД БиХ и КД БиХ 2010

4���	
��31��'������	
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��������1��	 31 - 31 -

.(�����		 62 88 62 88

5����	 224 272 223 261

*������	 514 615 502 575

����������	 625 - - -

����������	 - - 1146 1342

�������������	 - - 2608 3142
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29. Рашчлањеност КППД БиХ 2010 на нивоу поткатегорије у односу на разреде дјелатности у КД БиХ 2010 
највећа је у индустријским подручјима (263) и незнатно је већа од укупних услужних дјелатности (256) 
у КД БиХ 2010, искључујући грађевинарство (21). У КППД БиХ 2010 повећан је дио услужних 
подручја у односу на подручја пољопривреде, шумарства, рибарства и индустрије у односу на КПД 
БиХ, јер се радило на развоју класификација услужних статистика и њиховој хармонизацији због 
пораста њиховог економског значаја.

У сљедећој табели приказана је рашчлањеност КППД БиХ 2010 према специфичним подручјима КД БиХ 
2010: 

T.2 Рашчлањеност структуре КППД БиХ 2010 према специфичним подручјима КД БиХ 2010
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30. Главни критериј разврставања производа у КППД БиХ 2010 је критериј индустријског поријекла. Сваки 
производ, без обзира ради ли се о преносивој или непреносивој роби или услузи, је додијељен једној и 
само једној дјелатности из КД БиХ 2010 на најдетаљинијем нивоу, односно разреду дјелатности КД 
БиХ 2010 у којем је карактеристично да се производи производ. 

31. Да би се структура и начин разврставања производа у КППД БиХ 2010 могао исправно разумјети 
потребно је објаснити неколико специфичних критерија који се односе на разврставање одређених 
врста производа.

32. Сав �����	 �	 ������ намијењени на даљу обраду у КППД БиХ 2010 се разврставају  у грану 38.1 
(Отпад, услуге cкупљања отпада) без обзира да ли потичу из домаћинства или предузећа. Отпад и 
остаци  који произилазе из обраде или одлагања су укључени у грану 38.2 (Услуге обраде и збрињавања 
отпадом). 

Дјелатности рециклаже материјала прерађују отпад и остатке у секундарне сировине.
Стога, инпути у дјелатности рециклаже састоје се од отпада и остатака, док је оутпут из ове дјелатности 
секундарна сировина,  тј. бивши отпад и остаци спремљени за даљи поступак (процес трансформације), 
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*������	 575 (615) 35 (39) 263 (262) 21 (22) 256 (36)
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без да су постали нови финални производи (38.3 грана - "Услуге рециклаже отпадним материјалом; 
секундарне сировине").
*�(%���	K����3����2	��(�, по усвојеном правилу, разврстава се под истом ставком као и нова роба.

33. Производња специјализираних „��������	 �	 ���(���” разврстава се према основном критерију (ако 
није другачије наведено) у ону поткатегорију КППД БиХ 2010 која првенствено садржи производе 
(машине, апарати, итд.) којима припадају ти дијелови и прибор. Производња дијелова и прибора 
произлази из многих економских дјелатности, али таква је производња особито важна када је повезана 
с производњом машина и апарата, превозном опремом и електричним и електронским апаратима и 
уређајима. 

34. 5��#����� су сада дио КППД БиХ 2010, а услуге изведбе грађевинских пројеката су укључене у 
подручје F (Грађевинарство и грађевински радови), и то у области 41 (Грађевине високоградње и 
грађевински радови на изградњи грађевина високоградње) и 42 (Грађевине нискоградње и грађевински 
радови на изградњи грађевина нискоградње).
Договорено је да се грађевине сматрају оутпутом пројектаната, док се грађевински радови сматрају 
оутпутом градитеља.

35. ��������&	 �������'�	 �	 ������	 �����'�, у складу с КД БиХ 2010,  су разврстане у област 33  за 
машине и опрему, у област 43 за елементе који чине саставни дио зграда или других грађевинских 
објеката, у грану 45.2 за моторна возила, те у област 95 за рачунаре, за личну и употребу у 
домаћинству.

36. Output извођача радова (уговаратељ) који врше услуге на роби коју они не посједују је разврстан као  
"������	 ��	 �������	 ���	 ��	 ������	 �������". Производња уз накнаду или на основи уговора је 
уобичајена за неке дјелатности у КД БиХ 2010 (нпр. дорада текстила). За њих су формиране неке 
одређене ставке у КППД БиХ 2010, као што је случај  за грану 13.3, област 18 (дио), грану 24.5 (дио), 
или гране 25.5, 25.6 (већина ових услуга су покривене са CPC области 89). Међутим, најчешће, 
специфичне  категорије и поткатегорије, које се обично шифрирају са zx.yy.9 односно zx.yy.99, долазе 
под насловом "подуговарачки послови као дио производње у ...". Те поткатегорије укључују 
дјеломичне или цијеле операције у процесу производње наведених производа које су обављене од 
стране извођача радова (уговаратељ) на материјалу у власништву наручитеља. Извођач радова се плаћа 
за посао који обавља, и пружене услуге могу укључити и снабдијевање малом количином додатних
материјала потребних за овај посао. Ове услуге су покривене CPC области 88, осим за грану 13.3, гдје 
су оне обухваћене с области 89. Подуговаратељски послови не укључују робу из исте категорије ако се 
роба производи од стране уговаратеља који посједује главни инпутни материјал.

37. КППД БиХ 2010 укључује оргинална дјела аутора и умјетника, оригинале софтвера и аудиовизуалне 
производе, оригинале као резултат прикупљених чињеница, истраживање и развој, пројектовање, 
дизајнирање, заштитне знакове и концесије и, опћенито, ����������	 ��������� заштићеног 
интелектуалног власништва. Локација оригинала у КППД је одмах до услуга које су оутпути  
економске дјелатности на коју се односе. Оригинали могу бити изравно доступни потрошачима или 
тврткама (нпр. оригинали “plastic arts“), али они су чешће објављени путем изведених производа, као 
што су "производни садржај" у информационом сектору.

38. ;�������	�����	�	������� - Услуге лиценцирања за право на кориштење интелектуалног власништва 
и природних ресурса (ауторска права, патенти, лиценце, заштитни знакови, концесије, права на 
истраживање и испитивање минерала) укључене су у КППД БиХ 2010. Оне су разврстане у грани 77.4, 
осим ауторским правом заштићена дјела (књиге, филмови, музика, софтвер, компјутерске игре) која су 
укључена у области 58 и 59. Услуге управљања за права на индустријско власништво и ауторска права 
и њихови приходи разврстани су у 74.90.20, осим оних за права која се односе на умјетничка, књижевна 
и музичка дјела (58.11.60, 58.12.30, 58.14.40, 90.02.19) или кинематографске и аудиовизуалне радове 
(59.13.12). 
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39. Да би се постигло јединствено тумачење појединих ставки унутар класификације КППД БиХ 2010 
користе се Објашњења, која су саставни дио публикације КППД БиХ 2010.

Објашњења се састоје од  два дијела: Садржај КППД БиХ 2010 ставки је описан у дијелу "ово 
подручје/област/грана/разред/категорија/поткатегорија укључује". 

Дио “ово подручје /област/грана/разред/категорија/поткатегорија искључује” набраја производе 
односно услуге које корисник класификације очекује да се разврставају у ту КППД ставку, али су 
разврстане негдје друго у КППД БиХ 2010. Референца указује на ставку у КППД-у којој они припадају.

Чак и са доступним објашњењима, бројне су ситуације гдје ће вјеројатно бити нејасно којој од двије 
или више КППД БиХ 2010 поткатегорија одређени производ припада. 

40. Полазна тачка за разврставање производа је дефинисати битне елементе производа који се разврстава. 
Производи, као и дјелатности, могу се састојати од неколико дијелова. Као и помоћне дјелатности, тако 
и дијелови добара и услуга могу подржати главну функцију добра или главну сврху услуге. Примјери 
су пакирање материјала за робу спремљену за малопродају, при чему је нова роба упакирана или је 
додан кориснички приручник - ово је намијењено за потпору кориштења "главног" производа; мали 
дијелови који се користе за производњу услуге у категорији 45.20.1 (Услуге одржавања и поправака 
моторних возила и моторних возила лаке категорије); савјетодавно мишљење да подржи услуге 
поткатегорије 47.00.74 (Услуге трговине на мало фармацеутским производима). Све ове производе 
(пакирање материјала, додавање приручника) не би требало гледати као засебне услуге, него као дио 
"главног" производа.
Дакле, генерално, КППД БиХ 2010 прави разлику између роба произведених за властити рачун и услуга 
извршених на робама уз накнаду или на основи уговора.
Код разврставања производа прво треба узети у обзир општа начела КППД БиХ 2010. Прве четири 
цифре КППД БиХ разреда одређује разред КД БиХ класификације у којем су добра или услуге 
произведени. Уз КППД објашњења корисно је употребљавати и објашњења из КД БиХ, с обзиром да та 
објашњења нису иста. КППД БиХ 2010 описује производе и услуге, док КД БиХ 2010 описује 
дјелатности. 

41. Производ који садржи комбинацију неколико елемената добара или услуга треба бити разврстан по 
КППД БиХ 2010 уз примјену "top-down" методе. То значи да прво састављене производе који су у 
истом највишем нивоу (ниво подручја) треба комбиновати да се одреди главно подручје; исти поступак 
се примјењује и за области, гране, разреде и категорије како би се завршило с правом поткатегоријом. 
Значај производа се мјери по вриједности робе. Ово се не мора слагати са цијеном која се плаћа за 
пакет добара и услуга, често са циљем да би се стекао дојам да је један производ купљен, а да је други 
бесплатан (на примјер, мобилни телефони и телефонске картице).

42. Поткатегорије у КППД БиХ 2010 не задовољавају увијек захтјеве описа за свако поједино добро или 
услугу. У таквим случајевима важно је разјаснити грану (односно КППД разред) у којој се производи 
добро или пружа услуга, и гдје се производ или услуга у том смислу разврставају у КППД. Паралелни 
производи код којих је позната исправна КППД поткатегорија, или тражи виши општи појам може дати 
идеју о томе како треба разврстати одређено добро или услугу. На примјер, мајонеза је "умак" унутар 
значења КППД (10.84.12) и закуп snowboarda долази под "Услуге изнајмљивање и давања у закуп 
(leasing) опреме за рекреацију и спорт" (77.21.10). Ако нема друге могућности, добра или услуге морају 
бити разврстане под одговарајућом поткатегоријом за добра или услуге за које су они најближи. Да 
бисте пронашли одговарајуће поткатегорије, понекад је потребно тражити од врха према доље са 
КППД гране или разреда (нпр. унутар гране 16.2 за производе од дрвета). 

43. Ако производ изравно или неизравно није споменут у наслову или објашњењу за било коју одређену 
ставку, он мора бити разврстан у једну од преосталих ставки, и то "остало" или "д.н." ("другдје 
неразврстано"). Те ставке могу се препознати по "9" као посљедњем броју. Поткатегорије 25.99.29 
(Остали производи од основних метала, д.н.) и 82.99.19 (Остале разноврсне пословне помоћне услуге, 
д.н.) су примјери за ово.

44. Треба напоменути да, ако су КППД ставке искориштене за друге сврхе осим статистичких,  на примјер 
као извор за припрему правних докумената, за набавке или правне одлуке, то је до оних који су 



КЛАСИФИКАЦИЈА ПРОИЗВОДА ПО ДЈЕЛАТНОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ - КППД БиХ 2010 

21

	

	

	

21

припремили правни документ или донијели одлуку у којој се спомиње КППД ставка, а не до оних који 
су развијали класификацију.

														?����������	��	����1�'�

45. .(��3'�'� су од велике помоћи да би се постигло јединствено тумачење КППД БиХ 2010.

У КППД БиХ 2010 су дата детаљна објашњења везана за производе, осим за преносиве производе, тј. 
услуге. Ова објашњења пружају описе производа који су укључени у сваку поткатегорију и производе 
који су искључени, за референтне сврхе. У неким случајевима, такође постоје објашњења за ставке на 
вишим нивоима агрегације КППД БиХ 2010 структуре. Кад год је производ искључен, такво 
искључење је пропраћено тачном унакрсном референцом за означавање шифре поткатегорије гдје је 
производ о коме је ријеч заправо разврстан.

Док наслови описа имају за циљ дефинисати границе КППД БиХ 2010 ставки, објашњења додатно
појашњавају границу и садржај ставки. Међутим, објашњења нису стварно намјењена да представе 
исцрпан попис свих производа под сваком ставком; објашњења треба сматрати као списак примјера 
који илустрирају садржај.

46. 4�����������	 ������������$	 ���������	 K4?�2 користи структуру КППД БиХ 2010 за 
структурирање ставки у подручју истраживања о индустријској производњи. То значи да детаљи дати у 
НИП-у, који се једном годишње мијењају, дају корисне информације за тумачење КППД БиХ 2010. 

Надаље, НИП искључиво одређује "индустријске услуге" у подручју рударства и прерађивачке 
индустрије.  Међутим за обраду уговора истраживање о индустријској производњи има своја правила с 
обзиром да се индустрија више бави производима него дјелатностима. 

47. �������������	��(���� су важно средство за упоређивање статистичких података који су прикупљени 
и приказани користећи различите класификације. Оне постају нужне када се класификација мијења 
током времена, или када класификације не могу бити уско повезане због разлике у подлози оквира. 
Коресподентне таблице између различитих верзија исте класификације користе се за детаљно 
описивање промјена које се догађају у процесу ревизије. 

Коресподентне табеле показују везе између различитих класификација производа на најнижем нивоу 
сваке класификације и могу се користити као средство за тумачење КППД БиХ 2010.

Различите врсте коресподентних табела су доступне нa RAMON-у, Еуростатовом метадата серверу ( 
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon ).

48. B�������	 �������	 ��	 �����������	 ������	 ��	 ������	 	 је документ који може послужити као 
практично средство да се постигне јединствено тумачење КППД БиХ 2010 у подручју трговине. Овај 
документ све преносиве производе (тј. робе) у Класификацији производа по дјелатностима распоређује 
у поткатегорије у трговини (области 45-47 класификације). 

Документ "Трговина описана по производима којима се тргује" је доступан на RAMON-у, 
Еуростатовом метадата серверу ( http://ec.europa.eu/eurostat/ramon ).  

49. �������	 M	У свакодневном раду у државним статистичким институцијама постављају се питања о 
поткатегорији у коју треба разврстати одређени производ, а који није јасно описан у објашњењима. 
Најчешће се на састанку NACE/CPA радне групе доносе “правила” (“rulings”) о начину разврставања.

Еуростат редовно ажурира списак правила, а она су доступна на RAMON-у, Еуростатовом метадата 
серверу (http://ec.europa.eu/eurostat/ramon).   					
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50. КППД БиХ 2010  је класификација производа чији су елементи повезани са дјелатностима 
дефинисаним по КД БиХ 2010. Сваки производ је, без обзира радило се о преносивој или непреносивој 
роби или услузи, додјељен једној јединој КД БиХ 2010 дјелатности. Повезаност с дјелатностима, како 
је дефинисано у КД БиХ 2010, даје КППД-у БиХ 2010 структуру паралелну са оном у КД БиХ 2010 на 
свим нивоима истакнутим по КД БиХ 2010. 

51. Међутим, детаљна повезаност између производа и дјелатности могла је бити успостављена само до 
одређеног степена. Ипак постоје случајеви када се производи могу додијелити дјелатностима само на 
вишим нивоима од нивоа разреда, или чак када разред у КППД БиХ 2010 нема одговарајућег двојника у 
КД БиХ 2010.

52. У КД БиХ 2010 у разреду 01.50 (Мјешовита пољопривредна производња) узгој усјева је у комбинацији 
с узгојем животиња на којем би требале бити разврстане све пољопривредне јединице које узгајају 
усјеве у комбинацији с узгојем стоке и гдје је омјер специјализације у једном или другом мањи од 66% 
стандардне бруто марже. За ову дјелатност, КППД БиХ 2010 нема категорију производа, јер су 
производи класифицирани у специјализираним пољопривредним поткатегоријама грана 01.1, 01.2 и 
01.4.  

53. У КД БиХ 2010 дјелатност риболова (03.1) је одвојена од аквакултуре (03.2), а унутар тих грана два 
разреда се разликују "морски/слатководни". КППД БиХ 2010 прави исту подјелу као КД БиХ 2010 за 
живу рибу и свјежу или хлађену рибу; дијели узгој мекушаца и других водених бескичмењака, морске 
траве и остале алге од дивљих, али не дијели живе украсне рибе и ракове, бисере и друге водене биљке 
и животиње.

54. Производња сједала је имала посебан разред у КД БиХ, док у КД БиХ 2010 ово више није случај; 
производња сједала је проширена на неколико разреда према критерију кориштења. Са друге стране, у 
КППД БиХ 2010, сједала су разврстана на основу главног материјала који се користи за инпуте. 

55. У области 41 (Грађевински радови на изградњи зграда), развој пројеката изградње има одређени разред 
(41.10). Грађевине се сматрају оутпутом пројектаната, али оне нису одвојене на нивоу разреда у КППД 
БиХ 2010. Међутим, може се успоставити строга веза у области 41 између КД БиХ разреда и КППД 
БиХ поткатегорија. 

56. У области 47 (Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима) у КД БиХ 2010, 
трговина на мало у неспецијализираним продаваоницама (47.1), трговина на мало на штандовима и 
тржницама (47.8) и трговина на мало изван продаваоница, штандова и тржница (47.9), нема 
специфичних производа у КППД БиХ 2010. Производи из тих дјелатности су исти као и производи из 
КД БиХ 2010 разреда 47.2 до 47.7, што укључује трговину на мало у специјализираним 
продаваоницама. То значи да постоји само један разред у области 47 у КППД БиХ 2010, а све области 
су на разинама категорије и поткатегорије.
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57. И поред тога што су се нека од правила за примјену класификације производа промијенила, основне 
карактеристике КППД БиХ 2010 су остале непромијењене у односу на КПД БиХ. 

58. Као посљедица повећања детаљности у КД БиХ 2010, у успоредби са КД БиХ, нивои детаљности у 
КППД БиХ 2010 су значајно повећане (са 502 на 575 разреда). За услуге производних дјелатности ово 
повећање је видљиво на свим нивоима, укључујући и оне највише, док се за остале дјелатности, као 
што је пољопривреда, пораст детаљности одразио највише на нижим нивоима класификације.

59. Структура КППД БиХ 2010 је такође промијењена: 17 подручја и 62 области из КПД БиХ је повећано 
на 21 подручје и 88 области у КППД БиХ 2010. На највишем нивоу КППД БиХ 2010 нека подручја се 
лако могу упоредити с претходном верзијом класификације. Међутим, увођење нових концепата на 
нивоу подручја, нпр. “Подручје информације и комуникације”  или груписање дјелатности повезаних 
са заштитом околиша, више не омогућује једноставно и цјелокупно поређењене са претходном 
верзијом класификације. 

60. Везе између подручја КПД БиХ и КППД БиХ 2010 представљене су у сљедећој табели. Треба узети у 
обзир  да ова табела представља само грубу везу између подручја.
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A

B

Пољопривредни производи, производи 
лова и шумарства
Рибе и остали рибљи производи; 
Услуге у вези са рибарством

A Производи пољопривреде,
шумарства и рибарства

C Производи рударства B Производи рударства и вађења камена 

D Производи прерађивачке индустрије C Производи прерађивачке индустрије
E Електрична енергија, гас, пара и вода D

E

Производи и снабдијевање електричном 
енергијом, гасом, паром и климатизација

Снабдијевање водом;  yклањање отпадних 
вода, управљање отпадом те услуге 
санације околине

F Грађевински радови F Грађевинарство и грађевински радови
G Услуге трговине на велико и мало; 

поправак моторних возила, мотоцикала 
и предмета за личну употребу и 
домаћинство

G Услуге трговине на велико и на мало; 
поправак моторних возила и мотоцикала

H Услуге угоститељства I Услуге пружања смјештаја, те припреме и 
услуживања хране (хотелијерство и 
угоститељство)

I Услуге саобраћаја, складиштења и 
комуникација

H

J

Услуге превоза и складиштења

Информацијске и комуникацијске услуге

J Услуге финансијског посредовања K Финансијске услуге и услуге осигурања
K Услуге пословања некретнинама, 

услуге изнајмљивања и пословне 
услуге

L

M

N

Услуге пословања некретнинама

Стручне, научне и техничке услуге

Административне и помоћне услуге

L Услуге државне управе и одбране; 
услуге обавезног социјалног 
осигурања

O Услуге јавне  управе и одбране; yслуге 
обавезног социјалног осигурања

M Услуге образовања P Услуге образовања
N Услуге здравственог и социјалног рада Q Услуге здравствене заштите и социјалне 

бриге
O Остале јавне, друштвене и личне 

услуге
R

S

Умјетничке, забавне и рекреацијске услуге

Остале услуге

P Услуге домаћинстава T Услуге домаћинстава као послодаваца; 
yслуге домаћинстава која производе 
различиту робу и обављају различите 
услуге за властите потребе

Q Услуге екстериторијалних 
организација и органа

U Услуге вантериторијалних организација и 
тијела
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61. Недавне промјене у економији широм свијета и континуирана технолошка побољшања у брзом развоју 
индустрије довели су до увођења неких нових производа. У КППД БиХ детаљније су описани 
пољопривредни и сродни производи, као и информациони производи. Концептуалан преглед производа 
обухваћених са КППД БиХ 2010 довео је до увођења ширег концепта робе. 

62. На највишем нивоу КППД БиХ 2010 уведени су нови концепти, као што су оригинали. Детаљније су 
описани различити облици производње (посебно у вези са производњом добара уз накнаду или на 
основи уговора) и развој нових дјелатности и то углавном у пољопривреди и услугама.

63. Промјене у бројчаном смислу између КПД БиХ и КППД БиХ 2010 приказане су у слиједећој табели:

	 ��-	�� 	 ���-	�� 	!"�"	 *������	

�����1��	 17 21 +4

.(�����	 62 88 +26 

5����	 223 261 +38 

*������	 502 575 +73 

����������	 1.146 1.342 +196 

�������������	 2.608 3.142 +534 

	
	
														5�����	��������	��	�����1����	

64. Области КПД БиХ за пољопривреду и рибарство су комбиноване у КППД БиХ 2010. Ново подручје A
(“Производи  пољопривреде, шумарства и рибарства”) је значајно рашчлањено, због чињенице да је 
пољопривреда важан дио економске структуре у многим земљама у развоју. 

65. У прерађивачкој индустрији уведене су нове дјелатности које представљају важне нове индустријске 
гране или старе индустријске гране чији значај је повећан у економији и друштву. То су област 21  
„Основни фармацеутски производи и фармацеутски препарати“ и област 26 „Рачунари, електронски и 
оптички призводи“. Обухват се значајно разликује од области 30 из КПД БиХ „Канцеларијске машине 
и рачунари“, те тако омогућује прикупљање квалитетнијих статистичких података о дјелатностима 
високе технологије. Остале нове области, као што су област 11 „Пића“ и област 31 „Намјештај“ настале 
су подјелом постојећих области и то подизањем њихових компоненти с нивоа гране на ниво области.

66. Већина преосталих области у подручју C „Производи прерађивачке индустије“ остала је  
непромијењена, осим области 22 КПД БиХ „Штампани материјал и снимљени записи“ и 37 
„Секундарне сировине“, чији су значајни дијелови премјештени у друга подручја.

67. Поправак, одржавање и инсталирање машина и опреме, који су се раније разврставали у производњу 
одговарајуће врсте опреме, сада су издвојени у област 33 „Услуге поправке и инсталирања машина и 
опреме“. Све дјелатности специјализоване поправке су сада одвојене у КППД БиХ 2010.

68. Уведено је ново подручје E „Снабдијевање водом; yклањање отпадних вода, управљање отпадом те 
услуге санације околине“, које укључује услуге санације околине из области 90 у КПД БиХ, услуге 
скупљања и дистрибуције воде из области 41 у КПД БиХ и услуге пречишћавања које углавном 
одговарају области 37 из КПД БиХ. Подручје E сада групира дјелатности које имају заједнички интерес 
и заснива се на стварној организацији ових дјелатности у многим земаљама. Детаљност категорија ових 
дјелатности значајно је повећана.

69. Концепт "специјализоване грађевинске услуге" (такођер познат као "посебна трговина") уведен је у 
КППД БиХ 2010  замијенивши структуру области из претходне верзије, а која се у великој мјери 
заснивала на нивоу процеса изградње.  

70. Поправак предмета за домаћинство уклоњен је из подручја „G“  КПД БиХ „Услуге трговине на велико 
и мало, поправак моторних возила, мотоцикла и предмета за личну употребу и домаћинство“. Ради 
одржавања упоредивости и континуитета с претходном верзијом класификације направљен је изузетак 
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за разврставање трговине и поправка моторних возила и мотоцикала у области  45 у КППД БиХ 2010 
(што одговара области 50 у КПД БиХ).

71. Повећао се ниво детаљности у подручју И „Услуге пружања смјештаја те припреме и услуживања 
хране“ како би се приказала различита природа и степен специјализације услуга које се обављају 
унутар овога подручја.

72. Уведено је ново подручје J „Информацијске и комуникацијске услуге“ које комбинује области  које 
укључују производњу и дистрибуцију информација и културних производа, пружање услуга преноса 
или дистрибуције тих производа, као и пренос података и остале облике комуникација, услуге 
информационе технологије, обраду података и остале информацијске услуге. Главне компоненте овог 
подручја су "Услуге издавања", укључујући и издавање софтвера (област 58), "Услуге производње 
филмова, видеофилмова и телевизијског програма, снимање звучних записа и издавање музичких 
записа" (област 59), "Услуге емитовања програма" (област 60), „Телекомуникацијске услуге“ (област 
61) и „Рачунарско програмирање, савјетовање и услуге повезане с њима" (област 62) те остале 
„Информационе услуге (област 63). Ове услуге су биле укључене у четири подручја КПД БиХ: 
подручје D „Производи прерађивачке индустрије“, подручје I „Услуге саобраћаја, складиштења и 
комуникација“, подручје K „Услуге пословања некретнинама, услуге изнајмљивања и пословне услуге“ 
и подручје O „Остале јавне, друштвене и личне услуге“ те из тог разлога имају велики утицај на 
упоредивост с претходном верзијом класификације. Међутим, овај нови начин поступања с 
информацијским и комуникацијским услугама  који се темељи на  карактеру услуга које се обављају, 
осигурава пуно конзистентнији приступ него у претходној верзији класификације. 

73. Унутар подручја K „Финанcијске услуге и услуге осигурања“ уведена су два разреда која надилазе 
традиционални оквир класификације производа код обухвата економске производње, а то су разреди 
64.20 „Услуге финансијских холдинг друштава“ и 64.30 „Услуге трустова, осталих фондова и сличних 
финансијских субјеката“.

74. Подручје „K“ из КПД БиХ које је обухваћало „Услуге пословање некретнинама, услуге изнајмљивања 
и пословне услуге“ сада је у КППД БиХ 2010 подијељено у три подручја. Некретнине су сада приказане 
као самостално подручје (подручје L) због величине и важности у Систему националних рачуна (СНА). 
Преостале услуге су подијељене у подручје M „Стручне, научне и техничке услуге“, које обухваћа 
услуге које захтијевају високи степен усавршавања и пружају корисницима специјализована знања и 
вјештине, те у подручје N „Административне и помоћне услуге“, које обухваћа услуге које помажу 
опште пословне операције и нису усмјерене на пренос специјализованог знања. Рачунарске и сродне 
услуге (област 72 из КПД БиХ) нису више дио овог подручја. Услуге поправка рачунара груписане су 
заједно с поправком предмета за домаћинство у подручју S „Остале услуге“, док су услуге издавања 
софтвера и информационе технологије груписане у ново подручје J „Информацијске и комуникацијске 
услуге“.

75. Обухват подручја P „Услуге образовања“ у КППД БиХ 2010 се промијенио и сада укључује 
специјализоване спортске, културне и друге услуге образовања, као и специјализоване помоћне услуге.

76. Детаљније је рашчлањено КППД БиХ 2010 подручје Q  „Услуге здравствене заштите и социјалнe бриге
“, тако да у КППД БиХ 2010 постоје три области умјесто једне, што је био случај у ранијој верзији 
класификације. Надаље, пажња је усмјерена само на услуге здравствене заштите људи чиме је 
осигурано боље средство за мјерење овог важног дијела економије. То је резултирало уклањањем 
ветеринарских услуга из овог подручја, и оне су смјештене, као посебна област, у подручје M 
„Стручне, научне и техничке услуге“.

77. Значајни дијелови подручја O из КПД БиХ „Остале јавне, друштвене и личне услуге“ су премјештени у 
КППД БиХ 2010 подручје E „Снабдијевање водом; yклањање отпадних вода, управљање отпадом те 
услуге санације околине“ и подручје J „Информацијске и комуникацијске услуге“. Преостале услуге су 
груписане у два нова подручја за „Умјетничке, забавне и рекреацијске услуге“ (подручје R) и „Остале 
услуге“ (подручје S). Као резултат промјене, услуге као што су креативна умјетност, услуге библиотека 
и услуге коцкарница и кладионица су подигнуте на ниво области. Услуге поправка рачунара и роба за 
личну употребу и домаћинство су сада укључене у ово ново подручје  S „Остале услуге“.
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01.11.12 Пшеница, сем тврде
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01.11.31 Јечам
01.11.32 Раж
01.11.33 Зоб
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01.11.41 Сирак
01.11.42 Просо
01.11.49 Остале житарице, укључујући хељду
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01.11.50 Слама и љуске
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01.11.61 Пасуљ, свјежи
01.11.62 Грашак, свјежи
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"�����O	 ��$������	�����&	����	
01.11.71 Пасуљ, суви
01.11.72 Боб, суви
01.11.73 Сланутак, суви
01.11.74 Сочиво, суво
01.11.75 Грашак, сув
01.11.79 Остале махунарке, суве
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01.11.81 Соја
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01.11.84 Памуково сјеме
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01.11.91 Сјеме лана
01.11.92 Сјеме горушице
01.11.93 Сјеме уљане репице
01.11.94 Сјеме сусама
01.11.95 Сјеме сунцокрета
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01.13.14 Салата
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01.19.31 Сјемење репе (искључујући сјемење шећерне репе) и сјемење крмног биља
01.19.39 Остали сирови биљни материјали, д. н.
"��!	 							=�3�����3'�	������	
"��!�	 5���#�	
"��!���	 5���#�	
01.21.11 Стоно грожђе
01.21.12 Остало грожђе, свјеже
"��!!	 B������	�	����������	���	
"��!!��	 B������	�	����������	���	
01.22.11 Авокадо
01.22.12 Банане, стоне, за печење и слично
01.22.13 Датуље
01.22.14 Смокве
01.22.19 Остало тропско и суптропско воће (укључујући манго, папаја и ананас)
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D����	 4����	
"��!0	 ;�����	
"��!0��	 ;�����	
01.23.11 Помела и грејп
01.23.12 Лимуни и лимете
01.23.13 Наранџе
01.23.14 Тангерине, мандарине и клементине
01.23.19 Остали агруми
"��!9	 :�����1����	�	��3��'���	���	
"��!9��	 :�(���	
01.24.10 Јабуке
"��!9�!	 .�����	������1����	�	��3��'���	���	
01.24.21 Крушке
01.24.22 Дуње
01.24.23 Марелице
01.24.24 Трешње и вишње
01.24.25 Брескве
01.24.26 Нектарине
01.24.27 Шљиве
01.24.28 Трњине
01.24.29 Остало језгричасто и коштуњаво воће, д. н.
"��!L	 ��(�1����&	���3����	�	������	���	
"��!L��	 ��(�1����	�	�����	���	����	STUUVWVXY	
01.25.11 Киви
01.25.12 Малине
01.25.13 Јагоде
01.25.19 Остало бобичасто и друго воће рода Vaccinium, д. н.
"��!L�!	 
����'�	���	
01.25.20 Сјемење воћа
"��!L�0	 .��3����	���	K���%�1����	����������	�������	���3����	���&	��������	�	�������	���$2	
01.25.31 Бадеми
01.25.32 Кестени
01.25.33 Љешњаци
01.25.34 Пистације
01.25.35 Ораси
01.25.39 Остало орашасто воће (искључујући неузгојено јестиво орашасто воће, кикирики и кокосов орах)
"��!L�R	 .�����	(�(�1����	�	�����	���&	��	��	
01.25.90 Остало бобичасто и друго воће, д. н.
"��!N	 �������	�%�����	
"��!N��	 �������	
01.26.11 Стоне маслине
01.26.12 Маслине за производњу маслиновог уља
"��!N�!	 �������	���$	
01.26.20 Кокосов орах
"��!N�R	 .�����	�������	�%�����	
01.26.90 Остали плодови уљарица
"��!O	 ��%��	��	��������'�	��������	
"��!O��	 ��%��	��	��������'�	��������	
01.27.11 Кафа у зрну, непржена
01.27.12 Чај у листовима
01.27.13 Мате-чај у листовима
01.27.14 Какао у зрну, и остале биљке за припремање напитака
"��!Q	 7�1�����&	���������&	%�������	�	������������	(�%�	
"��!Q��	 7�1���&	�������#���	
01.28.11 Бибер (piper spp.), сиров
01.28.12 Феферони и паприка, суви (capsicum spp.), сирови
01.28.13 Мушкатни орашчић, мацис и кардамон, сирови
01.28.14 Анис, бадијан, коријандер, кумин, ким, коромач, бобице клеке, сирови
01.28.15 Цимет, сиров
01.28.16 Клинчићи (цијеле петељке), сирови
01.28.17 Ђумбир, суви, сиров
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D����	 4����	
01.28.18 Ванилија, сирова
01.28.19 Остали зачини, непрерађени
"��!Q�!	  ��%	
01.28.20 Хмељ
"��!Q�0	 ��%��	�����������	��	������(�	�	�����������&	���������	���	��	�����������&	���������	�	

�	���1��	���$�	
01.28.30 Биљке првенствено за употребу у парфимерији, фармацији или за инсектициде, фунгициде и у 

сличне сврхе
"��!R	 .�����	��3�����3'�	������	
"��!R��	 ��������	���1��	
01.29.10 Природни каучук
"��!R�!	 ������	�	�������	�����&	������	
01.29.20 Божићна и украсна јелка, резана
"��!R�0	 ��%��	����������	�����������	��	������(�	�	����������	���	��	��'�'�	�	������%�'�	���	�	

(���'�	�	3���%�'�	
01.29.30 Биљни материјали првенствено за употребу у плетарству или за пуњење и постављање или у 

бојању и штављењу
"��0	 							
����	���������	�	�������	(�%�6	����	(�%�&	��������&	����%�	�	������'�&	�������	�		 							
	 							�������E	��������	�%���	
"��0"	 
����	���������	�	�������	(�%�6	����	(�%�&	��������&	����%�	�	������'�&	�������	�	

�������E	��������	�%���	
"��0"��	 
����	���������	�	�������	(�%�6	����	(�%�&	��������&	����%�	�	������'�&	�������	�	

�������E	��������	�%���	
01.30.10 Садни материјал и украсно биље: живо биље, луковице, гомољи и коријење, резнице и цјепови; 

мицелији гљива
"��9	 							P���	������'�	�	���������	������'����	���������	
"��9�	 �����	�����&	����&	������	����%�	�������	
"��9���	 �����	�����&	����	
01.41.10 Музне краве, живе
"��9��!	 
�����	����%�	�������	
01.41.20 Сирово кравље млијеко
"��9!	 .�����	������	�	(�����&	����	�	'�$���	�����	
"��9!��	 .�����	������	�	(�����&	����	
01.42.11 Остала говеда и биволи, сем телади, живи
01.42.12 Телад од говеда и бивола, жива
"��9!�!	 
����	��	������	�	(�����	
01.42.20 Сјеме од говеда и бивола
"��90	 ��'�&	�������&	����	�	�����&	����	
"��90��	 ��'�&	�������&	����	�	�����&	����	
01.43.10 Коњи, магарци, муле и мазге, живи
"��99	 -���	�	����&	����	
"��99��	 -���	�	����&	����	
01.44.10 Деве и ламе, живе
"��9L	 .���	�	����&	����E	������	��1��	�	�����	�������	��	�3�3���	��1��	����	�	�����	�����	
"��9L��	 .���	�	����&	����	
01.45.11 Овце, живе
01.45.12 Козе, живе
"��9L�!	 
�����	��1��	�	�����	�������	
01.45.21 Сирово овчје млијеко
01.45.22 Сирово козје млијеко
"��9L�0	 
�����	��1��	����	�	�����	�����&	�����&	��%�1����	������	������	����	
01.45.30 Сирова овчја вуна и козја длака, масна, укључујући сирову опрану вуну
"��9N	 
��'�&	����	
"��9N��	 
��'�&	����	
01.46.10 Свиње, живе
"��9O	 P�����&	����	�	����	
"��9O��	 P�����&	����	
01.47.11 Кокоши, живе
01.47.12 Ћурани, живи
01.47.13 Гуске, живе
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D����	 4����	
01.47.14 Патке и бисерке, живе
"��9O�!	 :���	�	�����&	������	
01.47.21 Кокошја јаја у љусци, свјежа
01.47.22 Јаја од остале живине у љусци, свјежа
01.47.23 Јаја за расплод
"��9R	 .�����	��������	������'�	�	'�$���	���������	
"��9R��	 .�����	��������	������'�&	����	
01.49.11 Домаћи зечеви, живи
01.49.12 Узгојене птице, д. н., живе
01.49.13 Узгојени гмизавци (укључујући змије и корњаче), живи
01.49.19 Остале узгојене животиње, д. н., живе
"��9R�!	 .�����	���������	��	��������$	������'�	
01.49.21 Природни мед
01.49.22 Сирово млијеко, д. н.
01.49.23 Пужеви, свјежи, хлађени, замрзнути, сушени, сољени или у саламури, сем морских пужева
01.49.24 Јестиви производи од узгојених животиња, д. н.
01.49.25 Чахуре дудовог свилца прикладне за одмотавање
01.49.26 Воскови од инсеката и спермацети, рафинисани, нерафинисани, обојени или необојени
01.49.27 Животињски ембриони за размножавање
01.49.28 Нејестиви производи од узгојених животиња, д. н.
"��9R�0	 
�����	����	�	������	���	�����	�	����������	������	����	(��	�����	
01.49.31 Сирове коже с длаком или вуном, сем јањеће коже
01.49.32 Сирове јањеће коже с вуном
01.49.39 Сирове коже животиња, д. н. (свјеже или конзервисане, али даље необрађене)
"��N	 							8�����	�	��%�����������	��������'�	�	���1������	K���	������������$	������2	
"��N�	 ������	������	��	�����	������	
"��N���	 ������	������	��	�����	������	
01.61.10 Помоћне услуге за узгој усјева
"��N!	 ������	������	��	�����	������'�	
"��N!��	 ������	������	��	�����	������'�	
01.62.10 Помоћне услуге за узгој животиња
"��N0	 8�����	����	��	�(��%���	�����	�����Z(��(�	��%����������$	���������	K��������	��	

��������	����3��2	
"��N0��	 8�����	����	��	�(��%���	�����	�����Z(��(�	��%����������$	���������	K	��������	��	

��������	����3��2	
01.63.10 Услуге које се обављају након жетве/бербе пољопривредних производа ( припрема за примарна 

тржишта)
"��N9	 8�����	������	�������	K��	���������	���������2	
"��N9��	 8�����	������	�������	K��	���������	���������2	
01.64.10 Услуге дораде сјемена (за сјеменски материјал)
"��O	 							<��&	������%�'�	�����	�	������	��������	�	'���	
"��O"	 <��&	������%�'�	�����	�	������	��������	�	'���	
"��O"��	 <��&	������%�'�	�����	�	������	��������	�	'���	
01.70.10 Лов, постављање замки и услуге повезане с њима
"!															���������	3��������	�	���1�	����	��	������	��������	�	'���	
"!��	 							8�����	������	�	���������	3������	�����	
"!��"	 8�����	������	�	���������	3������	�����	
"!��"��	 
������	�	�����'�	3������	�����	
02.10.11 Саднице шумског дрвећа
02.10.12 Сјемење шумског дрвећа
"!��"�!	 8�����	���������	3������	�����	
02.10.20 Услуге расадника шумског дрвећа
"!��"�0	 D�����	�����	
02.10.30 Шумско дрвеће
"!�!	 							5��(�	�(��#���	����	
"!�!"	 5��(�	�(��#���	����	
"!�!"��	 5��(�	�(��#���	����	
02.20.11 Трупци четинара
02.20.12 Трупци лишћара, сем тропског дрвета
02.20.13 Трупци тропског дрвета
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D����	 4����	
02.20.14 Дрво за огрјев
"!�0	 							4������������	3�����	�������	�	���������&	���	3�����$	�����������	
"!�0"	 4������������	3�����	�������	�	���������&	���	3�����$	�����������	
"!�0"��	 ��������	����	
02.30.11 Балата, гутаперка, гвајала, цикл и сличне природне гуме
02.30.12 Лак, балзами и остале природне гуме и смоле
"!�0"�!	 ��������	�����&	������	���	�����������	�������%���	
02.30.20 Природно плуто, сирово или једноставно припремљено
"!�0"�0	 -�������	(�%�&	�����&	��$�����	�	��3���	�������	��	����3���'�	
02.30.30 Дијелови биља, траве, маховине и лишаји погодни за украшавање
"!�0"�9	 :������	3�����	�������	�	���������	
02.30.40 Јестиви шумски плодови и производи
"!�9	 							������	������	�	3��������	
"!�9"	 ������	������	�	3��������	
"!�9"��	 ������	������	�	3��������	
02.40.10 Помоћне услуге у шумарству
"0															*�(�	�	������	��(%�	���������E	���������	�����������E	������	������	�	��(������	
"0�"	 							*�(�	�	������	��(%�	���������E	���������	�����������E	������	������	�	��(������	
"0�""	 *�(�	�	������	��(%�	���������E	���������	�����������E	������	������	�	��(������	
"0�""��	 *�(�&	����	
03.00.11 Украсне рибе, живе
03.00.12 Морске рибе, неузгојене, живе
03.00.13 Слатководне рибе, неузгојене, живе
03.00.14 Морске рибе, узгојене, живе
03.00.15 Слатководне рибе, узгојене, живе
"0�""�!	 *�(�&	������	���	�$��#���	
03.00.21 Морске рибе, неузгојене, свјеже или охлађене
03.00.22 Слатководне рибе, неузгојене, свјеже или охлађене
03.00.23 Морске рибе, узгојене, свјеже или охлађене
03.00.24 Слатководне рибе, узгојене, свјеже или охлађене
"0�""�0	 C������&	�����������	
03.00.31 Љускари, незамрзнути, неузгојени
03.00.32 Љускари, незамрзнути, узгојени
"0�""�9	 ����3��	�	������	������	(����1��'���&	����&	������	���	�$��#���	
03.00.41 Каменице, живе, свјеже или охлађене, неузгојене
03.00.42 Остали мекушци и водени бескичмењаци, живи, свјежи или охлађени, неузгојени
03.00.43 Остриге, живе, свјеже или охлађене, узгојене
03.00.44 Остали мекушци и водени бескичмењаци, живи, свјежи или охлађени, узгојени
"0�""�L	 ������&	���(��#���	
03.00.51 Природни бисери, необрађени
03.00.52 Култивисани бисери, необрађени
"0�""�N	 .�����	������	(�%��&	������'�	�	'�$���	���������	
03.00.61 Корали и слични производи, љуске од љускара, мекушаца или бодљикаша и сипина кост
03.00.62 Природне спужве животињског поријекла
03.00.63 Морске алге и остале алге, неузгојене
03.00.64 Морске алге и остале алге, узгојене
03.00.69 Остале водене биљке, животиње и њихови производи, д. н.
"0�""�O	 ������	������	�	��(������	�	�����������	
03.00.71 Помоћне услуге у рибарству
03.00.72 Помоћне услуге у аквакултури
F	 �*.?7=.-?	*8-;*
B=;	?	=;A)@;	�;�)4;	
"L															8��%	�	������	
"L��	 							������	���%	
"L��"	 ������	���%	
"L��"��	 ������	���%	
05.10.10 Камени угаљ
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D����	 4����	
"L�!	 							<�����	
"L�!"	 <�����	
"L�!"��	 <�����	
05.20.10 Лигнит
"N															
�����	�����	�	��������	���	
"N��	 							
�����	�����	
"N��"	 
�����	�����	
"N��"��	 
�����	�����	�	�%�	��(�����	��	(����������$	��������	
06.10.10 Сирова нафта и уља добијена из битуменозних минерала
"N��"�!	 ����������	���	�%��	3���%��	�	(����������	�������	
06.10.20 Битуменски или уљни шкриљац и битуминозни пијесак
"N�!	 							��������	���&	��1��	���	�	���������	���'�	
"N�!"	 ��������	���&	��1��	���	�	���������	���'�	
"N�!"��	 ��������	���&	��1��	���	�	���������	���'�	
06.20.10 Природни гас, течни или у гасовитом стању
"O															�������	����	
"O��	 							*���	����#�	
"O��"	 *���	����#�	
"O��"��	 *���	����#�	
07.10.10 Руде гвожђа
"O�!	 							*���	�(�����$	������	
"O�!�	 *���	�����	�	��������	
"O�!���	 *���	�����	�	��������	
07.21.10 Руде урана и торијума
"O�!R	 .�����	����	�(�����$	������	�	'�$���	�����������	
"O�!R��	 .�����	����	�(�����$	������	�	'�$���	�����������	
07.29.11 Руде и концентрати бакра
07.29.12 Руде и концентрати никла
07.29.13 Руде и концентрати алуминијума
07.29.14 Руде и концентрати племенитих метала
07.29.15 Руде и концентрати олова, цинка и калаја
07.29.19 Остале руде обојених метала и њихови концентрати, укључујући руде и концентрате мангана, 

хрома, кобалта, молибдена, тантала д. н.
"Q															.�����	���������	��	����	�	������	
"Q��	 							�����&	�������	�	�����	
"Q���	 8������	�����	�	�����	��	����'�&	���1'��&	����&	�����	�	3���%��	
"Q�����	 8������	�����	�	�����	��	����'�	
08.11.11 Мрамор и остали кречњачки украсни камен и камен за градњу
08.11.12 Гранит, пјешчар и остали украсни камен и камен за градњу
"Q����!	 ���1'��	�	����	
08.11.20 Кречњак и гипс
"Q����0	 �����	�	�������&	������������	
08.11.30 Креда и доломит, некалцинован
"Q����9	 D���%��	
08.11.40 Шкриљац
"Q��!	 D%����&	�������&	�����	�	������	
"Q��!��	 D%����	�	�������	
08.12.11 Природни пијесак
08.12.12 Камени гранулат, одломци и прах; облуци, шљунак
08.12.13 Мјешавине троске и сличних индустријских отпадака без обзира да ли садрже или не садрже 

облутке, шљунак, шиндру и кремен за употребу у грађевинарству
"Q��!�!	 5����	�	������	
08.12.21 Каолин и остале каолинске глине
08.12.22 Остале глине, андалузит, цијанит и силиманит; мулит; шамотне и динас-земље
"Q�R	 							���������	���������	�	��#�'�&	��	��	
"Q�R�	 ��������	��	$�������	��������'�	�	��������	���������	#�(����	
"Q�R���	 ��������	��	$�������	��������'�	�	��������	���������	#�(����	
08.91.11 Природни калцијеви и алуминијум-калцијеви фосфати
08.91.12 Непржени пирит, пиротит и марказит; сирови и нерафинисани сумпор

35



КЛАСИФИКАЦИЈА ПРОИЗВОДА ПО ДЈЕЛАТНОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ - КППД БиХ 2010 

36

D����	 4����	
08.91.19 Остали хемијски минерали и минерали за ђубриво
"Q�R!	 B�����	
"Q�R!��	 B�����	
08.92.10 Тресет
"Q�R0	 
�	�	1����	��������	$�����&	������	����	
"Q�R0��	 
�	�	1����	��������	$�����&	������	����	
08.93.10 Со и чисти натријум хлорид, морска вода
"Q�RR	 .�����	���������	���������	�	��#�'�&	��	��	
"Q�RR��	 ��������	(������	�	������E	���������	�	��������	�������	
08.99.10 Природни битумен и асфалт; асфалтити и асфалтне стијене
"Q�RR�!	 -����	�	���������	����'�E	������������	���������&	���(��#���	���	�����������	����%���&	

�����1���	���	���(�	(��3���E	�����1��E	������E	��������	������&	��������	������	�	
������	��������	�(������E	������	��������	

08.99.21 Драго и полудраго камење (сем индустријских дијаманата), необрађено, једноставно пиљено или 
грубо обликовано

08.99.22 Индустријски дијаманти, необрађени или једноставно отпиљени, расјечени или грубо брушени; 
пловучац; природни корунд, природни гранат и остали природни абразиви

08.99.29 Остали минерали
"R															������	������	�	��#�'�	����	�	������	
"R��	 							������	������	��	��#�'�	�����	�	���������	����	
"R��"	 ������	������	��	��#�'�	�����	�	���������	����	
"R��"��	 ������	������	��	��#�'�	�����	�	���������	����	
09.10.11 Услуге бушења за вађење нафте и природног гаса
09.10.12 Услуге монтаже и демонтаже постројења за бушење, услуге одржавања и поправака те помоћне 

остале услуге у вези с вађењем нафте и гаса
09.10.13 Услуге укапљивања и уплињавања природнога гаса за потребе транспорта извршене на окну
"R�R	 							������	������	��	������	��#�'�	����	�	������	
"R�R"	 ������	������	��	������	��#�'�	����	�	������	
"R�R"��	 ������	������	��	������	��#�'�	����	�	������	
09.90.11 Помоћне услуге за вађење каменог угља
09.90.19 Помоћне услуге за остало рударство и вађење д.н.
G	 �*.?7=.-?	�*)*;A?=;[�)	?4-8
B*?:)	
�"															���$���(���	���������	
�"��	 							������������	����	�	�����	���������	
�"���	 �����#���	�	������������	����	
�"�����	 ����	��	������&	���'�&	�����&	����&	��'�	�	��������&	������	���	$��#���	
10.11.11 Говедина, свјежа или хлађена
10.11.12 Свињетина, свјежа или хлађена
10.11.13 Овчетина, свјежа или хлађена
10.11.14 Козје месо, свјеже или хлађено
10.11.15 Коњско месо и месо од других копитара, свјеже или хлађено
�"����!	 :������	���������	�	������	��	������&	���'�&	�����&	����&	��'�	�	�����$	��������&	������	

���	$��#���	
10.11.20 Јестива изнутрица од говеда, свиња, оваца, коза, коња и других копитара, свјежи или хлађени
�"����0	 7��������	����	�	�������	���������	�	������E	������	����	�	�������	���������	�	������	
10.11.31 Говедина, замрзнута
10.11.32 Свињетина, замрзнута
10.11.33 Овчетина, замрзнута
10.11.34 Козје месо, замрзнуто
10.11.35 Коњско месо и месо од других копитара, замрзнуто
10.11.39 Остало месо и јестива изнутрица од меса, свјеже, хлађено или замрзнуто
�"����9	 [�����	����	�	������	����	��	������	�	�����$	��������&	�����	�	����	
10.11.41 Чупана вуна, масна, укључујући чупану вуну опрану у руну
10.11.42 Цијеле сирове говеђе коже и коже копитара
10.11.43 Остале сирове говеђе коже и коже копитара
10.11.44 Сирове овчје или јањеће коже
10.11.45 Сирове козје или јареће коже
�"����L	 �����	��	������&	�����&	����	���	���'�	
10.11.50 Масти од говеда, оваца, коза или свиња
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D����	 4����	
�"����N	 
�����	������	�	������&	���������	
10.11.60 Сирови отпаци и остаци, нејестиви
�"����R	 ����������1��	�������	���	���	�������	�	����������'�	����	
10.11.99 Подуговарачки послови као дио прераде и конзервисања меса
�"��!	 �����#���	�	������������	����	������	
�"��!��	 ����	������&	������	���	$��#���	
10.12.10 Месо живине, свјеже или хлађено
�"��!�!	 ����	������&	���������	
10.12.20 Месо живине, замрзнуто
�"��!�0	 �����	��	������	
10.12.30 Масти од живине
�"��!�9	 :������	���������	��	������	
10.12.40 Јестива изнутрица од живине
�"��!�L	 ����	�����	�	������	�	��������	
10.12.50 Коже птица с перјем и паперјем
�"��!�R	 ����������1��	�������	���	���	�������	�	����������'�	����	������	
10.12.99 Подуговарачки послови као дио прераде и конзервисања меса живине
�"��0	 ���������	��	����	�	����	������	
�"��0��	 �������%���	�	������������	����&	�������	�����	���������	��	���	
10.13.11 Свињско месо, резано, сољено, сушено или димљено (сланина и шунка)
10.13.12 Говеђе месо, сољено, сушено или димљено
10.13.13 Остало месо и јестиве месне изнутрице, сољено, у саламури, сушено или димљено (искључујући 

свињско и говеђе); јестива брашна и јела од меса или месних изнутрица
10.13.14 Кобасице и слични производи од меса, изнутрица или крви
10.13.15 Остало припремљено и конзервисано месо, јестиве месне изнутрице те крв (сем припремљених јела 

од меса или изнутрица)
10.13.16 Брашно, крупица и пелете од меса неподобно за људску исхрану; чварци
�"��0�R	 ����'\	�	������	������	��������'�	�	����	�	��������'��	�����$	���������E	����������1��	

�������	���	���	��������'�	���������	��	����	�	������	
10.13.91 Кувањe и остале услуге припремања у вези с производњом месних производа
10.13.99 Подуговарачки послови као дио производње производа од меса и живине
�"�!	 							�����#���	�	������������	��(�&	%������	�	����3��	
�"�!"	 �����#���	�	������������	��(�&	%������	�	����3��	
�"�!"��	 *�(�&	������&	$��#���	���	���������	
10.20.11 Рибљи филети и остало рибље месо (мљевено или не) свјежи или хлађени
10.20.12 Рибља јетра и икра, свјежа или хлађена
10.20.13 Рибе, замрзнуте
10.20.14 Рибљи филети, замрзнути
10.20.15 Рибље месо (мљевено или не), замрзнуто
10.20.16 Рибља јетра и икра, замрзнута
�"�!"�!	 *�(�&	�����1���	�������%���	���	������������E	�������	�	�������	��������	
10.20.21 Рибљи филети, сушени, сољени или у саламури, али недимљени
10.20.22 Рибља јетра и икра, сушена, димљена, сољена или у саламури; рибље брашно, крупица и пелете од 

рибе, подобни за људску прехрану
10.20.23 Рибе, сушене, сољене или несољене или у саламури
10.20.24 Рибе, укључујући филете, димљене
10.20.25 Рибе, другачије припремљене или конзервисане, сем припремљених рибљих јела
10.20.26 Кавијар и замјене кавијару
�"�!"�0	 C������&	����3��	�	������	������	(����1��'���&	���������&	�������%���	���	

������������	
10.20.31 Љускари, замрзнути
10.20.32 Мекушци, замрзнути, сушени, сољени или у саламури, димљени
10.20.33 Остали водени бескичмењаци, замрзнути, сушени, сољени или у саламури, димљени
10.20.34 Љускари, другачије припремљени или конзервисани; мекушци и други водени бескичмењаци 

другачије припремљени или конзервисани
�"�!"�9	 ���3��&	�������	�	������	������(��	��	%�����	��$����	�	������	���������&	��	��&	��	��(�&	

%������	�	����3���	���	������$	������$	(����1��'���	
10.20.41 Брашно, крупица и пелете од риба, љускара и мекушаца или осталих водених бескичмењака, 

неподобни за људску исхрану
10.20.42 Остали нејестиви производи од риба, љускара и мекушаца или осталих водених бескичмењака
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D����	 4����	
�"�!"�R	 -��%�'�	�	�����	������	����������'�	�	��������'�	��	��������'�	��(%�$	���������E	

����������1��	�������	���	���	�������	�	����������'�	��(�&	%������	�	����3���	
10.20.91 Димљење и друге услуге конзервисања и припремања за производњу рибљих производа
10.20.99 Подуговарачки послови као дио прераде и конзервисања риба, љускара и мекушаца
�"�0	 							�����#���	�	������������	���	�	�����	
�"�0�	 �����#���	�	������������	�������	
�"�0���	 �����#���	�	������������	�������	
10.31.11 Кромпир, замрзнут
10.31.12 Сушени кромпир, у дијеловима или не, резан или ненарезан, али даље непрерађен
10.31.13 Сушени кромпир, у облику брашна, крупица, пахуљица, гранула и пелета
10.31.14 Кромпир, припремљен или конзервисан
�"�0��R	 ����'�	�	������	������	��������'�	��	�������	�	���������	��	��������E	����������1��	

�������	���	���	�������	�	����������'�	��������	
10.31.91 Кување и остале услуге припремања за кромпир и производе од кромпира
10.31.99 Подуговарачки послови као дио прераде и конзервисања кромпира
�"�0!	 
�����	��	���	�	�����	
�"�0!��	 
�����	��	���	�	�����	
10.32.11 Сок од парадајза
10.32.12 Сок од наранџе
10.32.13 Сок од грејпфрута
10.32.14 Сок од ананаса
10.32.15 Сок од грожђа
10.32.16 Сок од јабуке
10.32.17 Мијешани сокови од воћа и поврћа
10.32.19 Остали сокови од воћа и поврћа
�"�0!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������	��	���	�	�����	
10.32.99 Подуговарачки послови као дио производње сокова од воћа и поврћа
�"�0R	 .�����	�����#���	�	������������	���	�	�����	
�"�0R��	 �����#���	�	������������	�����&	���	��������	
10.39.11 Поврће, замрзнуто
10.39.12 Поврће, привремено конзервисано
10.39.13 Сушено поврће
10.39.14 Нарезано и паковано поврће и воће
10.39.15 Пасуљ, конзервисан, али не у сирћету или сирћетној киселини, сем припремљених јела од поврћа
10.39.16 Грашак, конзервисан, али не у сирћету или оцтеној киселини, сем припремљених јела од поврћа
10.39.17 Остало поврће (сем кромпира), конзервисано, али не у сирћету или сирћетној киселини, сем 

припремљених јела од поврћа
10.39.18 Поврће (сем крумпира), воће, орашасти плодови и остали јестиви дијелови биљака, припремљени 

или конзервисани у сирћету или сирћетној киселини
�"�0R�!	 �����#���	�	������������	���	�	���3����	�������	
10.39.21 Воће и орашасти плодови, некувано или кувано, замрзнуто
10.39.22 Џемови, мармелада, воћни желеи, пиреи и пасте од воћа и орашастих плодова
10.39.23 Орашасти плодови, кикирики, пржени, сољено или другачије припремљени
10.39.24 Воће и орашасти плодови, привремено конзервисано, неприкладно за непосредно конзумирање
10.39.25 Остало припремљено или конзервисано воће
�"�0R�0	 ��%��	����������&	(�%��	������&	(�%��	������	�	������������	
10.39.30 Биљни материјали, биљни отпаци, биљни остаци и нуспроизводи
�"�0R�R	 ����'�	�	������	������	��������'�	��	����������'�	���	�	�����E	����������1��	�������	

���	���	������	�������	�	����������'�	���	�	�����	
10.39.91 Кување и остале услуге припремања за конзервисање воћа и поврћа
10.39.99 Подуговарачки послови као дио остале прераде и конзервисања воћа и поврћа
�"�9	 							��%��	�	������'���	�%�	�	�����	
�"�9�	 8%�	�	�����	
�"�9���	 
�����	������'���	�%�	�	�����&	'�$���	��������	
10.41.11 Стеарин и уље из свињске масти, олеостеарин, олео уље и уље од лоја, које није емулгирано, 

мијешано или другачије припремљено
10.41.12 Масти и уља те њихове фракције од риба и морских сисара
10.41.19 Остале животињске масти и уља те њихове фракције; рафинисане или нерафинисане, али хемијски 

немодификоване
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D����	 4����	
�"�9��!	 
�����	(�%��	�%�	
10.41.21 Сирово сојино уље
10.41.22 Сирово уље од кикирикија
10.41.23 Сирово маслиново уље
10.41.24 Сирово уље од сјемена сунцокрета
10.41.25 Сирово уље од сјемена памука
10.41.26 Сирово уље репице, уљане репице и горушице
10.41.27 Сирово палмино уље
10.41.28 Сирово кокосово уље
10.41.29 Остала биљна сирова уља
�"�9��0	 ����1��	�������	
10.41.30 Памучни линтери
�"�9��9	 8%���	����1�	�	������	�����	������	(�%��$	�%�	�	�����E	(��3��	�	�������	��	�����'�	

�%�����	���	�������	
10.41.41 Уљане погаче и остали крути остаци биљних уља или масти
10.41.42 Брашно и крупица од сјемења уљарица и плодова, сем оних од горушице
�"�9��L	 *���������	�%�&	���	��������	
10.41.51 Сојино уље и њезине фракције, рафинисано, али хемијски немодификовано
10.41.52 Уље од кикирикија и његове фракције, рафинисано, али хемијски немодификовано
10.41.53 Маслиново уље и његове фракције, рафинисано, али хемијски немодификовано
10.41.54 Уље од сјемена сунцокрета и његове фракције, рафинисано, али хемијски немодификовано
10.41.55 Уље од сјемена памука и његове фракције, рафинисано, али хемијски немодификовано
10.41.56 Уља од репице, уљане репице и горушице и њихове фракције, рафинисане, али хемијски 

немодификоване
10.41.57 Палмино уље и његове фракције, рафинисано, али хемијски немодификовано
10.41.58 Кокосово уље и његове фракције, рафинисано, али хемијски немодификовано
10.41.59 Остала уља и њихове фракције, рафинисане, али хемијски немодификоване; чврсте биљне масти и 

остала биљна уља (сем кукурузног) и њихове фракције, д. н., рафинисане, али хемијски 
немодификоване

�"�9��N	 ��%��	���	������'���	�����	�	�%�	�	'�$���	��������&	$������������&	��������������&	
���	��%�	���������%���	

10.41.60 Биљне или животињске масти и уља и њихове фракције, хидрогенирани, естерификовани, али даље 
неприпремљени

�"�9��O	 ��%��	�������	K���%�1����	������������2E	������E	������	��	�������	�����$	��������	�	
������'���$	���	(�%��$	�������	

10.41.71 Биљни воскови (искључујући триглицериде)
10.41.72 Деграс; остаци од прераде масних материја и животињских или биљних воскова
�"�9��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�%�	�	�����	
10.41.99 Подуговарачки послови као дио производње уља и масти
�"�9!	 ��������	�	���1��	�������	�����	
�"�9!��	 ��������	�	���1��	�������	�����	
10.42.10 Маргарин и сличне јестиве масти
�"�9!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������	�	���1��$	�������$	�����	
10.42.99 Подуговарачки послови као дио производње маргарина и сличних јестивих масти
�"�L	 							�����1��	���������	
�"�L�	 ���������	��	�������	�	����	
�"�L���	 �����#���	��1��	�������	�	��$'�	
10.51.11 Прерађено течно млијеко
10.51.12 Млијеко и врхње с > 6% масти, неконцентрисано и незаслађено
�"�L��!	 �������	�	1������	�(������	
10.51.21 Обрано млијеко у праху
10.51.22 Пуномасно млијеко у праху
�"�L��0	 ������	�	�����1��	������	
10.51.30 Маслац и млијечни намази
�"�L��9	 
��	�	����	
10.51.40 Сир и урда
�"�L��L	 .�����	�����1��	���������	
10.51.51 Млијеко и врхње, концентрисани или заслађени шећером и другим сладилима, сем у чврстим 

облицима
10.51.52 Јогурт и остало ферментисано или закисељено млијеко и врхње
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D����	 4����	
10.51.53 Казеин
10.51.54 Лактоза и лактозни сируп
10.51.55 Сурутка
10.51.56 Млијечни производи, д. н.
�"�L��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������	��	�������	�	����	
10.51.99 Подуговарачки послови као дио производње производа од млијека и сира
�"�L!	 
�������	
�"�L!��	 
�������	�	�����	��������	������	
10.52.10 Сладолед и друге смрзнуте смјесе
�"�L!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������	
10.52.99 Подуговарачки послови као дио производње сладоледа
�"�N	 							���������	���������&	����(	�	����(��	���������	
�"�N�	 ���������	���������	
�"�N���	 ������1&	����M	���	�������	�������&	�%�3���	�	���%��	
10.61.11 Ољуштен пиринач (смеђ)
10.61.12 Пиринач, полу- или потпуно полиран и ломљен
�"�N��!	 ���3��	��	��������	�	�����E	'�$���	���3�����	
10.61.21 Брашно од пшенице, суражице и пиринча
10.61.22 Брашно осталих житарица
10.61.23 Брашно и крупица од поврћа; брашно од јестивог орашастог воћа
10.61.24 Мјешавине и тијеста за припремање пекарских производа
�"�N��0	 ��������&	�������&	������	�	������	���������	��	��������	
10.61.31 Прекрупа и крупица од пшенице
10.61.32 Прекрупа, крупица и пелете од житарица, д. н.
10.61.33 Житарице за доручак и остали производи од житарица
�"�N��9	 ������	K����'�2	�	������	������	��	�(����	��������	
10.61.40 Посије (мекиње) и остали остаци од обраде житарица
�"�N��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������$	���������	
10.61.99 Подуговарачки послови као дио производње млинарских производа
�"�N!	 
���(	�	����(��	���������	
�"�N!��	 
���(	�	����(��	���������E	3����	�	3�����	������&	��	��	
10.62.11 Скроб; инулин; пшенични глутен; декстрини и други модификовани скробови
10.62.12 Тапиока и њезине замјене припремљени од скроба, у облику љускица, зрнаца и слично
10.62.13 Глукоза и глукозни сируп; фруктоза и фруктозни сируп; инвертни шећер; шећери и шећерни 

сирупи, д. н.
10.62.14 Кукурузно уље
�"�N!�!	 .�����	��	��������'�	����(�	�	���1��	������	
10.62.20 Остаци од производње скроба и слични остаци
�"�N!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	����(�	�	����(��$	���������	
10.62.99 Подуговарачки послови као дио производње скроба и скробних производа
�"�O	 							��������	���������&	���������	��	(��3��	�	����1�	
�"�O�	  %�(&	������	������	�	����1�	
�"�O���	  %�(&	������	������	�	����1�	
10.71.11 Свјежи хљеб
10.71.12 Свјежа пецива и колачи
�"�O��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�������	���	����������	$%�(�&	������	�	����1�	
10.71.99 Подуговарачки послови као дио производње свјежег или замрзнутог хљеба, пецива и колача
�"�O!	 -�����	�	�����E	������	������	�	����1�	
�"�O!��	 -�����	�	�����E	������	������	�	����1�	
10.72.11 Хрскави хљеб (крисп), двопек, тост хљеб и слични тост-производи
10.72.12 Медењаци и слични производи; слатки кекси; вафли и облатне
10.72.19 Остали суви и трајни пекарски производи (штапићи, крекери, переци)
�"�O!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�������	�	�����E	������$	������	�	����1�	
10.72.99 Подуговарачки послови као дио производње двопека и кекса; трајних пецива и колача
�"�O0	 ��������&	�������&	������	�	���1��	���������	��	(��3��	
�"�O0��	 ��������&	�������&	������	�	���1��	���������	��	(��3��	
10.73.11 Макарони, резанци и слични производи од брашна
10.73.12 Кускус
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D����	 4����	
�"�O0�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��������&	��������&	�������	�	���1��$	

���������	��	(��3��	
10.73.99 Подуговарачки послови као дио производње макарона, резанаца, кускуса и сличних производа од 

брашна
�"�Q	 							.�����	���$���(���	���������	
�"�Q�	 D���	
�"�Q���	 
�����	���	����������	3���	��	3�����	�����	���	3�����	����E	�����	
10.81.11 Сирови шећер од шећерне трске и шећерне репе у чврстом стању
10.81.12 Рафинисани шећер од шећерне трске или шећерне репе те хемијски чиста сахароза у чврстом 

стању, без доданих материја за ароматизацију и за бојење
10.81.13 Рафинисани шећер од шећерне трске и шећерне репе, с доданим материјама за ароматизацију и за 

бојење; шећер и сируп од јавора
10.81.14 Меласе
�"�Q��!	 *������	3�����	����&	������	3�����	�����	�	������	������	��	��������'�	3����	
10.81.20 Резанци шећерне репе, отпаци шећерне трске и остали отпаци од производње шећера
�"�Q��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	3����	
10.81.99 Подуговарачки послови као дио производње шећера
�"�Q!	 �����&	1�������	�	�����������	���������	
�"�Q!��	 �����	�����	��	���	(��	�����&	�����	������	��	(���	�%�	���	�����&	�����	���$	
10.82.11 Какао паста са или без масти
10.82.12 Какао маслац на бази уља или масти
10.82.13 Какао прах, без додатног шећера или сладила
10.82.14 Какао прах, с додатним шећером или другим сладилима
�"�Q!�!	 �����&	1�������	�	�����������	���������	
10.82.21 Чоколада и намирнице које садрже какао (сем заслађеног какао праха) у расутом стању
10.82.22 Чоколада и намирнице које садрже какао (сем заслађеног какао праха), сем у расутом стању
10.82.23 Кондиторски производи (укључујући бијелу чоколаду) који не садрже какао
10.82.24 Воће, орашасти плодови, коре од воћа и други дијелови биљака, конзервисани у шећеру
�"�Q!�0	 �����	%����&	����&	����	�	������	������	��	�����	
10.82.30 Какао љуске, коре, опне и остали отпаци од какаа
�"�Q!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����&	1�������	�	�����������$	���������	
10.82.99 Подуговарачки послови као дио производње какаа, чоколаде и кондиторских производа
�"�Q0	 �����#���	1��	�	����	
�"�Q0��	 �����#���	1��	�	����	
10.83.11 Кафа, без кофеина или пржена
10.83.12 Замјене кафе; екстракти, есенције и концентрати кафе или надомјестака кафе; љуске и опне од кафе
10.83.13 Зелени чај (неферментисан), црни чај (ферментисан) и дјелимично ферментисани чај у паковању ≤ 

3 kg
10.83.14 Екстракти, есенције, концентрати и препарати чаја или мате-чаја
10.83.15 Биљни екстракти
�"�Q0�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	����	�	1���	
10.83.99 Подуговарачки послови као дио производње кафе и чаја
�"�Q9	 7�1���	�	�����	������	$����	
�"�Q9��	 
���E	������E	����3���	��1���E	����3���	M	���1���	K(��3��	�	��������2E	�������%���	

����	
10.84.11 Сирће и замјене сирћета добијени од сирћетне киселине
10.84.12 Сосови; мијешани зачини и додаци јелима; горушице - слачице (брашна и прекрупе); припремљена 

горушица (сенф); мајонеза
�"�Q9�!	 7�1���&	�������%���	
10.84.21 Бибер (рода Piper), припремљен
10.84.22 Љута паприка и слатка паприка, сува (рода Capiscum), припремљена
10.84.23 Цимет, припремљен; остали припремљени зачини
�"�Q9�0	 
�	��	����	
10.84.30 Со за јело
�"�Q9�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��1���	�	��������	������	
10.84.99 Подуговарачки послови као дио производње зачина и додатака јелима
�"�QL	 5�����	$����	�	����	
�"�QL��	 5�����	$����	�	����	
10.85.11 Готова храна и јела претежно од меса, месних изнутрица те крви
10.85.12 Готова храна и јела претежно од риба, љускара и мекушаца
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D����	 4����	
10.85.13 Готова храна и јела претежно од поврћа
10.85.14 Готова храна и јела претежно од тјестенине
10.85.19 Остала готова храна и јела (укључујући и замрзнуте пице)
�"�QL�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������	$����	�	����	
10.85.99 Подуговарачки послови као дио производње готове хране и јела
�"�QN	  �������������	���$���(���	���������	�	����������	$����	
�"�QN��	  �������������	������	�	����������	$����	
10.86.10 Хомогенизована готова и дијететска храна
�"�QN�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	$�������������	������	�	����������	$����	
10.86.99 Подуговарачки послови као дио производње хомогенизоване готове и дијететске хране
�"�QR	 .�����	���$���(���	���������&	��	��	
�"�QR��	 :�$�&	����&	������	�	������	���$���(���	���������E	���������	�	������	��	����	��(�	�	

������$	������$	(����1��'���	
10.89.11 Јухе и чорбе и препарати за њих
10.89.12 Јаја, без љуске и жумањци свјежи или конзервисани; јаја у љусци конзервисана или кувана, 

албумини од јаја
10.89.13 Квасац (активни или неактивни); остали једноћелијски микроорганизми, мртви; припремљени 

прашци за пецива
10.89.14 Екстракти и сокови од меса риба и осталих водених бескичмењака
10.89.15 Биљни сокови и екстракти; пептинске материје; биљне слузи и згушњивачи
10.89.19 Разноврсни прехрамбени производи, д. н.
�"�QR�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	���$���(���$	���������&	��	��	
10.89.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих прехрамбених производа, д. н.
�"�R	 							�������%���	$����	��	������'�	
�"�R�	 �������%���	���1��	$����	
�"�R���	 �������%���	���1��	$����&	���	(��3��	�	������	��	�������	
10.91.10 Припремљена сточна храна, сем брашна и пелета од луцерне
�"�R��!	 ���3��	�	������	��	�������	KT]^T]^\2	
10.91.20 Брашно и пелете од луцерне (alfalfe)
�"�R��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���1��	$����	
10.91.99 Подуговарачки послови као дио производње сточне хране
�"�R!	 �������%���	$����	��	����	%�(����	
�"�R!��	 �������%���	$����	��	����	%�(����	
10.92.10 Припремљена храна за кућне љубимце
�"�R!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	$����	��	����	%�(����	
10.92.99 Подуговарачки послови као дио производње хране за кућне љубимце
��															���	
���"	 							���	
���"�	 -����������	����$����	���	
���"���	 -����������	����$����	���	
11.01.10 Дестилована алкохолна пића
���"��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����������$	����$����$	���	
11.01.99 Подуговарачки послови као дио производње дестилованих алкохолних пића
���"!	 =���	��	����#�	
���"!��	 =���	��	�������	����#�E	��3�	��	����#�	
11.02.11 Пјенушаво вино од свјежег грожђа
11.02.12 Вино од свјежег грожђа, сем пјенушавог вина; мошт од грожђа
���"!�!	 =�����	�����E	�����	
11.02.20 Вински талог; аргол
���"!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	����	��	����#�	
11.02.99 Подуговарачки послови као дио производње вина од грожђа
���"0	 :�(�����1�	�	������	����	����	
���"0��	 .�����	������������	���	K����	��(�����1�&	���3�����&	��������2E	���3�����	���	����	

������	����$��	
11.03.10 Остала ферментисана пића (нпр. јабуковача, крушковац, медовина); мјешавине пића која садрже 

алкохол
���"0�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��(�����1�	�	������$	����$	����	
11.03.99 Подуговарачки послови као дио производње јабуковаче и осталих воћних вина
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D����	 4����	
���"9	 .�����	�������������	������������	���	
���"9��	 =�����	�	������	�������������	����	��	�������	����#�	
11.04.10 Вермут и остала ароматизована вина од свјежег грожђа
���"9�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	�������������$	������������$	���	
11.04.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих недестилованих ферментисаних пића
���"L	 ����	
���"L��	 ����&	���	��������	�	��������	��������	
11.05.10 Пиво, сем остатака и отпадака пивовара
���"L�!	 .�����	�	������	��������	���	���������	
11.05.20 Остаци и отпаци пивовара или дестилана
���"L�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	����	
11.05.99 Подуговарачки послови као дио производње пива
���"N	 
���	
���"N��	 
���	
11.06.10 Слад
���"N�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����	
11.06.99 Подуговарачки послови као дио производње слада
���"O	 .�����������	���E	���������	����	�	�����	���3�����	����	
���"O��	 ���������	����	�	������������	���	
11.07.11 Минералне и газиране воде, незаслађене и неароматизоване
11.07.19 Остала безалкохолна пића
���"O�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������$	����	�	������������$	���	
11.07.99 Подуговарачки послови као дио производње минералних вода и освјежавајућих пића
�!															-�������	���������	
�!�"	 							-�������	���������	
�!�""	 -�������	���������	
�!�""��	 -�������	���������&	���	��������	
12.00.11 Цигаре, цигарилоси и цигарете од дувана и надомјестака дувана
12.00.19 Остали прерађени дуван и замјене дувана; хомогенизовани или реконституисани дуван; дувански 

екстракти и сокови
�!�""�!	 -�������	������	
12.00.20 Дувански отпаци
�!�""�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������	��	������	
12.00.99 Подуговарачки послови као дио производње производа од дувана
�0															B������	
�0��	 							B��������	���#�	�	�����	
�0��"	 B��������	���#�	�	�����	
�0��"��	 =�����	�����	K��%�1����	�������2	
13.10.10 Вунене масти (укључујући ланолин)
�0��"�!	 ��������	���������	������	�������%���	��	�����'�	
13.10.21 Сирова свила, непредена
13.10.22 Вуна, одмашћена или карбонизована, негребенана или нечешљана
13.10.23 Отпаци од вуне или фине животињске длаке
13.10.24 Вуна и фина или груба животињска длака, гребенана или чешљана
13.10.25 Памук, гребенани или чешљани
13.10.26 Јута и остала текстилна влакна (искључујући лан, праву конопљу и рамију), прерађена, али 

непредена
13.10.29 Остала биљна текстилна влакна, прерађена, али непредена
�0��"�0	 =��3��1��	���������	������	�������%���	��	�����'�	
13.10.31 Синтетичка влакна гребенана, чешљана или на други начин припремљена за предење
13.10.32 Вјештачка влакна гребенана, чешљана или на други начин припремљена за предење
�0��"�9	 
������	���#�	�	���#�	��	�������$	��������	
13.10.40 Свилена пређа и пређа од свилених отпадака
�0��"�L	 ���#�	��	����&	����%���	���	��	����%���	�	�������E	���#�	��	����	���	���(�	������'���	

�����	���	��'���	�����	
13.10.50 Пређа од вуне, стављена или не стављена у малопродају; пређа од фине или грубе животињске 

длаке или коњске длаке
�0��"�N	 ����1��	���#�&	����1��	�����	��	3���'�	
13.10.61 Памучна пређа (сем конца за шивање)
13.10.62 Памучни конац за шивање
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D����	 4����	
�0��"�O	 ���#�	��	(�%��$	���������$	�������&	���	������	K��%�1����	���&	����&	��������	������	�	

�����	�����%�26	�������	���#�	
13.10.71 Ланена пређа
13.10.72 Пређа од јуте и осталих текстилних влакана лике; пређа од осталих биљних текстилних влакана; 

папирна пређа
�0��"�Q	 B��������	���#�	��	�����	��	�������1��$	�	���3��1��$	����������	���	������$	�������	
13.10.81 Пређа од синтетичких филамената, умножена и повезана (сем конца за шивање, пређе од полимида 

високе жилавости, пређе од вјештачке свиле од полиестера или вискозе) која није стављена у 
малопродају; пређа од вјештачког филамента (сем конца за шивање) која је стављена у малопродају

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

13.10.83 Пређа (сем конца за шивање) од синтетичких сортираних влакана, која садрже < 85% таквих 
влакана

13.10.84 Пређа (сем конца за шивање) од вјештачких резаних влакана, није стављена у малопродају
13.10.85 Шиваћа пређа и конац за шивање од вјештачких и синтетичких филамената и влакана
�0��"�R	 *�31�����	���������	���������E	������	��������'�	��������$	���������$	�������E	

����������1��	�������	���	���	��������'�	���������	���#�	�	�����	
13.10.91 Рашчупани текстилни материјали од вуне те фине или грубе животињске длаке
13.10.92 Рашчупани текстилни материјали и остали отпаци од памука
13.10.93 Услуге припремања природних текстилних влакaна
13.10.99 Подуговарачки послови као дио производње пређе и конца
�0�!	 							B������	
�0�!"	 B������	
�0�!"��	 B������	K���	����������$	�������2	��	��������$	�������&	���	����1��$	
13.20.11 Свилене тканине или тканине од свилених отпадака
13.20.12 Тканине од гребенане или чешљане вуне или фине животињске длаке или грубе животињске длаке 

или коњске длаке
13.20.13 Ланене тканине
13.20.14 Тканине од јуте и других текстилних влакана лике (сем лана, праве конопље и рамије)
13.20.19 Тканине од осталих биљних текстилних влакана; тканине од папирне пређе
�0�!"�!	 ����1��	�������	
13.20.20 Памучне тканине
�0�!"�0	 B������	K���	����������$	�������2	��	�������1��$	�	���3��1��$	����������	���	������$	

�������	
13.20.31 Тканине од синтетичке или вјештачке филамент пређе
13.20.32 Тканине од синтетичких резаних влакана
13.20.33 Тканине од вјештачких резаних влакана
�0�!"�9	 B������	�	�������Z(����	K(��3������	�������2&	������	�	������	����������	�������	
13.20.41 Тканине с флоиром/букле (баршунасте тканине) и тканине од шенил-пређе (сем фротира и уских 

тканина)
13.20.42 Фротир тканина за пешкире и слична фротир тканина (сем уских тканина) од памука
13.20.43 Остале фротир тканине (сем уских тканина)
13.20.44 Газа (сем уских тканина)
13.20.45 Тафтинг текстилни материјал
13.20.46 Тканине од стаклених влакана (укључујући уске тканине)
�0�!"�L	 =��3��1��	�����	�	���������	��	���3��1���	�����	
13.20.50 Вјештачко крзно и производи од вјештачког крзна
�0�!"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������$	�������	
13.20.99 Подуговарачки послови као дио производње текстилних тканина
�0�0	 							8�����	����3���'�	��������	
�0�0"	 8�����	����3���'�	��������	
�0�0"��	 8�����	����3���'�	��������	
13.30.11 Услуге бијељења и бојења влакана и пређе
13.30.12 Услуге бијељења тканина и текстилних роба (укључујући одјећу)
13.30.13 Услуге бојења тканина и текстилних роба (укључујући одјећу)
13.30.14 Услуге штампања тканина и текстилних роба (укључујући одјећу)
13.30.19 Остале услуге довршавања текстила и текстилних роба (укључујући одјевне предмете)
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D����	 4����	
�0�R	 							.�����	��������	
�0�R�	 �������	�	����1���	�������	
�0�R���	 �������	���	����1���	�������	
13.91.11 Плишане и букле-тканине, плетене или кукичане
13.91.19 Остале плетене или кукичане тканине, укључујући плетива од вјештачког крзна
�0�R��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�������	���	����1���	�������	
13.91.99 Подуговарачки послови као дио производње плетене или кукичане тканине
�0�R!	 5�����	���������	���������&	���	�����	
�0�R!��	 5�����	���������	���������	��	����������	
13.92.11 Ћебад и остали покривачи, сем електричних покривача
13.92.12 Постељно рубље
13.92.13 Стоно рубље
13.92.14 Тоалетно и кухињско рубље
13.92.15 Завјесе (укључујући драперије) и унутрашње платнене ролете; украсне завјесе за кревете
13.92.16 Остали производи за унутрашње опремање, д. н.; комплети од комада тканине и пређа за израду 

простирки; таписерија и слично
�0�R!�!	 .�����	������	���������	��������	
13.92.21 Вреће и врећице за паковање робе
13.92.22 Цераде, надстрешнице и вањски платнени застори; једра за чамце, даске за једрење и сувоземна 

возила; шатори и опрема за камповање (укључујући гумене мадраце)
13.92.23 Падобрани (укључујући управљане) и падобранска крила; њихови дијелови
13.92.24 Покривачи, перина, јастуци, вреће за спавање и слично, пуњени било којим материјалом или од 

целуларне гуме или пластичних маса
13.92.29 Остали готови текстилни производи (укључујући крпе за под, посуде, прашину и сличне крпе за 

чишћење, прслуци за спашавање и појаси за спашавање; заставе, заставице, барјаци итд.)
�0�R!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	���������$	��(�&	���%�1����	�����	
13.92.99 Подуговарачки послови као дио производње готових текстилних роба, искључујући одјећу
�0�R0	 B�����	�	��������1�	��	���	
�0�R0��	 B�����	�	��������1�	��	���	
13.93.11 Теписи и остали текстилни прекривачи за под, узлани
13.93.12 Теписи и остали текстилни прекривачи за под, ткани, нису добијени тафтинг-поступком или 

флокинг-поступком
13.93.13 Теписи и остали текстилни прекривачи за под добијени тафтинг-поступком
13.93.19 Остали теписи и текстилни прекривачи за под (укључујући и од филца)
�0�R0�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	����$�	�	��������1�	��	���	
13.93.99 Подуговарачки послови као дио производње тепиха и простирача за под
�0�R9	 8���&	�������&	��������	�����	�	�����	
�0�R9��	 8���&	�������&	��������	�����	�	�����	
13.94.11 Уплетени конац, ужад, конопци и каблови од јуте и осталих текстилних влакана лике
13.94.12 Узлани мрежасти производи од уплетеног конца; ужади и конопаца, готове рибарске и остале 

мреже; производи од пређе, врпца, д. н.
�0�R9�!	 ����&	������	���������	�����&	�����&	�������&	��(����	���	��������(%���	���������	��	

���������$	����������	
13.94.20 Крпе, остаци уплетеног конца, ужади, конопца, каблова или неупотребљиви производи од 

текстилних материјала
�0�R9�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����&	��������&	���������	�����	�	�����	
13.94.99 Подуговарачки послови као дио производње ужади, конопаца, уплетеног конца и мрежа
�0�RL	 4������	�������	�	���������	��	��������	��������&	���	�����	
�0�RL��	 4������	�������	�	���������	��	��������	��������&	���	�����	
13.95.10 Неткани текстил и производи од нетканог текстила, сем одјеће
�0�RL�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��������	��������	�	���������	��	��������	

��������&	���	�����	
13.95.99 Подуговарачки послови као дио производње нетканог текстила и производа од нетканог текстила, 

сем одјеће
�0�RN	 .�����	��$��1��	�	������������	���������	���������	
�0�RN��	 ������������	���#�	���	������������	�(�������	���#�E	�������	��	������������$	����	�	

�������	��	������������	���#�E	����	�	����	��	����	����������	���������E	���������	
���������	�	��������	��	��$��1��	������(�	

13.96.11 Метализирана пређа или метализирана обавијена пређа
13.96.12 Тканине од металних нити и од метализиране пређе, д. н.
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13.96.13 Нити и ужад од гуме прекривени текстилом; текстилна пређа и траке, импрегниране или 

прекривене гумом или пластиком
13.96.14 Текстилне тканине, импрегнисане, пресвучене или прекривене, д. Н.
13.96.15 Корд тканине за аутогуме од најлонске пређе и осталог полиамида, полиестера и вискознога рајона, 

велике чврстоће
13.96.16 Текстилни производи и предмети за техничку употребу (укључујући фитиље, гасне мрежице 

текстилне цијеви и цријева, транспортно и погонско ремење, тканина за сита, за цијеђење и 
прешање)

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

�0�RN�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��$��1���	�	�������������	����������	
13.96.99 Подуговарачки послови као дио производње техничког и индустријског материјала
�0�RR	 .�����	���������	���������&	��	��	
�0�RR��	 B��&	1����	�	���E	�(�������	���#�	�	�����E	3����	���#�E	�������	���#�	
13.99.11 Тил и други мрежасти материјали, искључујући ткане, плетене или кукичане материјале; чипке у 

метражи, врпцама или мотивима
13.99.12 Вез у метражи, тракама и мотивима
13.99.13 Филц пресвучен, прекривен или ламиниран
13.99.14 Текстилна влакна дужине ≤ 5 mm (флок); текстилни прах и остаци
13.99.15 Обавијена пређа и врпце; шенил-пређа; пређа с петљама за порубе
13.99.16 Пуњени текстилни производи у метражи
13.99.19 Остали материјали и текстилни производи, д. н.
�0�RR�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	����������&	��	��	
13.99.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих материјала, д. н.
�9															.����	
�9��	 							.����&	�\�	�������	�����	
�9���	 �����	�����	
�9�����	 .����	��	����	���	���3��1��	����	
14.11.10 Одјећа од коже или вјештачке коже
�9����R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����	�����	
14.11.99 Подуговарачки послови као дио производње кожне одјеће
�9��!	 *����	�����	
�9��!��	 ��3��	�����	�����	
14.12.11 Мушки радни комплети, јакне и сакои (блејзери), индустријска и професионална
14.12.12 Мушке радне панталоне, радне панталоне с нараменицама, радне панталоне стиснуте испод кољена 

и кратке панталоне (шорцеви), индустријске и професионалне
�9��!�!	 P�����	�����	�����	
14.12.21 Женски радни комплети, јакне и сакои, индустријски и професионални
14.12.22 Женске радне панталоне, радне панталоне с нараменицама, радне панталоне стиснуте испод кољена 

и кратке панталоне (шорцеви), индустријске и професионалне
�9��!�0	 .�����	�����	�����	
14.12.30 Остала радна одјећа
�9��!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����	�����	
14.12.99 Подуговарачки послови као дио производње радне одјеће
�9��0	 .�����	���%�3'�	�����	
�9��0��	 
��%�3'�	�����&	�������	���	����1���	
14.13.11 Мушки и дјечачки капути, огртачи, пелерине, кратки капути, анорак, вјетровке свих врста и слични 

производи, плетени или кукичани
14.13.12 Мушка и дјечачка одијела комплети, јакне, сакои, панталоне, панталоне с нараменицама, панталоне 

стиснуте испод кољена и кратке панталоне, плетене или кукичане
14.13.13 Женски и дјевојачки капути, огртачи, пелерине, вјетровке с капуљачом (анорак) и друге вјетровке и 

слични производи, плетени или кукичани
14.13.14 Женски и дјевојачки костими, комплети, јакне, хаљине, сукње, панталоне, панталоне с 

нараменицама, панталоне стиснуте испод кољена и кратке панталоне (шорцеви), плетени или 
кукичани

�9��0�!	 .�����	���%�3'�	�����&	��3��	�	���1�1��	
14.13.21 Мушки и дјечачки капути, кишни капути, огртачи, пелерине, вјетровке с капуљачом (анорак) и 

друге вјетровке и слични производи од тканина, не плетени или кукичани
14.13.22 Мушка и дјечачка одијела и комплети од тканина, не плетена или кукичана
14.13.23 Мушке и дјечачке јакне и сакои (блејзери) од тканина, не плетени или кукичани
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14.13.24 Мушке и дјечачке панталоне, панталоне с нараменицама, панталоне стиснуте испод кољена, кратке 

панталоне (шорцеви) од тканина, не плетене или кукичане
�9��0�0	 .�����	���%�3'�	�����&	������	�	�������1��	
14.13.31 Женски и дјевојачки капути, огртачи, пелерине, вјетровке с капуљачом (анорак) и друге вјетровке и 

слични производи од тканина, не плетени или кукичани
14.13.32 Женски и дјевојачки костими и комплети од тканина, не плетени или кукичани
14.13.33 Женске и дјевојачке јакне и блејзери од тканина, не плетени или кукичани
14.13.34 Женске и дјевојачке хаљине, сукње и сукња-панталоне од тканина, не плетени или кукичани
14.13.35 Женске и дјевојачке панталоне, панталоне с нараменицама, панталоне стиснуте испод кољена, 

кратке панталоне (шорцеви) од тканина, не плетене или кукичане
�9��0�9	 8�����(%�����	�����	�	������	������(%�����	���������	��(�	
14.13.40 Употребљавана одјећа и остала употребљавана текстилна роба
�9��0�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���%�3'�	�����	
14.13.99 Подуговарачки послови као дио производње спољашње одјеће
�9��9	 *�(%�	
�9��9��	 *�(%�&	�������	���	����1���	
14.14.11 Мушке и дјечачке кошуље, плетене или кукичане
14.14.12 Мушке или дјечачке гаће, ноћне кошуље, пиџаме, купаћи огртачи, кућни огртачи и слични 

производи, плетени или кукичани
14.14.13 Женске и дјевојачке блузе, кошуље и кошуље блузе, плетене или кукичане
14.14.14 Женске и дјевојачке гаћице, подсукње, спаваћице, пиџаме, јутарње хаљине, комбинеи, кућне 

хаљине и слични производи, плетени или кукичани
�9��9�!	 *�(%�&	��	�������	���	����1���	
14.14.21 Мушке и дјечачке кошуље од тканине, не плетене или кукичане
14.14.22 Мушке и дјечачке поткошуље и остале мајице, гаће, ноћне кошуље, пиџаме, купаћи огртачи, кућни 

огртачи од тканина, не плетене или кукичане
14.14.23 Женске и дјевојачке блузе, кошуље и кошуље блузе од тканина, не плетене или кукичане
14.14.24 Женске и дјевојачке поткошуље и остале мајице, гаћице, подсукње, спаваћице, пиџаме, јутарње 

хаљине, комбинеи, кућне хаљине и слични производи од тканина, не плетени или кукичани
14.14.25 Грудњаци, стезници, корзети, нараменице, држачи чарапа, подвезице и слични производи и њихови 

дијелови, без обзира јесу ли плетени или кукичани или нису
�9��9�0	 ������	������$	������&	�����3�%�	�	�����	������&	�������	���	����1���	
14.14.30 Мајице кратких рукава, поткошуље и друге мајице, плетене или кукичане
�9��9�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��(%�	
14.14.99 Подуговарачки послови као дио производње рубља
�9��R	 .�����	�����	�	���(��	��	�����	
�9��R��	 .����	��	�����1��	�	����	�����&	��������	�	������	�������	��������&	���(��	��	�����&	

��������	�����	���	���(���	��	�����&	�������	���	����1���	
14.19.11 Одјећа и прибор за одјећу за дојенчад, плетена или кукичана
14.19.12 Тренерке, скијашка одијела, купаће гаће или костими и остала одјећа, плетена или кукичана
14.19.13 Рукавице с прстима, с једним прстом или без прстију, плетене или кукичане
14.19.19 Остали готови прибор за одјећу, дијелови одјеће или прибора за одјећу, плетени или кукичани
�9��R�!	 .����	��	�����1��&	�����	�����	�	�����	���(��	��	�����	��	�������&	��	�������	���	

����1���	
14.19.21 Одјећа и прибор за одјећу за дојенчад од тканина, не плетена или кукичана
14.19.22 Тренерке, скијашка одијела, купаће гаће или костими; остала одјећа од тканине, не плетена или 

кукичана
14.19.23 Рупчићи, шалови, мараме, велови, кравате,рукавице и остали готови прибор за одјећу или дијелови 

одјеће од тканина, не плетена или кукичана
�9��R�0	 ���(��	��	�����	��	����E	�����	��	�����	���	��������	��������E	�����	��	�����1����	

��������	
14.19.31 Прибор за одјећу од коже или вјештачке (реконституисане) коже, искључујући спортске рукавице
14.19.32 Одјећа од филца или нетканог текстила, одјећа од превученог или импрегнираног текстила
�9��R�9	 D�3���	�	����	
14.19.41 Туљци и конуси и слични производи од флита; дискови и цилиндри од филца; облици за шешире, 

плетени или израђени састављањем врпца од било којег материјала
14.19.42 Шешири и друге покривке за главу, плетени или израђени састављањем врпца од било којег 

материјала или плетени или кукичани или израђени од чипке или осталих текстилних материјала у 
комаду; мрежице за косу

14.19.43 Друге покривке за главу, искључујући покривке за главу од гуме или пластике, заштитна покривке 
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и азбестна покривке за главу, врпце за унутрашње опшивање, подставе, навлаке, основе, 
оквири,штитници и врпце за везање испод главе, за покривање главе

�9��R�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����	�	���(���	��	�����	
14.19.99 Подуговарачки послови као дио производње одјеће и прибора за одјећу
�9�!	 							���������	��	�����	
�9�!"	 ���������	��	�����	
�9�!"��	 .����&	���(��	��	�����	�	������	���������	��	�����&	���%�1����	��������	��	�����	
14.20.10 Одјећа, прибор за одјећу и остали производи од крзна, искључујући покривке за главу
�9�!"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������	��	�����	
14.20.99 Подуговарачки послови као дио производње производа од крзна
�9�0	 							�������	�	����1���	�����	
�9�0�	 �������	�	����1���	1�����	
�9�0���	 [�����	�	�������&	1�����	�	�������	(��	�������&	1�����&	������	1�����	�	�����	1�����&	

�������	���	����1���	
14.31.10 Чарапе с гаћицама, чарапе с гаћицама без стопала, чарапе, кратке чарапе и друге чарапе, плетене 

или кукичане
�9�0��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�������$	���	����1���$	1�����	
14.31.99 Подуговарачки послови као дио производње плетених или кукичаних чарапа
�9�0R	 .�����	�������	�	����1���	�����	
�9�0R��	 _������&	��������&	�������&	������	�����	�	���1��	���������&	�������	���	����1���	
14.39.10 Џемпери, пуловери, прслуци, вунене јакне и слични производи, плетени или кукичани
�9�0R�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������	�������	���	����1���	�����	
14.39.99 Подуговарачки послови као дио производње остале плетене или кукичане одјеће
�L															����	�	������	���������	
�L��	 							D���%���	�	�(��#���	����&	�����	���(�&	��1��	���(�&	���������	�	����������	���������&	
	 							�(��#���	�	�(�����	�����	
�L���	 D���%���	�	�(��#���	����E	�(��#���	�	�(�����	�����	
�L�����	 D���%���	�	����#���	�����	
15.11.10 Штављена и дорађена крзна
�L����!	 
���3M����E	��������	����	�	��������	����������	����E	������������	����	
15.11.21 Семиш (брушена) кожа
15.11.22 Лакирана кожа и лакирана ламелирана кожа; метализирана кожа
�L����0	 ����	������	���	��	��������&	(��	����\	
15.11.31 Кожа говеда без длакe, цијела
15.11.32 Кожа говеда без длака, не цијела
15.11.33 Кожа од копитара без длакe
�L����9	 ����&	��1���&	�����	���	���'���&	(��	����\	
15.11.41 Овчија или јањећа кожа, без вуне
15.11.42 Козја или јарећа кожа, без длакe
15.11.43 Свињска кожа
�L����L	 ����	������$	������'�E	���3��1��	����	��	������	����	
15.11.51 Кожа осталих животиња без длака
15.11.52 Вјештачка кожа на основи коже или кожних влакана
�L����R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	3���%���	�	�(��#���	����E	�(��#����	�	�(������	

�����	
15.11.99 Подуговарачки послови као дио производње штављене и обрађене коже; обрађеног и обојеног 

крзна
�L��!	 �����	�	��1��	���(�	�	���1��&	���������	�	����������	���������	
�L��!��	 
��������	�	����������	���������E	�����	���(�&	��1��	���(�	�	���1��E	������	���������	��	

����	
15.12.11 Седларски и ременарски производи за све врсте животиња од свих врста материјала
15.12.12 Путне торбе, ручне торбе и слично од коже, вјештачке (реконституисане) коже, фолија од пластике, 

од текстилних материјала, вулканфибера или од картона; ковчежићи за козметику, за шиваћи 
прибор, за чишћење ципела или одјеће

15.12.13 Ремени за ручне сатове (сем металних), појас за сат и наруквица за сат те дијелови за њих
15.12.19 Остали производи од коже или од вјештачке коже (укључујући врстe што их се користи у 

стројевима или механичким уређајима или за друге техничке упорабе), д. н.
�L��!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������$	�	����������$	���������&	��1��$	�	

�����$	���(�	�	���1��	
15.12.99 Подуговарачки послови као дио производње седларских и ременарских производа, ручних и 
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D����	 4����	
путних торби и слично

�L�!	 							.(��	
�L�!"	 .(��	
�L�!"��	 .(��&	���	��������	�	��3�����	�(��	��	����������$	������	
15.20.11 Непромочива обућа с спољашњим ђоновима и горњим дијелом од гуме или пластичне масе, сем 

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

или спортске обуће
15.20.13 Обућа с спољашњим отплатама од коже, сем спортске обуће, обуће с капицом од ковине и 

различита специјална обућа
15.20.14 Обућа с спољашњим отплатама од тканине, сем спортске обуће
�L�!"�!	 
�������	�(��	
15.20.21 Обућа за тенис, кошарку, гимнастику, вјежбање и слична обућа
15.20.29 Остала спортска обућа, сем обуће за скијање, клизаљки и котураљки
�L�!"�0	 7�3�����	�	������	�(��&	��	��	
15.20.31 Обућа с металном заштитном капицом
15.20.32 Обућа с дрвеним потплатом, разноврсна специјална и остала обућа, д. н.
�L�!"�9	 -�������	�(��	��	����E	�����'���	���3��	��	�(��&	�����	��	���������	�	���1��	

���������E	����������	�	���1��	���������	��	'�$���	��������	
15.20.40 Дијелови обуће од коже; измјењиви улошци за обућу, умеци за потпетице и слични производи; 

доколенице и слични производи те њихови дијелови
�L�!"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�(��	
15.20.99 Подуговарачки послови као дио производње обуће
�N															-���	�	���������	��	����	�	�����&	���	�����3����E	���������	��	�����	�	���������$		
																			����������	
�N��	 							-���&	��%�'�	�	(��'�'�	
�N��"	 -���&	��%�'�	�	(��'�'�	
�N��"��	 -���&	�(��#���	��	������	��%�'��	���	�����'��&	��(%���	`	N	YYE	������	��%����1��	���	

����������	�������&	��������������	
16.10.10 Дрво, обрађено по дужини пиљењем или глодањем, дебљине > 6 mm; дрвени жељезнички или 

трамвајски прагови, неимпрегнисани
�N��"�!	 -���&	�������	�(��������&	��(��	��������E	������	����E	������	(��3��E	������	������	�	

������	
16.10.21 Дрво, уздужно обликовано, рубно зарезано (укључујући ламеле и дашчице за паркет, несастављене, 

украсе и моделе)
16.10.22 Дрвена вуна, дрвено брашно
16.10.23 Дрвено иверје и треске
�N��"�0	 5��(�	�(��#���	����E	��%����1��	�	����������	�������	K�������1��	���#�2	��	����&	

������������	���	�����1���	�(��#���	
16.10.31 Грубо обрађено дрво, заштићено бојом, креозотом или другим средствима
16.10.32 Жељезнички и трамвајски прагови (скретничка грађа) од дрва, импрегнисани
16.10.39 Остало грубо обрађено дрво, укључујући нацијепане штапове и колце
�N��"�R	 8�����	��3�'�&	������������	���	$��������	�������'�	����E	����������1��	�������	���	

���	��������'�	����&	��%�'��	�	(��'�'��	
16.10.91 Услуге сушења, импрегнације или хемијског третмана дрва
16.10.99 Подуговарачки послови као дио производње дрва, пиљењем и блањањем
�N�!	 							���������	��	����&	�����&	�����	�	���������$	����������	
�N�!�	 a��������	���1�	�	������	���1�	��	����	
�N�!���	 D������1�&	���������	���1�	�	���1��	����������	����E	���1�	�������	�	������$	

���������$	K���������$2	����������	
16.21.11 Шперплоче, фурниране плоче и слично ламинирано дрво од бамбуса
16.21.12 Остале шперплоче, фурниране плоче и слично ламинирано дрво
16.21.13 Плоче иверице и сличне плоче од дрва и осталих дрвенастих материјала
16.21.14 Плоче влакнатице од дрва и осталих дрвенастих материјала
�N�!��!	 <������	�������E	�������	��	3������1�E	��������	K��(�����2	����	
16.21.21 Листови фурнира, листови за шперплоче и остало ламинирано дрво, резано или љуштено, дебљине 

≤ 6 mm
16.21.22 Згуснуто (сабијено) дрво у блоковима, плочама, тракама или профилима
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D����	 4����	
�N�!��R	 8�����	����3���'�	���1�	�	������E	����������1��	�������	���	���	��������'�	���������$	

���1�	�	������$	���1�	��	����	
16.21.91 Услуге довршавање плоча и панела
16.21.99 Подуговарачки послови као дио производње фурнираних плоча и осталих плоча од дрва
�N�!!	 
�����%���	������	
�N�!!��	 
�����%���	������	
16.22.10 Састављени паркет
�N�!!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������%����	�������	
16.22.99 Подуговарачки послови као дио производње састављеног паркета
�N�!0	 .�����	���#�������	���������	�	��������	��	����	
�N�!0��	 5��#�������	���������	�	��������	K���	��������$	���2	��	����	
16.23.11 Прозори, француски прозори и њихови оквири, врата, довратници и прагови од дрва
16.23.12 Oплате за бетонске радове у грађевинарству и шиндра од дрва
16.23.19 Грађевинска столарија и елементи од дрва, укључујући траверзе, греде, кровне конструкције, д. н.
�N�!0�!	 ��������	�(�����	��	����	
16.23.20 Монтажни објекти од дрва
�N�!0�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������	���#�������	���������	�	���������	��	

����	
16.23.99 Подуговарачки послови као дио производње остале грађевинске столарије и елемената од дрва
�N�!9	 ;�(�����	��	����	
�N�!9��	 ;�(�����	��	����	
16.24.11 Палете, палете-сандуци и друга утоварна амбалажа од дрва
16.24.12 Бачве и бачварски производи од дрва
16.24.13 Остала дрвена амбалажа и њезини дијелови
�N�!9�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��(�����	��	����	
16.24.99 Подуговарачки послови као дио производње амбалаже од дрва
�N�!R	 .�����	���������	��	����E	���������	��	�����&	�����	�	���������$	����������	
�N�!R��	 .�����	���������	��	����	
16.29.11 Алати, тијела и држала за алате, тијела и држала за метле и четке, блокова за производњу лула за 

пушење, калупи за ципеле и чизме од дрва
16.29.12 Стони производи и кухињски производи од дрва
16.29.13 Ситни галантеријски производи од дрва и интарзија од дрва, кутије за накит, прибор за јело и 

слични предмети од дрва, статуе и остали украси од дрва
16.29.14 Дрвени оквири за сликe, фотографије, огледала и сличне објекте и сличне производе од дрва
�N�!R�!	 ���������	��	�����&	�����	�	�����$	���������$	����������E	��3���1��	�	���������	

���������	
16.29.21 Природно плуто, окорано или грубо уобличено или у блоковима, плочама, листовима и тракама; 

дробљено, гранулирано или мљевено плуто; отпаци од плута
16.29.22 Производи од природнога плута
16.29.23 Блокови, плоче, листови и траке, плочице свих облика, чврсти ваљци од агломериранога плута
16.29.24 Агломерирано плуто; производи од агломериранога плута, д. н.
16.29.25 Производи од сламе, еспарто траве или других плетарских материјала; кошарачки и плетарски 

производи
�N�!R�R	 8�����	��������'�	����	�	�����&	���	�����3����&	�����	�	���������$	����������E	

����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	���������	��	����E	���������	��	�����&	
�����	�	���������$	����������	

16.29.91 Услуге производње дрва и плута, сем намјештаја, сламе и плетарских материјала
16.29.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих производа од дрва, производа од плута, сламе 

и плетарских материјала
�O															�����	�	���������	��	������	
�O��	 							b�������&	�����	�	������	
�O���	 b�������	
�O�����	 b�������	��	����	���	�����$	���������$	���������$	����������	
17.11.11 Хемијска дрвна целулоза, топивог квалитета
17.11.12 Хемијска дрвна целулоза, натријумска или сулфатна, сем целулозе топивог квалитета
17.11.13 Хемијска дрвна целулоза, сулфитна, сем топивог квалитета
17.11.14 Механичка дрвна целулоза (дрвењача); полухемијска дрвна целулоза; целулоза од других 

влакнастих целулозних материјала, сем дрвне
�O����R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��������	
17.11.99 Подуговарачки послови као дио производње целулозе
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D����	 4����	
�O��!	 �����	�	������	
�O��!��	 4�������	�����&	��1��	����#���	�����	�	������	�����������	�����	���	������&	��	

�����1��	�������	
17.12.11 Новински папир у ролама или листовима
17.12.12 Ручно израђени папир и картон
17.12.13 Папир и картон који се користи као подлога за фотоосјетљиви, топлинскоосјетљиви и 

електроосјетљиви папир; папирна подлога за карбонски папир; папирна подлога за тапете
17.12.14 Остали папир и картон за графичку намјену
�O��!�!	 �����	��	������	���������	������&	������	��	�����'�	3�����&	��3����	�	�������&	

���������	����	�	�����	��	���������$	�������	
17.12.20 Папир за израду тоалетног папира, папира за скидање шминке, пешкира и салвета, целулозна вата и 

мрежа од целулозних влакана
�O��!�0	 ;�(�����	��	������	��	������	�	�������	
17.12.31 Крафтлајнер, небијељени, непремазани
17.12.32 Крафтлајнер бијељени; крафтлајнер премазани
17.12.33 Флутинг папир од полухемијске целулозе
17.12.34 Флутинг од рециклираног папира и остали флутинг папир
17.12.35 Тестлајнер (рециклирани слојевити картон)
�O��!�9	 4����������	�����	
17.12.41 Непремазани крафт папир; крафт папир за вреће, крепирани или плисирани
17.12.42 Сулфитни омотни папир и остали непремазани папир (сем оног који се користи за писање, 

штампање или другу графичку намјену)
17.12.43 Филтер папир и картон; пуст папир
17.12.44 Цигаретни папир, нерезан у одређене величине или у облик књижица или цјевчица
�O��!�L	 4����������	������	K���	����	����	��	�������	��	����'�&	3�����'�	���	�����	�����1��	

�������2	
17.12.51 Непремазани сиви картон
17.12.59 Остали непремазани картон
�O��!�N	 ��%��	���������	�����&	�����	3��	��	�����3��	����&	����	�����	�	�������	�����	��	������	

��������	�����	���	�����	����	�����3��	�������	
17.12.60 Биљни пергамент папир, папир што не пропушта маст, паус папир и кристал папир и остали 

сатинирани прозирни папир или папир који пропушта свјетло
�O��!�O	 �����#���	�����	�	������	
17.12.71 Сложени папир и картон, површински непремазан или неимпрегнисан
17.12.72 Папир и картон, набрани, наборани, рељефни или бушени
17.12.73 Папир и картон, који се користи за писање, штампање или остале графичке намјене, премазан 

каолином или другим неорганским материјама
17.12.74 Крафт папир (сем оног који се користи за писање, штампање или остале графичке намјене) 

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

премазан каолином или другим неорганским материјама
17.12.76 Карбон папир, самокопирајући папир и остали папир за копирање или преношење у ролама или 

листовима
17.12.77 Папир, картон, целулозна вата и мреже од целулозних влакана, премазани, импрегнисани, 

превучени, површински обојени или штампани у ролама или листовима
17.12.78 Сиви картон (сем оног који се користи за писање, штампање или остале графичке намјене) 

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

премазан каолином или другим неорганским материјама
�O��!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������	�	�������	
17.12.99 Подуговарачки послови као дио производње папира и картона
�O�!	 							���������	��	������	�	�������	
�O�!�	 =�������	�����	�	������	��	��(�����	��	������	�	�������	
�O�!���	 =�������	�����	�	������	��	��(�����	��	������	�	�������	
17.21.11 Валовити папир и картон у ролама и листовима
17.21.12 Вреће и врећице од папира
17.21.13 Кутије и кутијице од валовитога папира или картона
17.21.14 Сложиве кутије и кутијице од неваловитог папира или картона
17.21.15 Кутије за списе, ладице за списе, кутије за спремање и слични производи који се користе у 

канцеларијама, трговинама и слично од папира
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D����	 4����	
�O�!��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������	������	�	�������	��	��(�����	��	

������	�	�������	
17.21.99 Подуговарачки послови као дио производње валовитог папира и картона те амбалаже од папира и 

картона
�O�!!	 ���������	��	����������	�	$�������	��	��������	������3����	��	������	
�O�!!��	 �����	��	����������	�	��������	�����(�	��	���������	��	������	
17.22.11 Тоалетни папир, џепне марамице, листићи за уклањање шминке, ручници, столњаци и салвете од 

папирне масе, папира, целулозне вате или мреже од целулозних влакана
17.22.12 Хигијенски улошци и тампони, марамице и пелене за дјецу и слични производи за хигијенску 

употребу, одјећа и прибор за одјећу од папирне масе, папира, целулозне вате и мреже од 
целулозних влакана

17.22.13 Послужавници, здјеле, тањири, шалице и слично од папира или картона
�O�!!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�	����������	�	��������'�	$���������$	

���������	��	��������$	������3����	��	������	
17.22.99 Подуговарачки послови као дио производње у домаћинству и производња хигијенских производа 

те тоалетних потрепштина од папира
�O�!0	 �������������	���������	��	������	
�O�!0��	 �������������	���������	��	������	
17.23.11 Карбонски папир, самокопирајући папир и остали папир за копирање и преношење; матрице за 

умножавање и офсет плоче од папира, гумирани или самољепљиви папир
17.23.12 Поштанске омотнице, дописнице у облику писма, дописнице и картице за дописивање од папира 

или картона; кутије, врећице, нотеси и омоти од папира или картона, што садрже збирку прибора за 
дописивање

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

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

�O�!0�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��������������	����������	��	������	
17.23.99 Подуговарачки послови као дио производње канцеларијског материјала од папира
�O�!9	 7����	������	
�O�!9��	 7����	������	
17.24.11 Зидне тапете и сличне зидне облоге од папира; прозорске витрофаније (транспаренти) од папира
17.24.12 Текстилне зидне облоге, укључујући оне превучене винилом
�O�!9�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����$	������	
17.24.99 Подуговарачки послови као дио производње зидних тапета
�O�!R	 .�����	���������	��	������	�	�������	
�O�!R��	 .�����	���������	��	������	�	�������	
17.29.11 Етикете од папира или картона
17.29.12 Филтер блокови, плоче и плочице од папирне масе
17.29.19 Цигаретни папир; бобине, шпуле, вретена и сличне подлоге; филтер-папир и картон; остали 

производи од папира или картона, д. н.
�O�!R�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	���������	��	������	���	�������	
17.29.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих производа од папира или картона
�Q															D�������	����������	�	����%���	������	
�Q��	 							8�����	3�����'�	�	������	��������	�	3�����'��	
�Q���	 8�����	3�����'�	������	
�Q�����	 8�����	3�����'�	������	
18.11.10 Услуге штампања новина
�Q��!	 .�����	������	3�����'�	
�Q��!��	 .�����	������	3�����'�	
18.12.11 Услуге штампања поштанских марака, биљега, исправа с утиснутим жигом, банкота, чекова и 

осталих новчаних папира и слично
18.12.12 Услуге штампања рекламних (комерцијалних) каталога, проспеката, постера и осталог рекламног 

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

периодичних публикација
18.12.14 Услуге штампања књига, географских, хидрографских или сличних карата свих врста слика, 

гравура и фотографија, разгледница
18.12.15 Услуге штампања наљепница и етикета
18.12.16 Услуге штампања директно на пластику, стакло, метал, дрво и керамику
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D����	 4����	
18.12.19 Остале услуге штампања, д. н.
�Q��0	 8�����	��������	��	3�����'�	�	�(���%���'�	
�Q��0��	 8�����	��������	��	3�����'�	
18.13.10 Услуге припреме за штампање
�Q��0�!	 D���������	���1�&	��������	�	�����	��������	�������	��	3�����'�	
18.13.20 Штампарске плоче, цилиндри и друге отиснуте подлоге за штампање
�Q��0�0	 ������	������	�	����	�	3�����'��	
18.13.30 Помоћне услуге у вези с штампањем
�Q��9	 �'�������1��	�	������	������	
�Q��9��	 �'�������1��	�	������	������	
18.14.10 Књиговезачке и сродне услуге
�Q�!	 							8�����	��������'�	����%���$	������	
�Q�!"	 8�����	��������'�	����%���$	������	
�Q�!"��	 8�����	��������'�	���1��$	������	
18.20.10 Услуге умножавања звучних записа
�Q�!"�!	 8�����	��������'�	�����������	
18.20.20 Услуге умножавања видеозаписа
�Q�!"�0	 8�����	��������'�	��1�������$	������	K��������2	
18.20.30 Услуге умножавања рачунарских записа (софтвера)
�R															����	�	����������	������	���������	
�R��	 							���������	������$	���	
�R��"	 ���������	������$	���	
�R��"��	 ����	�	��������	��	��%�&	�������	���	�������E	��������	���%	
19.10.10 Кокс и полукокс од угља, лигнита или тресета; ретортни угаљ; коксни плин из коксних пећи; 

брикетирани кокс
�R��"�!	 ������	��(����	������������	��%�&	�������	���	�������E	������	���������	�������	
19.10.20 Катран добијен дестилацијом угља, лигнита или тресета; остали минерални катрани
�R��"�0	 
����	�	����	��	�����	
19.10.30 Смола и кокс од смоле
�R��"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������	������	���	
19.10.99 Подуговарачки послови као дио производње производа коксне пећи
�R�!	 							*���������	������	���������	
�R�!"	 *���������	������	���������	
�R�!"��	 �������	�	���1��	1�����	������	
19.20.11 Брикети и слична чврста горива произведени од каменог угља
19.20.12 Брикети и слична чврста горива произведени од лигнита
19.20.13 Брикети и слична чврста горива произведени од тресета
�R�!"�!	 <�����	�	�����	�%�E	������	�%�	
19.20.21 Моторни бензин , укључујући авионски бензин
19.20.22 Млазно гориво, бензинскога типа
19.20.23 Лака уља и лаки препарати, д. н.
19.20.24 Керозин
19.20.25 Керозин - гориво за млазне моторе
19.20.26 Гасна уља
19.20.27 Средња уља; средњи препарати, д. н.
19.20.28 Уља за ложење, д. н.
19.20.29 Уља за подмазивање; тешка уља, д. н.
�R�!"�0	 4�����	������	�	������	��%���������&	���	���������	����	
19.20.31 Пропан и бутан, течни
19.20.32 Етилен, пропилен, бутилен, бутадиен и остали нафтни гасови и гасовити угљоводоници, сем 

природног гаса
�R�!"�9	 .�����	������	���������	
19.20.41 Вазелин; парафински восак; нафтни и остали воскови
19.20.42 Нафтни кокс; нафтни битумен и други остаци нафтних уља
�R�!"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	����������$	������$	���������	
19.20.99 Подуговарачки послови као дио производње рафинисаних нафтних производа
!"															 ���������	�	$�������	���������	
!"��	 							.������	$���������&	#�(����	�	������	����'�'�&	��������	�	�������1��	���1��	�		 							
	 							���������	�(������	
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D����	 4����	
!"���	 ?�����������	������	
!"�����	 ?�����������	������	
20.11.11 Водоник, аргон, ријетки гасови, азот и кисеоник
20.11.12 Угљични диоксид и остала неорганска кисеоникова једињења неметала
20.11.13 Течни и компримовани ваздух
!"����R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������������$	������	
20.11.99 Подуговарачки послови као дио производње индустријских гасова
!"��!	 ����	�	��������	
!"��!��	 .�����&	���������	�	$���������	
20.12.11 Цинков оксид и пероксид; титанов оксид
20.12.12 Хромови, манганови, оловни и бакрени оксиди и хидроксиди
20.12.19 Остали метални оксиди, пероксиди и хидроксиди
!"��!�!	 )��������	��	3���%�'�	�	(���'�E	������	�	'�$���	��������E	��������	��	(���'�&	��	��	
20.12.21 Синтетичке органске материје за бојeње и намирнице на основи тих материјa; синтетички органски 

производи што се користе као средства за флуоресцентно избјељивање или као луминофори; 
дисперзија боја и намирнице на основу тих боја

20.12.22 Екстракти за штављење биљног поријекла; танини и њихове соли, етери, естери и остали деривати; 
материје за бојење биљног или животињског поријекла

20.12.23 Синтетичке органске материје за штављење; неорганске материје за штављење; намирнице за 
штављење; ензиматскe намирнице за предштављење

20.12.24 Материје за бојење, д. н., неоргански производи који се користе као луминофори
!"��!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	����������	�	���������	
20.12.99 Подуговарачки послови као дио производње колораната и пигмената
!"��0	 .�����	����������	�������	$���������	
!"��0��	 .(�����	����	�	����������E	�������3���	����	�	�������E	������	������������	��������	
20.13.11 Обогаћен уран и плутонијум те њихова једињења
20.13.12 Осиромашен уран и торијум те њихова једињења
20.13.13 Остали радиоактивни елементи и изотопи те њихова једињења; мјешавине, дисперзије, керамички 

производи и мјешавине што садрже те елементе, изотопе или једињења
20.13.14 Гориви елементи (патроне), неозрачени, за нуклеарне реакторе
!"��0�!	  �������	��������&	��	��&	����������	��������	�	����'�'�	
20.13.21 Неметали
20.13.22 Халогени и сумпорна једињења неметала
20.13.23 Алкални или земноалкални метали; ријетки земни метали, скандијум и итријум; жива
20.13.24 Хлороводоник; олеум; дифосфорни пентроксид; остале неорганске киселине; силикон и сумпорни 

диоксид
20.13.25 Оксиди, хидроксиди и пероксиди метала; хидразин и хидроксиламин те њихове неорганске соли
!"��0�0	 �������	$���������E	$���$������E	$������	�	���$������	
20.13.31 Метални халогенати
20.13.32 Хипохлорити, хлорати и перхлорати
!"��0�9	 
������&	�������E	�������&	�������	�	���(�����	
20.13.41 Сулфиди, сулфати, сулфити
20.13.42 Фосфинати, фосфонати, фосфати, полифосфати и нитрати (сем калија)
20.13.43 Карбонати
!"��0�L	 
���	������$	������	
20.13.51 Соли оксометалних или пероксометалних киселина; колоидни племенити метали
20.13.52 Неорганска једињења, д. н., укључујући дестиловану воду; амалгами, сем од племенитих метала
!"��0�N	 .�����	�������	����������	$���������	
20.13.61 Изотопи, д. н. и њихова једињења (укључујући тешку воду)
20.13.62 Цијаниди, оксиди цијанида и комплексни цијаниди; фулминати, цијанати, тиоцијанати; силикати; 

борати; перборати; остале соли неорганских киселина или пероксикиселина
20.13.63 Водоников пероксид
20.13.64 Фосфиди; карбиди; хидриди; нитриди, азиди; силициди, бориди
20.13.65 Једињења ријетких земних метала, итрија или скандија
20.13.66 Сумпор, сем сублимиранога, таложенога и колоиднога сумпора
20.13.67 Пржени жељезни пирити
20.13.68 Пиезоелектрични кремен (кварц); остали синтетски и реконституисани драги и полудраги камен, 

необрађен
!"��0�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	����������$	�������$	����������	
20.13.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих неорганских основних хемикалија
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D����	 4����	
!"��9	 .�����	��������	�������	$���������	
!"��9��	 8�%���������	�	'�$���	��������	
20.14.11 Ациклички угљоводоници
20.14.12 Циклички угљоводоници
20.14.13 Хлорисани деривати ацикличких угљоводоника
20.14.14 Сулфинирани, нитрирани или нитрозирани деривати угљоводоника, халогенирани или 

нехалогенирани
20.14.19 Остали деривати угљоводоника
!"��9�!	 ;���$���&	������&	���������$���	�	'�$���	$�����������&	�����������&	���������	���	

�����������	��������E	������������	�����	����$���	
20.14.21 Индустријски масни алкохоли
20.14.22 Монохидроксилни алкохоли
20.14.23 Диоли, полиалкохоли, циклички алкохоли и њихови деривати
20.14.24 Феноли, фенолни алкохоли и деривати фенола
!"��9�0	 ?�����������	�������(�����	�����	��������E	���(�����	��������	�	'�$���	��������	
20.14.31 Индустријске монокарбонске масне киселине; кисела уља од рафинације
20.14.32 Засићене ацикличке монокарбонске киселине и њихови деривати
20.14.33 Незасићене монокарбонске, цикланске, цикленске или циклотерпенске ацикличке поликарбонске 

киселине и њихови деривати
20.14.34 Ароматске поликарбонске и карбонске киселине с додатном кисеониковом функцијом; њихови 

деривати, сем салицилне киселине и њених соли
!"��9�9	 .�������	����'�'�	�	�������	����������	
20.14.41 Једињења с аминофункцијом
20.14.42 Аминоједињења с кисеониковом функцијом, сем лизина и глутаминске киселине
20.14.43 Уреини; једињења с угљичном функцијом, једињења с нитрилном функцијом; њихови деривати
20.14.44 Једињења с осталим азотним функцијама
!"��9�L	 .�������	��������	����'�'�	�	������	��������M����������	����'�'�E	$����������1��	

����'�'�&	��	��	
20.14.51 Органско сумпорна једињења и остала органско-неорганска једињења
20.14.52 Хетероциклична једињења, д. н.; нуклеинске киселине и њезине соли
20.14.53 Естери фосфорне киселине и њихове соли или естери од других неорганских киселина (сем естера 

водониковог халогенида) и њихове соли; њихови халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо деривати
!"��9�N	 )����&	��������	���������&	��������&	�������	�	�����������E	������	��������	����'�'�	
20.14.61 Једињења с алдехидном функцијом
20.14.62 Једињења с кетонском и кинонском функцијом
20.14.63 Етери, органски пероксиди, епоксиди, ацетали, полуацетали и њихови деривати
20.14.64 Ензими и остала органска једињења, д. н.
!"��9�O	 *���������	�������	��������	$�������	���������	
20.14.71 Деривати биљног поријекла и смолни производи
20.14.72 Дрвени угаљ
20.14.73 Уља и други производи дестилације катрана каменога угља на високој температури; катранска 

смола и кокс од катранске смоле
20.14.74 Неденатурисани етилни алкохол, алкохолне јачине ≥ 80%
20.14.75 Етилни алкохол и остали денатурисани алкохоли, било које јачине
!"��9�Q	 7�������	(���	��	��������'�	�����	��������&	���	���	�%�	
20.14.80 Заостале базе из производње дрвне целулозе, сем тал уља
!"��9�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	��������$	�������$	$���������	
20.14.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих органских основних кемикалија
!"��L	 A�(����	�	������	����'�'�	
!"��L��	 ;�����	��������E	�������������	��������E	��������	
20.15.10 Азотна киселина; сулфонитратне киселине; амонијак
!"��L�!	 ;�������	$�����E	�������E	
20.15.20 Амонијев хлорид; нитрити;
!"��L�0	 ;�����	#�(����&	���������	���	$�������	
20.15.31 Уреа
20.15.32 Амонијев сулфат
20.15.33 Амонијев нитрат
20.15.34 Двоструке соли и мјешавине калцијевог и амонијевог нитрата
20.15.35 Мјешавине амонијевог нитрата с калцијевим карбонатом или с другим неорганским материјама, 

сем ђубрива
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D����	 4����	
20.15.39 Остала азотна ђубрива и смјесе
!"��L�9	 a�������	#�(����&	���������	���	$�������	
20.15.41 Суперфосфати
20.15.49 Остала фосфатна ђубрива
!"��L�L	 ����������	#�(����&	���������	���	$�������	
20.15.51 Калијум хлорид
20.15.52 Калијум сулфат
20.15.59 Остала калијумова ђубрива, минерална или хемијска
!"��L�N	 4�������	������	
20.15.60 Натријум нитрат
!"��L�O	 A�(����&	��	��	
20.15.71 Ђубрива што садрже три елемента ђубрива: азот, фосфор и калијум
20.15.72 Диамонијев хидрогенортофосфат (диамонијев фосфат)
20.15.73 Моноамонијев фосфат
20.15.74 Ђубрива што садрже два елемента ђубрива: азот и фосфор
20.15.75 Ђубрива што садрже два елемента ђубрива: фосфор и калијум
20.15.76 Калијум нитрат
20.15.79 Минерална или хемијска ђубрива што садрже најмање два елемента ђубрива (азот, фосфор, 

калијум), д. н.
!"��L�Q	 P�����'���	���	(�%��	#�(����&	��	��	
20.15.80 Животињска или биљна ђубрива, д. н.
!"��L�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	#�(����	�	������$	����'�'�	
20.15.99 Подуговарачки послови као дио производње ђубрива и азотних једињења
!"��N	 ������1��	����	�	���������	�(������	
!"��N��	 ��������	�������	�	���������	�(������	
20.16.10 Полимери етилена у примарним облицима
!"��N�!	 ��������	�������	�	���������	�(������	
20.16.20 Полимери стирена у примарним облицима
!"��N�0	 ��������	�����$������	�	�����$	$�����������$	�������	�	���������	�(������	
20.16.30 Полимери винилхлорида и других халогенираних олефина у примарним облицима
!"��N�9	 �����������&	������	���������	�	���������	�����	�	���������	�(������E	�������(�����&	

�������	�����&	��������	������	�	�����	����������	�	���������	�(������	
20.16.40 Полиацетали, остали полиетери и епоксидне смоле у примарним облицима; поликарбонати, 

алкидне смоле, полиалил естери и други полиестери у примарним облицима
!"��N�L	 .�����	��������	�	���������	�(������E	�����'���1�	����	
20.16.51 Полимери пропилена и других олефина у примарним облицима
20.16.52 Полимери винилацетата и других винилестера те остали винилполимери у примарним облицима
20.16.53 Акрилни полимери у примарним облицима
20.16.54 Полиамиди у примарним облицима
20.16.55 Уреа смоле; тиоуреја смоле и меламинске смоле у примарним облицима
20.16.56 Остале амино смоле, фенолне смоле и полиуретани у примарним облицима
20.16.57 Силикони у примарним облицима
20.16.59 Остала пластична маса у примарним облицима, д. н.
!"��N�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������1��	����	�	���������	�(������	
20.16.99 Подуговарачки послови као дио производње пластичне масе у примарним облицима
!"��O	 
������1��	���1��	�	���������	�(������	
!"��O��	 
������1��	���1��	�	���������	�(������	
20.17.10 Синтетички каучук у примарним облицима
!"��O�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�������1���	���1���	�	���������	�(������	
20.17.99 Подуговарачки послови као дио производње синтетичког каучука у примарним облицима
!"�!	 							���������	�	�����	����$�������	���������	
!"�!"	 ���������	�	�����	����$�������	���������	
!"�!"��	 ���������	�	�����	����$�������	���������	
20.20.11 Инсектициди
20.20.12 Хербициди
20.20.13 Средства против клијања и регулисања раста биљака
20.20.14 Дезинфекциона средства
20.20.15 Фунгициди
20.20.19 Остали пестициди и остали агрохемијски производи
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D����	 4����	
!"�!"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������	�	�����$	����$�������$	���������	
20.20.99 Подуговарачки послови као дио производње пестицида и других агрохемијских производа
!"�0	 							����&	������	�	���1��	�������&	�����1��	(���	�	������	
!"�0"	 ����&	������	�	���1��	�������&	�����1��	(���	�	������	
!"�0"��	 ����	�	������	��	������	��������	
20.30.11 Боје и лакови на основи акрилних и винилних полимера у воденом медију
20.30.12 Боје и лакови на основи полиестера, акрилних и винилних полимера у неводеном медију; раствори
!"�0"�!	 .�����	(���	�	������	��	���1��	���������E	���3��1��	�	�����1��	(���	
20.30.21 Приправљени пигменти, опацифијенти и боје, стакласти емајли и глазуре, превлаке течни 

керамички лакови и слични препарати; фрите од стакла
20.30.22 Остале боје и лакови; припремљени сикативи
20.30.23 Боје за вјештачко сликање, наставу или писмосликаре, боје за тонирање, боје за забаву и слично
20.30.24 Графичке боје
!"�0"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	(���&	������	�	���1��$	�������&	�����1��	�����	

�	������	
20.30.99 Подуговарачки послови као дио производње боја, лакова и сличних премаза, графичке тинте и 

китова
!"�9	 							
�����	�	�����c����&	��������	��	1�3�'�	�	������'�&	�������	�	��������M�������1��	
	 							���������	
!"�9�	 
�����	�	�����c����&	��������	��	1�3�'�	�	������'�	
!"�9���	 5�������	
20.41.10 Глицерин
!"�9��!	 .�������	����3�����	�������	��������&	���	������	
20.41.20 Органска површински активна средства, сем сапуна
!"�9��0	 
�����&	��������	��	���'�	�	1�3�'�	
20.41.31 Сапун и органски површински активни производи и препарати који се користе као сапун; папир, 

вата и филц, импрегнирани, премазани или покривени сапуном или детерџентом
20.41.32 Детерџенти и препарати за прање
!"�9��9	 �������	���������	�	�������	
20.41.41 Препарати за парфимисање и дезодорисање просторија
20.41.42 Вјештачки и припремљени воскови
20.41.43 Полирање и креме за обућу, намјештај, подове, каросерије, стакло или метал
20.41.44 Пасте, прашкови и остала средства за чишћење
!"�9��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������	�	�����c�����&	���������	��	1�3�'�	�	

������'�	
20.41.99 Подуговарачки послови као дио производње сапуна и детерџената, средстава за чишћење и 

полирање
!"�9!	 �������	�	��������M�������1��	���������	
!"�9!��	 �������	�	��������M�������1��	���������	
20.42.11 Парфеми и тоалетне воде
20.42.12 Производи за шминкање усана и очију
20.42.13 Препарати за маникир и педикир
20.42.14 Пудери за козметичку и тоалетну употребу
20.42.15 Декоративна козметика и препарати за његу коже (укључујући препарате за сунчање), д. н.
20.42.16 Шампони, лакови за косу, препарати за трајно коврчање и исправљање косе
20.42.17 Лосиони и остали препарати за косу, д. н.
20.42.18 Препарати за усну и зубну хигијену (укључујући пасте и прашкове за учвршћивање вјештачких 

зуба), конац за чишћење зуба
20.42.19 Препарати за бријање; дезодоранси за личну употребу и препарати против знојења; препарати за 

купање; остали парфимеријски, козметички и тоалетни препарати, д. н.
!"�9!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�������	�	��������M�������1��$	���������	
20.42.99 Подуговарачки послови као дио производње парфема и тоалетно-козметичких препарата
!"�L	 							.�����	$�������	���������	
!"�L�	 )���������	
!"�L���	 �������%���	���������E	����������	3������E	������	�	�����������	�������E	���%�1�E	

�������1��	����������E	������$��1��	���������	��	��������	
20.51.11 Барут и припремљени експлозиви
20.51.12 Сигурносни штапини; детонирајући штапини; капсуле; упаљачи; електрични детонатори
20.51.13 Пиротехнички производи за ватромете
20.51.14 Сигналне ракете, ракете против туче, за сигнализацију у магли и други пиротехнички производи, 
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D����	 4����	
сем за ватромете

!"�L��!	 D�(���	
20.51.20 Шибице
!"�L��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	����������	
20.51.99 Подуговарачки послови као дио производње експлозива
!"�L!	 C�����	
!"�L!��	 C�����	
20.52.10 Љепила
!"�L!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	%�����	
20.52.99 Подуговарачки послови као дио производње љепила
!"�L0	 )����1��	�%�	
!"�L0��	 )����1��	�%�	
20.53.10 Етерична уља
!"�L0�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����1��$	�%�	
20.53.99 Подуговарачки послови као дио производње етеричних уља
!"�LR	 .�����	$�������	���������&	��	��	
!"�LR��	 a����������	���1�	�	�������	��	��������������	�������E	$�������	���������	�	

������3���	���������	��	�����������	������(�	
20.59.11 Фотографске плоче и филмови те саморазвијајући филмови, осјетљиви, неекспонирани; фотопапир
20.59.12 Фотографске емулзије осјетљиве на свјетлост; хемијски препарати за фотографску употребу, д. н.
!"�LR�!	  �������	������������	������'���	���	(�%��	�����	�	�%�E	���������	���3�����	

������'���$	���	(�%��$	�����	�	�%�	
20.59.20 Хемијски модификоване животињске или биљне масти и уља; нејестиве мјешавине животињских 

или биљних масти и уља
!"�LR�0	 �������	��	����'�	�	����'�	��	������	�������	
20.59.30 Мастило за писање и цртање те остала мастила
!"�LR�9	 ���������	��	���������'�E	�������E	��������	
20.59.41 Препарати за подмазивање
20.59.42 Антидетонаторски препарати; адитиви за минерална уља и слични производи
20.59.43 Текућина за хидрауличне кочнице; антифриз и препарати за одлеђивање
!"�LR�L	 *���������	$�������	���������	
20.59.51 Пептони, остале бјеланчевинасте материје и њихови деривати, д. н.; кожни прах
20.59.52 Масе за моделирање; смјесе за зубне отиске те други препарати за употребу у стоматологији на 

основи гипса; препарати и пуњења за апарате за гашење пожара; припремљене подлоге за развој 
микроорганизама; дијагностички и лабораторијски реагенси, д. н.

20.59.53 Хемијски елементи у облику дискова и хемијска једињења састављена за употребу у електроници
20.59.54 Активни угаљ
20.59.55 Средства за дораду, носачи боја, средства за убрзавање и фиксирање боје те слични производи
20.59.56 Препарати за површинску обраду метала; припремљени убрзивачи вулканизације за гуму; сложени 

пластификатори и стабилизатори за гуму или пластику; каталитички препарати, д. н.; мијешани 
алкилбензини и мијешани алкилнафталени, д. н.

20.59.57 Припремљена везива за љеваоничке калупе и језгре; хемијски производи
20.59.59 Остали разноврсни хемијски производи, д. н.
!"�LR�N	 P�������	�	��������	��	��������&	��%�1����	��(����	��	�������	
20.59.60 Желатина и деривати од желатине, укључујући албумин из млијека
!"�LR�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	$�������$	���������&	��	��	
20.59.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих хемијских производа, д. н.
!"�N	 							=��3��1��	������	
!"�N"	 =��3��1��	������	
!"�N"��	 
������1��	������	
20.60.11 Каблови од синтетичких филамената и резаних синтетичких влакана, негребенаних и нечешљаних
20.60.12 Синтетичка пређа, велике чврстоће од најлона или других полиамида и полиестера
20.60.13 Остала текстурирана пређа и остала једнонитна пређа
20.60.14 Синтетички монофиламенти; уске траке и слично од синтетичких текстилних материјала
!"�N"�!	 =��3��1��	������	
20.60.21 Влакна од целуларних и осталих вјештачких филамената и резаних целуларних и осталих 

вјештачких влакана, негребенаних и нечешљаних
20.60.22 Вјештачка пређа, велике чврстоће од вискознога рајона (свиле)
20.60.23 Остала вјештачка текстурирана и једнонитна пређа
20.60.24 Вјештачки монофиламенти; траке и слично од вјештачких текстилних материјала
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D����	 4����	
!"�N"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���3��1��$	�������	
20.60.99 Подуговарачки послови као дио производње вјештачких влакана
!�															.������	������������	���������	�	������������	���������	
!���	 							.������	������������	���������	
!���"	 .������	������������	���������	
!���"��	 
��������	��������&	.M���������������	��������&	'�$���	����	�	������	
21.10.10 Салицилна киселина, О-ацетилсалицилна киселина, њихове соли и естери
!���"�!	 <����&	�����������	��������	�	'�$���	����E	���������	��������	����	�	$���������E	

����������������E	�����&	'�$���	��������	�	����	
21.10.20 Лизин, глутаминска киселина и њихове соли; квартерне амонијум соли и хидроксиди; 

фосфоаминолипиди; амиди, њихови деривати и соли
!���"�0	 <������&	��	��&	$����������1��	����'�'�	����	�	$�����������	���	$������������	���������	

����	�	���������	������	��������������	���������	������&	�����������	������&	
�����������	������&	��������������	���������	������	���	������������	������&	���	��%�	
��������������E	$��������	�	'�����	��������E	�����������	

21.10.31 Лактони, д. н., хетероциклчна једињења само с хетероатомом или хетероатомима нитрогена, који у 
структури садрже некондензовани пиразолов прстен, пиримидинов прстен, пиперазинов прстен, 
некондензовани триазинов прстен или фенатиазинов прстен, али даље некондензовани; хидантион 
и његови деривати

21.10.32 Сулфонамиди
!���"�9	 D����	$�������	1����&	��	��E	3�����	�����	�	������	��	'�$���	����&	��	��	
21.10.40 Шећери хемијски чисти, д. н.; шећерни етери и естери те њихове соли, д. н.
!���"�L	 �����������&	��������	�	$������E	���������	�	(�%��	���������	�	'�$���	��������E	

����(������	
21.10.51 Провитамини, витамини и њихови деривати
21.10.52 Хормони и њихови деривати; остали стероиди који се примарно користе као хормони
21.10.53 Гликозиди, биљни алкалоиди, њихове соли, етери, естери и остали деривати
21.10.54 Антибиотици
!���"�N	 P�������	�	������	������E	'�$���	���������	�	������	��������	%������	���	������'����	

���������&	��	��	
21.10.60 Жлијезде и остали органи; њихови екстракти и остале материје људскога или животињскога 

поријекла, д. н.
!���"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�������$	������������$	���������	
21.10.99 Подуговарачки послови као дио производње основних фармацеутских производа
!��!	 							a�����������	���������	
!��!"	 a�����������	���������	
!��!"��	 <�������	
21.20.11 Лијекови, који садрже пеницилине или друге антибиотике
21.20.12 Лијекови, који садрже хормоне, али не антибиотике
21.20.13 Лијекови, који садрже алкалоиде или њихове деривате, али не хормоне нити антибиотике
!��!"�!	 .�����	������������	���������	
21.20.21 Антисеруми и друге фракције крви, вакцине
21.20.22 Хемијска средства за контрацепцију на основи хормона и спермицида
21.20.23 Дијагностички реагенси и остали фармацеутски производи, укључујући и биотехнолошке 

фармацеутикалије
21.20.24 Љепљиви завоји, кируршки кетгут и слични производи; кутије за прву помоћ; медицински 

импрегнирана вата, газа, завој, облога
!��!"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������������$	���������	
21.20.99 Подуговарачки послови као дио производње фармацеутских препарата
!!															���������	��	����	�	��������	
!!��	 							���������	��	����	
!!���	 
��%�3'�	�	������3'�	����	��	������E	����������'�	���%�3'�$	����	��	������	
!!�����	 4���	���%�3'�	�	������3'�	����	
22.11.11 Нове спољашње пнеуматске гуме, за моторна возила
22.11.12 Нове спољашње пнеуматске гуме, за бицикле и мотоцикле
22.11.13 Нове спољашње пнеуматске гуме, за аутобусе, камионе и авионе
22.11.14 Спољашње гуме за пољопривредна возила; остале нове спољашње пнеуматске гуме
22.11.15 Унутрашње гуме, чврсте полупнеуматске гуме, замјењиви гумени дијелови спољашњих гума
22.11.16 Профилисане траке са шарама за протектовање спољашњих гума
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D����	 4����	
!!����!	 ������������	����������	���%�3'�	����	
22.11.20 Протектоване пнеуматске спољашње гуме
!!����R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���%�3'�$	�	������3'�$	����E	����������'�	

�	������'�	����	
22.11.99 Подуговарачки послови као дио производње спољашњих и унутрашњих гума; протектовање и 

обнову гума
!!��R	 .�����	���������	��	����	
!!��R��	 *���������	����	�	���������	�(������	���	�	���1���&	���������	�	�������	
22.19.10 Регенисана гума у примарним облицима или у плочама, листовима и тракама
!!��R�!	 4��������������	����	�	'�$���	���������E	�������������	����&	���	�����	����&	�	�����&	

�������&	���1���&	���������&	3������&	��������	�	���������	
22.19.20 Невулканизиране гуме и њихови производи; вулканизирана гума, сем тврде гуме, у корду, тракама, 

плочама, листовима, шипкама, цијевима и профилима
!!��R�0	 b�����&	�������	�	3������	��	�������������	����&	���	��	�����	����	
22.19.30 Цијеви, цријева и шмркови од вулканизиране гуме, сем од тврде гуме
!!��R�9	 ��������	�	�����������	����'�	��	�������������	����	
22.19.40 Погонско и транспортно ремење од вулканизиране гуме
!!��R�L	 5�������	���������	���������&	���	�������	��	��������	�����	
22.19.50 Гумирани текстилни производи, сем влакана од гуменога корда
!!��R�N	 .������	��������	�	���(��	��	�������������	����&	���	��	�����	����	
22.19.60 Одјевни предмети и прибор од вулканизиране гуме, сем од тврде гуме
!!��R�O	 ���������	��	�������������	����&	��	��E	�����	����E	���������	��	�����	����	
22.19.71 Хигијенски и фармацеутски производи (укључујући дуде) од вулканизиране гуме, сем од тврде 

гуме
22.19.72 Подни прекривачи и простирачи од вулканизиране гуме, сем од пјенасте гуме
22.19.73 Остали производи од вулканизиране гуме, д. н.; Тврда гума у свим облицима и њезини 

производи; подни прекривачи и простирачи од вулканизиране пјенасте гуме
!!��R�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	���������	��	����	
22.19.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих производа од гуме
!!�!	 							���������	��	������1��$	����	
!!�!�	 ���1�&	�������&	������	�	�������	��	������1��$	����	
!!�!���	 �������������	��������	`	�	YY&	3����&	3������	�	��������	�(����	��	��������	
22.21.10 Монофиламенти пресјека > 1 mm, шипке, штапови и профилни облици од пластике
!!�!��!	 b�����&	�������	�	'�$��	���(��	��	��������	
22.21.21 Вјештачка цријева од чврстих бјеланчевина или целулозних материјала; цијеви и цријева, крути, од 

пластике
22.21.29 Остале цијеви, цријева и прибор од пластике
!!�!��0	 ���1�&	�������&	�������&	������	�	�����	��	��������&	�����1���	���	���1��	���(�������	�	

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

материјалима
!!�!��9	 .�����	���1�&	�������&	�������&	������	�	�����	��	��������	
22.21.41 Остале плоче, листови, филмови, фолије и траке од пластике, целуларне структуре
22.21.42 Остале плоче, листови, филмови, фолије и траке од пластике, нецелуларне структуре
!!�!��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������1��$	���1�&	�������&	������	�	�������	
22.21.99 Подуговарачки послови као дио производње пластичних плоча, листова, цијеви и профила
!!�!!	 ;�(�����	��	������1��$	����	
!!�!!��	 ;�(�����	��	������1��$	����	
22.22.11 Кесе и кесице (укључујући стожасте) од полиетилена
22.22.12 Кесе и кесице(укључујући стожасте) од остале пластике, сем полиетиленске
22.22.13 Кутије, сандуци, гајбе и слични производи од пластике
22.22.14 Балони, флаше, флашице и слични производи од пластике
22.22.19 Остала пластична амбалажа за транспорт и паковање
!!�!!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������1��	��(�����	
22.22.99 Подуговарачки послови као дио производње пластичне амбалаже
!!�!0	 ���������	��	������1��$	����	��	���#����������	
!!�!0��	 ���������	��	������1��$	����	��	���#����������E	��������	�	�����	�������1�	��	

����������	������	
22.23.11 Облоге за под, зид и плафон од пластике у ролама или плочицама
22.23.12 Каде, туш-каде, умиваоници, тоалет шоље и поклопци, водокотлићи и слични санитарни производи 
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D����	 4����	
од пластике

22.23.13 Складишта, цистерне, бурад и слично, садржине > 300 l од пластике
22.23.14 Врата, прозори и њихови оквири те прагови за врата; ролетне, капци и слични производи те њихови 

дијелови од пластике
22.23.15 Линолеум и подни прекривачи на текстилној основи, тј. резан у облике, као нпр. винили, линолеум 

итд.
22.23.19 Производи од пластике за грађевинарство, д. н.
!!�!0�!	 ��������	�(�����	��	��������	
22.23.20 Монтажни објекти од пластике
!!�!0�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������	��	��������	��	���#����������	
22.23.99 Подуговарачки послови као дио производње производа од пластике за грађевинарство
!!�!R	 .�����	���������	��	������1��$	����	
!!�!R��	 .����	�	���(��	��	�����	K��%�1����	��������2	��	������1��$	����	
22.29.10 Одјећа и прибор за одјећу (укључујући рукавице) од пластичних маса
!!�!R�!	 .�����	���������	��	������1��$	����&	��	��	
22.29.21 Самољепљиве плоче, листови, филмови, фолије, траке и други равни облици од пластике, у ролама 

ширине ≤ 20 cm
22.29.22 Остале самољепљиве плоче, листови, филмови, фолије, траке и други равни облици од пластике
22.29.23 Стоно и кухињско посуђе те остали предмети за домаћинство и тоалетне потребе од пластике
22.29.24 Дијелови, д. н., свјетиљки и њиховог прибора, свјетлећих натписа и слично од пластике
22.29.25 Канцеларијски и школски прибор од пластике
22.29.26 Прибор за намјештај, каросерије и слично од пластике; фигурице и остали украсни предмети од 

пластике
22.29.29 Остали производи од пластике
!!�!R�R	 8�����	��������'�	������$	���������	��	��������E	����������1��	�������	���	���	

��������'�	������$	���������	��	��������	
22.29.91 Услуге производње осталих производа од пластике
22.29.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих производа од пластике
!0															.�����	���������	���������	���������	
!0��	 							
�����	�	���������	��	������	
!0���	 *����	������	
!0�����	 *����	������	
23.11.11 Ваљано, лијевано, вучено или дувано стакло, у листовима, али другачије необрађено
23.11.12 Флоат-стакло, површински брушено или полирано, у листовима, али другачије необрађено
!0����R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������	������	
23.11.99 Подуговарачки послови као дио производње равног стакла
!0��!	 .(��������	�	�(��#���	�����	������	
!0��!��	 .(��������	�	�(��#���	�����	������	
23.12.11 Стакло у листовима, савијено с обрађеним рубовима, гравирано, брушено, емајлирано или 

другачије обрађено, али неуоквирено или несастављено
23.12.12 Сигурносно стакло
23.12.13 Стаклена огледала; вишеслојни зидни елементи за изолацију од стакла
!0��!�R	 ����������1��	�������	���	���	�(������'�	�	�(����	������	������	
23.12.99 Подуговарачки послови као дио обликовања и обраде равног стакла
!0��0	 D��%�	������	
!0��0��	 D��%�	������	
23.13.11 Флаше, стакленке, флашице и друга амбалажа од стакла, сем ампула; стаклени чепови, поклопци и 

остали затварачи од стакла
23.13.12 Чаше за пиће, осим керамичких
23.13.13 Производи од стакла за употребу код стола, у кухињи, у канцеларијама, за унутрашњу декорацију, 

за тоалетну употребу и слично
23.13.14 Улошци од стакла за термос-флаше и друге вакуум-посуде
!0��0�R	 8�����	����3���'�	3��%��	������E	����������1��	�������	���	���	��������'�	3��%��	

������	
23.13.91 Услуге довршавања чаша за пиће и других производа од стакла за употребу код стола или у кухињи
23.13.92 Услуге довршавања амбалаже од стакла
23.13.99 Подуговарачки послови као дио производње шупљег стакла
!0��9	 
�������	������	
!0��9��	 
�������	������	
23.14.11 Траке, ровинг предиво и сјечене нити од стаклених влакана
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D����	 4����	
23.14.12 Копрене (воали), мреже, мат, хасуре, плоче и остали предмети од стаклених влакана, осим тканина
!0��9�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��������$	�������	
23.14.99 Подуговарачки послови као дио производње стаклених влакана
!0��R	 .�����	�(��#���	������&	��%�1����	��$��1��	��(�	��	������	
!0��R��	 .�����	������&	����������	
23.19.11 Стакло у маси, куглама (осим необрађених стаклених куглица), шипкама и цијевима; отпаци и 

остаци од стакла
23.19.12 Стаклени блокови, цигле, цријепови, плочице и остали производи од пресаног или лијеваног 

стакла; оловом уоквирена прозорска стакла у боји и слично; мултицерално или пјенасто стакло у 
блоковима, плочама и слично

!0��R�!	 B�$��1��	�	������	������	
23.19.21 Балони и други стаклени омотачи, њихови отворени и стаклени дијелови за електричне сијалице, 

катодне цијеви и слично
23.19.22 Стакло за сатове и наочале, оптички необрађено; издубљена сферна стакла и њихови сегменти за 

производњу таквих стакала
23.19.23 Производи од стакла за лабораторијску, хигијенску и фармацеутску употребу; стаклене ампуле
23.19.24 Стаклени дијелови свјетиљки и др. свјетлеће опреме, свјетлећих знакова, натписа и слично
23.19.25 Електрични изолатори од стакла
23.19.26 Производи од стакла, д. н.
!0��R�R	 8�����	����3���'�	�������	������&	��%�1����	��$��1��	��(�	��	������E	����������1��	

�������	���	���	��������'�	�	�(����	�������	������&	��%�1����	��$��1��	��(�	��	������	
23.19.91 Услуге довршавања осталог стакла, укључујући техничку робу од стакла
23.19.99 Подуговарачки послови као дио производње и обраде осталог стакла, укључујући техничку робу од 

стакла
!0�!	 							=����������	���������	
!0�!"	 =����������	���������	
!0�!"��	 =����������	���������	
23.20.11 Цигла, блокови, црјепови и остали керамички производи од силицијумовог фосилног брашна или 

земље
23.20.12 Ватростална цигла, блокови, црјепови и слични керамички производи за грађевинарство, сем од 

силицијумовог фосилног брашна или земље
23.20.13 Ватростални цементи, малтер, бетони и сличне ватросталне мјешавине, д. н.
23.20.14 Непечени ватростални производи; остали ватростални керамички производи
!0�!"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����������$	���������	
23.20.99 Подуговарачки послови као дио производње ватросталних производа
!0�0	 							���������	��	�����	��	���#����������	
!0�0�	 ������1��	���1���	�	���1�	
!0�0���	 ������1��	���1���	�	���1�	
23.31.10 Керамичке плочице и плоче
!0�0��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������1��$	���1���	�	���1�	
23.31.99 Подуговарачки послови као дио производње керамичких плочица и плоча
!0�0!	 b����&	��������	�	���������	��	���#����������	��	��1���	�����	
!0�0!��	 b����&	��������	�	���������	��	���#����������	��	��1���	�����	
23.32.11 Неватростална керамичка грађевинска цигла, блокови за подове, блокови-носачи и слично
23.32.12 Кровни црјепови, димоводне цијеви, капе на димњаку, архитектонски украси и други керамички 

производи за грађевинарство
23.32.13 Керамичке цијеви, одводи, жљебови и прибор за цијеви
!0�0!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����&	��������	�	���������	��	���#����������	

��	��1���	�����	
23.32.99 Подуговарачки послови као дио производње цигли, црјепова и производа за грађевинарство од 

печене глине
!0�9	 							.�����	���������	��	���������	�	��������	
!0�9�	 ������1��	���������	��	����������	�	�������	��������	
!0�9���	 ������1��	���������	��	����������	�	�������	��������	
23.41.11 Стоно и кухињско посуђе, остали предмети за употребу у домаћинству и у тоалетне сврхе, од 

порцулана
23.41.12 Стоно и кухињско посуђе, остали предмети за употребу у домаћинству и у тоалетне сврхе, сем од 

порцулана
23.41.13 Фигурице и други украсни керамички предмети
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D����	 4����	
!0�9��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������1��$	���������	��	����������	�	

�������$	��������	
23.41.99 Подуговарачки послови као дио производње керамичких производа за домаћинство и украсних 

предмета
!0�9!	 
��������	������	��	��������	
!0�9!��	 
��������	������	��	��������	
23.42.10 Санитарна опрема од керамике
!0�9!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������	������	��	��������	
23.42.99 Подуговарачки послови као дио производње санитарне опреме од керамике
!0�90	 ������1��	���������	�	����������	���(��	
!0�90��	 )������1��	���������	��	��������E	����������	���(��&	��	�������1��	�������&	���#���	���	

������	��	��������	
23.43.10 Електрични изолатори од керамике; изолациони прибор, за електричне апарате, уређаје или опрему 

од керамике
!0�90�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������1��$	���������	�	�����������	���(���	
23.43.99 Подуговарачки послови као дио производње керамичких изолатора и изолационог прибора
!0�99	 .�����	��$��1��	���������	��	��������	
!0�99��	 .�����	��$��1��	���������	��	��������	
23.44.11 Керамички производи за лабораторијску, хемијску и осталу техничку употребу, од порцулана
23.44.12 Керамички производи за лабораторијску, хемијску и осталу техничку употребу, сем од порцулана
!0�99�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	��$��1��$	������1��$	���������	
23.44.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих техничких керамичких производа
!0�9R	 .�����	���������	��	��������	
!0�9R��	 .�����	���������	��	��������	
23.49.11 Керамички производи за употребу у пољопривреди, за преношење или пакирање робе
23.49.12 Остали керамички производи, осим за грађевинарство, д. н.
!0�9R�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	���������	��	��������	
23.49.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих производа од керамике
!0�L	 							b�����&	���1	�	����	
!0�L�	 b�����	
!0�L���	 b�����	
23.51.11 Клинкер-цемент
23.51.12 Портланд цемент, алуминијумски цемент, цемент од шљаке и слични хидраулични цементи
!0�L��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�������	
23.51.99 Подуговарачки послови као дио производње цемента
!0�L!	 ���1	�	����	
!0�L!��	 P���	���1&	��3���	���1	�	$�������1��	���1	
23.52.10 Живи креч, гашени креч и хидраулични креч
!0�L!�!	 5���	
23.52.20 Гипс
!0�L!�0	 �����������	���	������������	�������	
23.52.30 Калцинисани или агломерисани доломит
!0�L!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���1�	�	�����	
23.52.99 Подуговарачки послови као дио производње креча и гипса
!0�N	 							���������	��	(�����&	�������	�	�����	
!0�N�	 ���������	��	(�����	��	���#����������	
!0�N���	 ���������	��	(�����	��	���#����������	
23.61.11 Блокови, плоче, опека и слични производи од цемента, бетона или вјештачког камена
23.61.12 Монтажни грађевински елементи за високоградњу и нискоградњу од цемента, бетона или 

вјештачког камена
!0�N��!	 ��������	�(�����	��	(�����	
23.61.20 Монтажни објекти од бетона
!0�N��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������	��	(�����	��	���#����������	
23.61.99 Подуговарачки послови као дио производње производа од бетона за грађевинарство
!0�N!	 ���������	��	�����	��	���#����������	
!0�N!��	 ���������	��	�����	��	���#����������	
23.62.10 Производи од гипса за грађевинарство
!0�N!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������	��	�����	��	���#����������	
23.62.99 Подуговарачки послови као дио производње производа од гипса за грађевинарство
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D����	 4����	
!0�N0	 5�����	(�������	����3�	
!0�N0��	 5�����	(�������	����3�	
23.63.10 Готова бетонска смјеша
!0�N0�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������	(�������	������	
23.63.99 Подуговарачки послови као дио производње готове бетонске смјесе
!0�N9	 ������	
!0�N9��	 ������	
23.64.10 Малтер
!0�N9�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�������	
23.64.99 Подуговарачки послови као дио производње малтера
!0�NL	 a�(��M������	
!0�NL��	 ���������	��	��(��M�������	
23.65.11 Панели, плоче и слично од биљних супстанци, сламе и дрвних отпадака, агломерисаних 

минералним везивима
23.65.12 Производи од азбестнога цемента, целулознога фибро-цемента и слично
!0�NL�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������	��	��(��M�������	
23.65.99 Подуговарачки послови као дио производње производа од фибро-цемента
!0�NR	 .�����	���������	��	(�����&	�������	�	�����	
!0�NR��	 .�����	���������	��	(�����&	�������	�	�����	
23.69.11 Остали производи од гипса или у мјешавини с њиме, д. н.
23.69.19 Производи од цемента, бетона или вјештачког камена, д. н.
!0�NR�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	���������	��	(�����&	�����	�	�������	
23.69.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих производа од бетона, гипса и цемента
!0�O	 							
��1��&	�(�������	�	�(��#��	�����	
!0�O"	 
��1��&	�(�������	�	�(��#��	�����	
!0�O"��	 
��1��&	�(�������	�	�(��#��	�����	
23.70.11 Мрамор, травертин, алабастер обрађени и њихови производи (сем камених блокова, ивичњака, 

плоча за тротоаре, црјепова, камених коцака и сличних производа); вјештачки обојени гранулат или 
прах од мрамора, травертина и алабастера

23.70.12 Остали обрађени украсни камен и камен за градњу те њихови производи; остали вјештачки обојени 
гранулат и прах од природног камена; производи од агломерисаног шкриљца

!0�O"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	����'�&	�(������'�	�	�(����	������	
23.70.99 Подуговарачки послови као дио производње резања, обликовања и обраде камена
!0�R	 							������	���������	�	���������	���������	���������	����	
!0�R�	 ������	���������	K�(������2	
!0�R���	 ������	���������	K�(������2	
23.91.11 Млински камен, брушени камен, брушена кола и слично, без постоља, за рад на камену и њихови 

дијелови од природног камена од агломерисаних природних и вјештачких абразива или керамике
23.91.12 Брушени прах или зрна на подлози од текстила, папира или картона
!0�R��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	(��3���$	���������	
23.91.99 Подуговарачки послови као дио производње брушених производа
!0�RR	 .�����	���������	���������	���������&	��	��	
!0�RR��	 .�����	���������	���������	���������&	��	��	
23.99.11 Прерађена азбестна влакна; мјешавине на основи азбеста и магнезијумовог карбоната; производи 

тих мјешавина или од азбеста; фрикциони материјали за кочнице, квачила и слично, немонтирани
23.99.12 Производи од асфалта и сличних материјала
23.99.13 Бетонске мјешавине на основи природног и вјештачког материјала од камена и бетона, природног 

асфалта или сродних супстанци као везива
23.99.14 Вјештачки графит; колоидални и полуколоидални графит; препарати на основи графита и других 

врста угља, у облику полупроизвода
23.99.15 Вјештачки корунд
23.99.19 Производи неметалних минерала, д. н.
!0�RR�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������$	���������$	���������&	��	��	
23.99.99 Подуговарачки послови као дио производње неметалних минералних производа, д. н.
!9															�����	������	
!9��	 							
�����	����#�	�	1����	��	����������	
!9��"	 
�����	����#�	�	1����	��	����������	
!9��"��	 ��������	����������	��	����#�	�	1�����	
24.10.11 Сирово гвожђе и сјајно гвожђе у комадићима, блоковима и другим сировим облицима
24.10.12 Феролегуре
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D����	 4����	
24.10.13 Производи од гвожђа добијени изравном редукцијом гвоздене рудаче и остали спужвасти 

производи од гвожђа у комадима, пелетама или сличним облицима; гвожђе најмање чистоће 
99.94% масеног удјела, у комадима, пелетама и сличним облицима

24.10.14 Грануле и прах од сировог гвожђа, сјајног гвожђа или челика
!9��"�!	 
�����	1����	
24.10.21 Нелегирисани челик у инготима или другим сировим облицима и полупроизводи од челика без 

примјеса
24.10.22 Нерђајући челик у инготима или другим сировим облицима и полупроизводи од нерђајућег челика
24.10.23 Остали легирани облици у инготима или другим сировим облицима и полупроизводи од осталих 

легираних челика
!9��"�0	 B����	��%���	�����	���������	��	1�����&	��%�	���(��#���	
24.10.31 Топло ваљани равни производи од челика без примјеса, даље необрађени, ширине ≥ 600 mm
24.10.32 Топло ваљани равни производи од челика без примјеса, даље необрађени, ширине < 600 mm
24.10.33 Топло ваљани равни производи од нерђајућег челика, даље необрађени, ширине ≥ 600 mm
24.10.34 Топло ваљани равни производи од нерђајућег челика, даље необрађени, ширине < 600 mm
24.10.35 Топло ваљани равни производи од осталих легираних челика, даље необрађени, ширине ≥ 600 mm
24.10.36 Топло ваљани равни производи од осталих легираних челика, даље необрађени, ширине < 600 mm 

(осим производа од силицијског електрочелика)
!9��"�9	  �����	��%���	�����	���������	��	1�����&	��%�	���(��#���&	3�����	d	N""	YY	
24.10.41 Хладно ваљани равни производи од челика без примјеса, даље необрађени, ширине ≥ 600 mm
24.10.42 Хладно ваљани равни производи од нерђајућег челика, даље необрађени, ширине ≥ 600 mm
24.10.43 Хладно ваљани равни производи од осталих легираних челика, даље необрађени, ширине ≥ 600 mm
!9��"�L	 *����	��%���	���������	��	1�����&�(������&	���������	���	�����1���&	��%���	���������	

��	(���������	1�����	�	��	�����������	�������1�����	
24.10.51 Равни ваљани производи од челика без примјеса, ширине ≥ 600 mm, обложени, платирани или 

превучени
24.10.52 Равни ваљани производи од осталог легираног челика, ширине ≥ 600 mm, обложени, платирани или 

превучени
24.10.53 Равни ваљани производи од силицијског електрочелика, ширине ≥ 600 mm
24.10.54 Равни ваљани производи од силицијског електрочелика, ширине < 600 mm
24.10.55 Равни ваљани производи од брзорезног челика, ширине < 600 mm
!9��"�N	 B����	�(��#���	3����	��	1�����	
24.10.61 Топло ваљане шипке и жице у неправилно намотаним колутима од челика без примјеса
24.10.62 Остала жица и шипке од челика, даље необрађене него коване, топло ваљане, топло вучене, топло 

истискиване, укључујући оне усукане послије ваљања
24.10.63 Топло ваљане жица и шипке, у неправилно намотаним колутима од нерђајућег челика
24.10.64 Остале жица и шипке од нерђајућег челика, даље необрађене него коване, топло ваљане, топло 

вучене, топло истискиване, укључујући оне усукане послије ваљања
24.10.65 Топло ваљана жица и шипке, у неправилно намотаним колутима од осталог легираног челика
24.10.66 Остала жица и шипке од осталог нерђајућег челика, даље необрађене него коване, топло ваљане, 

топло вучене, топло истискиване, укључујући оне усукане послије ваљања
24.10.67 Шупља жица и шипке за сврдла
!9��"�O	 B����	�(��#���	��3��	�������	��	1�����&	(��3���	���1�	��	1�����	�	��������	��	������'�	

��%����1��$	�	����������$	3���	��	1�����	
24.10.71 Топло ваљани тешки профили, даље необрађени, топло вучени или топло истискани, од челика без 

примјеса
24.10.72 Топло ваљани тешки профили, даље необрађени, топло вучени или топло истискани, од нерђајућег 

челика
24.10.73 Топло ваљани тешки профили, даље необрађени, топло вучени или топло истискани, од осталог 

легираног челика
24.10.74 Брушене плоче од челика и заварени профили од челика
24.10.75 Дијелови за изградњу жељезничких и трамвајских шина од челика
!9��"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�������	����#�&	1�����	�	����������	
24.10.99 Подуговарачки послови као дио производње сировог гвожђа, челика и феролегура
!9�!	 							b�����&	�������&	3��%�	�������	�	����������	���(��	��	1�����	
!9�!"	 b�����&	�������&	3��%�	�������	�	����������	���(��	��	1�����	
!9�!"��	 b�����&	�������&	3��%�	�������&	(�3����	��	1�����	
24.20.11 Равне цијеви и цријева, врста што их се користи за нафтоводе или гасоводе, бешавни од челика
24.20.12 Заштитне, производне и бушачке цијеви и цријева, врста што их се користи при бушењу за 

придобивање нафте или гаса, бешавни од челика
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24.20.13 Остале цијеви и цријева, кружног попречног пресјека од челика
24.20.14 Цијеви и цријева некружног попречног пресјека и шупљи профили од челика
!9�!"�!	 b�����	�	�������&	��������&	�������	�����1���	��������&	���%�3'��	��������	`	9"N&9	YY&	��	

1�����	
24.20.21 Равне цијеви и цријева, врста што се користи за нафтоводе или гасоводе, заварене, спољашњег 

промјера > 406,4 mm, од челика
24.20.22 Заштитне и производне цијеви и цријева, врста што их се користи при бушењу за придобивање 

нафте или гаса, заварене, спољашњег промјера > 406,4 mm, од челика
24.20.23 Остале цијеви и цријева, кружног попречног пресјека, заварене, спољашњег промјера > 406,4 mm, 

од челика
24.20.24 Остале цијеви и цријева кружног попречног пресјека, као нпр. с отвореним спојем, заковане или 

затворене на сличан начин, спољашњег промјера > 406,4 mm, од челика
!9�!"�0	 b�����	�	�������&	���%�3'��	��������	e	9"N&9	YY&	��������&	��	1�����	
24.20.31 Цијеви и цријева, врста што их се користи за нафтоводе или гасоводе, заварене, спољашњег 

промјера ≤ 406,4 mm, од челика
24.20.32 Заштитне и производне цијеви и цријева, врста што их се користи при бушењу за придобијање 

нафте или гаса, заварене, спољашњег промјера ≤ 406,4 mm, од челика
24.20.33 Остале цијеви и цријева, кружног попречног пресјека, заварене, спољашњег промјера ≤ 406,4 mm, 

од челика
24.20.34 Цијеви и цријева, некружног попречног пресјека, заварене, спољашњег промјера ≤ 406,4 mm, од 

челика
24.20.35 Остале цијеви и цријева као нпр. с отвореним спојем, заковане или затворене на сличан начин, 

спољашњег промјера ≤ 406,4 mm, од челика
!9�!"�9	 ���(��	��	������	�	�������	��	�����������	1�����	
24.20.40 Прибор за цијеви и цријева од нелијеваног челика
!9�!"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������&	�������&	3��%�$	�������	�	

�����������	���(���	��	1�����	
24.20.99 Подуговарачки послови као дио производње цијеви, цријева, шупљих профила и припадајућег 

прибора од челика
!9�0	 							.�����	���������	��������	�������	1�����	
!9�0�	  �����	��1���	3����	
!9�0���	  �����	��1���	3����	�	1�����	�������	��	1�����	(��	��������	
24.31.10 Хладно вучене шипке и чврсти профили од челика без примјеса
!9�0��!	  �����	��1���	3����	�	1�����	�������	��	���������	1�����&	���	��	���#�����	1�����	
24.31.20 Хладно вучене шипке и чврсти профили од легираног челика, сем од нерђајућег челика
!9�0��0	  �����	��1���	3����	�	1�����	�������	��	���#�����	1�����	
24.31.30 Хладно вучене шипке и чврсти профили од нерђајућег челика
!9�0��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	$�����	��1����	1�����	
24.31.99 Подуговарачки послови као дио производње хладно вученог челика
!9�0!	  �����	��%���	�����	�����	
!9�0!��	  �����	��%���	�����	���������	��	1�����&	��������1���&	3�����	f	N""	YY	
24.32.10 Хладно ваљани равни производи од челика, непресвучени, ширине < 600 mm
!9�0!�!	  �����	��%���	�����	���������	��	1�����&	�(������&	���������	���	������1���&	3�����	f	

N""	YY	
24.32.20 Хладно ваљани равни производи од челика, обложени, платирани или пресвучени, ширине < 600 

mm
!9�0!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	$�����	��%���$	�����$	�����	
24.32.99 Подуговарачки послови као дио производње хладно ваљаних узаних трака
!9�00	  �����	�(��������	�	�����������	�������	
!9�00��	 .�������	�	$�����	�(��������	�������	
24.33.11 Отворени и хладно обликовани профили од челика без примјеса
24.33.12 Отворени и хладно обликовани профили од нерђајућег челика
!9�00�!	 *�(�����	������	��	1�����	(��	��������	
24.33.20 Ребрасти лимови од челика без примјеса
!9�00�0	 �������	���1�	��	�����1����	1���1���	����	
24.33.30 Металне плоче од превученог челичног лима
!9�00�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	$�����	�(��������$	�	�����������$	���������	
24.33.99 Подуговарачки послови као дио производње хладно обликованих и профилисаних производа
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!9�09	  �����	��1���	����	
!9�09��	  �����	��1���	����	
24.34.11 Хладно вучене жице од нeлегираног челика
24.34.12 Хладно вучене жице од нерђајућег челика
24.34.13 Хладно вучене жице од осталог легираног челика
!9�09�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	$�����	��1���	����	
24.34.99 Подуговарачки послови као дио производње хладно вучене жице
!9�9	 							.������	���������	�	�(�����	������	
!9�9�	 ���������	������	
!9�9���	 
��(��&	���(��#���&	���	������������	���	�	���$�	
24.41.10 Сребро, необрађено, као полупроизвод или у праху
!9�9��!	 7����&	���(��#���&	���	������������	���	�	���$�	
24.41.20 Злато, необрађено, као полупроизвод или у праху
!9�9��0	 �������&	���(��#���&	���	������������	���	�	���$�	
24.41.30 Платина, необрађена, као полупроизвод или у праху
!9�9��9	 .������	������	���	���(��&	��������&	���	��%�	���(��#���&	�\�	���	������������	
24.41.40 Основни метали или сребро, позлаћени, али даље необрађени, сeм као полупроизвод
!9�9��L	 .������	������&	�����(����	�	�(�1��	������&	���(��	�	�����&	�����1���	��������&	���	��%�	

���(��#���&	�\�	���	������������	
24.41.50 Основни метали, посребрени и обични метали, сребро и злато, превучени платином, али даље 

необрађени, сeм као полупроизводи
!9�9��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������$	������	
24.41.99 Подуговарачки послови као дио производње племенитих метала
!9�9!	 ;���������	
!9�9!��	 ;���������&	������E	������������	�����	
24.42.11 Алуминијум, сирови
24.42.12 Алуминијум оксид, сeм вјештачког корунда
!9�9!�!	 �������������	��	�����������	�	������	�����������	
24.42.21 Алуминијум прах и љускице
24.42.22 Алуминијум шипке и профили
24.42.23 Алуминијумска жица
24.42.24 Алуминијумски лимови и траке, дебљине > 0,2 mm
24.42.25 Алуминијумске фолије, дебљине ≤ 0,2 mm
24.42.26 Алуминијумске цијеви и прибор за цијеви
24.42.9 Подуговарачки послови као дио производње алуминијума
24.42.99 Подуговарачки послови као дио производње алуминијума
!9�90	 .����&	����	�	�����	
!9�90��	 .����&	����	�	�����&	������	
24.43.11 Олово, сирово
24.43.12 Цинк, сиров
24.43.13 Калај, сиров
!9�90�!	 �������������	��	�����&	�����&	������	�	'�$���$	������	
24.43.21 Плоче, лимови,траке и фолије од олова; прах и љуске од олова
24.43.22 Прашина, прах и љускице од цинка
24.43.23 Шипке, профили и жица од цинка; лимови, траке и фолије од цинка
24.43.24 Жица, шипке и профили од калаја
!9�90�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����&	�����	�	������	
24.43.99 Подуговарачки послови као дио производње олова, цинка и калаја
!9�99	 �����	
!9�99��	 �����&	������E	(�������E	��������	(����	
24.44.11 Бакренац; цементни бакар
24.44.12 Нерафинисани бакар; аноде од бакра за електролитичко рафинисање
24.44.13 Рафинисани бакар и бакрене легуре, сирове бакрене предлегуре
!9�99�!	 �������������	��	(����	�	(������$	������	
24.44.21 Прах и љускице од бакра
24.44.22 Шипке и профили од бакра
24.44.23 Жица од бакра
24.44.24 Лимови и траке од бакра, дебљине > 0,15 mm
24.44.25 Фолије од бакра, дебљине ≤ 0,15 mm
24.44.26 Бакрене цијеви и прибор за цијеви од бакра
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!9�99�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	(����	
24.44.99 Подуговарачки послови као дио производње бакра
!9�9L	 .�����	�(�����	������	
!9�9L��	 4���&	�����E	��#����������	��	�����������	�����	
24.45.11 Никл, сиров
24.45.12 Никлов каменац, синтерирани никлени оксиди и остали међупроизводи металургије никла
!9�9L�!	 �������������	��	�����	�	������	�����	
24.45.21 Прах и љускице од никла
24.45.22 Шипке, профили и жице од никла
24.45.23 Плоче, лимови, траке и фолије од никла
24.45.24 Цијеви и прибор за цијеви од никла
!9�9L�0	 .�����	�(�����	������	�	���������	��	'�$E	������E	�����	�	������	����	������	������	�	

������T	����'�'�E	$���&	������	�	������	��	$����	�	�������	
24.45.30 Остали обојени метали и производи од њих; кермет; пепео и остаци који садрже метале и металнa 

једињења
!9�9L�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	�(�����$	������	
24.45.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих обојених метала
!9�9N	 .(��#���	���������	������	
!9�9N��	 ��������	����	�	'����T	����'�'�E	������&	����������	K��%�1����	������2&	������1��	

���������	�	���3�����	����	������	��������	����	���	����	������	����'�'�	���������	
�����	

24.46.10 Природни уран и његовa једињења; легуре, дисперзије (укључујући цемент), керамички производи 
и мјешавине које садрже природни уран или које садрже једињења природног урана

!9�9N�R	 ����������1��	�������	���	���	�(����	����������	������	
24.46.99 Подуговарачки послови као дио обраде нуклеарног горива
!9�L	 							8�����	����'�	������	
!9�L�	 8�����	����'�	����#�	
!9�L���	 8�����	����'�	�������	����#�	
24.51.11 Услуге ливења ковног (темпер) ливеног гвожђа
24.51.12 Услуге ливења сфероидног (нодуларног) ливеног гвожђа
24.51.13 Услуге ливења сивог гвозденог одливка
!9�L��!	 b�����&	�������	�	3��%�	�������	��	�������	����#�	
24.51.20 Цијеви, цријева и шупљи профили од ливеног гвожђа
!9�L��0	 <�������	���(��	��	�������	����#�	
24.51.30 Лијевани прибор од ливеног гвожђа
!9�L��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�������	����#�	
24.51.99 Подуговарачки послови као дио производње ливеног гвожђа
!9�L!	 8�����	����'�	1�����	
!9�L!��	 8�����	����'�	1�����	
24.52.10 Услуге ливења челика
!9�L!�!	 b�����	�	�������	��	��������������	�������	1�����	
24.52.20 Цијеви и цријева од центрифугалног ливеног челика
!9�L!�0	 <�����	���(��	��	������	��	1�����	
24.52.30 Ливени прибор за цијеви од челика
!9�L0	 8�����	����'�	����$	������	
!9�L0��	 8�����	����'�	����$	������	
24.53.10 Услуге ливења лаких метала
!9�L9	 8�����	����'�	������$	�(�����$	������	
!9�L9��	 8�����	����'�	������$	�(�����$	������	
24.54.10 Услуге ливења осталих обојених метала
!L															5�����	�������	���������&	���	��3���	�	������	
!L��	 							���������	�������$	������������	
!L���	 �������	������������	�	'�$���	��������	
!L�����	 ��������	�(�����	��	������	
25.11.10 Монтажне објекти од метала
!L����!	 �������	������������	�	'�$���	��������	
25.11.21 Мостови и дијелови моста (костури) од гвожђа и челика
25.11.22 Торњеви и решеткасти стубови од гвожђа и челика
25.11.23 Остале конструкције и њихови дијелови, скеле, шипке, отплате и потпорни стубови и слично од 

гвожђа, челика или алуминијума
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D����	 4����	
!L����R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�������$	������������	�	'�$���$	��������	
25.11.99 Подуговарачки послови као дио производње металних конструкција и њихових дијелова
!L��!	 =����	�	�������	��	������	
!L��!��	 =����&	�������&	'�$���	������	�	�������	��	�����	��	������	
25.12.10 Врата, прозори, њихови оквири и прагови за врата од метала
!L��!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����	�	�������	��	������	
25.12.99 Подуговарачки послови као дио производње врата и прозора од метала
!L�!	 							b�������&	����������	�	���1��	������	��	������	
!L�!�	 *���������	�	�������	��	���������	�����'�	
!L�!���	 *���������	�	�������	��	���������	�����'�	
25.21.11 Радијатори за централно гријање, неелектрично загријавани од гвожђа и челика
25.21.12 Котлови за централно гријање, за производњу топле воде и паре под ниским притиском
25.21.13 Дијелови котлова за централно гријање
!L�!��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	����������	�	�������	��	���������	�����'�	
25.21.99 Подуговарачки послови као дио производње радијатора и котлова за централно гријање
!L�!R	 .�����	��������&	����������	�	���1��	������	��	������	
!L�!R��	 .�����	��������&	����������	�	���1��	������	��	������	
25.29.11 Резервоари, цистерне, бурад и сличне посуде (сем за компримоване или течне гасове) од гвожђа, 

челика или алуминијума, обима > 300 литара, неопремљене с механичким или топлотним уређајима
25.29.12 Посуде за компримоване и течне гасове од метала
!L�!R�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��������&	����������	�	���1��$	������	��	

������	
25.29.99 Подуговарачки послови као дио производње цистерни, резервоара и сличних посуда од метала
!L�0	 							�����	�������&	���	�������	��	���������	�����'�	
!L�0"	 �����	�������&	���	�������	��	���������	�����'�	
!L�0"��	 �����	�������	�	'�����	��������	
25.30.11 Парни котлови и остали генератори паре; котлови за прегријану воду
25.30.12 Помоћни уређаји за котлове: кондензатори за енергетске јединице за водену и другу пару
25.30.13 Дијелови парних котлова
!L�0"�!	 4��������	��������	�	'�$���	��������	
25.30.21 Нуклеарни реактори, сем апарата за одвајање изотопа
25.30.22 Дијелови нуклеарних реактора, сем апарата за одвајање изотопа
!L�0"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����$	�������&	���	�������	��	���������	

�����'�	
25.30.99 Подуговарачки послови као дио производње парних котлова, сем котлова за централно гријање
!L�9	 							.�����	�	��������	
!L�9"	 .�����	�	��������	
!L�9"��	 .�����	�	��������	�	'�$���	��������	
25.40.11 Војно оружје, сем револвера, пиштоља и слично
25.40.12 Револвери, пиштољи, невојно оружје и сличне направе
25.40.13 Бомбе, ракете и слична војна муниција; гранате, остала муниција и пројектили те њихови дијелови
25.40.14 Дијелови ратног и другог оружја
!L�9"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������	�	��������	
25.40.99 Подуговарачки послови као дио производње оружја и муниције
!L�L	 							8�����	����'�&	�������'�&	3�������'�	�	��%�'�	������E	�����������	���$�	
!L�L"	 8�����	����'�&	�������'�&	3�������'�	�	��%�'�	������E	�����������	���$�	
!L�L"��	 8�����	����'�&	�������'�&	3�������'�	�	��%�'�	������	
25.50.11 Услуге ковања метала
25.50.12 Услуге штанцовања метала
25.50.13 Остале услуге обликовања метала
!L�L"�!	 �����������	���$�	
25.50.20 Металургија праха
!L�N	 							8�����	�(����	�	������1�'�	������E	��3�����	�(����	������	
!L�N�	 8�����	����3�����	�(����	�	������1�'�	������	
!L�N���	 8�����	������1�'�	������	
25.61.11 Услуге превлачења металом
25.61.12 Услуге превлачења неметалом
!L�N��!	 .�����	������	�(����	������	
25.61.21 Услуге топлинске обраде метала, сeм превлачења металом
25.61.22 Остале услуге површинске обраде метала
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D����	 4����	
!L�N!	 8�����	��3�����	�(����	������	
!L�N!��	 8�����	����#���'�	K������'�2	�������$	��������	
25.62.10 Услуге дорађивања (токарења) металних дијелова
!L�N!�!	 .�����	������	��3�����	�(����	������	
25.62.20 Остале услуге машинске обраде метала
!L�O	 							
��1���&	�����	�	�������	���������	��	��3��	�������	
!L�O�	 
��1���	
!L�O���	 
��1���	
25.71.11 Ножеви (сем за машине), маказе и њихове оштрице
25.71.12 Алати за бријање, бритве и њихови жилети, укључујући и жилете у тракама
25.71.13 Остали ножеви и прибор; прибор за маникирање и педикирање
25.71.14 Кашике, виљушке, кутлаче, кашике за пјену, лопатице за колаче, ножеви за рибу, маслац, 

штипаљке за шећер и сличан кухињски и стони прибор
25.71.15 Мачеви, сабље, бајонете, копља и слично оружје те њихови дијелови
!L�O��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���1���	
25.71.99 Подуговарачки послови као дио производње сјечива
!L�O!	 �����	�	�����	
!L�O!��	 �����	�	�����	
25.72.11 Катанци и браве за моторна возила; браве за намјештај од основних метала
25.72.12 Остале браве од основних метала
25.72.13 Затварачи (копче) и окови са затварачима; кључеви испоручени посебно; дијелови
25.72.14 Шарке, окови, прибор и слични производи за моторна возила, врата, прозоре, намјештај и слично, 

од основних метала
!L�O!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	(����	�	�����	
25.72.99 Подуговарачки послови као дио производње брава и окова
!L�O0	 ;����	
!L�O0��	 *�1��	����	��	������(�	�	��%���������&	����������	�	3��������	
25.73.10 Ручни алат за употребу у пољопривреди, вртларству и шумарству
!L�O0�!	 *�1��	����E	���1���	��	����	���$	�����	
25.73.20 Ручне пиле; сјечива за пиле свих врста
!L�O0�0	 .�����	��1��	����	
25.73.30 Остали ручни алат
!L�O0�9	 7�����%���	��������	��	��1��	����	��	��$���1��	���	�������1��	�����	�	��	������	��3���	
25.73.40 Замјенљиви дијелови за ручни алат на механички или електрични погон и за алатне машине
!L�O0�L	 ������&	�������	���1�	��	�������	������E	������	��	������E	������	��	���	�����	����������	
25.73.50 Калупи, моделне плоче за ливнице метала; модели за калупе; калупи за све врсте материјала
!L�O0�N	 .�����	�����	
25.73.60 Остали алати
!L�O0�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����	
25.73.99 Подуговарачки послови као дио производње алата
!L�R	 							.�����	������	���������	��	������	
!L�R�	 [���1��	(����	�	���1��	������	��	1�����	
!L�R���	 [���1��	(����	�	���1��	������	��	1�����	
25.91.11 Резервоари, бурад, конзерве и слична амбалажа, за све врсте материјала (сем за гас) од гвожђа и 

челика, капацитета ≥ 50 l, али ≤ 300 l, неопремљени механичким или термичким уређајима
25.91.12 Резервоари, бурад, конзерве (сем оних које се затварају лемљењем или пертлирањем) кутије и 

слични спремници, за све врсте материјала (сем за гас) од гвожђа и челика, капацитета < 50 l, 
неопремљени механичким или термичким уређајима

!L�R��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	1���1��$	(�����	�	���1��$	������	��	1�����	
25.91.99 Подуговарачки послови као дио производње челичних буради и сличних посуда од челика
!L�R!	 ;�(�����	��	����$	������	
!L�R!��	 ;�(�����	��	����$	������	
25.92.11 Конзерве од гвожђа или челика, које се затварају лемљењем или пертлирањем, капацитета < 50 l
25.92.12 Алуминијумска бурад, конзерве и слични спремници за све врсте материјала (сем за гас), 

капацитета ≤ 300 l
25.92.13 Чепови, затварачи, капице и поклопци за флаше од основних метала
!L�R!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��(�����	��	����$	������	
25.92.99 Подуговарачки послови као дио производње амбалаже од лаких метала
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D����	 4����	
!L�R0	 ���������	��	����&	������	�	������	
!L�R0��	 ���������	��	����&	������	�	������	
25.93.11 Уплетене жице, ужад и каблови, плетене траке, плетиво и слично од гвожђа и челика, електрично 

неизоловани
25.93.12 Бодљикава жица од гвожђа и челика; уплетена ужад и каблови, плетене траке и слично од бакра и 

алуминијума, електрично неизоловани
25.93.13 Платно, решетке, мреже и ограде од гвоздене, челичне и бакaрне жице; истегнуте решетке од 

гвожђа, челика и бакра
25.93.14 Ексери, чавлићи, ексерчићи за цртаћу даску, спајалице и слични производи
25.93.15 Жице, шипке, цијеви, плоче, електроде, обложене или испуњене топитељима
25.93.16 Опруге и листови за опруге од гвожђа и челика; бакaрне опруге
25.93.17 Ланци (сем трансмисијских) и њихови дијелови
25.93.18 Игле за шивање, игле за плетење, игле за увлачење, игле за кукичање, игле за везење и слични 

производи, за ручну употребу од гвожђа или челика; сигурносне игле и остале игле од гвожђа или 
челика

!L�R0�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������	��	����&	������	�	������	
25.93.99 Подуговарачки послови као дио производње производа од жице, ланаца и опруга
!L�R9	 =����	�	���1���	���������	
!L�R9��	 =����	�	���1���	���������	
25.94.11 Вијци с навојем од гвожђа или челика, д. н.
25.94.12 Производи без навоја од гвожђа или челика, д. н.
25.94.13 Везни производи са или без навоја од бакра
!L�R9�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����$	�	���1���$	���������	
25.94.99 Подуговарачки послови као дио производње везних и вијчаних производа
!L�RR	 .�����	������	���������	��	������&	��	��	
!L�RR��	 ���������	��	������	��	���������	�	��$�'�	
25.99.11 Судопери, умиваоници, каде и остале санитарије и њихови дијелови од гвожђа, челика, бакра и 

алуминијума
25.99.12 Стони, кухињски и остали производи за кућанство те њихови дијелови од гвожђа, челика, бакра и 

алуминијума
!L�RR�!	 .�����	���������	��	�(�1���	������	
25.99.21 Оклопљене или ојачане благајне, преносиве сигурносне благајне те врата и преграде за трезоре, 

кутије за новац или исправе и слично од основних метала
25.99.22 Ормари за архиве, ормари за картонске кутије за сортирање докумената, регали за папир, сталци за 

пера, сталци за печате и слична канцеларијска или стона опрема од основног метала, сем 
канцеларијског намјештаја

25.99.23 Механизми за корице са слободним листовима и за фасцикле, спајалице за писма, слични 
канцеларијски предмети и спајалице у "траци" од основних метала

25.99.24 Фигурице и слични украси, оквири за фотографије, слике и слично те огледала од основних метала
25.99.25 Копче, оквири с копчама, споне, шнале, ушице, рупице и слично од основних материјала, за одјећу, 

обућу, ручне торбе, путне предмете и друге готове производе; цјевасте или рачвасте заковице од 
основних материјала; перле и шљокице

25.99.26 Елисе за бродове и чамце и њихове лопатице
25.99.29 Остали производи од основних метала, д. н.
!L�RR�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	������$	���������	��	������&	��	��	
25.99.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих готових производа од метала, д. н.
!N															*�1�����&	�����������	�	����1��	���������	
!N��	 							)����������	����������	�	���1�	
!N���	 )����������	����������	
!N�����	 B���������&	$������������	���	�����������	�����������	������&	��%�1����	�������	������	
26.11.11 Катодне цијеви за телевизијске пријемнике; цијеви за телевизијске камере; остале катодне цијеви
26.11.12 Магнетронске, клистронске, микроталасне цијеви и остале електронске цијеви
!N����!	 -����	�	�����������	
26.11.21 Диоде; транзистори; тиристори; диакелементи и триакелементи
26.11.22 Полупроводнички елементи; диоде за емитовање свјетлости; монтирани пиезоелектрични 

кристали; њихови дијелови
!N����0	 )����������	�����������	�������	
26.11.30 Електронски интегрисани кругови
!N����9	 -�������	�����������$	�������	�	������	�	������$	�����������$	����������&	��	��	
26.11.40 Дијелови електронских вентила и цијеви и осталих електронских компоненти, д. н.
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D����	 4����	
!N����R	 8�����	��������	�	��������'��	�����������$	�����������$	�������E	����������1��	�������	

���	���	��������'�	�����������$	����������	
26.11.91 Услуге повезане с производњом електронских интегрисаних кругова
26.11.99 Подуговарачки послови као дио производње електронских компоненти
!N��!	 ����	�����������	���1�	
!N��!��	 81�����	3�������	����	
26.12.10 Учитана штампана кола
!N��!�!	 7��1��&	�����&	������	�	���1��	�������	��	����������	�(����	��������	
26.12.20 Звучне, видео, мрежне и сличне картице за аутоматску обраду података
!N��!�0	 g�������g	�������	
26.12.30 "Паметне" картице
!N��!�R	 8�����	��������	�	3��������	������E	����������1��	�������	���	���	��������'�	����$	

�����������$	���1�	
26.12.91 Услуге повезане с штампаним колима
26.12.99 Подуговарачки послови као дио производње пуних електронских плоча
!N�!	 							*�1�����	�	���������	������	
!N�!"	 *�1�����	�	���������	������	
!N�!"��	 *�1�����	��	'�$���	��������	�	���(��	
26.20.11 Преносни (портабл) уређаји за аутоматску обраду података, масе ≤ 10 kg, као што су лаптоп и 

нотебоок рачунари; персонални дигитални асистенти и слични рачунари
26.20.12 Терминали на продајним мјестима, АТМс и слични уређаји за обраду података или мрежу
26.20.13 Дигитални уређаји за аутоматску обраду података, који у истом кућишту садрже барем једну 

централну јединицу те једну улазну и излазну јединицу, комбиновани или не
26.20.14 Дигитални уређаји за аутоматску обраду података, презентовани као системи
26.20.15 Остали дигитални уређаји за аутоматску обраду података, са или без једне или двије од сљедећих 

јединица у истом кућишту: јединице за смјештање података, улазне јединице, излазне јединице
26.20.16 Улазне или излазне јединице, са или без меморијске јединице у истом кућишту
26.20.17 Монитори и пројектори, углавном кориштени у системима за аутоматску обраду података
26.20.18 Јединице које обављају двије или више сљедећих функција: штампање, скенирање, копирање, 

факсирање
!N�!"�!	 ����������	��������	�	������	����������	���#���	
26.20.21 Меморијске јединице
26.20.22 Полупроводнички уређаји за похрану података
!N�!"�0	 .�����	��������	���#���	��	����������	�(����	��������	
26.20.30 Остале јединице уређаја за аутоматску обраду података
!N�!"�9	 ���(��	�	��������	��1�������$	���#���	
26.20.40 Прибор и дијелови рачунарских уређаја
!N�!"�R	 8�����	��������'�	��1�����	�	���������	������E	����������1��	�������	���	���	

��������'�	��1�����	�	���������	������	
26.20.91 Услуге производње рачунара и периферне опреме
26.20.99 Подуговарачки послови као дио производње рачунара и периферне опреме
!N�0	 							�������������	������	
!N�0"	 �������������	������	
!N�0"��	 *����	�	������������	���3�%�1�E	������������	������	
26.30.11 Одашиљачи с уграђеним пријемником
26.30.12 Одашиљачи који немају уграђени пријемник
26.30.13 Телевизијске камере
!N�0"�!	 )������1��	�������	��	��1��	����������	�	�����������E	���������	
26.30.21 Жични телефони с бежичном микротелофонском комуникацијом
26.30.22 Телефони за целуларне (целијске) мреже или друге бежичне мреже
26.30.23 Остали телефонски уређаји и уређаји за слање или примање гласа, слике или других података, 

укључујући апарате за комуникацију у жичној и бежичној мрежи (као што је локална мрежа или 
мрежа широког домета)

!N�0"�0	 -�������	��	�������1��	����������	���	�����������	���#���	
26.30.30 Дијелови за електричне телефонске или телеграфске уређаје
!N�0"�9	 ;�����	�	������	�	�����������	K���3�%�1���2	���$	�����	��	'�$���	��������E	��������	

��������$	�	������������$	���3�%�1�	��	������������$	������	
26.30.40 Антене и антене с рефлектором (одашиљачима) свих врста те њихови дијелови; дијелови радијских 

и телевизијских одашиљача те телевизијских камера
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D����	 4����	
!N�0"�L	 ;�����	��	�������	���	������	��	���1��	���#���	
26.30.50 Аларми за провале или пожаре те слични уређаји
!N�0"�N	 -�������	������	��������$	���	������	�������$	������	��	���1��$	���#���	
26.30.60 Дијелови против провалних или против пожарних аларма те сличних уређаја
!N�0"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�������������	������	
26.30.99 Подуговарачки послови као дио производње комуникационе опреме
!N�9	 							)����������	���#���	��	3�����	�����3'�	
!N�9"	 )����������	���#���	��	3�����	�����3'�	
!N�9"��	 *�����������	����������	
26.40.11 Радиодифузни пријемници (сем за аутомобиле), који могу радити без спољашњег извора енергије
26.40.12 Радиодифузни пријемници, који не могу радити без спољашњег извора енергије
!N�9"�!	 B�����������	����������&	���(�������	���	��	�	�������������	�����������	���	

���#�����	��	�����'�	���	������������	�����	���	�����	
26.40.20 Телевизијски пријемници, комбиновани или не с радиодифузним пријемником или уређајима за 

снимање или репродукцију звука или слике
!N�9"�0	 8��#���	��	�����'�	�	������������	�����	�	�����	
26.40.31 Грамофони, касетофони и остали уређаји за репродукцију звука
26.40.32 Магнетофони и остали апарати за снимање звука
26.40.33 Видео камере рецордер и остали уређаји за снимање или репродукцију слике
26.40.34 Монитори и пројектори, који не садрже телевизијски пријемник и углавном не кориштени у 

систему за аутоматску обраду података
!N�9"�9	 ���������&	���1����&	����������	��	���������������	���	�����������	
26.40.41 Микрофони и њихови сталци
26.40.42 Звучници; слушалице за главу, ухо и комбиновани сетови микрофона и слушалица
26.40.43 Електрична аудиофреквенцијска појачала; електрични сетови за појачање звука
26.40.44 Пријемници за радиотелефонију или радиотелеграфију, д. н.
!N�9"�L	 -�������	���1��	������	�	�����������	
26.40.51 Дијелови и прибор звучне опреме и видеоопреме
26.40.52 Дијелови радијске опреме и одашиљача
!N�9"�N	 �������	��	���������	K����	��	�������	�������	�	�������������	�����������	���	�����	

��������	�����2	�	������	����	����	�����	��������	������������	�������	
26.40.60 Конзоле за видеоигре (које се користе заједно с телевизијским пријемником или имају властити 

екран) и остале игре које имају могућност електронског приказа
!N�9"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����������$	���#���	��	3�����	�����3'�	
26.40.99 Подуговарачки послови као дио производње електронских уређаја за широку потрошњу
!N�L	 							?����������	�	�������	��	�����'�&	��������'�	�	����������E	������	
!N�L�	 ?����������	�	�������	��	�����'�&	��������'�	�	����������	
!N�L���	 4����������&	���������3��&	�������1��	�	���1��	�����������	�	�������	
26.51.11 Компаси и остали навигациони инструменти и апарати
26.51.12 Даљиномјери, теодолити и таксиметри (брзиномјери); остали истраживачки, хидрографски, 

океанографски, хидролошки, метеоролошки или геофизички инструменти и апарати
!N�L��!	 *�����	�	����������������	���#���	
26.51.20 Радари и радионавигациони уређаји
!N�L��0	 ��������	����E	�����������	��	����'�&	��1���'�&	�����'�	������	�	���1��	
26.51.31 Ваге осјетљивости 5 cg или финије
26.51.32 Столови и уређаји за цртање и остали инструменти за обиљежавање и математичко израчунавање
26.51.33 Инструменти за мјерење дужине, намијењени држању у руци (укључујући микрометре и 

дебљиномјере), д. н.
!N�L��9	 ?����������	��	�����'�	�������1��$	����1���	���	�����������$	���1�'�	
26.51.41 Инструменти и апарати за мјерење и откривање јонизирајућих зрачења
26.51.42 Катодни осцилоскопи и катодни осцилографи
26.51.43 Инструменти за мјерење електричних величина, без апарата за записивање
26.51.44 Инструменти и уређаји за телекомуникације
26.51.45 Инструменти и уређаји за мјерење или контролу електричних величина, д. н.
!N�L��L	 ?����������	��	��������	������$	����1��$	���������	
26.51.51 Хидрометри, термометри, пирометри, барометри, хигрометри и психрометри
26.51.52 Инструменти за мјерење или контролу протока, нивоа притиска или других промјенљивих 

величина течности и гасова
26.51.53 Инструменти и уређаји за физикалне или хемијске анализе, д. н.
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D����	 4����	
!N�L��N	 .�����	�����������	�	���#���	��	�����'�&	��������	�	��������'�	
26.51.61 Микроскопи (осим оптичких) и дифракцијски апарати
26.51.62 Машине и уређаји за испитивање механичких својстава материјала
26.51.63 Мјерачи потрошње или производње гаса, течности и електричне енергије
26.51.64 Бројачи окретаја и производње, таксиметри; показивачи брзине и тахометри; стробоскопи
26.51.65 Инструменти и апарати за аутоматску регулацију или управљање, хидраулични или пнеуматски
26.51.66 Мјерни и контролни инструменти, уређаји и машине, д. н.
!N�L��O	 B���������&	���������&	������	�����������	�	���#���	��	����������	����������	���	

��������	
26.51.70 Термостати, маностати, остали инструменти и уређаји за аутоматску регулацију или контролу
!N�L��Q	 -�������	�	���(��	������	��	�����'�&	��������'�	�	����������	
26.51.81 Дијелови радара и радионавигационих уређаја
26.51.82 Дијелови и прибор за производе из шифара 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4, 26.51.5; дијелови, д. 

н.
26.51.83 Дијелови и прибор микроскопа (сем оптичких) и дифракционих уређаја
26.51.84 Дијелови и прибор за производе из шифара 26.51.63 и 26.51.64
26.51.85 Дијелови и прибор инструмената и уређаја из шифара 26.51.65, 26.51.66 и 26.51.70
26.51.86 Дијелови и прибор инструмената и уређаја из шифара 26.51.11 и 26.51.62
26.51.9 Подуговарачки послови као дио производње опреме за мјерење, испитивање и навигацију
26.51.99 Подуговарачки послови као дио производње опреме за мјерење, испитивање и навигацију
!N�L!	 
�����	
!N�L!��	 
�����&	���	�����$	��$������	�	��������	
26.52.11 Ручни, џепни и други лични сатови, с кућиштем од племенитих метала или од метала превучених 

племенитим металима
26.52.12 Остали ручни, џепни и други лични сатови укључујући штоперице
26.52.13 Сатови за инструмент плоче и сатови сличног типа за возила
26.52.14 Сатови са сатним механизмом; алармни сатови и зидни сатови; остали сатови
!N�L!�!	 
����	��$������	�	��������	
26.52.21 Сатни механизми за личне сатове, комплетни и састављени
26.52.22 Остали сатни механизми, комплетни и састављени
26.52.23 Комплетни сатни механизми, несастављени или дјелимично састављени; некомплетни сатни 

механизми, састављени
26.52.24 Грубо комплетирани сатни механизми
26.52.25 Комплетни, некомплетни и грубо комплетирани сатни механизми, несастављени
26.52.26 Кућишта за сатове и њихови дијелови
26.52.27 Остали сатови и дијелови сатова
26.52.28 Сатни уређаји за биљежење времена, паркиралишни сатови; временске склопке са сатним 

механизмом
!N�L!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������	
26.52.99 Подуговарачки послови као дио производње сатова
!N�N	 							.�����	��	���1�'�&	�����������������	�	������������������	������	
!N�N"	 .�����	��	���1�'�&	�����������������	�	������������������	������	
!N�N"��	 .�����	��	���1�'�&	�����������������	�	������������������	������	
26.60.11 Рендгенски апарати и апарати који користе алфа-зраке, бета-зраке или гама-зраке
26.60.12 Електродијагностички апарати који се користе у медицини
26.60.13 Апарати с ултраљубичастим или инфрацрвеним зракама за медицинску, хируршку, зубарску и 

ветеринарску употребу
26.60.14 Електрични стимулатори срца (пејсмејкери); слушни апарати
!N�N"�R	 8�����	��������'�	����������$	������������E	����������1��	�������	���	���	��������'�	

������	��	���1�'�&	�����������������	�	������������������	������	
26.60.91 Услуге производње медицинских инструмената
26.60.99 Подуговарачки послови као дио производње опреме за зрачење, електромедицинске и 

електротерапеутске опреме
!N�O	 							.���1��	�����������	�	�����������	������	
!N�O"	 .���1��	�����������	�	�����������	������	
!N�O"��	 a����������	������	�	'���	��������	
26.70.11 Сочива објектива за фотографске апарате, пројекторе или апарате за фотографска повећавања и 

смањивања
26.70.12 Фотографски апарати који се користе за припрему штампаних плоча или цилиндара; фотографски 

апарати за снимање докумената на микрофилм, микрофишеве и слично
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D����	 4����	
26.70.13 Дигитални фотоапарати
26.70.14 Полароид апарати и остали фотоапарати
26.70.15 Кинематографске камере
26.70.16 Кинематографски пројектори; пројектори дијапозитива; остали пројектори
26.70.17 Флеш-свјетиљке (блицеви); апарати за повећавање фотографија; апарати за фотолабораторије; 

негатоскопи, екрани за пројекцију
26.70.18 Читачи микрофилмова, микрофишева или других микрооблика
26.70.19 Дијелови и прибор фотографске опреме
!N�O"�!	 .�����	����1��	�����������	�	'�$���	��������	
26.70.21 Листови и плоче од поларизованог материјала; сочива, призме, огледала и остали оптички елементи 

(сем стакла које није оптички обрађено), монтирани или не, сем за фотоапарате, пројекторе, апарате 
за фотографска повећавања или смањивања

26.70.22 Двогледи с једним или два објектива и други оптички телескопи; остали астрономски инструменти; 
оптички микроскопи

26.70.23 Уређаји с течним кристалима; ласери, сем ласерских диода; остали оптички уређаји, апарати и 
инструменти, д. н.

26.70.24 Дијелови и прибор двогледа, монокулара и осталих оптичких телескопа; остали астрономски 
инструменти; оптички микроскопи

26.70.25 Дијелови и прибор уређаја с течним кристалима, ласера (сем ласерских диода), осталих оптичких 
апарата и инструмената, д. н.

!N�O"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	����1��$	������������	�	�����������	������	
26.70.99 Подуговарачки послови као дио производње оптичких инструмената и фотографске опреме
!N�Q	 							��������	�	����1��	������	
!N�Q"	 ��������	�	����1��	������	
!N�Q"��	 ��������	�	����1��	������	
26.80.11 Магнетни медији, неснимљени, сем картице с магнетном траком
26.80.12 Оптички медији, неснимљени
26.80.13 Остали медији за снимање, укључујући матрице и мастере за производњу дискова
26.80.14 Картице с магнетном траком
!N�Q"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��������$	�	����1��$	������	
26.80.99 Подуговарачки послови као дио производње магнетних и оптичких медија
!O															)������1��	������	
!O��	 							)������������&	����������&	��������������	��	���#���	��	������(�����	�	��������		 							
	 							�������1��	��������	
!O���	 )������������&	����������	�	��������������	
!O�����	 ������&	�����	e	0O&L	hE	������	������	�����������	������E	����������	�����������	������	
27.11.10 Мотори, снаге ≤ 37,5 W; остали мотори истосмјерне струје; генератори истосмјерне струје
!O����!	 8����������	������	��	�����������	�	���������1��	������&	�����	`	0O&L	hE	������	������	

���������1��	������E	����������	���������1��	������	K�����������2	
27.11.21 Универзални мотори за истосмјерну и наизмјеничну струју, снаге > 37,5 W
27.11.22 Мотори наизмјеничне струје, монофазни
27.11.23 Мотори наизмјеничне струје, вишефазни, снаге ≤ 750 W
27.11.24 Мотори наизмјеничне струје, вишефазни, снаге > 750 W ≤ 75 кW
27.11.25 Мотори наизмјеничне струје, вишефазни, снаге > 75 кW
27.11.26 Генератори наизмјеничне струје (алтернатори)
!O����0	 )������1��	������������	��������	�	���������	�������\��	
27.11.31 Генераторски агрегати с клипним моторима с унутрашњим сагоријевањем на паљење помоћу 

компресије
27.11.32 Генераторски агрегати на паљење помоћу свјећице; остали генераторски агрегати; електрични 

ротациони конвертери
!O����9	 )������1��	��������������	
27.11.41 Трансформатори с текућим диелектриком
27.11.42 Остали трансформатори, капацитета снаге ≤ 16 кVА
27.11.43 Остали трансформатори, капацитета снаге > 16 кVА
!O����L	 �������	��	��������	�	������	�	����'�'��E	�����1��	����������E	������	���������	
27.11.50 Баласти за сијалице и цијеви с пражњењем; статички конвертери; остали индуктори
!O����N	 -�������	��	�������������&	����������	�	��������������	
27.11.61 Дијелови за електромоторе, генераторе и трансформаторе
27.11.62 Дијелови за трансформаторе, индукторе и статичке конвертере
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D����	 4����	
!O����R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�������������&	����������	�	��������������	
27.11.99 Подуговарачки послови као дио производње електромотора, генератора и трансформатора
!O��!	 8��#���	��	������(�����	�	��������	�������1��	��������	
!O��!��	 )������1��	�������	��	��%�1���'�Z���%�1���'�	�	��3����	�������1��$	�������$	����&	��	

�����	`	�	"""	S	
27.12.10 Електрични апарати за укључивање/искључивање и заштиту електричних струјних кола, за напон > 

1 000 V
!O��!�!	 )������1��	�������	��	��%�1���'�Z���%�1���'�	�	��3����	�������1��$	�������$	����&	��	

�����	e	�"""	S	
27.12.21 Осигурачи за напон ≤ 1 000 V
27.12.22 Аутоматски прекидачи струјних кола, за напон ≤ 1 000 V
27.12.23 Апарати за заштиту струјних кола, д. н., за напон ≤ 1 000 V
27.12.24 Релеји, за напон ≤ 1000 V
!O��!�0	 ���1�	
27.12.31 Плоче и остале основе, опрема за укључивање / искључивање и заштиту уређаја, за напон ≤ 1 000 V
27.12.32 Плоче и остале основе, опрема за укључивање / искључивање и заштиту уређаја, за напон > 1 000 V
!O��!�9	 -�������	�������	��	������(�����	�	��������	�������1��	��������	
27.12.40 Дијелови апарата за дистрибуцију и контролу електричне енергије
!O��!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�������	��	������(�����	�	��������	�������1��	

��������	
27.12.99 Подуговарачки послови као дио производње апарата за дистрибуцију и контролу електричне 

енергије
!O�!	 							��������	�	�����������	
!O�!"	 ��������	�	�����������	
!O�!"��	 ��������	K����'���2	�����	�	��������	(�������	��	'�$���	��������	
27.20.11 Примарне (непуњиве) ћелије и примарне батерије
27.20.12 Дијелови примарних ћелија и примарних батерија
!O�!"�!	 )������1��	�����������	�	'�$���	��������	
27.20.21 Оловни акумулатори за погон клипних мотора
27.20.22 Оловни акумулатори, сем за погон клипних мотора
27.20.23 Никал-кадмијумов, никал-хидридни, литијум-јонизовани, никал-полимерни, никал-жељезни и 

остали електрични акумулатори
27.20.24 Дијелови електричних акумулатора, укључујући сепараторе
!O�!"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	(�������	�	�����������	
27.20.99 Подуговарачки послови као дио производње батерија и акумулатора
!O�0	 							P���	�	�������������������	����������	
!O�0�	 ��(����	��	����1��$	�������	
!O�0���	 ��(����	��	����1��$	�������	
27.31.11 Каблови од појединачно обложених оптичких влакана
27.31.12 Оптичка влакна и снопови оптичких влакана; каблови од оптичких влакана (сем од појединачно 

обложених влакана)
!O�0��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��(����	��	����1��$	�������	
27.31.99 Подуговарачки послови као дио производње каблова од оптичких влакана
!O�0!	 .�����	�����������	�	�������1��	����	�	��(����	
!O�0!��	 .�����	�����������	�	�������1��	����	�	��(����	
27.32.11 Изолована жица за намоте
27.32.12 Коаксијални каблови и остали коаксијални електрични проводници
27.32.13 Остали електрични проводници, за напон ≤ 1000 V
27.32.14 Остали електрични проводници, за напон > 1 000 V
!O�0!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	�����������$	�	�������1��$	����	�	

��(����	
27.32.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих електронских и електричних жица и каблова
!O�00	 )������������������	���������	
!O�00��	 )������������������	���������	
27.33.11 Прекидачи, волтаже ≤ 1 000 V
27.33.12 Грла за сијалице, за напон ≤ 1 000 V
27.33.13 Утикачи, утичнице и остали уређаји за укључивање/искључивање и заштиту електричних струјних 

кола, д. н.
27.33.14 Електрични изолациони прибор од пластике
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D����	 4����	
!O�00�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��������������������	����������	
27.33.99 Подуговарачки послови као дио производње електроинсталационог материјала
!O�9	 							)������1��	������	��	��������	
!O�9"	 )������1��	������	��	��������	
!O�9"��	 
�������	��	������	����	�	�	����'�'��E	��1��	��������	
27.40.11 Затворени рефлекторски улошци с уграђеним сијалицама
27.40.12 Волфрам-халогене сијалице с нитима, сем ултраљубичастих и инфрацрвених
27.40.13 Сијалице са жарном нити, снаге ≤ 200 W, за напон > 100 V, д. н.
27.40.14 Сијалице са жарном нити, д. н.
27.40.15 Сијалице с пражњењем; ултраљубичасте и инфрацрвене сијалице; лучне сијалице
!O�9"�!	 
�����%��	�	������	��	��������	
27.40.21 Преносне електричне свјетиљке с властитим извором енергије (нпр. суве батерије, акумулатори и 

електромагнети)
27.40.22 Електричне свјетиљке за постављање на стол, уз кревет или на под
27.40.23 Неелектричне свјетиљке и свјетлећа тијела
27.40.24 Освијетљени знакови, освијетљене плочице с именима и слично
27.40.25 Лустери и остала електрична плафонска и зидна свјетлећа тијела
!O�9"�0	 .�����	������%��	�	������	��	��������	
27.40.31 Фотографски блицеви и сијалице-блицеви и слично
27.40.32 Сетови за расвјету новогодишњих јелки
27.40.33 Рефлектори за отворене просторе
27.40.39 Остале свјетиљке и опрема за расвјету
!O�9"�9	 -�������	��	������%��	�	������	��	��������	
27.40.41 Дијелови за сијалице са жарном нити и с пражњењем
27.40.42 Дијелови за свјетиљке и опрема за расвјету
!O�9"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�������1��	������	��	��������	
27.40.99 Подуговарачки послови као дио производње електричне опреме за расвјету
!O�L	 							;������	��	����������	
!O�L�	 )������1��	�������	��	����������	
!O�L���	 a��������	�	��������1�E	��3���	��	���'�	��3�E	�������1��	�������1�E	�����������	
27.51.11 Фрижидери и замрзивачи за домаћинство
27.51.12 Машине за прање посуђа за домаћинство
27.51.13 Машине за прање и сушење веша за домаћинство
27.51.14 Електрични покривачи
27.51.15 Вентилатори, вентилаторске и рециркулационе напе за домаћинство
!O�L��!	 .�����	�������1��	�������	��	����������&	��	��	
27.51.21 Електромеханички апарати за домаћинство, с уграђеним електромотором
27.51.22 Апарати за бријање, шишање и скидање длака (депилирање), с уграђеним електромотором
27.51.23 Електротермички апарати за уређивање косе и апарати за сушење руку; електричне пегле
27.51.24 Остали електротермички апарати
27.51.25 Електрични проточни или акумулациони гријачи воде и уроњиви гријачи
27.51.26 Електрични гријачи просторија и подова
27.51.27 Микроталасне пећнице
27.51.28 Остале електричне пећнице; шпорети, кувала и плоче за кување; роштиљи, ражњеви
27.51.29 Електрични гријачи отпорници
!O�L��0	 -�������	�������1��$	�������	��	����������	
27.51.30 Дијелови електричних апарата за домаћинство
!O�L��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�������1��$	�������	��	����������	
27.51.99 Подуговарачки послови као дио производње електричних апарата за домаћинство
!O�L!	 4��������1��	�������	��	����������	
!O�L!��	 4��������1��	�������	��	����������&	��	�����'�	�	����'�	
27.52.11 Неелектрични апарати за кување и гријачи тањира за домаћинство од гвожђа, челика и бакра
27.52.12 Остали гријачи простора за домаћинство на гас (и комбинована), течно и чврсто гориво
27.52.13 Неелектрични гријачи ваздуха и дистрибутери топлог ваздуха, д. н., од гвожђа и челика
27.52.14 Неелектрични проточни и акумулациони гријачи воде
!O�L!�!	 -�������	������&	3������&	������$	��'���	�	���1��$	���������1��$	�������	��	

����������	
27.52.20 Дијелови пећница, шпорета, гријаћих тањира и сличних неелектричних апарата за домаћинство
!O�L!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������1��$	�������	��	����������	
27.52.99 Подуговарачки послови као дио производње неелектричних апарата за домаћинство
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D����	 4����	
!O�R	 							.�����	�������1��	������	
!O�R"	 .�����	�������1��	������	
!O�R"��	 .�����	�������1��	������	�	'���	��������	
27.90.11 Електричне машине и уређаји, с посебним функцијама
27.90.12 Електрични изолатори, изолациони прибор за машине или опрему; електропроводне цијеви
27.90.13 Електроде од угљa и остали производи од графита и другог угљa за употребу у електротехници
!O�R"�!	 ?�����������	���1�	�	����#����	���#�����	�	��1���	����������	���	���������	�������E	

�������1��	�������	��	���1��	���	��������	�������������	
27.90.20 Индикаторске плоче с уграђеним уређајима с течним кристалима или свјетлећим диодама; 

електрични апарати за звучну или визуелну сигнализацију
!O�R"�0	 ;����	��	���%�'�	�	��������'�&	��3���	�	�������	��	����3�����	��%�'�	�	����	�����'�	
27.90.31 Електричне машине и апарати за лемљење или заваривање, електричне машине и апарати за вруће 

прскање метала или кермета
27.90.32 Дијелови електричних машина и апарата за лемљење или заваривање, електричних машина и 

апарата за вруће прскање метала или кермета
27.90.33 Дијелови остале електричне опреме; електрични дијелови машина и апарата, д. н.
!O�R"�9	 .�����	�������1��	������&	��	��	K��%�1����	��������������E	���������������	��������E	

���1���	�	��1����E	���������������	�����	��	����'�E	�������1��	������������	1������E	
�������1��	����������	�������2	

27.90.40 Остала електрична опрема, д. н. (укључујући електромагнете; електромагнетне спојнице; квачила и 
кочнице; електромагнетне главе за дизање; електрични акцелератори честица; електрични 
генератори сигнала)

!O�R"�L	 )������1��	������������	
27.90.51 Непромјенљиви кондензатори фреквенције 50/60 Hz, за употребу у струјним колима, реактивне 

снаге ≥ 0,5 кVАr
27.90.52 Остали непромјенљиви кондензатори
27.90.53 Промјенљиви или прилагодљиви (унапријед подешени) кондензатори
!O�R"�N	 )������1��	���������&	���	������$	���������	
27.90.60 Електрични отпорници, сем гријаћих отпорника
!O�R"�O	 )������1��	������	��	�������������&	���������&	�����%�'�	�	������	���(�����	��	

��%����1���	�	�����������	�������&	��������&	������3'��	�������	��������&	
���������3����&	��1���	��������'���	���	�����������	

27.90.70 Електрична опрема за сигнализацију, сигурност, управљање и надзор саобраћаја на жељезничким и 
трамвајским пругама, путевима, унутрашњим воденим путевима, паркиралиштима, лучким 
постројењима или аеродромима

!O�R"�Q	 -�������	�������1��$	������������&	�������1��$	���������&	��������	�	��������������	
27.90.81 Дијелови електричних кондензатора
27.90.82 Дијелови електричних отпорника, реостата и потенциометара
!O�R"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������	�������1��	������	
27.90.99 Подуговарачки послови као дио производње остале електричне опреме
!Q	 							��3���	�	������&	��	��	
!Q��	 							��3���	��	��3��	�������	
!Q���	 ������	�	���(���&	���	������	��	������	�	�������	������	
!Q�����	 ������&	���	������	��	������&	������(���	�	���������	
28.11.11 Изванбродски клипни мотори за покретање пловила
28.11.12 Клипни мотори, на паљење помоћу свјећица, за покретање пловила; остали мотори
28.11.13 Остали клипни мотори с унутрашњим сагоријевањем, с компресионим паљењем
!Q����!	 B��(���	
28.11.21 Турбине на водену пару и друге парне турбине
28.11.22 Хидрауличне турбине и водена кола
28.11.23 Турбине на гас, сем турбомлазних и турбопропелерских
28.11.24 Турбине на вјетар
!Q����0	 -�������	���(���	
28.11.31 Дијелови турбина на водену пару и других парних турбина
28.11.32 Дијелови хидрауличних турбина, водених кола, укључујући регулаторе
28.11.33 Дијелови турбина на гас, сем турбомлазних и турбопропелерских
!Q����9	 -�������	������	
28.11.41 Дијелови клипних мотора с унутрашњим сагоријевањем и паљењем помоћу свјећица, сем мотора за 

авионе
28.11.42 Дијелови осталих мотора, д. н.
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D����	 4����	
!Q����R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������	�	���(���&	���	������	��	������	�	

�������	������	
28.11.99 Подуговарачки послови као дио производње мотора и турбина, сем мотора за авионе и моторна 

возила
!Q��!	  �������1��	��������	���#���	
!Q��!��	  �������1��	��������	���#���&	���	��������	
28.12.11 Хидрауличне и пнеуматске погонске машине и мотори, линеарног дјеловања (цилиндри)
28.12.12 Ротирајући хидраулични и пнеуматски мотори
28.12.13 Хидрауличне пумпе
28.12.14 Хидраулични и пнеуматски вентили
28.12.15 Хидрауличне јединице
28.12.16 Хидраулични системи
!Q��!�!	 -�������	$�������1��$	��������$	���#���	
28.12.20 Дијелови хидрауличних погонских уређаја
!Q��!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	$�������1��$	��������$	���#���	
28.12.99 Подуговарачки послови као дио производње хидрауличних погонских уређаја
!Q��0	 .�����	�����	�	����������	
!Q��0��	 �����	��	��1�����E	������1�	��1�����	
28.13.11 Пумпе за гориво, подмазивање, расхладне медије и бетон
28.13.12 Остале пумпе за потискивање с наизмјеничним кретањем, за течности
28.13.13 Остале пумпе за потискивање с ротационим кретањем, за течности
28.13.14 Остале центрифугалне пумпе за течности; остале пумпе
!Q��0�!	 =����3��	�	���������	�����E	�����3��	�	������	����������	��	���	
28.13.21 Вакуумске пумпе
28.13.22 Ваздушне пумпе на ручни или ножни погон
28.13.23 Компресори за расхладне уређаје
28.13.24 Компресори ваздуха, уградени на шасији приколице за вучу
28.13.25 Турбокомпресори
28.13.26 Осцилирајући потисни компресори
28.13.27 Ротирајући потисни компресори, с једном или више осовина
28.13.28 Остали компресори
!Q��0�0	 -�������	�����	�	����������	
28.13.31 Дијелови пумпи; дијелови подизача течности
28.13.32 Дијелови ваздушних и вакуумских пумпи, ваздушних и гасних компресора, вентилатора и напа
!Q��0�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	�����	�	����������	
28.13.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих пумпи и компресора
!Q��9	 .�����	�������	�	�������	
!Q��9��	 
������&	�����&	�������	�	���1��	���#���	��	���������&	�������&	���������&	����	�	���1��	
28.14.11 Вентили за снижавање притиска, контролни и сигурносни вентили
28.14.12 Славине, вентили и слични уређаји за судопере, умиваонике, бидее, водокотлиће, каде и сличне 

инсталације; вентили за радијаторе централног гријања
28.14.13 Вентили за регулисање и контролу процеса, запорни вентили, округли и остали вентили
!Q��9�!	 -�������	�������&	�������	�	���1��$	���������	
28.14.20 Дијелови славина, вентила и сличних производа
!Q��9�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	�������	�	�������	
28.14.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих славина и вентила
!Q��L	 <�������&	����������&	��������	�	��������	��������	
!Q��L��	 �����1��	�	��%�����	��������	
28.15.10 Куглични и ваљкасти лежајеви
!Q��L�!	 .�����	��������&	����������&	��������	�	��������	��������	
28.15.21 Преносни зглобни ланци од гвожа и челика
28.15.22 Преносне осовине (укључујући брегасте осовине и радилице) и курбле
28.15.23 Кућишта за лежајеве, кућишта за осовине и клизни лежајеви
28.15.24 Зупчаници; куглична и ваљкаста вретена; мјењачке кутије и остали мјењачи брзина
28.15.25 Замајци и каишници (колотури), укључујући колотурнике
28.15.26 Спојнице и спојке, укључујући универзалне спојнице
!Q��L�0	 -�������	��������&	����������	�	��������$	���������	
28.15.31 Куглице, иглице и ваљци; дијелови кугличних и ваљкастих лежајева
28.15.32 Дијелови зглобних ланаца од гвожђа и челика
28.15.39 Дијелови лежајева и погонских елемената, д. н.
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D����	 4����	
!Q��L�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��������&	����������	��	��������$	�	��������$	

���������	
28.15.99 Подуговарачки послови као дио производње лежајева, преносника те преносних и погонских 

елемената
!Q�!	 							.�����	��3���	��	��3��	�������	
!Q�!�	 ���&	����3��	�	���������	
!Q�!���	 ���&	����3��&	���������	�	'�$���	��������	
28.21.11 Горионици; механички уређаји за ложење; механички избацивачи пепела и слично
28.21.12 Индустријски или лабораторијски горионици и пећи, неелектрични, укључујући пећи за 

спаљивање, али искључујући пекарске пећи
28.21.13 Индустријски или лабораторијски електрични горионици и пећи; индукциона и диелектрична 

гријаћа опрема
28.21.14 Дијелови горионика, ложишта и пећи
!Q�!��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���&	����3��	�	���������	
28.21.99 Подуговарачки послови као дио производње пећи, ложишта и горионика
!Q�!!	 8��#���	��	����'�	�	�����3�'�	
!Q�!!��	 8��#���	��	����'�	�	�����3�'�	�	'�$���	��������	
28.22.11 Колотури и дизалице-колотурници, д. н.
28.22.12 Извозни уређаји за окна ; дизалице специјално израђене за употребу под земљом; остала витла; 

поморска витла
28.22.13 Дизалице за тешки терет; дизалице за подизање возила
28.22.14 Торањске дизалице; дизалице (кранови); покретне платформе за подизање, покретни носачи и 

теретни камиони опремљени дизалицом (краном)
28.22.15 Виљушкари; остала теретна радна колица; радна колица која се употребљавају на платформама 

жељезничких станица
28.22.16 Лифтови, покретне степенице и стазе за ходање
28.22.17 Пнеуматске и остале дизалице и конвејери који раде континуирано, за робу и материјал
28.22.18 Остали уређаји за дизање, преношење, утовар и истовар
28.22.19 Дијелови опреме за дизање и преношење
!Q�!!�!	 =����	K�����2&	������&	$����%��	�	�����3��	��	��������&	�������	�	���1��	
28.22.20 Ведра, лопате, хватаљке и клијешта за дизалице, кранове и слично
!Q�!!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���#���	��	����'�	�	�����3�'�	
28.22.99 Подуговарачки послови као дио производње уређаја за дизање и преношење
!Q�!0	 �������������	��3���	�	������	K���	��1�����	�	���������	������2	
!Q�!0��	 �����	��3���&	��3���	��	�(����	������	�	��1�����	��3���	
28.23.11 Писаће машине и машине за обраду текста
28.23.12 Електронске машине за рачунање и џепни уређаји за похрањивање, машине за репродукцију и 

приказивање података с рачунским функцијама
28.23.13 Књиговодствене машине, регистар-касе, машине за франкирање поште, за обраду поште, машине за 

издавање карата и сличне машине, с уграђеним уређајем за рачунање
!Q�!0�!	 .�����	��3���	�	'�$���	��������	
28.23.21 Фотокопир апарати с уграђеним оптичким системом, контактни и термички копир апарати
28.23.22 Машине канцеларијског типа за офсет-штампу на папиру у листовима
28.23.23 Остале канцеларијске машине
28.23.24 Дијелови и прибор за писаће машине и рачунске машине
28.23.25 Дијелови и прибор за остале канцеларијске машине
28.23.26 Дијелови и прибор за фотокопир апарате
!Q�!0�R	 8�����	��������'�	�������������$	�	��1������������$	��3���E	����������1��	�������	���	

���	��������'�	�������������$	��3���	�	������	K���	��1�����	�	���������	������2	
28.23.91 Услуге производње канцеларијских и рачуноводствених машина (сем рачунара и периферне 

опреме)
28.23.99 Подуговарачки послови као дио производње канцеларијских машина и опреме (сем рачунара и 

периферне опреме)
!Q�!9	 *�1��	���������	�����	��	����������	�������	
!Q�!9��	 )��������$���1��	����	����	��	���	����	����	�	����E	������	��������	��$���1��	��1��	

����	
28.24.11 Електромеханички алат који се при раду држи у руци, с уграђеним електричним мотором
28.24.12 Остали преносиви ручни алат са сопственим погоном
!Q�!9�!	 -�������	����������	��1���	�����	��	����������	�������	
28.24.21 Дијелови електромеханичког алата који се при раду држи у руци, с уграђеним електричним 
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D����	 4����	
мотором

28.24.22 Дијелови осталих преносних ручних алата
!Q�!9�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��$���1���	��1���	�����	
28.24.99 Подуговарачки послови као дио производње механичког ручног алата
!Q�!L	 *��$�����	�	������������	������&	���	��	����������	
!Q�!L��	 ?����'���1�	�������E	���#���	��	�������������&	������	��	$��#�'�	�	��������'�&	���	��	

����������	
28.25.11 Измјењивачи топлоте и уређаји за утечњавање ваздуха и других гасова
28.25.12 Уређаји за климатизацију
28.25.13 Опрема за хлађење и замрзавање те топлотне пумпе, сем опреме за домаћинство
28.25.14 Уређаји и апарати за филтрирање и прочишћавање гасова, д. н.
!Q�!L�!	 =����������&	���	�����$&	�����$&	�����$&	���������$&	��(��$	���	������$	�����������	
28.25.20 Вентилатори, сем стоних, подних, зидних, прозорских, собних или кровних вентилатора
!Q�!L�0	 -�������	������	��	$��#�'�	�	��������'�	�	��������	�����	
28.25.30 Дијелови опреме за хлађење и замрзавање и топлотне пумпе
!Q�!L�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���$�����	�	������������	������&	���	��	

����������	
28.25.99 Подуговарачки послови као дио производње расхладне и вентилационе опреме, сем за домаћинство
!Q�!R	 .�����	��3���	��	��3��	�������&	��	��	
!Q�!R��	 5���������	����&	�������	��	�����������	�	��������'�	
28.29.11 Генератори за генераторски и водени гас; ацетиленски генератори и слично; уређаји за дестилацију 

и ректификацију
28.29.12 Машине и апарати за филтрирање и прочишћавање течности
28.29.13 Филтери за уље, гориво и усисни ваздух, за моторе с унутрашњим сагоријевањем
!Q�!R�!	 ��3���	��	1�3�'�&	��'�'�&	������'�	�	��������'�	���3�	�	�����$	��(�����E	�������	��	

��3�'�	������&	��3��%�	��	�����'�&	��3���	��	��(�����'�	����	���	�������E	(�����	
28.29.21 Машине за чишћење, пуњење, паковање и замотавање флаша и друге амбалаже
28.29.22 Апарати за гашење пожара, пиштољи за прскање, апарати за избацивање паре, пијеска и слични 

апарати, сем за употребу у пољопривреди
28.29.23 Бритве од металних листова; механичке бритве
!Q�!R�0	 ?�����������&	�������	�	������	���#���	��	����'�	�	�����'�	
28.29.31 Уређаји за вагање за употребу у индустрији; ваге за континуирано вагање робе на конвејерима; ваге 

за константну масу и ваге за испуштање унапријед одређене масе
28.29.32 Персоналне ваге и ваге за домаћинство
28.29.39 Остали уређаји за вагање и мјерење
!Q�!R�9	 b���������&	���������	�	��������	��	�������	��(�	
28.29.41 Центрифуге, д. н.
28.29.42 Каландери и остале машине за ваљање, сем за метале и стакло
28.29.43 Аутомати за продају робе
!Q�!R�L	 ��3���	��	���'�	����#�&	�������������	����	
28.29.50 Машине за прање посуђа, индустријског типа
!Q�!R�N	 ��3���&	��	��&	��	�(����	����������	���������	�����������	
28.29.60 Машине, д. н., за обраду материјала промјеном температуре
!Q�!R�O	 4��������1��	��3���	�	�������	��	���%�'�	�	��������'�	�	'�$���	��������E	��3���	�	

�������	��	����3�����	��%�'�	�	����	�����'�	
28.29.70 Неелектричне машине и апарати за лемљење и заваривање и њихови дијелови; машине и апарати за 

површинско каљење и вруће прскање
!Q�!R�Q	 -�������	������$	��3���	��	��3��	������(�&	��	��	
28.29.81 Дијелови генератора гаса и воденог гаса
28.29.82 Дијелови центрифуга; дијелови машина и апарата за филтрирање и прочишћавање течности и 

гасова
28.29.83 Дијелови каландера и осталих машина за ваљање; дијелови апарата за прскање; утези за ваге
28.29.84 Дијелови машина, апарата и уређаја, који не садрже електричне конекторе, д. н.
28.29.85 Дијелови машина за прање посуђа и машина за чишћење, пуњење, паковање и замотавање
28.29.86 Дијелови неелектричних машина и апарата за лемљење и заваривање, машина и апарата за 

површинско каљење и вруће прскање
!Q�!R�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	��3���	��	��3��	�������&	��	��	
28.29.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих машина за опште намјене, д. н.
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D����	 4����	
!Q�0	 							��3���	��	��%���������	�	3��������	
!Q�0"	 ��3���	��	��%���������	�	3��������	
!Q�0"��	 B�������&	��������������	K���������������2	
28.30.10 Трактори, једноосовински (мотокултиватори)
!Q�0"�!	 .�����	��������	��	��%���������	
28.30.21 Трактори, снаге ≤ 37 кW
28.30.22 Трактори, снаге > 37 кW до ≤ 59 кW
28.30.23 Трактори, снаге > 59 кW
!Q�0"�0	 ��3���	��	��������	���%�	
28.30.31 Плугови
28.30.32 Дрљаче, бране, култиватори, плијевилице и копачице
28.30.33 Сијачице, садилице и расађивачи
28.30.34 Растурачи стајског и вјештачког ђубрива
28.30.39 Остале машине за припрему земље
!Q�0"�9	 ��������	��	�����&	�������	�	��������	������	
28.30.40 Косилице за траву, паркове и спортске терене
!Q�0"�L	 ��3���	��	�����	
28.30.51 Косилице (укључујући и полужне за прикључивање на трактор), д. н.
28.30.52 Машине за сијено
28.30.53 Машине за балирање сламе и крме, укључујући пресе
28.30.54 Машине за вађење и сакупљање
28.30.59 Машине за жетву и вршидбу, д. н.
!Q�0"�N	 ��3���	��	��(�����'�&	�����3���'�	�	�����'�	��1�����	���	���$�	��	��%���������	�	

����������	
28.30.60 Машине за избацивање, распршивање и прскање течности или праха за пољопривреду и вртларство
!Q�0"�O	 
�����������	�	�������������	���������	�	�������������	��	��%���������	
28.30.70 Самоутоварне и самоистоварне приколице и полуприколице за пољопривреду
!Q�0"�Q	 .�����	��3���	��	��%���������	
28.30.81 Машине за чишћење, сортирање и класирање јаја, воћа и других пољопривредних производа, сем за 

сјемење, зрневље или сушено махунасто поврће
28.30.82 Машине за мужу млијека
28.30.83 Машине за припрему сточне хране
28.30.84 Инкубатори и узгајалишта за пилиће
28.30.85 Машине за живинарство
28.30.86 Машине за пољопривреду, шумарство, живинарство и узгој пчела, д. н.
!Q�0"�R	 -�������	��3���	�	������	��	��%���������E	����������1��	�������	���	���	��������'�	

��3���	��	��%���������	�	3��������	
28.30.91 Дијелови машина за жетву и вршидбу
28.30.92 Дијелови машина за обраду земље
28.30.93 Дијелови осталих машина за пољопривреду
28.30.94 Дијелови машина за мужу и мљекарство
28.30.99 Подуговарачки послови као дио производње машина за пољопривреду и шумарство
!Q�9	 							��3���	��	�(����	������	�	������	��3���	
!Q�9�	 ��3���	��	�(����	������	
!Q�9���	 ;�����	��3���	��	�(����	������	�����%���	�������	�	���1��E	�(�����	������	�	���1��	
28.41.11 Алатне машине за обраду свих врста материјала одвајањем материјала ласером, ултразвуком и 

слично
28.41.12 Машински обрадни центри, машине израђене на начелу стандардних јединица (с једном станицом) 

или трансфер-стројеви с више станица за обраду метала
!Q�9��!	 
�������	�	������	��3���	��	�(����	������	(�3�'��	�	�����'��	
28.41.21 Стругови за обраду метала скидањем честица
28.41.22 Алатне машине за бушење и глодање метала; алатне машине за урезивање и нарезивање навоја, 

д. н.
28.41.23 Алатне машине за чишћење, оштрење, полирање, брушење и остало довршавање метала
28.41.24 Алатне машине за блањање, пиљење, одсијецање и другачије резање метала
!Q�9��0	 .�����	������	��3���	��	�(����	������	
28.41.31 Машине за савијање, пресавијање и поравнање метала
28.41.32 Машине за пробијанје или исјецанје метала
28.41.33 Машине за слободно ковање или ковање у уковању и батови; хидрауличне пресе и пресе за обраду 

метала, д. н.
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D����	 4����	
28.41.34 Алатне машине, д. н., за обраду метала алатима од синтетизованих металних карбида или кермета, 

без скидања честица
!Q�9��9	 -�������	�	������	��	��3���	��	�(����	������	
28.41.40 Дијелови и опрема за машине за обраду метала
!Q�9��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��3���	��	�(����	������	
28.41.99 Подуговарачки послови као дио производње машина за обраду метала
!Q�9R	 .�����	������	��3���	
!Q�9R��	 ;�����	��3���	��	�(����	������&	������	�	���1��$	�����$	����������	
28.49.11 Алатне машине за обраду камена, керамике, бетона и сличних минералних материјала и машине за 

хладну обраду стакла
28.49.12 Алатне машине за обраду дрвета, плута, кости, тврде гуме, тврде пластике и сличних тврдих 

материјала; машине за електронско наношење
!Q�9R�!	 -���1�	�����	
28.49.21 Држачи алата и самоотварајуће главе за нарезивање навоја
28.49.22 Држачи материјала за алатне машине
28.49.23 Раздјелне главе и други посебни додатни уређаји за алатне машине
28.49.24 Дијелови и прибор за алатне машине за обраду дрвета, плута, кости, тврде гуме и сличних тврдих 

материјала
!Q�9R�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	������$	��3���	
28.49.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих алатних машина
!Q�R	 							.�����	��3���	��	����(��	�������	
!Q�R�	 ��3���	��	�����������	
!Q�R���	 ��3���	��	�����������	�	'�$���	��������	
28.91.11 Конвертери, лонци за ливење, калупи за инготе и машине за ливење метала; машине за ваљање 

метала
28.91.12 Дијелови машина за металургију; дијелови машина за ваљање метала
!Q�R��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��3���	��	�����������	
28.91.99 Подуговарачки послови као дио производње машина за металургију
!Q�R!	 ��3���	��	�������&	����������	�	���#����������	
!Q�R!��	 ��3���	��	�������	
28.92.11 Транспортери који раде континуирано, за радове под земљом
28.92.12 Машине за подсијецање угља и стијена, машине за бушење тунела; остале машине за бушење и 

дубинско бушење
!Q�R!�!	 .�����	����$����	��3���	��	��������'�&	�����'�&	������'�&	��������'�&	��(���'�&	(�3�'�	

���	��#�'�	���%�&	��������	���	����	K��%�1����	(��������&	��$���1��	���������1�	
K(�����2	�	�������	��%��2	

28.92.21 Самоходни булдожери и англдозери (разривачи)
28.92.22 Самоходни гредери и нивелирке (равњачи)
28.92.23 Самоходни скрепери (машине за стругање и згртање)
28.92.24 Самоходне машине за набијање и друмски ваљци
28.92.25 Самоходни утоваривачи са чеоно постављеном лопатом
28.92.26 Самоходни механички утоваривачи (багери), ескаватори и утоваривачи с лопатама с надградњом 

која се окреће за 360°, сем утоваривача са чеоно постављеном лопатом
28.92.27 Остали самоходни механички утоваривачи (багери), ескаватори и утоваривачи с лопатама; остале 

самоходне машине за руднике
28.92.28 Рала за булдожере и англдозере
28.92.29 Дампери за употребу ван друмске мреже
!Q�R!�0	 .�����	��3���	��	�����'�	
28.92.30 Остале машине за равнање
!Q�R!�9	 ��3���	��	�������'�&	�%���'�&	����3�'�	�	���1��	�(����	���%�&	������&	����	�	�����$	

���������$	����������	
28.92.40 Машине за сортирање, мљевење, мијешање и сличну обраду земље, камена, руда и других 

минералних материјала
!Q�R!�L	 B�������M�������1���	
28.92.50 Трактори-гусјеничари
!Q�R!�N	 -�������	��3���	��	�������&	����������	�	���#����������	
28.92.61 Дијелови машина за бушење, ископавање, поравнавање; дијелови крана
28.92.62 Дијелови машина за класирање, мљевење и сличну обраду земље, камена и слично
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D����	 4����	
!Q�R!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��3���	��	�������&	����������	�	

���#����������	
28.92.99 Подуговарачки послови као дио производње машина за руднике, каменоломе и грађевинарство
!Q�R0	 ��3���	��	����������	$����&	���	�	������	
!Q�R0��	 ��3���	��	����������	$����&	���	�	������&	���	'�$���$	��������	
28.93.11 Центрифугални сепаратори павлаке
28.93.12 Машине за мљекарство
28.93.13 Машине за мљевење и обраду житарица и сушеног поврћа, д. н.
28.93.14 Машине за производњу вина, јабуковаче, воћних сокова и сличних напитака и пића
28.93.15 Неелектричне пекарске пећи; апарати за кување и гријање, сем за домаћинство
28.93.16 Сушаре пољопривредних производа
28.93.17 Машине, д. н., за индустријску припрему и производњу хране и пића, укључујући масти и уља
28.93.19 Машине и уређаји за припрему и прераду дувана, д. н.
!Q�R0�!	 ��3���	��	1�3�'�&	�������'�	�	�������'�	�����'�&	�����%�	���	��3����	��$�������	

�����	
28.93.20 Машине за чишћење, сортирање и класирање сјемења, зрневља или сушеног махунастог поврћа
!Q�R0�0	 -�������	��3���	��	����������	$����&	���	�	������	
28.93.31 Дијелови машина за индустрију пића
28.93.32 Дијелови машина за индустрију хране
28.93.33 Дијелови машина за индустрију дувана
28.93.34 Дијелови машина за чишћење, сортирање и класирање сјемења, зрневља или сушеног махунастог 

поврћа
!Q�R0�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��3���	��	����������	$����&	���	�	������	
28.93.99 Подуговарачки послови као дио производње машина за индустрију хране, пића и дувана
!Q�R9	 ��3���	��	����������	��������&	�����	�	����	
!Q�R9��	 ��3���	��	��������&	�����'�&	���'�	�	�����'�	��������	
28.94.11 Машине за испредање (екструдирање), извлачење, текстурисање или резање вјештачких влакана; 

машине за припрему текстилних влакана
28.94.12 Текстилне предилице; текстилне машине за дублирање, кончање и намотавање
28.94.13 Машине за ткање
28.94.14 Машине за плетење; машине за плетење прошивањем и сличне машине; тафтинг-машине
28.94.15 Помоћни уређаји за употребу с текстилним машинама; машине за штампање на текстилу
!Q�R9�!	 .�����	��3���	��	��������'�	��������	�	�����&	��%�1����	3����	��3���	
28.94.21 Машине за прање, чишћење, цијеђење, пеглање, пресовање, сушење, намотавање и слично 

текстилне пређе и тканина; машине за довршавање филца
28.94.22 Машине за прање веша; машине за хемијско чишћење; машине за сушење веша, капацитета > 10 кg
28.94.23 Центрифугалне машине за сушење веша
28.94.24 Шиваће машине, сем машина за прошивање књига и шиваћих машина за домаћинство
!Q�R9�0	 ��3���	��	�(����	3���%���$	�	������$	����	���	��	��������'�	�	��������	�(��	�	�����$	

���������	
28.94.30 Машине за обраду штављених и сирових кожа или за производњу и поправак обуће и других 

производа
!Q�R9�9	 D����	��3���	��	����������	
28.94.40 Шиваће машине за домаћинство
!Q�R9�L	 -�������	�	���(��	��3���	��	���'�	�	�����'�&	��3���	��	������	��������'�	��������	�	

�����	��	��3���	��	�(����	����	
28.94.51 Дијелови и прибор машина за предење и ткање
28.94.52 Дијелови машина за осталу производњу текстила и одјеће те машина за обраду коже
!Q�R9�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��3���	��	����������	��������&	�����	�	����	
28.94.99 Подуговарачки послови као дио производње машина за индустрију текстила, одјеће и коже
!Q�RL	 ��3���	��	����������	������	�	�������	
!Q�RL��	 ��3���	��	����������	������	�	�������	��	'�$���	��������	
28.95.11 Машине за индустрију папира и картона, сем њихових дијелова
28.95.12 Дијелови машина за индустрију папира и картона
!Q�RL�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��3���	��	����������	������	�	�������	
28.95.99 Подуговарачки послови као дио производње машина за индустрију папира и картона
!Q�RN	 ��3���	��	��������	�	����	
!Q�RN��	 ��3���&	��	��&	��	�(����	��������	�	����	���	��	������	���������	��	��$	����������	
28.96.10 Машине, д. н., за обраду пластике и гуме или за израду производа од тих материјала
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D����	 4����	
!Q�RN�!	 -�������	��3���&	��	��&	��	�(����	��������	�	����	���	��	������	���������	��	��$	����������	
28.96.20 Дијелови машина, д. н., за обраду пластике и гуме или за израду производа од тих материјала
!Q�RN�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��3���	��	��������	�	����	
28.96.99 Подуговарачки послови као дио производње машина за пластику и гуму
!Q�RR	 .�����	��3���	��	����(��	�������&	��	��	
!Q�RR��	 D���������	�	�'�������1��	��3���	
28.99.11 Књиговезачке машине, укључујући машине за прошивање књига
28.99.12 Машине, апарати и опрема за слагање, припрему и израду штампарских плоча, клишеја
28.99.13 Машине за офсет штампу, сем канцеларијског типа
28.99.14 Остале штампарске машине, сем машина канцеларијског типа
!Q�RR�!	 ��3���	�	�������	�����	����	��	�������	���%�1���	���	��������	��	��������'�	

������������1��$	(������	���	���1�&	������������1��$	���������&	�����������$	
�����������$	����	���	�����$	���������	

28.99.20 Машине и апарати врста које се користе искључиво или углавном за производњу 
полупроводничких блокова или плоча, полупроводничких елемената, електронских интегрисаних 
кола или равних екрана

!Q�RR�0	 ��3���	��	����(��	�������&	��	��	
28.99.31 Сушаре за дрво, папирну масу, папир и картон; сушаре, сем за домаћинство, д. н.
28.99.32 Вртешке, љуљачке, стрељане и остала опрема за сајамску разоноду
28.99.39 Опрема за лансирање авиона; палубни заустављачи авиона и слична опрема; уређаји на земљи за 

обуку летења; машине за посебне намјене, д. н.
!Q�RR�9	 -�������	3���������$	�	�'�������1��$	��������	
28.99.40 Дијелови штампарских и књиговезачких стројева
!Q�RR�L	 -�������	��3���	�	�������	�����	����	��	�������	���%�1���	���	��������	��	��������'�	

������������1��$	(������	���	���1�&	������������1��$	���������&	�����������$	
�����������$	����	���	�����$	������	

28.99.51 Дијелови машина и апарата врсте која се користи искључиво или углавном за производњу 
полупроводничких блокова или плоча, полупроводничких елемената, електронских интегрисаних 
кола или равних екрана

28.99.52 Дијелови осталих машина за посебне намјене
!Q�RR�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	��3���	��3��	�������&	��	��	
28.99.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих машина опште намјене, д. н.
!R															�������	������&	���������	�	�������������	
!R��	 							�������	������	
!R��"	 �������	������	
!R��"��	 ������	�	������3'��	����������'��&	��	�������	������	
29.10.11 Клипни мотор с унутрашњим сагоријевањем на паљење помоћу свјећица, за возила, запремине ≤ 1 

000 cm3

29.10.12 Клипни мотор с унутрашњим сагоријевањем на паљење помоћу свјећица, за возила, запремине > 1 
000 cm3

29.10.13 Клипни мотор с унутрашњим сагоријевањем на паљење помоћу компресије, за возила (дизелски
или полудизелски мотори)

!R��"�!	 �����1��	������	
29.10.21 Путничка возила с клипним мотором с унутрашњим сагоријевањем на паљење помоћу свјећица, 

запремине ≤ 1 500 cm3, нова
29.10.22 Путничка возила с клипним мотором с унутрашњим сагоријевањем на паљење помоћу свјећица, 

запремине > 1 500 cm3, нова
29.10.23 Путничка возила с клипним мотором с унутрашњим сагоријевањем на паљење помоћу компресије 

(дизелски или полудизелски), нова
29.10.24 Остала моторна возила за превоз лица
!R��"�0	 �������	������&	��	������	��3�	��	��%�1����	�"	����	
29.10.30 Моторна возила, за превоз више од укључујући 10 лица
!R��"�9	 �������	������	��	������	��(�	
29.10.41 Возила за превоз робе, с клипним мотором с унутрашњим сагоријевањем на паљење помоћу 

компресије (дизелски или полудизелски), нова
29.10.42 Возила за превоз робе, с клипним мотором с унутрашњим сагоријевањем на паљење помоћу 

свјећица; остала возила за превоз робе, нова
29.10.43 Друмска вучна возила, за полуприколице
29.10.44 Шасије с уграђеним моторима, за моторна возила
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!R��"�L	 �������	������	��	����(��	������(�	
29.10.51 Возила с дизалицом
29.10.52 Возила за вожњу по снијегу, возила за голф и слично, с мотором
29.10.59 Моторна возила за посебну употребу, д. н.
!R��"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�������$	������	
29.10.99 Подуговарачки послови као дио производње моторних возила
!R�!	 							����������	��	�������	������E	���������	�	�������������	
!R�!"	 ����������	��	�������	������E	���������	�	�������������	
!R�!"��	 ����������	��	�������	������	
29.20.10 Каросерије за моторна возила
!R�!"�!	 ���������	�	�������������E	����������	
29.20.21 Контејнери специјално грађени и опремљени за једну или више врста превоза
29.20.22 Приколице и полуприколице за становање и кампирање
29.20.23 Остале приколице и полуприколице
!R�!"�0	 -�������	���������&	�������������	�	�����$	������	����	����	��	��$���1��	�����	
29.20.30 Дијелови приколица, полуприколица и других возила која нису на механички погон
!R�!"�9	 8�����	�������%�'�&	������%�'�&	������'�	�	������	��	����������	��	�������	������	
29.20.40 Услуге преправљања, састављања, опремања и радова на каросерији за моторна возила
!R�!"�L	 8�����	������'�	��������	�	��(����$	����	�����	
29.20.50 Услуге опремања каравана и мобилних камп кућица
!R�!"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	����������	��	�������	������&	���������	�	

�������������	
29.20.99 Подуговарачки послови као дио производње каросерија за моторна возила, приколица и 

полуприколица
!R�0	 							-�������	�	���(��	��	�������	������	
!R�0�	 )������1��	�	���������1��	������	��	�������	������	
!R�0���	 
�����	����1�	��	��%�'�	�	������	������	����1�	��	�������	�������	������&	������	�	

(������	
29.31.10 Сетови водича за паљење и остали сетови водича за друмска моторна возила, авионе и бродове
!R�0��!	 .�����	�������1��	������	��	�������	������	�	'�$���	��������	
29.31.21 Свјећице за паљење; магнети за паљење; динамо-магнети; магнети замашњаци; разводници; свици 

за паљење
29.31.22 Стартери и стартер-генератори за двоструку употребу; остали генератори и опрема
29.31.23 Електрична опрема за расвјету и сигнализацију, брисачи вјетробрана, одлеђивачи и одмагљивачи за 

мотоцикле и моторна возила
!R�0��0	 -�������	������	�������1��	������	��	�������	������	�	���������	
29.31.30 Дијелови остале електричне опреме за моторна возила и мотоцикле
!R�0��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�������1��	�	���������1��	������	��	�������	

������	
29.31.99 Подуговарачки послови као дио производње електричне и електроничке опреме за моторна возила
!R�0!	 .�����	��������	�	���(��	��	�������	������	
!R�0!��	 
����3��	��	�������	������	
29.32.10 Сједишта за моторна возила
!R�0!�!	 
���������	��������&	����������	�����3��	�������	�	��������	�	���(��	����������	
29.32.20 Сигурносни појасеви, сигурносни ваздушни јастуци и дијелови и прибор каросерија
!R�0!�0	 -�������	�	���(��&	��	��&	��	�������	������	
29.32.30 Дијелови и прибор, д. н., за моторна возила
!R�0!�R	 8�����	������%�'�	��������	�	���(���	��	�������	������&	��	��E	������	������%�'�	

���������$	������������	��	�������	������&	������	�����������	�������E	����������1��	
�������	���	���	��������'�	������$	��������	�	���(���	��	�������	������	

29.32.91 Подуговарачке услуге састављања комплетних конструкција за моторна возила
29.32.92 Услуге састављања дијелова и прибора за моторна возила, д. н.
29.32.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих дијелова и прибора за моторна возила
0"															.�����	��������	��������	
0"��	 							�������	�	1����	
0"���	 �������	�	������	�(�����	
0"�����	 *����	(������	
30.11.10 Ратни бродови
0"����!	 �������	�	���1��	������	�(�����&	��	������	�������	�	��(�	
30.11.21 Путнички бродови, излетнички бродови и слични пловни објекти за превоз путника; трајекти свих 
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врста

30.11.22 Танкери за превоз сирове нафте, нафтних производа, хемикалија, укапљеног гаса
30.11.23 Бродови хладњаче, сeм танкера
30.11.24 Бродови за превоз сувог терета
0"����0	 *�(�����	(������	�	������	����������	������	�(�����	
30.11.31 Рибарски бродови; бродови-творнице и остали бродови за прераду и конзервисање рибе
30.11.32 Бродови тегљачи (реморкери) и потискивачи (гурачи)
30.11.33 Пловећа јаружала: бродови свјетионици, плутајуће дизалице; остали пловни објкти
0"����9	 ��������	���	������	���������	��	(�3�'�	�	��������'�	
30.11.40 Плутајуће или фиксне платформе за бушење и производњу
0"����L	 .�����	��������	������������	K��%�1����	������&	���������&	������&	���������	��	

��������'�&	�����1�	�	�����������2	
30.11.50 Остале плутајуће конструкције (укључујући сплави, спремнике, кесоне, платформе за искрцавање, 

плутаче и свјетионике)
0"����R	 8�����	�������'�&	���������&	��������	�	������'�	(������&	��������$	���������	�	

������������E	����������1��	�������	���	���	��������'�	(������	�	��������$	�(������	
30.11.91 Услуге одржавања, поправака, преинака и опремања бродова, плутајућих платформи и 

конструкција
30.11.92 Услуге опремања бродова и плутајућих платформи и конструкција
30.11.99 Подуговарачки послови као дио производње бродова и плутајућих објеката
0"��!	 [����	��	��������	�	��������	1����	
0"��!��	 [����	��	��������	�	��������	1����	
30.12.11 Једрилице (сем на напухавање) за разоноду или спорт, са или без помоћног мотора
30.12.12 Чамци за напухавање за разоноду и спорт
30.12.19 Остали чамци за разоноду и спорт; ронилачки чамци и кануи
0"��!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	1�����	��	��������	�	��������$	1�����	
30.12.99 Подуговарачки послови као дио производње чамаца за разоноду и спортских чамаца
0"�!	 							P�%����1��	����������	�	3�����	������	
0"�!"	 P�%����1��	����������	�	3�����	������	
0"�!"��	 D�����	����������	�	������������	�������	
30.20.11 Шинске локомотиве напајане из електричне мреже
30.20.12 Електричне дизелске локомотиве
30.20.13 Остале шинске локомотиве; локомотивски тендери
0"�!"�!	 
���������	��%����1��	�	����������	�����1��	���	�������	������	�	����&	���	������	��	

�������'�	�	���������'�	
30.20.20 Самокретни жељезнички и трамвајски путнички или теретни вагони и кола, сем возила за 

одржавање и сервисирање
0"�!"�0	 .�����	3�����	������	
30.20.31 Жељезничка или трамвајска возила за одржавање и сервисирање
30.20.32 Жељезнички и трамвајски путнички вагони, несамокретни; пртљажни вагони и остали специјални 

вагони
30.20.33 Жељезнички и трамвајски теретни вагони за превоз робе, несамокретни
0"�!"�9	 -�������	��%����1��$	�	����������$	����������	���	�����$	3�����$	������E	���#���	�	

������	��	�����	��	'�$���	��������E	��$���1��	������	��	��������	���(�����	
30.20.40 Дијелови жељезничких и трамвајских локомотива или других шинских возила; уређаји и опрема за 

пруге те њихови дијелови; механичка опрема за контролу саобраћаја
0"�!"�R	 8�����	�������'�&	���������&	����������	�������	�	������'�	��%����1��$	�	����������$	

����������	�	3�����$	������E	����������1��	�������	���	���	��������'�	��%����1��$	
����������	�	3�����$	������	

30.20.91 Услуге одржавања, поправака, генералног ремонта и опремања жељезничких и трамвајских 
локомотива и шинских возила

30.20.99 Подуговарачки послови као дио производње жељезничких локомотива и шинских возила
0"�0	 							;�����	�	���������	���������	��	������	��������	��������	�	������	
0"�0"	 ;�����	�	���������	���������	��	������	��������	��������	�	������	
0"�0"��	 ������	�	��3���	��	������	�	���������	���������E	���#���	��	���%�	��	�(���	����'�	�	

'�$���	��������	
30.30.11 Ваздухопловни бензински мотори
30.30.12 Турбомлазни и турбопропелерни мотори
30.30.13 Реактивни мотори, сeм турбомлазних
30.30.14 Уређаји на земљи за обуку летења и његови дијелови
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30.30.15 Дијелови ваздухопловних бензинских мотора
30.30.16 Дијелови турбомлазних и турбопропелерних мотора
0"�0"�!	 ������	�	�����3��	(������E	�����3��	���������&	����������	�������	�	������	

�����$������&	(��	���������	������	
30.30.20 Балони и ваздушни бродови; ваздушне једрилице, пилотирани змајеви и остали ваздухоплови, без 

властитог погона
0"�0"�0	  ����������	�	������	
30.30.31 Хеликоптери
30.30.32 Авиони и остали ваздухоплови, властите тежине ≤ 2 000 кg
30.30.33 Авиони и остали ваздухоплови, властите тежине > 2 000 кg до ≤ 15 000 кg
30.30.34 Авиони и остали ваздухоплови, властите тежине > 15 000 кg
0"�0"�9	 
��������	���������	K��%�1����	��������2	�	������	��	�������'�	���������$	���������	
30.30.40 Свемирске летјелице (укључујући сателите) и опрема за лансирање свемирских летјелица
0"�0"�L	 .�����	��������	�����$������	�	���������$	���������	
30.30.50 Остали дијелови ваздухоплова и свемирских летјелица
0"�0"�N	 8�����	�������'�	�	���������	�����$�����	�	������	��	�����$������	
30.30.60 Услуге одржавања и поправака ваздухплова и мотора за ваздухоплове
0"�0"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����$������	�	���������$	���������	��	������$	

��������$	���������	�	������	
30.30.99 Подуговарачки послови као дио производње ваздухоплова и свемирских летјелица те сродних 

превозних средстава и опреме
0"�9	 							=����	(��(���	������	
0"�9"	 =����	(��(���	������	
0"�9"��	 ������������	�������	�	�����	�������	(��(���	������	�	'�$���	��������	
30.40.10 Моторизовани тенкови и друга оклопна борбена возила и њихови дијелови
0"�9"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����$	(��(���$	������	
30.40.99 Подуговарачки послови као дио производње војних борбених возила
0"�R	 							��������	��������&	��	��	
0"�R�	 ���������	
0"�R���	 ���������	�	���������	���������	
30.91.11 Мотоцикли и бицикли с помоћним клипним мотором с унутрашњим сагоријевањем, запремине 

цилиндра ≤ 50 cm3

30.91.12 Мотоцикли и бицикли с помоћним клипним мотором с унутрашњим сагоријевањем, запремине 
цилиндра > 50 cm3

30.91.13 Мотоцикли, д. н.; приколице мотоцикла
0"�R��!	 -�������	�	���(��	���������	�	���������	���������	
30.91.20 Дијелови и прибор мотоцикла и приколица мотоцикла
0"�R��0	 ������	�	������3'��	����������'��&	��	���������	
30.91.31 Клипни мотори с унутрашњим сагоријевањем на паљење помоћу свјећица, за мотоцикле, 

запремине ≤ 1 000 cm3

30.91.32 Клипни мотори с унутрашњим сагоријевањем на паљење помоћу свјећица, за мотоцикле, 
запремине > 1 000 cm3

0"�R��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������	
30.91.99 Подуговарачки послови као дио производње мотоцикла
0"�R!	 �������	�	����������	������	
0"�R!��	 �������	�	�����	���1��	������	(��	������	
30.92.10 Бицикли и друга слична возила без мотора
0"�R!�!	 ?���������	������&	����	'�$���$	��������	�	���(���	
30.92.20 Инвалидска колица, сeм њихових дијелова и прибора
0"�R!�0	 -�������	�	���(��	(�������	�	�����$	���1��$	������&	��������������$	��	��	����������$	

������	
30.92.30 Дијелови и прибор бицикала и других сличних возила, немоторизованих те од инвалидских колица
0"�R!�9	 -��1��	������	�	'�$���	��������	
30.92.40 Дјечја колица и њихови дијелови
0"�R!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	(�������	�	����������$	������	
30.92.99 Подуговарачки послови као дио производње бицикала и инвалидских колица
0"�RR	 .�����	��������	��������&	��	��	
0"�RR��	 .�����	��������	��������&	��	��	
30.99.10 Остала превозна средства, д. н.
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D����	 4����	
0"�RR�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	��������$	���������&	��	��	
30.99.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих превозних средстава, д. н.
0�															4����3���	
0��"	 							4����3���	
0��""	 
������	�	'�$���	��������E	��������	�����3����	
0��""��	 
������	�	'�$���	��������	
31.00.11 Сједишта, углавном с металним оквиром
31.00.12 Сједишта, углавном с дрвеним оквиром
31.00.13 Остала сједишта
31.00.14 Дијелови сједишта
0��""�!	 -�������	�����3����	K���	�����3��2	
31.00.20 Дијелови намјештаја (сем сједишта)
0��""�R	 8�����	��������'�	�������	�	�����3��E	����������1��	�������	���	���	��������'�	

�����3��	�	'�$���$	��������	��	��������	�����3����	
31.00.91 Услуге тапацирања столица и сједишта
31.00.99 Подуговарачки послови као дио производње сједишта и њихових дијелова те дијелова намјештаја
0��"�	 4����3���	��	��������	�	��������	��������	
0��"���	 4����3���	��	��������	�	��������	��������	
31.01.11 Канцеларијски метални намјештај
31.01.12 Канцеларијски дрвени намјештај
31.01.13 Дрвени намјештај за трговине
0��"��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����3����	��	��������	�	��������	��������	
31.01.99 Подуговарачки послови као дио производње намјештаја за пословне и продајне просторе
0��"!	 ��$�'���	�����3���	
0��"!��	 ��$�'���	�����3���	
31.02.10 Кухињски намјештај
0��"!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��$�'����	�����3����	
31.02.99 Подуговарачки послови као дио производње кухињског намјештаја
0��"0	 �������	
0��"0��	 �������	
31.03.11 Носачи мадраца
31.03.12 Мадраци, сeм носача мадраца
0��"0�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�������	
31.03.99 Подуговарачки послови као дио производње мадраца
0��"R	 .�����	�����3���	
0��"R��	 .�����	�����3���	
31.09.11 Метални намјештај, д. н.
31.09.12 Дрвени намјештај за опремање спаваћих соба, соба за дневни боравак и трпезарије
31.09.13 Дрвени намјештај, д. н.
31.09.14 Намјештај од пластике и осталих материјала, (нпр. трске, пруца, бамбуса)
0��"R�R	 8�����	����3���'�	�����	�����3����E	����������1��	�������	���	���	��������'�	�������	

�����3����	
31.09.91 Услуге довршавања новог намјештаја (сем тапацирања столица и сједишта)
31.09.99 Подуговарачки послови као дио производње осталог намјештаја
0!															.�����	�����#���1��	����������	
0!��	 							4����&	���������	������	K(���������2	�	������	���������	
0!���	 ������	�����	
0!�����	 ������	�����	
32.11.10 Ковани новци
0!����R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�������	�����	
32.11.99 Подуговарачки послови као дио производње кованог новца
0!��!	 4����	�	������	���������	
0!��!��	 4����	�	������	���������	
32.12.11 Култивирани бисери, драго и полудраго камење, укључујући и индустријско и реконструирано, 

обрађено, али немонтирано
32.12.12 Индустријски дијаманти, обрађени; прашина и прах од природнога, индустријскога драгог и 

полудрагог камења
32.12.13 Драгуљарски предмети и њихови дијелови; златарски и сребрни предмети и њихови дијелови
32.12.14 Остали производи од племенитих метала; производи од природних или култивираних бисера, 

драгог и полудрагог камења
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D����	 4����	
0!��!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������	�	������$	���������	
32.12.99 Подуговарачки послови као дио производње накита и сродних производа
0!��0	 ?��������	������	K(���������2	�	������	���������	
0!��0��	 ?��������	������	K(���������2	�	������	���������	
32.13.10 Имитација накита (бижутерија) и сродни производи
0!��0�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������	������	K(���������2	�	������$	

���������	
32.13.99 Подуговарачки послови као дио производње имитација накита (бижутерије) и сродних производа
0!�!	 							����1��	�����������	
0!�!"	 ����1��	�����������	
0!�!"��	 �������&	����%�	�	�����	��1���	�	����1��	�����������&	�����������E	���������&	���1��	

��%�3��E	��$������	��	����1��	������	
32.20.11 Клавири и други клавијатурни жичани музички инструменти
32.20.12 Остали жичани музички инструменти
32.20.13 Оргуље с клавијатуром, хармонији и слични инструменти; хармоника и слични инструменти; усна 

хармоника; дувачки инструменти
32.20.14 Музички и клавијатурни инструменти код којих се звук производи или појачава електрично
32.20.15 Остали музички инструменти
32.20.16 Метрономи, звучне виљушке и пиштаљке за давање висине тона; механизми за музичке кутије; 

жице за музичке инструменте
0!�!"�!	 -�������	�	���(��	����1��$	������������	
32.20.20 Дијелови и прибор музичких инструмената
0!�!"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	����1��$	������������	
32.20.99 Подуговарачки послови као дио производње музичких инструмената
0!�0	 							
�������	������	
0!�0"	 
�������	������	
0!�0"��	 
�������	������	
32.30.11 Скије за снијег и остала скијашка опрема, осим обуће за снијег; клизаљке за лед и котураљке; 

њихови дијелови
32.30.12 Обућа за скијање
32.30.13 Скије за воду, даске за сурфање, даске за једрење и остала опрема за спортове на води
32.30.14 Прибор и опрема за гимнастику, фитнес-центре и атлетику
32.30.15 Остали прибор и опрема за спорт и игре на отвореном простору; базени за пливање и веслање
32.30.16 Рибарски штапови и остали прибор за риболов; прибор за лов и риболов, д. н.
0!�0"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��������	������	
32.30.99 Подуговарачки послови као дио производње спортске опреме
0!�9	 							?���	�	����1��	
0!�9"	 ?���	�	����1��	
0!�9"��	 <����	�	%������	�����E	����1��	�	�(����	������'�	���	�����$	��%�����$	(��E	'�$���	

��������	
32.40.11 Лутке, само с људским ликом
32.40.12 Играчке у облику животиња или других нељудских бића; њихови дијелови
32.40.13 Дијелови и прибор за лутке с људским ликом
0!�9"�!	 =�����	����1��	�	'�$��	���(��E	������	���'���	������&	������������	�	����1��	��	

������%�'�	
32.40.20 Возови играчке и њихов прибор; остали смањени модели, конструкције и играчке за састављање
0!�9"�0	 .�����	����1��&	��%�1����	����1��	����1��	�����������	
32.40.31 Дјечје играчке с точковима за јахање и вожњу; колица за лутке
32.40.32 Слагалице
32.40.39 Игре и играчке, д. н.
0!�9"�9	 .�����	����1��	
32.40.41 Играће карте
32.40.42 Производи за билијар, лунапарк, столне и собне игре; остале игре на аутоматима с убаченим 

кованим новцем или жетоном
0!�9"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����	�	����1���	
32.40.99 Подуговарачки послови као дио производње игара и играчака
0!�L	 							����������	�	���������3��	�����������	�	���(��	
0!�L"	 ����������	�	���������3��	�����������	�	���(��	
0!�L"��	 ����������&	$����3��	�	���������3��	�����������	�	���(��	
32.50.11 Инструменти и апарати за зубарску употребу
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D����	 4����	
32.50.12 Медицински, хируршки и лабораторијски стерилизатори
32.50.13 Ињекције, игле, катетери, каниле и слично; окулистички и остали инструменти и апарати, д. н.
0!�L"�!	 B����������	�����������	�	�������E	���(��&	���������	�	����������	��������	
32.50.21 Терапеутски инструменти и апарати; респираторни
32.50.22 Вјештачки зглобови; ортопедска помагала; вјештачки зуби; зубне протезе; вјештачки дијелови 

тијела, д. н.
32.50.23 Дијелови и прибор протетских и ортопедских помагала
0!�L"�0	 ����������&	$����3��&	��(�����	�	������������	�����3���E	(����1��	�	���1��	�������	��	

'�$���	��������	
32.50.30 Медицински, хируршки, зубарски и ветеринарски намјештај; бријачке и сличне столице те њихови 

дијелови
0!�L"�9	 4��1���&	��1���	�	'�$���	��������	
32.50.41 Контактна сочива; сочива за наочале од свих врста материјала
32.50.42 Наочале, сунчане наочале и слично, корективне, заштитне или друге
32.50.43 Оквири и носачи оквира за наочале, сунчане наочале и слично
32.50.44 Дијелови оквира и носача за наочале, сунчане наочале и слично
0!�L"�L	 .�����	���������	��	����������	�	$����3��	������(�	
32.50.50 Остали производи за медицинску и хируршку употребу
0!�L"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	����������	�	$����3��	������	�	����������$	

��������	
32.50.99 Подуговарачки послови као дио производње медицинске и хируршке опреме и ортопедских 

помагала
0!�R	 							�����#���	���������&	��	��	
0!�R�	 �����	�	1����	
0!�R���	 �����	�	1����	
32.91.11 Метле и четке за чишћење у домаћинству
32.91.12 Четкице за зубе, четке за косу и др. тоалетне четке за личну употребу; сликарске и писаће четкице и 

кистови, четке за козметику
32.91.19 Остале четке, д. н.
0!�R��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����	�	1�����	
32.91.99 Подуговарачки послови као дио производње метли и четака
0!�RR	 .�����	�����#���1��	���������&	��	��	
0!�RR��	 7�3�����	�������1�	��	�����E	������	�	$�������	������&	���1���	��	����'�&	��������&	

��1���	���	����������E	�����	��	�����	��3���&	�����1��	��	��1���	��	�����	
32.99.11 Заштитни покривачи и остали заштитни производи
32.99.12 Хемијске оловке; фломастери и остали маркери и фломастери с врхом од пуста; патент-оловке
32.99.13 Пера за копирање цртежа; наливпера, стилограф-пера и остала пера
32.99.14 Сетови за писаћи прибор, држачи пера, држачи за оловке и слична држачи; њихови дијелови
32.99.15 Оловке, писаљке, крејони, мине, угаљ за цртање, креде за писање, цртање и кројачке креде
32.99.16 Плоче и плочице за писање; датумари, печати и нумератори и слично; траке за писаће машине или 

сличне траке; јастучићи за печате на тинту
0!�RR�!	 ��3�(����E	3������	��	3��'�E	������E	������	��	������E	��������	�������1�E	'�$���	

��������	
32.99.21 Кишобрани и сунцобрани; штапови за шетњу, штапови за сједење, бицеви, палице за јахаче и 

слично
32.99.22 Дијелови, украси и прибор кишобрана, сунцобрана, штапова за шетњу, штапова за сједење, бицева, 

палица за јахаче и слично
32.99.23 Копче (друкери), нитне и слично те њихови дијелови; дугмад; патентни затварачи
32.99.24 Калупи за дугмад и остали дијелови дугмади; недовршена дугмад; дијелови патентних затварача
0!�RR�0	 ���������	��	%�����	�	������'���	�����E	���1��	���������	��	���������$	����������	
32.99.30 Производи од људске и животињске длаке; слични производи од текстилних материјала
0!�RR�9	 8��%�1�&	����	�	'�$���	��������E	���������	��	����%���$	����������E	����%���	�	��������	

������	��	��'�'�	���%�1�	
32.99.41 Упаљачи за цигарете и други упаљачи; луле и држачи цигара и цигарета те њихови дијелови, 

комади дрва за производњу лула
32.99.42 Дијелови упаљача; легуре за паљење; производи од запаљивих материјала
32.99.43 Укапљена и гасовита горива за пуњење упаљача у посудама запремине ≤ 300 cm3

0!�RR�L	 .�����	���������&	��	��	
32.99.51 Празнички, карневалски и други производи за забаву, укључујући за мађионичарска помагала
32.99.52 Чешљеви, копче за косу и слично; укоснице; игле за виклере за косу; прскалице за мирисе, њихови 
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D����	 4����	
уређаји и главе; јастучићи за пудере

32.99.53 Инструменти, апарати и модели дизајнирани за презентацијску употребу
32.99.54 Свијеће, воштанице и слично
32.99.55 вјештачко цвијеће, лишће, воће и њихови дијелови
32.99.59 Остали разноврсни производи, д. н.
0!�RR�N	 8�����	���������'�	
32.99.60 Услуге препарирања
0!�RR�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	�����#���$	���������&	��	��	
32.99.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих прерађених производа, д. н.
00															8�����	��������	�	���������'�	��3���	�	������	
00��	 							8�����	��������	���������	��	������&	��3���	�	������	
00���	 8�����	��������	���������	��	������	
00�����	 8�����	��������	�	�������'�	���������	��	������	
33.11.11 Услуге поправке и одржавања грађевинских структура од метала
33.11.12 Услуге поправке и одржавања цистерни, резервоара и контејнера од метала
33.11.13 Услуге поправке и одржавања парних котлова, сем котлова за централно гријање топлом водом
33.11.14 Услуге поправке и одржавања оружја и стрељива
33.11.19 Услуге поправке и одржавања осталих производа од метала
00��!	 8�����	��������	��3���	
00��!��	 8�����	��������	�	�������'�	��3���	��	��3��	�������	
33.12.11 Услуге поправке и одржавања мотора и турбина, сем мотора за ваздухоплове и моторна возила
33.12.12 Услуге поправке и одржавања уређаја за цјевоводе, осталих црпки, компресора, славина и вентила
33.12.13 Услуге поправке и одржавања лежајева, преносника и погонских елемената
33.12.14 Услуге одржавања и поправке индустријских пећи и пламеника
33.12.15 Услуге одржавања и поправке уређаја за дизање и преношење
33.12.16 Услуге поправке и одржавања канцеларијских машина и опреме (сем рачунара и периферне 

опреме)
33.12.17 Производња преносног механизираног ручног алата
33.12.18 Услуге одржавања и поправке некућанске расхладне и вентилацијске опреме
33.12.19 Услуге одржавања и поправке осталих машина за опште намјене, д. н.
00��!�!	 8�����	��������	�	�������'�	��3���	��	����(��	�������	
33.12.21 Услуге поправке и одржавања машина за пољопривреду и шумарство
33.12.22 Услуге поправке и одржавања машина за обраду метала и алатних машина
33.12.23 Услуге поправке и одржавања машина за металургију
33.12.24 Услуге поправке и одржавања машина за руднике, каменоломе и грађевинарство
33.12.25 Услуге поправке и одржавања машина за индустрију хране, пића и дувана
33.12.26 Услуге поправке и одржавања машина за индустрију текстила, одјеће и коже
33.12.27 Услуге поправке и одржавања машина за индустрију папира и картона
33.12.28 Услуге поправке и одржавања машина за пластику и гуму
33.12.29 Услуге поправке и одржавања за остале машине за посебне намјене
00��0	 8�����	��������	���������1��	�	����1��	������	
00��0��	 8�����	��������	�	�������'�	���������1��	�	����1��	������	
33.13.11 Услуге одржавања и поправке инструмената и апарата за мјерење, контролу, тестирање, навигацију
33.13.12 Услуге поправке и одржавања опреме за ирадијацију, електромедицинске и електротерапеутске 

опреме
33.13.13 Услуге поправке и одржавања професионалних оптичких инструмената и фотографске опреме
33.13.19 Услуге поправке и одржавања остале професионалне електроничке опреме
00��9	 8�����	��������	�������1��	������	
00��9��	 8�����	��������	�	�������'�	�������1��	������	
33.14.11 Услуге поправке и одржавања електромотора, генератора, трансформатора и опреме за 

дистрибуцију и контролу електричне енергије
33.14.19 Услуге поправке и одржавања остале професионалне електричне опреме
00��L	 8�����	��������	�	�������'�	(������	�	1�����	
00��L��	 8�����	��������	�	�������'�	(������	�	1�����	
33.15.10 Услуге поправке и одржавања бродова и чамаца
00��N	 8�����	��������	�	�������'�	�����$������	�	���������$	���������	
00��N��	 8�����	��������	�	�������'�	�����$������	�	���������$	���������	
33.16.10 Услуге поправке и одржавања ваздухоплова и свемирских летјелица
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D����	 4����	
00��O	 8�����	��������	�	�������'�	������$	��������$	���������	
00��O��	 8�����	��������	�	�������'�	������$	��������$	���������	
33.17.11 Услуге поправке и одржавања жељезничких локомотива и шинских возила
33.17.19 Услуге поправке и одржавања осталих превозних средстава, д. н.
00��R	 8�����	��������	������	������	
00��R��	 8�����	��������	������	������	
33.19.10 Услуге поправке остале опреме
00�!	 							8�����	���������'�	������������$	��3���	�	������	
00�!"	 8�����	���������'�	������������$	��3���	�	������	
00�!"��	 8�����	���������'�	���������	��	������&	���	��3���	�	������	
33.20.11 Услуге инсталирања парних котлова, сем котлова за централно гријање топлом водом, укључујући 

инсталирање цијевних система у индустријским погонима
33.20.12 Услуге инсталирања осталих производа од метала, сем машина и опреме
00�!"�!	 8�����	���������'�	��3���	��	��3��	�������	
33.20.21 Услуге инсталирања канцеларијских и књиговодствених машина
33.20.29 Услуге инсталирања осталих машина за опште намјене
00�!"�0	 8�����	���������'�	��3���	��	����(��	�������	
33.20.31 Услуге инсталирања индустријских машина и опреме за пољопривреду
33.20.32 Услуге инсталирања машина за обраду метала
33.20.33 Услуге инсталирања индустријских машина и опреме за металургију
33.20.34 Услуге инсталирања индустријских машина и опреме за руднике
33.20.35 Услуге инсталирања индустријских машина и опреме за индустрију хране, пића и дувана
33.20.36 Услуге инсталирања индустријских машина и опреме за индустрију текстила, одјеће и коже
33.20.37 Услуге инсталирања индустријских машина и опреме за индустрију папира и картона
33.20.38 Услуге инсталирања индустријских машина и опреме за производњу пластике и гуме
33.20.39 Услуге инсталирања осталих машина за посебну намјену
00�!"�9	 8�����	���������'�	���������1��	�	����1��	������	
33.20.41 Услуге инсталирања професионалних медицинских машина и прецизних оптичких инструмената
33.20.42 Услуге инсталирања професионалне електроничке опреме
00�!"�L	 8�����	���������'�	�������1��	������	
33.20.50 Услуге инсталирања електричне опреме
00�!"�N	 8�����	���������'�	������	��	��������	������������$	�������	
33.20.60 Услуге инсталирања опреме за контролу индустријских процеса
00�!"�O	 8�����	���������'�	������$	���������&	��	��	
33.20.70 Услуге инсталирања осталих производа, д. н.
H	 �*.?7=.-?	?	
4;�-?:)=;@)	)<)�B*?[4.�	)4)*5?:.�&	5;
.�&	

�;*.�	?	�<?�;B?7;b?:;	
0L															)������1��	��������&	���&	����	�	�������������	
0L��	 							8�����	��������'�&	�������	�	������(�����	�������1��	��������	
0L���	 )������1��	��������	
0L�����	 )������1��	��������	
35.11.10 Електрична енергија
0L��!	 8�����	�������	�������1��	��������	
0L��!��	 8�����	�������	�������1��	��������	
35.12.10 Услуге преноса електричне енергије
0L��0	 8�����	������(�����	�������1��	��������	
0L��0��	 8�����	������(�����	�������1��	��������	
35.13.10 Услуге дистрибуције електричне енергије
0L��9	 8�����	��������	�������1���	���������	
0L��9��	 8�����	��������	�������1���	���������	
35.14.10 Услуге трговине електричном енергијом
0L�!	 							�����������	���E	������(�����	��������$	������	������(�������	������	
0L�!�	 �����������	���	
0L�!���	 5��	��	�������	��%�&	������	���&	������������	���	�	���1��	������&	���	������$	������	
35.21.10 Гас од каменог угља, водени гас, генераторски гас и слични гасови, сем нафтних гасова
0L�!!	 8�����	������(�����	��������$	������	������(�������	������	
0L�!!��	 8�����	������(�����	��������$	������	������(�������	������	
35.22.10 Услуге дистрибуције гасовитих горива дистрибутивном мрежом
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D����	 4����	
0L�!0	 8�����	��������	�����	������(�������	������	
0L�!0��	 8�����	��������	�����	������(�������	������	
35.23.10 Услуге трговине гасом дистрибутивном мрежом
0L�0	 							8�����	���(������'�	�����	�	��������������	
0L�0"	 8�����	���(������'�	�����	�	��������������	
0L�0"��	 ����	�	�����	����E	������	���(������'�	�����	�	������	�����	
35.30.11 Пара и топла вода
35.30.12 Услуге снабдијевања паром и топлом водом дистрибутивном мрежом
0L�0"�!	 <��E	������	���(������'�	$������	�����$��	�	$������	�����	
35.30.21 Лед, укључујући лед за хлађење (тј. не за прехрану)
35.30.22 Услуге снабдијевања хладним ваздухом и хладном водом
+	 
4;�-?:)=;@)	=.-.�E	8�<;@;@)	.B�;-4? 	=.-;&	

8�*;=C;@)	.B�;-.�	B)	8
<85)	
;4;b?:)	.�.<?4)	
0N															��������	����E	������	���1�3���'�	�	���(������'�	�����	
0N�"	 							��������	����E	������	���1�3���'�	�	���(������'�	�����	
0N�""	 ��������	����E	������	���1�3���'T	�	���(������'�	�����	
0N�""��	 ��������	����	
36.00.11 Питка вода
36.00.12 Непитка вода
0N�""�!	 8�����	���1�3���'�	�	������(�����	����	������(�������	������	
36.00.20 Услуге прочишћавање и дистрибуције воде дистрибутивном мрежом
0N�""�0	 8�����	��������	�����	������(�������	������	
36.00.30 Услуге трговине водом дистрибутивном мрежом
0O															8�����	����'�'�	�������$	����E	��������������	(����	
0O�"	 							8�����	����'�'T	�������$	����E	��������������	(����	
0O�""	 8�����	����'�'T	�������$	����E	��������������	(����	
0O�""��	 8�����	����'�'T	�������$	����	
37.00.11 Услуге уклањања и обраде отпадних вода
37.00.12 Услуге пражњењa и чишћења септичких јама и танкова
0O�""�!	 ��������������	(����	
37.00.20 Канализацијско блато
0Q															8�����	����%�'�	������&	�(����	�	�(��'���'�	������E	������	���������	����������	
0Q��	 							.����E	������	����%�'�	������	
0Q���	 4�������	�����E	������	����%�'�	���������	������	
0Q�����	 8�����	����%�'�	���������	�����������	������	
38.11.11 Услуге скупљања неопасног рециклажног отпада, комуналног
38.11.19 Услуге скупљања неопасног рециклажног отпада, осталог
0Q����!	 8�����	����%�'�	���������	�������������	������	
38.11.21 Услуге скупљања неопасног нерециклажног отпада, комуналног
38.11.29 Услуге скупљања неопасног нерециклажног отпада, осталог
0Q����0	 ������%���	������������	��������	�����	
38.11.31 Нерециклажни неопасни отпад, комунални
38.11.39 Нерециклажни неопасни отпад, остали
0Q����9	 .������&	��	���������'�	
38.11.41 Бродови и остали пловећи објекти, за резање
38.11.49 Олупине, сем бродова и пловећих објеката, за демонтирање
0Q����L	 .�����	������%��	����������	��������	�����	
38.11.51 Стаклени отпад
38.11.52 Папирни и картонски отпад
38.11.53 Употребљене пнеуматске гуме
38.11.54 Остали отпад од гуме
38.11.55 Пластични отпад
38.11.56 Текстилни отпад
38.11.57 Кожни отпад
38.11.58 Неопасан метални отпад
38.11.59 Остали неопасан рециклажни отпад, д. н.
0Q����N	 8�����	������	���������	������	
38.11.61 Услуге одвоза неопасног рециклажног отпада
38.11.69 Услуге одвоза неопасног осталог отпада
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D����	 4����	
0Q��!	 .�����	�����E	������	����%�'�	�������	������	
0Q��!��	 8�����	����%�'�	�������	������	
38.12.11 Услуге скупљања опасног медицинског и осталог опасног биолошког отпада
38.12.12 Услуге скупљања осталог опасног индустријског отпада
38.12.13 Услуге скупљања опасног комуналног отпада
0Q��!�!	 ������%��	������	�����	
38.12.21 Искориштени гориви елементи нуклеарног реактора
38.12.22 Фармацеутски отпад
38.12.23 Остали медицински опасни отпад
38.12.24 Опасни хемијски отпад
38.12.25 Отпадна уља
38.12.26 Опасни метални отпад
38.12.27 Остаци и отпаци примарних станица, батерије и електрични акумулатори
38.12.29 Остали опасни отпад
0Q��!�0	 8�����	������	�������	������	
38.12.30 Услуге одвоза опасног отпада
0Q�!	 							8�����	�(����	�	�(��'���'�	�������	
0Q�!�	 8�����	�(����	�	�(��'���'�	���������	������	
0Q�!���	 8�����	�(����	���������	������	��	����1��	�(��'���'�	
38.21.10 Услуге обраде неопасног отпада за коначно збрињавање
0Q�!��!	 8�����	�(��'���'�	���������	������	
38.21.21 Услуге санитарног одлагања отпада
38.21.22 Услуге осталих одлагалишта отпада
38.21.23 Услуге спаљивања и сагоријевања неопасног отпада
38.21.29 Остале услуге одлагања неопасног отпада
0Q�!��0	 .������	��������	�������	
38.21.30 Отпадна органска отапала
0Q�!��9	 �����	�	�����	������	��	���%����	������	
38.21.40 Пепео и други остаци спаљеног отпада
0Q�!!	 8�����	�(����	�	�(��'���'�	�������	�������	
0Q�!!��	 8�����	�(����	�������������	�	�������	�������	������	
38.22.11 Услуге обраде радиоактивног отпада
38.22.19 Услуге обраде осталог опасног отпада
0Q�!!�!	 8�����	�(��'���'�	�������������	�	������	�������	������	
38.22.21 Услуге збрињавања радиоактивног отпада
38.22.29 Услуге збрињавања осталог опасног отпада
0Q�0	 							8�����	���������	��������	�����������E	����������	��������	
0Q�0�	 8�����	������%�'�	�������	
0Q�0���	 8�����	������%�'�	�������	
38.31.11 Услуге резања бродова
38.31.12 Услуге растављања, сем бродова и пловећих конструкција
0Q�0!	 8�����	���������	����(��	����������	��������	����������E	����������	��������	
0Q�0!��	 8�����	���������	����(��	����������	��������	����������	
38.32.11 Услуге рециклаже посебно издвојеног металног отпадног материјала
38.32.12 Услуге рециклаже разврстаног неметалног отпадног материјала
0Q�0!�!	 
���������	��������	��	������	
38.32.21 Секундарне сировине од племенитих метала
38.32.22 Секундарне сировине од гвожђа и челика
38.32.23 Секундарне сировине од бакра и његових легура
38.32.24 Секундарне сировине од никла и његових легура
38.32.25 Секундарне сировине од алуминијума и његових легура
38.32.29 Секундарне сировине осталих метала
0Q�0!�0	 
���������	��������	��	��������	
38.32.31 Рециклирана сировина од стакла
38.32.32 Рециклирана сировина од папира и картона
38.32.33 Рециклирана сировина од пластике
38.32.34 Рециклирана сировина од гуме
38.32.35 Рециклирана сировина од текстила
38.32.39 Рециклирана сировина од осталих материјала
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D����	 4����	
0R	 							8�����	��������	�������	��	������	������	�����%�'�	�������	
0R�"	 							8�����	��������	�������	��	������	������	�����%�'�	�������	
0R�""	 8�����	��������	�������	��	������	������	�����%�'�	�������	
0R�""��	 8�����	��������	�	1�3�'�	�������	
39.00.11 Услуге санације и чишћење околине, земљишта и подземних вода
39.00.12 Услуге санације и чишћење околине, површинских вода
39.00.13 Услуге санације и чишћење околине, ваздуха
39.00.14 Услуге санације зграда
0R�""�!	 .�����	������	��������	�������	�	����(��	������	��������	���1�3�'�	
39.00.21 Услуге контаминирања онечишћења локације поступцима контроле и надзора и остале услуге 

санације онечишћења локације
39.00.22 Остале услуге санације околине
39.00.23 Остале посебне услуге контроле онечишћења
I	 5*;A)=?4;*
B=.	?	5*;A)=?4
�?	*;-.=?	
9�															5��#�����	����������'�	�	���#�������	������	��	������'�	���#�����																										
																			����������'�	
9��"	 							5��#�����	����������'�	�	���#�������	������	��	������'�	���#�����	����������'�	
9��""	 5��#�����	����������'�	�	���#�������	������	��	������'�	���#�����	����������'�	
9��""��	 
���(���	������	
41.00.10 Стамбене зграде
9��""�!	 4�����(���	������	
41.00.20 Нестамбене зграде
9��""�0	 5��#�������	������	��	������'�	����(���$	������	K��������'�&	������'�&	��������	�	

�(���%�'�2	
41.00.30 Грађевински радови на изградњи стамбених зграда (новоградња, доградња, преинаке и обнављање)
9��""�9	 5��#�������	������	��	������'�	������(���$	������	K��������'�&	��������'�&	��������	�	

�(���%�'�2	
41.00.40 Грађевински радови на изградњи нестамбених зграда (новоградња, надоградња, преинаке и 

обнављање)
9!															5��#�����	���������'�	�	���#�������	������	��	������'�	���#�����	���������'�	
9!��	 							-������	�	��%����1��	�����E	���#�������	������	��	������'�	�������	�	��%����1��$									
	 							�����	
9!���	 -������	�	����������E	���#�������	������	��	������'�	�������	�	����������	
9!�����	 ;���������&	�������	&	�����	�	������	���(��������	���	���3�1��	������	�	������3��	��	

�����������	
42.11.10 Аутопутеви, друмови , улице и остале саобраћајнице или пјешачки путеви и узлетишта на 

аеродромима
9!����!	 5��#�������	������	��	������'�	��������&	�������&	�����	�	������$	���(��������	���	

���3�1��$	���\��	�	������3��	��	�����������	
42.11.20 Грађевински радови на изградњи аутопута, друмова, улица и осталих саобраћајница или пјешачких 

путева и узлетишта на аеродромима
9!��!	 P�%����1��	�����	�	��������	��%������E	���#�������	������	��	������'�	��%����1��$	

�����	�	��������$	��%������	
9!��!��	 P�%����1��	�����	�	��������	��%������	
42.12.10 Жељезницке пруге и подземне жељезнице
9!��!�!	 ?�����'�	��%����1��	�����	�	��������	��%������	
42.12.20 Грађевински радови на изградњи жељезничких пруга и подземне жељезнице
9!��0	 �������	�	������E	���#�������	������	��	������'�	�������	�	������	
9!��0��	 �������	�	������	
42.13.10 Мостови и тунели
9!��0�!	 5��#�������	������	��	������'�	�������	�	������	
42.13.20 Грађевински радови на изградњи мостова и тунела
9!�!	 							b��������&	��������������	�	����������	������	��	���#�������	������	��	������'�		 							
	 							���������&	��������������$	�	����������$	������	
9!�!�	 b��������	��	��1�����	�	������	��	���#�������	������	��	������'�	���������	��	��1�����	�	

������	
9!�!���	 b��������	��	��1�����	�	������	
42.21.11 Магистрални цјевоводи за течности и гасове
42.21.12 Локални цјевоводи за течности и гасове
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42.21.13 Системи за наводњавање (канали); постројења за хемијску обраду воде и за прочишћавање 

отпадних вода, пумпне станице
9!�!��!	 5��#�������	������	��	������'�	���������	��	��1�����	�	������	
42.21.21 Грађевински радови на изградњи магистралних цјевовода
42.21.22 Грађевински радови на изградњи локалних цјевовода, укључујући помоћне радове
42.21.23 Грађевински радови на изградњи система за наводњавање (канала), станица за обраду воде и за 

прочишћавање отпадних вода и пумпних станица
42.21.24 Радови на бушењу водоцрпилишта и ископавању септичких јама
9!�!!	 )����������������	�	��������������	������	��	���#�������	������	��	������'�	

�����������������$	�	������������������$	������	
9!�!!��	 )����������������	�	������������������	������	
42.22.11 Магистрални електроенергетски и комуникацијски водови
42.22.12 Локални електроенергетски и комуникацијски водови
42.22.13 Електране
9!�!!�!	 5��#�������	������	��	������'�	�����������������$	�	������������������$	������	
42.22.21 Грађевински радови на изградњи магистралних електроенергетских и комуникацијских водова
42.22.22 Грађевински радови на изградњи локалних електроенергетских и комуникацијских водова
42.22.23 Грађевински радови на изградњи електрана
9!�R	 							.�����	���#�����	���������'�	�	���#�������	������	��	������'�	������$	���#�����		 							
	 							���������'�	
9!�R�	 =����	���#�����E	���#�������	������	��	������'�	�����$	���#�����	
9!�R���	 ��������3��&	(����&	������	�	������	$������$���1��	���#�����	
42.91.10 Луке, пристаништа, бране, устави и сродне хидромеханичке грађевине
9!�R��!	 5��#�������	������	��	������'�	����&	��������3��&	(����&	������	�	������$	

$������$���1��$	���#�����	
42.91.20 Грађевински радови на изградњи лука, пристаништа, брана, устава и сродних хидромеханичких 

грађевина
9!�RR	 .�����	���#�����	���������'�	�	���#�������	������	��	������'�	������$	���#�����	

���������'�&	��	��	
9!�RR��	 .�����	���#�����	���������'�	
42.99.11 Грађевине за рударство и прерађивачку индустрију
42.99.12 Грађевине за спорт и рекреацију на отвореном
42.99.19 Остале грађевине нискоградње, д. н.
9!�RR�!	 5��#�������	������	��	������'�	������$	���#�����	���������'�	
42.99.21 Грађевински радови на изградњи грађевина за рударство и прерађивачку индустрију
42.99.22 Грађевински радови на изградњи стадиона и спортских терена за спортове на отвореном
42.99.29 Грађевински радови на изградњи осталих грађевина нискоградње, д. н.
90															
��������������	���#�������	������	
90��	 							*�����	��	����'�'�	���#�����	�	���������	������	��	�������3��	
90���	 *�����	��	����'�'�	���#�����	
90�����	 *�����	��	����'�'�	���#�����	
43.11.10 Радови на уклањању грађевина
90��!	 ���������	������	��	�������3��	
90��!��	 ���������	������	��	�������3��	
43.12.11 Припремни радови на градилишту
43.12.12 Радови на ископавању и уклањању земље
90��0	 *�����	��	��������	(�3�'�	�	�������'�	������	��	����'�	
90��0��	 *�����	��	��������	(�3�'�	�	�������'�	������	��	����'�	
43.13.10 Радови на покусном бушењу и сондирању терена за градњу
90�!	 							)�������������������	������&	������	��	������%�'�	���������$	�����������	�	������									
	 							���#�������	�������������	������	
90�!�	 )�������������������	������	
90�!���	 )�������������������	������	
43.21.10 Електроинсталацијски радови
90�!!	 *�����	��	������%�'�	���������$	�����������&	�����������	��	�����'�	�	���������������$	

���#���	
90�!!��	 *�����	��	������%�'�	���������$	�	��������������$	K�������$2	�����������&	�����������	

��	�����'�&	�������������	������	�	���������������$	���#���	
43.22.11 Радови на постављању водоводних и канализацијских (одводних) инсталација
43.22.12 Радови на постављању инсталација за гријање, вентилацијске опреме и климатизацијских уређаја
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90�!!�!	 *�����	��	������%�'�	�����$	�����������	
43.22.20 Радови на постављању гасних инсталација
90�!R	 .�����	���#�������	�������������	������	
90�!R��	 .�����	���#�������	�������������	������	
43.29.11 Изолацијски радови
43.29.12 Радови на постављању ограда и решетки
43.29.19 Остали инсталацијски радови, д. н.
90�0	 							7���3��	���#�������	������	
90�0�	 a������	�	3����������	������	
90�0���	 a������	�	3����������	������	
43.31.10 Фасадни и штукатурски радови
90�0!	 *�����	��	�����'�	���������	
90�0!��	 *�����	��	�����'�	���������	
43.32.10 Радови на уградњи столарије
90�00	 *�����	��	������%�'�	�����$	�	�����$	�(����	
90�00��	 *�����	��	������%�'�	�����$	�	�����$	���1���	
43.33.10 Радови на постављању подних и зидних плочица
90�00�!	 *�����	��	������%�'�	������$	�����$	�	�����$	�(����	�	������	
43.33.21 Радови на постављању подних и зидних облога од тераца, мрамора, гранита и шкриљевца
43.33.29 Радови на постављању осталих подних и зидних облога и тапета
90�09	 ����'�	�	����������	������	
90�09��	 ����'�	
43.34.10 Бојење
90�09�!	 
���������	������	
43.34.20 Стакларски радови
90�0R	 .�����	����3��	���#�������	������	
90�0R��	 .�����	����3��	���#�������	������	
43.39.11 Радови на постављању металних украсних елемената
43.39.19 Остали завршни грађевински радови, д. н.
90�R	 							.�����	���������������	���#�������	������	
90�R�	 *�����	��	�����3��	
90�R���	 *�����	��	�����3��	
43.91.11 Радови на подизању кровних конструкција
43.91.19 Остали радови на кровишту
90�RR	 .�����	���������������	���#�������	������	
90�RR��	 *�����	��	$�������������	
43.99.10 Радови на хидроизолацији
90�RR�!	 *�����	��	������%�'�	�����	
43.99.20 Радови на постављању скела
90�RR�0	 *�����	��	�������'�	�	��(���'�	���(���	
43.99.30 Радови на фундирању и забијању стубова
90�RR�9	 *�����	��	(�������'�	
43.99.40 Радови на бетонирању
90�RR�L	 *�����	��	�������	1���1��$	���������	
43.99.50 Радови на монтажи челичних елемената
90�RR�N	 7�������	������	
43.99.60 Зидарски радови
90�RR�O	 8�����	������%�'�	�	������'�	��������$	���#�����	
43.99.70 Услуге монтаже и подизања готових грађевина
90�RR�R	 .�����	���������������	���#�������	������&	��	��	
43.99.90 Остали специјализовани грађевински радови, д. н.
J	 8
<85)	B*5.=?4)	4;	=)<?�.	?	4;	�;<.E	�.�*;=;�	�.B.*4? 	

=.7?<;	?	�.B.b?�;<;	
9L	 							8�����	��������	��	������	�	��	����	��������	��������	�	�����������E	��������	
	 							�������$	������	�	���������	
9L��	 							8�����	��������	��������	��������	
9L���	 8�����	��������	������(�����	�	��������	��������	����	����������	
9L�����	 8�����	��������	��	������	������(�����	�	��������	��������	����	����������	
45.11.11 Услуге трговине на велико путничким моторним возилима
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45.11.12 Услуге трговине на велико специјализованим путничким моторним возилима као што су возила 

хитне медицинске помоћи, мини аутобуси итд. те теренска возила као што су џипови (носивости ≤ 
3.5 тоне)

9L����!	 8�����	���������������	��������	��	����	������(�����	�	��������	��������	����	
����������	

45.11.21 Услуге специјализоване трговине на мало новим путничким моторним возилима
45.11.22 Услуге специјализоване трговине на мало кориштеним путничким моторним возилима
45.11.23 Услуге специјализоване трговине на мало новим специјализованим путничким моторним возилима 

као што су возила хитне медицинске помоћи, мини аутобуси итд. те теренска возила као што су 
џипови (носивости ≤ 3.5 тоне)

45.11.24 Услуге специјализоване трговине на мало кориштеним специјализованим путничким моторним 
возилима као што су возила хитне медицинске помоћи, мини аутобуси итд. те теренска возила као 
што су џипови (носивости ≤ 3.5 тоне)

9L����0	 .�����	������	��������	��	����	��1���	������(�����	�	��������	��������	����	����������	
45.11.31 Услуге интернетске трговине на мало аутомобилима и моторним возилима лаке категорије
45.11.39 Остале услуге трговине на мало аутомобилима и моторним возилима лаке категорије, д. н.
9L����9	 8�����	��������	��	������	��	�������	���	��	������	�������	��������	��������	�	

��������	��������	����	����������	
45.11.41 Услуге интернетске трговине уз накнаду или на основи уговора моторним возилима и моторним 

возилима лаке категорије
45.11.49 Остале услуге трговине уз накнаду или на основи уговора моторним возилима и моторним 

возилима лаке категорије
9L��R	 8�����	��������	�������	��������	��������	
9L��R��	 8�����	��������	��	������	�������	��������	��������	
45.19.11 Услуге трговине на велико камионима, приколицама, полуприколицама и аутобусима
45.19.12 Услуге трговине на велико камп-возилима као што су каравани и кампкућице
9L��R�!	 8�����	���������������	��������	��	����	�������	��������	��������	
45.19.21 Услуге специјализоване трговине на мало камионима, приколицама, полуприколицама и 

аутобусима
45.19.22 Услуге специјализоване трговине на мало камп возилима као што су каравани и кампкућице
9L��R�0	 .�����	������	��������	��	����	�������	��������	��������	
45.19.31 Интернетске услуге трговине на мало осталим моторним возилима
45.19.39 Остале услуге трговине на мало моторним возилима, д. н.
9L��R�9	 8�����	��������	��	������	��	�������	���	��	������	�������	�������	��������	��������	
45.19.41 Остале интернетске услуге трговине уз накнаду или на основи уговора осталим моторним возилима
45.19.49 Остале услуге трговине уз накнаду или на основи уговора осталим моторним возилима
9L�!	 							8�����	�������'�	�	��������	�������$	������	
9L�!"	 8�����	�������'�	�	��������	�������$	������	
9L�!"��	 8�����	�������'�	�	��������	�������$	������	�	�������$	������	����	����������	
45.20.11 Услуге редовног одржавања и поправка (сем поправка електричног система, аутогума и каросерије) 

моторних возила и моторних возила лаке категорије
45.20.12 Услуге поправка електричног система моторних возила и моторних возила лаке категорије
45.20.13 Услуге поправка аутогума, укључујући подешавање и балансирање моторних возила и моторних 

возила лаке категорије
45.20.14 Услуге поправка каросерије и сличне услуге (поправци врата, брава, прозора, поновног бојања, 

поправци карамболираних возила) за моторна возила и моторна возила лаке категорије
9L�!"�!	 8�����	�������'�	�	��������	������$	�������$	������	
45.20.21 Услуге редовног одржавања и поправка (сем поправка електричног система и каросерије) осталих 

моторних возила
45.20.22 Услуге поправка електричног система осталих моторних возила
45.20.23 Услуге поправка каросерије и сличне услуге (поправци врата, брава, прозора, поновног бојења, 

поправци карамболираних возила) осталих моторних возила
9L�!"�0	 8�����	���'�	������(���&	������'�	�	���1��	������	
45.20.30 Услуге прања аутомобила, полирања и сличне услуге
9L�0	 							8�����	��������	����������	�	���(����	��	�������	������	
9L�0�	 8�����	��������	��	������	����������	�	���(����	��	�������	������	
9L�0���	 8�����	��������	��	������	����������	�	���(����	��	�������	������	
45.31.11 Услуге трговине на велико гумама и унутрашњим гумама за аутогуме
45.31.12 Услуге трговине на велико осталим дијеловима и прибором за моторна возила
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D����	 4����	
9L�0��!	 8�����	��������	��	������	��	�������	���	��	������	�������	����������	�	���(����	��	

�������	������	
45.31.20 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора дијеловима и прибором за моторна 

возила
9L�0!	 8�����	��������	��	����	����������	�	���(����	��	�������	������	
9L�0!��	 8�����	���������������	��������	��	����	����������	�	���(����	��	�������	������	
45.32.11 Услуге специјализоване трговине на мало аутогумама
45.32.12 Услуге специјализоване трговине на мало дијеловима и прибором осталих моторних возила
9L�0!�!	 .�����	������	��������	��	����	����������	�	���(����	��	�������	������	
45.32.21 Интернетске услуге трговине на мало дијеловима и прибором за моторна возила
45.32.22 Услуге трговине на мало поштом дијеловима и прибором за моторна возила
45.32.29 Остале услуге трговине на мало дијеловима и прибором за моторна возила
9L�9	 							8�����	��������	�����������&	����������	�	���(����	��	���������	��	�������'�	�		 							
	 							��������	���������	
9L�9"	 8�����	��������	�����������&	����������	�	���(����	��	���������	��	�������'�	�	

��������	���������	
9L�9"��	 8�����	��������	��	������	�����������	��	'�$����	����������	�	���(����	
45.40.10 Услуге трговине на велико мотоциклима те њиховим дијеловима и прибором
9L�9"�!	 8�����	���������������	��������	��	����	�����������	��	'�$����	����������	�	���(����	
45.40.20 Услуге специјализоване трговине на мало мотоциклима те њиховим дијеловима и прибором
9L�9"�0	 .�����	������	��������	��	����	�����������	��	'�$����	����������	�	���(����	
45.40.30 Остале услуге трговине на мало мотоциклима те њиховим дијеловима и прибором
9L�9"�9	 8�����	��������	��	������	��	�������	���	��	������	�������	�����������	��	'�$����	

����������	�	���(����	
45.40.40 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора мотоциклима те њиховим дијеловима 

и прибором
9L�9"�L	 8�����	�������'�	�	��������	����������	
45.40.50 Услуге одржавања и поправка мотоцикала
9N															8�����	��������	��	������&	�\�	��������	��������	��������	�	�����������	
9N��	 							8�����	��������	��	������	��	�������	���	��	������	�������	
9N���	 8�����	���������'�	�	��������	��%�����������	����������&	�����	������'���&	

����������	����������	�	���������������	
9N�����	 8�����	��������	��	������	��	�������	���	��	������	�������	��%�����������	����������&	

�����	������'���&	����������	����������	�	���������������	
46.11.11 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора живим животињама
46.11.12 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора цвијећем и садницама
46.11.19 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора пољопривредним сировинама, 

текстилним сировинама и полупроизводима
9N��!	 8�����	���������'�	�	��������	��������&	������&	��������	�	�������������	$�����������	
9N��!��	 8�����	��������	��	������	��	�������	���	��	������	�������	�������&	������&	��������	�	

�������������	$�����������	
46.12.11 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора крутим, течним и гасовитим горивима 

и сличним производима
46.12.12 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора рудама метала те металима у 

изворном облику
46.12.13 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора индустријским хемикалијама, 

гнојивима и агро-хемијским производима
9N��0	 8�����	���������'�	�	��������	�������	���#��	�	���#��������	�����������	
9N��0��	 8�����	��������	��	������	��	�������	���	��	������	�������	�������	���#��	�	

���#��������	������������	
46.13.11 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора дрвеном грађом
46.13.12 Услуге продаје уз накнаду или на основи уговора грађевинским материјалом
9N��9	 8�����	���������'�	�	��������	��3�����&	�������������	�������&	(��������	�	

�����$��������	
9N��9��	 8�����	��������	��	������	��	�������	���	��	������	�������	��3�����&	�������������	

�������&	(��������	�	�����$��������	
46.14.11 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора рачунарима, софтвером, 

електроничком и телекомуникацијском опремом те осталом канцеларијском опремом
46.14.12 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора бродовима, ваздухопловима и 

осталом транспортном опремом, д. н.
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D����	 4����	
46.14.19 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора осталим машинама и индустријском 

опремом, д. н.
9N��L	 8�����	���������'�	�	��������	�����3�����&	�����������	��	����������	�	��%�����	��(��	
9N��L��	 8�����	��������	��	������	��	�������	���	��	������	�������	�����3�����&	�����������	��	

����������	�	��%�����	��(��	
46.15.11 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора намјештајем
46.15.12 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора радио и TV уређајима те видео 

опремом
46.15.13 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора жељезном робом и ручним алатом
46.15.19 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора прибором за јело и производима за 

домаћинство, д. н.
9N��N	 8�����	���������'�	�	��������	���������&	������&	������&	�(���	�	������	�����������	
9N��N��	 8�����	��������	��	������	��	�������	���	��	������	�������	���������&	������&	������&	

�(���	�	������	�����������	
46.16.11 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора текстилом
46.16.12 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора теписима, крзном и обућом
46.16.13 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора кожним производима и путним 

прибором
9N��O	 8�����	���������'�	�	��������	$�����&	�����	�	�������	
9N��O��	 8�����	��������	��	������	��	�������	���	��	������	�������	$�����&	����	�	�������	
46.17.11 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора храном
46.17.12 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора пићем
46.17.13 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора дуванским производима
9N��Q	 8�����	���������'�	�	��������	����������������	��	������	����#���	���������	
9N��Q��	 8�����	��������	��	������	��	�������	���	��	������	�������	�������	�����������	

�����������	
46.18.11 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора фармацеутским и медицинским 

производима, тоалетним производима и производима за чишћење
46.18.12 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора играчкама, спортском опремом, 

бициклима, књигама, новинама, часописима, прибором за писање, музичким инструментима, 
сатовима и накитом те фотографском и оптичком опремом

46.18.19 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора осталим специјалним производима, 
д. н.

9N��R	 ���������'�	�	��������	�����������	�����������	
9N��R��	 8�����	��������	��	������	��	�������	���	��	������	�������	�����1����	�����������	
46.19.10 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора различитим производима
9N�!	 							8�����	��������	��	������	��%�����������	����������	�	�����	������'���	
9N�!�	 8�����	��������	��	������	����������&	�������	�������&	�����'��	�	$�����	��	������'�	
9N�!���	 8�����	��������	��	������	����������&	�����'��	�	$�����	��	������'�	
46.21.11 Услуге трговине на велико житарицама
46.21.12 Услуге трговине на велико сјемењем (сем сјемења уљарица)
46.21.13 Услуге трговине на велико сјемењем уљарица и плодовима
46.21.14 Услуге трговине на велико храном за животиње
46.21.19 Услуге трговине на велико осталим пољопривредним сировинама, д. н.
9N�!��!	 8�����	��������	��	������	�������	�������	
46.21.20 Услуге трговине на велико сировим дуваном
9N�!!	 8�����	��������	��	������	�������	�	���������	
9N�!!��	 8�����	��������	��	������	�������	�	���������	
46.22.10 Услуге трговине на велико цвијећем и садницама
9N�!0	 8�����	��������	��	������	�����	������'���	
9N�!0��	 8�����	��������	��	������	�����	������'���	
46.23.10 Услуге трговине на велико живим животињама
9N�!9	 8�����	��������	��	������	�������	�	3���%����	������	
9N�!9��	 8�����	��������	��	������	�������	�	3���%����	������	
46.24.10 Услуге трговине на велико сировим и штављеним кожама
9N�0	 							8�����	��������	��	������	$�����&	�����	�	���������	�����������	
9N�0�	 8�����	��������	��	������	����	�	������	
9N�0���	 8�����	��������	��	������	����	�	������	
46.31.11 Услуге трговине на велико свјежим воћем и поврћем
46.31.12 Услуге трговине на велико прерађеним воћем и поврћем
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D����	 4����	
9N�0!	 8�����	��������	��	������	�����	�	������	�����������	
9N�0!��	 8�����	��������	��	������	�����	�	������	�����������	
46.32.11 Услуге трговине на велико месом (укључујући живину)
46.32.12 Услуге трговине на велико месним производима (укључујући производе од живине)
9N�00	 8�����	��������	��	������	��������&	�����1���	�����������&	������&	��������	�%���	�	

�������	
9N�00��	 8�����	��������	��	������	��������&	�����1���	�����������&	������&	��������	�%���	�	

�������	
46.33.11 Услуге трговине на велико млијечним производима
46.33.12 Услуге трговине на велико јајима
46.33.13 Услуге трговине на велико јестивим уљима и мастима

9N�09	 8�����	��������	��	������	�����	
9N�09��	 8�����	��������	��	������	�����	
46.34.11 Услуге трговине на велико воћним соковима, минералном водом, безалкохолним и осталим 

безалкохолним пићима
46.34.12 Услуге трговине на велико алкохолним пићима
9N�0L	 8�����	��������	��	������	���������	�����������	
9N�0L��	 8�����	��������	��	������	���������	�����������	
46.35.10 Услуге трговине на велико дуванским производима
9N�0N	 8�����	��������	��	������	3�����&	1��������	�	������3���	
9N�0N��	 8�����	��������	��	������	3�����&	1��������	�	������3���	
46.36.11 Услуге трговине на велико шећером
46.36.12 Услуге трговине на велико пекарским производима
46.36.13 Услуге трговине на велико чоколадом и слаткишима
9N�0O	 8�����	��������	��	������	�����&	1����&	������	�	��1�����	
9N�0O��	 8�����	��������	��	������	�����&	1����&	������	�	��1�����	
46.37.10 Услуге трговине на велико кафом, чајем, какаом и зачинима
9N�0Q	 8�����	��������	��	������	�������	$�����	��%�1����	��(�&	%������	�	����3��	
9N�0Q��	 8�����	��������	��	������	��(��&	%��������	�	����3����	
46.38.10 Услуге трговине на велико рибом, љускарима и мекушцима
9N�0Q�!	 8�����	��������	��	������	�������	$�����	
46.38.21 Услуге трговине на велико хомогенизираном и дијететском храном
46.38.29 Услуге трговине на велико осталом храном, д. н.
9N�0R	 8�����	�����������������	��������	��	������	$�����&	�����	�	���������	�����������	
9N�0R��	 8�����	�����������������	��������	��	������	$�����&	�����	�	�������	
46.39.11 Услуге неспецијализоване трговине на велико замрзнутом храном
46.39.12 Услуге неспецијализоване трговине на велико незамрзнутом храном, пићима и дуваном
9N�9	 							8�����	��������	��	������	�����������	��	����������	
9N�9�	 8�����	��������	��	������	���������	
9N�9���	 8�����	��������	��	������	���������	
46.41.11 Услуге трговине на велико влакнима
46.41.12 Услуге трговине на велико тканинама
46.41.13 Услуге трговине на велико постељином, завјесама и различитим кућанским производима од 

текстила
46.41.14 Услуге трговине на велико галантеријом
9N�9!	 8�����	��������	��	������	������	�	�(���	
9N�9!��	 8�����	��������	��	������	������	�	�(���	
46.42.11 Услуге трговине на велико одјећом
46.42.12 Услуге трговине на велико обућом
9N�90	 8�����	��������	��	������	�������1���	���������	��	����������	
9N�90��	 8�����	��������	��	������	�������1���	���������	��	����������	
46.43.11 Услуге трговине на велико електричним апаратима за домаћинство, сем радио и TV уређајима те 

фотографским производима
46.43.12 Услуге трговине на велико радио и TV уређајима, DVD уређајима
46.43.13 Услуге трговине на велико плочама, аудио и видео тракама, CD-има и DVD-има (сем празних 

трака)
46.43.14 Услуге трговине на велико фотографским и оптичким производима
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D����	 4����	
9N�99	 8�����	��������	��	������	����������&	�����������	��	������	�	����������	��	1�3�'�	
9N�99��	 8�����	��������	��	������	����������&	�����������	��	������	�	����������	��	1�3�'�	
46.44.11 Услуге трговине на велико порцуланом, стаклом и лончарским производима
46.44.12 Услуге трговине на велико производима за чишћење
9N�9L	 8�����	��������	��	������	���������	�	����������	
9N�9L��	 8�����	��������	��	������	���������	�	����������	
46.45.10 Услуге трговине на велико парфемима и козметиком
9N�9N	 8�����	��������	��	������	�������������	�����������	
9N�9N��	 8�����	��������	��	������	�������������	�����������&	$����3���	�	�����������	

�������������	�	���#�����	
46.46.11 Услуге трговине на велико фармацеутским производима и фармацеутским приправцима
46.46.12 Услуге трговине на велико хируршким, медицинским, ортопедским инструментима и уређајима
9N�9O	 8�����	��������	��	������	�����3�����&	��������	�	�������	��	��������	
9N�9O��	 8�����	��������	��	������	�����3�����&	��������	�	�������	��	��������	
46.47.11 Услуге трговине на велико намјештајем за домаћинство
46.47.12 Услуге трговине на велико опремом за расвјету
46.47.13 Услуге трговине на велико саговима
9N�9Q	 8�����	��������	��	������	��������	�	�������	
9N�9Q��	 8�����	��������	��	������	��������	�	�������	
46.48.10 Услуге трговине на велико сатовима и накитом
9N�9R	 8�����	��������	��	������	�������	�����������	��	����������	
9N�9R��	 8�����	��������	��	������	���(����	��	����&	��%�����	�����������	��	����������&	

��������&	����������&	(�1�������	�	�������	�����������	��	����������	
46.49.11 Услуге трговине на велико прибором за јело и жељезним производима за домаћинство
46.49.12 Услуге трговине на велико плутаним, плетарским, бачварским и дрвеним производима
46.49.19 Услуге трговине на велико кућанским производима и опремом, д. н.
9N�9R�!	 8�����	��������	��	������	�������&	��������&	�'�����&	1���������	�	���(����	��	����'�	
46.49.21 Услуге трговине на велико књигама
46.49.22 Услуге трговине на велико часописима и новинама
46.49.23 Услуге трговине на велико прибором за писање
9N�9R�0	 8�����	��������	��	������	�������	�����3���	��(��	
46.49.31 Услуге трговине на велико музичким инструментима
46.49.32 Услуге трговине на велико играма и играчкама
46.49.33 Услуге трговине на велико спортском опремом (укључујући бицикле)
46.49.34 Услуге трговине на велико кожним производима и путном опремом
46.49.35 Услуге трговине на велико поштанским маркама и кованицама
46.49.36 Услуге трговине на велико сувенирима и умјетнинама
46.49.39 Услуге трговине на велико различитом потрошном робом, д. н.
9N�L	 							8�����	��������	��	������	�������������M���������������	�������	
9N�L�	 8�����	��������	��	������	��1�������&	����������	�������	�	���������	
9N�L���	 8�����	��������	��	������	��1�������&	����������	�������	�	���������	
46.51.10 Услуге трговине на велико рачунарима, периферном опремом и софтвером
9N�L!	 8�����	��������	��	������	���������1���	�	�������������������	����������	�	�������	
9N�L!��	 8�����	��������	��	������	���������1���	�	�������������������	����������	�	�������	
46.52.11 Услуге трговине на велико телекомуникацијском опремом и дијеловима
46.52.12 Услуге трговине на велико електроничком опремом и дијеловима
46.52.13 Услуге трговине на велико празним аудио и видео тракама, дискетама, магнетним и оптичким 

дисковима, CD-има и DVD-има
9N�N	 							8�����	��������	��	������	�������	��3�����&	�������	�	���(����	
9N�N�	 8�����	��������	��	������	��%�����������	��3�����&	�������	�	���(����	
9N�N���	 8�����	��������	��	������	��%�����������	��3�����&	�������	�	���(����	
46.61.11 Услуге трговине на велико пољопривредним и шумарским машинама, опремом и прибором, 

укључујући тракторе
46.61.12 Услуге трговине на велико вртларским машинама, опремом и прибором
9N�N!	 8�����	��������	��	������	�������	��3�����	
9N�N!��	 8�����	��������	��	������	�������	��3�����	
46.62.11 Услуге трговине на велико алатним машинама за обраду дрва
46.62.12 Услуге трговине на велико алатним машинама за обраду метала
46.62.19 Услуге трговине на велико осталим алатним машинама за обраду осталих материјала
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D����	 4����	
9N�N0	 8�����	��������	��	������	��3�����	��	���������	�	���#����������	
9N�N0��	 8�����	��������	��	������	��3�����	��	���������	�	���#����������	
46.63.10 Услуге трговине на велико машинама за рударство и грађевинарство
9N�N9	 8�����	��������	��	������	��3�����	��	���������	����������	��	��3�����	��	3���'�	�	

�����'�	
9N�N9��	 8�����	��������	��	������	��3�����	��	���������	����������	��	��3�����	��	3���'�	�	

�����'�	
46.64.10 Услуге трговине на велико машинама за текстилну индустрију те машинама за шивање и плетење
9N�NL	 8�����	��������	��	������	��������������	�����3�����	
9N�NL��	 8�����	��������	��	������	��������������	�����3�����	
46.65.10 Услуге трговине на велико канцеларијским намјештајем
9N�NN	 8�����	��������	��	������	�������	��������������	��3�����	�	�������	
9N�NN��	 8�����	��������	��	������	�������	��������������	��3�����	�	�������	
46.66.10 Услуге трговине на велико осталим канцеларијским машинама и опремом
9N�NR	 8�����	��������	��	������	�������	��3�����	�	�������	
9N�NR��	 8�����	��������	��	������	�������	��3�����	�	�������	
46.69.11 Услуге трговине на велико транспортном опремом, сeм моторним возилима, мотоциклима и 

бициклима
46.69.12 Услуге трговине на велико машинама и опремом
46.69.13 Услуге трговине на велико опремом за подизање и руковање
46.69.14 Услуге трговине на велико машинама за прераду хране, пића и дувана
46.69.15 Услуге трговине на велико професионалним електричним машинама, апаратима и материјалима
46.69.16 Услуге трговине на велико оружјем и муницијом
46.69.19 Услуге трговине на велико осталим машинама и опремом за остале опште и специјалне потребе
9N�O	 							.�����	������	���������������	��������	��	������	
9N�O�	 8�����	��������	��	������	������&	��1���	�	���������	��������	�	�������	�����������	
9N�O���	 8�����	��������	��	������	������&	��1���	�	���������	��������	�	�������	�����������	
46.71.11 Услуге трговине на велико крутим горивима
46.71.12 Услуге трговине на велико моторним горивима укључујући керозин
46.71.13 Услуге трговине на велико осталим течним и гасовитим горивима те сродним производима
9N�O!	 8�����	��������	��	������	��������	�	��������	������	
9N�O!��	 8�����	��������	��	������	��������	�	��������	������	
46.72.11 Услуге трговине на велико жељезним рудама
46.72.12 Услуге трговине на велико нежељезним рудама
46.72.13 Услуге трговине на велико жељезним и челичним металима у примарним облицима
46.72.14 Услуге трговине на велико нежељезним металима у примарним облицима
9N�O0	 8�����	��������	��	������	�������&	���#��������	�����������	�	����������	�������	
9N�O0��	 8�����	��������	��	������	�������&	���#��������	�����������	�	����������	�������	
46.73.11 Услуге трговине на велико грубо обрађеним дрветом
46.73.12 Услуге трговине на велико производима примарне прераде дрвета
46.73.13 Услуге трговине на велико санитарном опремом
46.73.14 Услуге трговине на велико бојама и лаковима
46.73.15 Услуге трговине на велико равним стаклом
46.73.16 Услуге трговине на велико грађевинским материјалом
46.73.17 Услуге трговине на велико зидним тапетама
46.73.18 Услуге трговине на велико подним облогама (сeм сагова)
9N�O9	 8�����	��������	��	������	��������	��(��&	��������������	�����������&	���#�����	�	

�������	��	�������	�	�����'�	
9N�O9��	 8�����	��������	��	������	��������	��(��&	��������������	�����������&	���#�����	�	

�������	��	�������	�	�����'�	
46.74.11 Услуге трговине на велико жељезном робом
46.74.12 Услуге трговине на велико инсталацијским материјалом и опремом за водовод и гријање
46.74.13 Услуге трговине на велико алатом
9N�OL	 8�����	��������	��	������	$��������	�����������	
9N�OL��	 8�����	��������	��	������	$��������	�����������	
46.75.11 Услуге трговине на велико гнојивима и агро-хемијским производима
46.75.12 Услуге трговине на велико индустријским хемикалијама
9N�ON	 8�����	��������	��	������	�������	���������������	
9N�ON��	 8�����	��������	��	������	�������	��#�������	�����������	
46.76.11 Услуге трговине на велико папиром и картоном
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D����	 4����	
46.76.12 Услуге трговине на велико текстилним влакнима
46.76.13 Услуге трговине на велико пластиком и гумом у примарним облицима
46.76.19 Услуге трговине на велико међуфазним производима, осталим од пољопривредних, д. н.
9N�OO	 8�����	��������	��	������	��������	�	��������	
9N�OO��	 8�����	��������	��	������	��������	�	��������	
46.77.10 Услуге трговине на велико остацима и отпацима
9N�R	 							4����������������	������	��������	��	������	
9N�R"	 4����������������	������	��������	��	������	
9N�R"��	 4����������������	������	��������	��	������	
46.90.10 Неспецијализоване услуге трговине на велико
9O															8�����	��������	��	����&	����	��������	��������	��������	�	�����������	
9O�"	 							8�����	��������	��	����&	����	��������	��������	��������	�	�����������	
9O�""	 8�����	��������	��	����&	����	��������	��������	��������	�	�����������	
9O�""��	 8�����	��������	��	����	����&	������&	�����&	��(���&	���������	�	�����1���	

�����������	��	������	
47.00.11 Услуге трговине на мало свјежим воћем и поврћем
47.00.12 Услуге трговине на мало прерађеним воћем и поврћем
47.00.13 Услуге трговине на мало месом
47.00.14 Услуге трговине на мало месним производима
47.00.15 Услуге трговине на мало рибом, љускарима и мекушцима
47.00.16 Услуге трговине на мало пекарским производима
47.00.17 Услуге трговине на мало слаткишима
47.00.18 Услуге трговине на мало млијечним производима
47.00.19 Услуге трговине на мало јајима
9O�""�!	 8�����	��������	��	����	�������	$�����&	�����	�	���������	�����������	
47.00.21 Услуге трговине на мало кафом, чајем, какаом и зачинима
47.00.22 Услуге трговине на мало јестивим уљима и мастима
47.00.23 Услуге трговине на мало хомогенизираном и дијететском храном
47.00.24 Услуге трговине на мало осталим прехрамбеним производима, д. н.
47.00.25 Услуге трговине на мало алкохолним пићима
47.00.26 Услуге трговине на мало осталим пићима
47.00.27 Услуге трговине на мало дуванским производима
9O�""�0	 8�����	��������	��	����	��������������	�	���������������	�������	
47.00.31 Услуге трговине на мало рачунарима, периферном и програмском опремом (софтвером)
47.00.32 Услуге трговине на мало телекомуникацијском опремом
47.00.33 Услуге трговине на мало аудио и видео опремом
9O�""�9	 8�����	��������	��	����	���#��������	�����������	�	��������	��(��	
47.00.41 Услуге трговине на мало металном робом
47.00.42 Услуге трговине на мало бојама и лаковима
47.00.43 Услуге трговине на мало равним стаклом
47.00.44 Услуге трговине на мало вртларским машинама
47.00.45 Услуге трговине на мало водоинсталатерском опремом и опремом за гријање
47.00.46 Услуге трговине на мало санитарном опремом
47.00.47 Услуге трговине на мало алатима
47.00.49 Услуге трговине на мало грађевинским материјалом, д. н.
9O�""�L	 8�����	��������	��	����	�����������	��	����������	
47.00.51 Услуге трговине на мало текстилом
47.00.52 Услуге трговине на мало завјесама
47.00.53 Услуге трговине на мало зидним тапетама, подним облогама и саговима
47.00.54 Услуге трговине на мало електричним кућанским апаратима
47.00.55 Услуге трговине на мало намјештајем
47.00.56 Услуге трговине на мало опремом за расвјету
47.00.57 Услуге трговине на мало производима од дрвета, плута и трске
47.00.58 Услуге трговине на мало музичким инструментима и партитуре
47.00.59 Услуге трговине на мало грнчаријом, стакленим производима, порцуланом, лонцима, прибором за 

јело, неелектричним апаратима, производима и опремом, д. н.
9O�""�N	 8�����	��������	��	����	�	���������	�������������	�����������	
47.00.61 Услуге трговине на мало књигама
47.00.62 Услуге трговине на мало новинама и часописима
47.00.63 Услуге трговине на мало прибором за писање
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D����	 4����	
47.00.64 Услуге трговине на мало музичким и видео снимкама
47.00.65 Услуге трговине на мало спортском опремом
47.00.66 Услуге трговине на мало опремом за кампирање
47.00.67 Услуге трговине на мало играма и играчкама
47.00.68 Услуге трговине на мало поштанским маркама и кованицама
47.00.69 Услуге трговине на мало сувенирима и умјетнинама
9O�""�O	 8�����	��������	��	����	������&	�������������	�	�����������	�����������&	���������	

�����������&	�������&	���������&	�����	%�(������	�	$�����	��	����	%�(����	
47.00.71 Услуге трговине на мало одјећом
47.00.72 Услуге трговине на мало обућом
47.00.73 Услуге трговине на мало кожним производима и путном опремом
47.00.74 Услуге трговине на мало фармацеутским производима
47.00.75 Услуге трговине на мало медицинским и ортопедским производима
47.00.76 Услуге трговине на мало козметичким и тоалетним производима
47.00.77 Услуге трговине на мало цвијећем, садницама и сјемењем
47.00.78 Услуге трговине на мало гнојивима и агро-хемијским производима
47.00.79 Услуге трговине на мало кућним љубимцима и храном за кућне љубимце
9O�""�Q	 8�����	��������	��	����	�������	��	������(���	�	�������	�����	�����������&	��	��	
47.00.81 Услуге трговине на мало горивом за аутомобиле
47.00.82 Услуге трговине на мало сатовима и накитом
47.00.83 Услуге трговине на мало фотографском, оптичком и прецизном опремом, услуге оптичара
47.00.84 Услуге трговине на мало производима за чишћење
47.00.85 Услуге трговине на мало лож уљем, боцама за гас, угљем и дрветом
47.00.86 Услуге трговине на мало осталим непрехрамбеним производима, д. н.
47.00.87 Услуге трговине на мало пољопривредним сировинама, д. н.
47.00.88 Услуге трговине на мало машинама и опремом, д. н.
47.00.89 Услуге трговине на мало непрехрамбеним и непотрошачким производима, д. н.
9O�""�R	 8�����	��������	��	����	����3�����	�����������	
47.00.91 Услуге трговине на мало антиквитетима
47.00.92 Услуге трговине на мало кориштеним књигама
47.00.99 Услуге трговине на мало осталим кориштеним производима
i	 8
<85)	�*)=.7;	?	
�<;-?DB)@;	
9R															8�����	��������	�������	�	�����������	����������	
9R��	 							8�����	��%����1���	�������	�������&	��#��������	
9R��"	 8�����	��%����1���	�������	�������&	��#��������	
9R��"��	 8�����	��%����1���	�������	�������&	��#��������	
49.10.11 Услуге жељезничког превоза путника за разгледавање знаменитости
49.10.19 Остале услуге жељезничког превоза путника, међуградски
9R�!	 							8�����	��%����1���	�������	��(�	
9R�!"	 8�����	��%����1���	�������	��(�	
9R�!"��	 8�����	��%����1���	�������	��(�	
49.20.11 Услуге жељезничког превоза робе вагонима - хладњачама
49.20.12 Услуге жељезничког превоза нафтних производа вагонима - цистернама
49.20.13 Услуге жељезничког превоза течности и гасова у вагонима - цистернама
49.20.14 Услуге жељезничког превоза контејнера
49.20.15 Услуге жељезничког превоза поштанских пошиљака
49.20.16 Услуге жељезничког превоза круте расуте робе
49.20.19 Услуге жељезничког превоза остале робе
9R�0	 							8�����	�������	��������	�������	�������	
9R�0�	 8�����	��������	�	�����������	��������	�������	�������	
9R�0���	 8�����	��������	�	�����������	��%����1���	�������	�������	
49.31.10 Услуге градског и приградског жељезничког превоза путника
9R�0��!	 8�����	�������	��������	�	�����������	��������	�������	�������	
49.31.21 Услуге редовног градског и приградског друмског превоза путника
49.31.22 Услуге редовног комбинованог градског и приградског превоза путника
9R�0!	 8�����	�����	����(�	
9R�0!��	 8�����	�����	����(�	
49.32.11 Услуге такси службе
49.32.12 Услуге изнајмљивања личних возила с возачем
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D����	 4����	
9R�0R	 8�����	�������	��������	�������	�������&	��	��	
9R�0R��	 8�����	��#���������	��������	�������	�������	��	����(���	��������	
49.39.11 Услуге међуградског редовног друмског превоза путника
49.39.12 Услуге међуградског друмског превоза путника на посебним линијама
49.39.13 Услуге осталог друмског превоза путника на посебним линијама
9R�0R�!	 8�����	�������	�������	����'�1���&	��1�����	�	��1������	
49.39.20 Услуге превоза путника успињачама, жичарама и вучницама
9R�0R�0	 8�����	�����������	��������	�������	�������	
49.39.31 Услуге изнајмљивања аутобуса с возачем
49.39.32 Услуге друмског превоза путника за разгледавање
49.39.33 Услуге изванредног превоза локалним аутобусом и услуге чартерске вожње
49.39.34 Услуге изванредног превоза аутобусом на дуге линије
49.39.35 Услуге друмског превоза путника запрежним колима
49.39.39 Услуге осталог друмског превоза путника д.н.
9R�9	 							8�����	��������	�������	��(�	�	������	�����%�'�	
9R�9�	 8�����	��������	�������	��(�	
9R�9���	 8�����	��������	�������	��(�	
49.41.11 Услуге друмског превоза робе хладњачама
49.41.12 Услуге друмског превоза нафте и нафтних деривата цистернама и полуприколицама
49.41.13 Услуге друмског превоза осталих течности и гасова цистернама и полуприколицама
49.41.14 Услуге друмског превоза интермодалних контејнера
49.41.15 Услуге друмског превоза круте расуте робе
49.41.16 Услуге друмског превоза живих животиња
49.41.17 Услуге друмског превоза терета запрежним колима
49.41.18 Услуге друмског превоза поштанских пошиљака
49.41.19 Услуге осталог друмског превоза роба
9R�9��!	 8�����	������%���'�	�������	�	����1��	
49.41.20 Услуге изнајмљивања камиона с возачем
9R�9!	 8�����	�����%�'�	
9R�9!��	 8�����	�����%�'�	
49.42.11 Услуге пресељења за домаћинства
49.42.19 Услуге осталог пресељења
9R�L	 							8�����	�����������	����������	
9R�L"	 8�����	�����������	����������	
9R�L"��	 8�����	�����������	����������	
49.50.11 Услуге цјевоводног транспорта сирове и рафинисане нафте те нафтних деривата
49.50.12 Услуге цјевоводног транспорта природног гаса
49.50.19 Услуге цјевоводног транспорта осталих роба
L"															8�����	�������	�������	
L"��	 							8�����	���������	�	����(�����	�������	�������	
L"��"	 8�����	���������	�	����(�����	�������	�������	
L"��"��	 8�����	���������	�	����(�����	�������	�������	
50.10.11 Услуге поморског и приобалног превоза путника трајектима
50.10.12 Услуге поморског и приобалног превоза бродовима за кружна путовања
50.10.19 Услуге осталог поморског и приобалног превоза
L"��"�!	 8�����	������%���'�	�����1��$	������$	(������	�	�������	
50.10.20 Услуге изнајмљивања путничких морских бродова с посадом
L"�!	 							8�����	���������	�	����(�����	�������	��(�	
L"�!"	 8�����	���������	�	����(�����	�������	��(�	
L"�!"��	 8�����	���������	�	����(�����	�������	��(�	
50.20.11 Услуге поморског и приобалног превоза замрзнуте и хлађене робе бродовима хладњачама
50.20.12 Услуге поморског и приобалног превоза сирове нафте танкерима
50.20.13 Услуге поморског и приобалног превоза осталих течности и гасова танкерима
50.20.14 Услуге поморског и приобалног превоза интермодалних контејнера контејнерским бродовима
50.20.15 Услуге поморског и приобалног превоза круте расуте робе
50.20.19 Услуге поморског и приобалног превоза остале робе
L"�!"�!	 8�����	������%���'�	�������$	������$	(������	��	������	��(�	�	�������E	������	���%�'�	�	

����'�	
50.20.21 Услуге изнајмљивања теретних морских бродова за превоз робе с посадом
50.20.22 Услуге тегљења и гурања на морским и обалним водама
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D����	 4����	
L"�0	 							8�����	�������	�������	������3'��	�������	��������	
L"�0"	 8�����	�������	�������	������3'��	�������	��������	
L"�0"��	 8�����	�������	�������	������3'��	�������	��������	
50.30.11 Услуге превоза путника трајектима унутрашњим воденим путевима
50.30.12 Услуге превоза путника на бродовима за кружна путовања
50.30.13 Услуге превоза путника на разгледавање знаменитости и излете
50.30.19 Остале услуге превоза путника на унутрашњим воденим путевима
L"�0"�!	 8�����	������%���'�	����1��$	�����1��$	(������	�	�������	
50.30.20 Услуге изнајмљивања ријечних путничких бродова с посадом
L"�9	 							8�����	�������	��(�	������3'��	�������	��������	
L"�9"	 8�����	�������	��(�	������3'��	�������	��������	
L"�9"��	 8�����	�������	��(�	������3'��	�������	��������	
50.40.11 Услуге превоза ријечним бродовима замрзнуте и хлађене робе у бродовима хладњачама
50.40.12 Услуге превоза сирове нафте танкерима на унутрашњим воденим путевима
50.40.13 Услуге превоза течности и гасова танкерима на унутрашњим воденим путевима
50.40.14 Услуге превоза интермодалних контејнера на унутрашњим воденим путевима
50.40.19 Услуге превоза остале робе на унутрашњим воденим путевима
L"�9"�!	 8�����	������%���'�	�������$	����1��$	(������	�	�������E	������	���%�'�	�	���������'�	
50.40.21 Услуге изнајмљивања теретних ријечних бродова с посадом
50.40.22 Услуге тегљења и потискивања на унутрашњим воденим путевима
L�															8�����	����	�������	
L���	 							8�����	����	�������	�������	
L���"	 8�����	����	�������	�������	
L���"��	 8�����	����	�������	�������	
51.10.11 Услуге редовног авио превоза путника на домаћим линијама
51.10.12 Услуге ванредног авио превоза путника на домаћим линијама, сем разгледања знаменитости
51.10.13 Услуге редовног авио превоза путника на међународним линијама
51.10.14 Услуге ванредног авио превоза путника на међународним линијама
51.10.15 Услуге ванредног авио превоза путника за разгледање знаменитости
L���"�!	 8�����	������%���'�	�����1���	������	�	�������	
51.10.20 Услуге изнајмљивања путничког авиона с посадом
L��!	 							8�����	����	�������	��(�	�	����������	�������	
L��!�	 8�����	����	�������	��(�	
L��!���	 8�����	����	�������	��(�	
51.21.11 Услуге редовног авио превоза интермодалних контејнера
51.21.12 Услуге авио превоза писама и пакетних пошиљака
51.21.13 Услуге редовног авио превоза остале робе
51.21.14 Услуге ванредног авио превоза осталих роба
L��!��!	 8�����	������%���'�	��������	������	�	�������	
51.21.20 Услуге изнајмљивања теретног авиона с посадом
L��!!	 8�����	����������	�������	
L��!!��	 8�����	����������	�������	
51.22.11 Услуге свемирског превоза путника
51.22.12 Услуге свемирског превоза робе
L!															8�����	������3��'�	�	������	������	�	�������	
L!��	 							8�����	������3��'�	��(�	
L!��"	 8�����	������3��'�	��(�	
L!��"��	 8�����	������3��'�	��(�	
52.10.11 Услуге складиштења замрзнуте и хлађене робе
52.10.12 Услуге складиштења течности и гасова
52.10.13 Услуге складиштења житарица
52.10.19 Остале услуге складиштења
L!�!	 							������	������	�	�������	
L!�!�	 8�����	�	����	�	��������	��������	
L!�!���	 8�����	�	����	�	��%����1���	��������	
52.21.11 Услуге гурања и вуче у жељезничком превозу
52.21.19 Остале услуге у вези с жељезничким превозом
L!�!��!	 8�����	�	����	�	��������	��������	
52.21.21 Услуге на аутобуским станицама
52.21.22 Услуге на аутопутевима
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52.21.23 Услуге на мостовима и у тунелима
52.21.24 Услуге паркирања
52.21.25 Услуге вучне службе за службена и приватна возила
52.21.29 Остале услуге у вези с друмским превозом
L!�!��0	 8�����	�	����	�	�����������	�����������	
52.21.30 Услуге у вези с цјевоводним транспортом
L!�!!	 8�����	�	����	�	�������	��������	
L!�!!��	 8�����	�	����	�	�������	��������	
52.22.11 Услуге поморског и приобалног рада лука и пловних путева (сем прекрцавања терета)
52.22.12 Услуге на унутрашњим воденим путевима (сем прекрцаја терета)
52.22.13 Услуге пилотирања и пристајања бродова у морским и обалним водама
52.22.14 Услуге пилотирања и пристајања бродова на унутрашњим воденим путевима
52.22.15 Услуге спашавања пловила и њихово оспособљавање за пловидбу у морским и обалним водама
52.22.16 Услуге спашавања пловила и њихово оспособљавање за пловидбу на унутрашњим воденим 

путевима
52.22.19 Остале услуге у вези с воденим превозом
L!�!0	 8�����	�	����	�	����	��������	
L!�!0��	 8�����	���������	K���	������	���������'�	������2&	������	��������	����	�������	�	������	

������	������	�	����	�������	
52.23.11 Услуге аеродрома, сем услуга прекрцавања терета
52.23.12 Услуге контроле авио промета
52.23.19 Остале услуге у вези с авио превозом, д. н.
L!�!0�!	 8�����	�	����	�	����������	��������	
52.23.20 Услуге у вези с свемирским превозом
L!�!9	 8�����	���������'�	������	
L!�!9��	 8�����	���������'�	������	
52.24.11 Услуге прекрцавања контејнера у лукама
52.24.12 Остале услуге прекрцавања контејнера
52.24.13 Остале услуге прекрцавања терета у лукама
52.24.19 Остале услуге прекрцавања терета
L!�!R	 .�����	������	������	�	�������	
L!�!R��	 8�����	��������	��	������	������	
52.29.11 Услуге бродских брокера
52.29.12 Остале брокерске услуге код превоза терета
52.29.19 Остале услуге агенција за превоз робе
L!�!R�!	 .�����	������	������	�	�������&	��	��	
52.29.20 Остале помоћне услуге у превозу, д. н.
L0															��3������	�	��������	������	
L0��	 							8����������	��3������	������	
L0��"	 8����������	��3������	������	
L0��"��	 8����������	��3������	������	
53.10.11 Универзалне поштанске услуге у вези с новинама и часописима
53.10.12 Универзалне поштанске услуге у вези с писмовним пошиљкама
53.10.13 Универзалне поштанске услуге у вези с пакетима
53.10.14 Поштанске шалтерске услуге
53.10.19 Остале универзалне поштанске услуге
L0�!	 							.�����	��3������	�	��������	������	
L0�!"	 .�����	��3������	�	��������	������	
L0�!"��	 .�����	��3������	�	��������	������	
53.20.11 Комбиноване курирске услуге
53.20.12 Услуге доставе хране на кућну адресу
53.20.19 Остале поштанске и курирске услуге, д. н.
j	 8
<85)	�*8P;@;	
�:)DB;:;&	B)	�*?�*)�)	?	8
<8P?=;@;	

 *;4)	K .B)<?:)*
B=.	?	85.
B?B)C
B=.2	
LL															8�����	����3����	
LL��	 							8�����	$��������	�	���1���	����3����	
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LL��"	 8�����	$��������	�	���1���	����3����	
LL��"��	 8�����	����3����	��	�����	�	��(���	���	���1���	����3������	������������&	��	

������������	�������'��	��(�	K���	kVY\MlmTnVWoT2	
55.10.10 Услуге смјештаја за госте у собама или сличним смјештајним капацитетима, са свакодневним 

одржавањем собе (сем time-sharinga)
LL�!	 							8�����	��������3��	�	���1��$	�(������	��	����	�����	
LL�!"	 8�����	��������3��	�	���1��$	�(������	��	����	�����	
LL�!"��	 8�����	��������3��	�	���1��$	�(������	��	����	�����	
55.20.11 Услуге смјештаја за госте у собама или сличним смјештајним капацитетима у хостелима и 

кућицама за одмор
55.20.12 Услуге смјештаја за госте у собама или сличним смјештајним капацитетима у time-sharingu
55.20.19 Остале услуге смјештаја за госте у собама или сличним смјештајним капацитетима, без 

свакодневног одржавања
LL�0	 							8�����	�������	�	��������	��	�������'�	
LL�0"	 8�����	�������	�	��������	��	�������'�	
LL�0"��	 8�����	�������	�	��������	��	�������'�	
55.30.11 Услуге кампова
55.30.12 Услуге рекреацијских кампова за одмор
LL�R	 							.�����	������	����3����	
LL�R"	 .�����	������	����3����	
LL�R"��	 .�����	������	����3����	
55.90.11 Услуге смјештаја за студенте у собама или сличним смјештајним капацитетима у студентским и 

школским домовима
55.90.12 Услуге смјештаја за раднике у собама или сличним смјештајним капацитетима у радничким 

хостелима или камповима
55.90.13 Услуге кола за спавање и сличне услуге у осталим превозним средствима
55.90.19 Остале услуге смјештаја, д. н.
LN															8������	�����������	��������	�	���������'�	$����	�	���	
LN��	 							8�����	���������	�	������$	�(������	��	��������	�	���������'�	$����	
LN��"	 8�����	���������	�	������$	�(������	��	��������	�	���������'�	$����	
LN��"��	 8�����	���������	�	������$	�(������	��	��������	�	���������'�	$����	
56.10.11 Услуге услуживања хране с цјелокупном услугом ресторана
56.10.12 Услуге послуживања хране у жељезничким колима за ручање или бродским ресторанима
56.10.13 Услуге самопослуживања хране у одговарајућим угоститељским објектима
56.10.19 Остале услуге услуживања хране
LN�!	 							8�����	���������	�	������	�����������	��������	�	���������'�	$����	
LN�!�	 8�����	���������	
LN�!���	 8�����	���������	
56.21.11 Услуге кетеринга за домаћинства
56.21.19 Остале услуге кетеринга
LN�!R	 .�����	������	��������	�	���������'�	$����	
LN�!R��	 8�����	�������	$����	��	������	�������	
56.29.11 Услуге доставе хране на основи уговора за превознике
56.29.19 Остале услуге доставе хране на основи уговора
LN�!R�!	 8�����	�������	
56.29.20 Услуге кантине
LN�0	 							8�����	��������	�	���������'�	���	
LN�0"	 8�����	��������	�	���������'�	���	
LN�0"��	 8�����	��������	�	���������'�	���	
56.30.10 Услуге припреме и послуживања пића
p	 ?4a.*�;b?:
�)	?	�.�84?�;b?:
�)	8
<85)	
LQ															8�����	������'�	
LQ��	 							8�����	������'�	�'���&	�������1��$	��(��������	�	������	������	������'�	
LQ���	 8�����	������'�	�'���	
LQ�����	 D�������	�'���	
58.11.11 Штампане образовне књиге
58.11.12 Штампане стручне, техничке и школске књиге
58.11.13 Штампане књиге за дјецу
58.11.14 Штампани рјечници и енциклопедије
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58.11.15 Штампани атласи и остале књиге са мапама
58.11.16 Штампане мапе и хидрографске или сличне карте, сем у облику књига
58.11.19 Остале штампане књиге, брошуре, летци и слично
LQ����!	 �'���	��	���������&	��������	���	������	����1���	������	
58.11.20 Књиге на дисковима, касетама или другом физичком медију
LQ����0	 �'���	��	���������	
58.11.30 Књиге на интернету
LQ����9	 �������	��������	��������	�	�'�����	
58.11.41 Продаја огласног простора у књигама, штампаног
58.11.42 Продаја огласног простора у књигама, електронског
LQ����L	 ?�����'�	�'���	��	�������	���	��	������	�������	
58.11.50 Издавање књига уз накнаду или на основи уговора
LQ����N	 8�����	�����%�'�	���������	�������	��	�'���	
58.11.60 Услуге управљања ауторским правима на књиге
LQ��!	 8�����	������'�	�������	�	������	�������1��$	������	
LQ��!��	 ?������	�	������	�������1��$	������	3�������$	���	��	����1���	������	
58.12.10 Именици и пописи корисничких адреса штампаних или на физичком медију
LQ��!�!	 ?������	�	������	�������1��$	������	��	���������	
58.12.20 Именици и пописи корисничких адреса на интернету
LQ��!�0	 8�����	�����%�'�	���������	�������	��	����3��'�	�������	�	������	�������1��$	������	
58.12.30 Услуге управљања ауторским правима на кориштење именика и пописа корисничких адреса
LQ��0	 8�����	������'�	������	
LQ��0��	 D�������	������	
58.13.10 Штампане новине
LQ��0�!	 4�����	��	���������	
58.13.20 Новине на интернету
LQ��0�0	 �������	��������	��������	�	��������	
58.13.31 Продаја огласног простора у новинама, штампаног
58.13.32 Продаја огласног простора у новинама, електронског
LQ��9	 8�����	������'�	1�������	�	�������1��$	��(��������	
LQ��9��	 D�������	1�������	�	�������1��	��(��������	
58.14.11 Штампани часописи и периодичне публикације од општег интереса
58.14.12 Штампани пословни, стручни и академски часописи те периодичне публикације
58.14.19 Остали штампани часописи и периодичне публикације
LQ��9�!	 [�������	�	�������1��	��(��������	��	���������	
58.14.20 Часописи и периодичне публикације на интернету
LQ��9�0	 �������	��������	��������	�	1���������	�	�������1���	��(����������	
58.14.31 Продаја огласног простора у часописима и периодичним публикацијама, штампаног
58.14.32 Продаја огласног простора у часописима и периодичним публикацијама, електронског
LQ��9�9	 8�����	�����%�'�	���������	�������	��	1�������	�	�������1��	��(��������	
58.14.40 Услуге управљања ауторским правима на часописе и периодичне публикације
LQ��R	 .�����	������1��	������	
LQ��R��	 .�����	������1��	������	
58.19.11 Штампане разгледнице, честитке и слично
58.19.12 Штампане слике, цртежи и фотографије
58.19.13 Папири за пресликавање (декалкоманија), календари
58.19.14 Штампане неискориштене поштанске марке, биљежнице, папир за пресликавање, чекови, банкноте, 

вриједносни папири и слични документи
58.19.15 Штампани трговачки рекламни материјал, комерцијални каталози и слично
58.19.19 Остали штампани материјал
LQ��R�!	 .�����	��������	��	���������	
58.19.21 Садржаји на интернету за одрасле
58.19.29 Остали садржаји на интернету
LQ��R�0	 8�����	�����%�'�	���������	�������	��	������	3�������	����������	
58.19.30 Услуге управљања ауторским правима на остале штампане материјале
LQ�!	 							8�����	������'�	��������	
LQ�!�	 8�����	������'�	��1�������$	�����	
LQ�!���	 ������������	����&	������	
58.21.10 Компјутерске игре, пакети
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LQ�!��!	 ��������'�	KqrsW]rTq2	��1�������$	�����	
58.21.20 Преузимање (download) рачунарских игара
LQ�!��0	 ?���	��	���������	
58.21.30 Игре на интернету
LQ�!��9	 8�����	�����%�'�	���������	�������	��	����3��'�	��1�������$	�����	
58.21.40 Услуге управљања ауторским правима на кориштење рачунарских игара
LQ�!R	 .�����	������	������'�	��������	
LQ�!R��	 
��������	����������	������	
58.29.11 Оперативни паковани системи
58.29.12 Умрежени софтвер, пакети
58.29.13 Софтвер управљања базом података, пакети
58.29.14 Софтвер за развојне алате и програмске језике, пакети
LQ�!R�!	 ;�����������	�������&	������	
58.29.21 Општа пословна продуктивност и апликације за кућну употребу, пакети
58.29.29 Остали апликацијски софтвери, пакети
LQ�!R�0	 ��������'�	KqrsW]rTq2	��������	
58.29.31 Преузимање (download) системског софтвера
58.29.32 Преузимање (download) апликацијског софтвера
LQ�!R�9	 
������	��	���������	
58.29.40 Софтвер на интернету
LQ�!R�L	 8�����	�����%�'�	���������	�������	��	����3��'�	��1��������	��������	
58.29.50 Услуге управљања ауторским правима на кориштење рачунарског софтвера
LR															8�����	��������'�	�������&	������������	�	�������������	��������&	�����'�										
																			���1��$	������	�	������'�	����1��$	������	
LR��	 							8�����	��������'�	�	������(�����	�������&	������������	�	�������������	��������	
LR���	 8�����	��������'�	�������&	������������	�	�������������	��������	
LR�����	 .�������������	������	��������'�	�������&	������������	�	�������������	��������	
59.11.11 Услуге организације производње филмова
59.11.12 Услуге организације производње промотивних и пропагандних филмова и видеофилмова
59.11.13 Услуге организације производње осталог телевизијског програма
LR����!	 a������	���������&	������������	�	������������	��������	
59.11.21 Филмски оригинали, оригинали видео и телевизијског програма
59.11.22 Кинематографски филмови
59.11.23 Филмови и остали видео садржаји на диску, касети или другом физичком медију
59.11.24 Филмови и остала преузимања (download) видео записа
LR����0	 �������	��������	��������	���	�������	�	���������&	�����	�	�������������	�����������	
59.11.30 Продаја огласног простора или времена у филмовима, видео и телевизијским производима
LR��!	 8�����	����	�������	�����	��������'�	�������&	������������	�	�������������	��������	
LR��!��	 8�����	����	�������	�����	��������'�	�������&	������������	�	�������������	��������	
59.12.11 Услуге аудио-визуалне монтаже
59.12.12 Преноси и умножавање основних услуга
59.12.13 Услуге корекције боја и дигиталне рестаурације
59.12.14 Услуге визуелних ефеката
59.12.15 Услуге анимације
59.12.16 Називање, додатна услуга и титловање
59.12.17 Услуге монтаже и уређења звука
59.12.19 Остале пост-продукцијске услуге филмова, видео и телевизијског програма
LR��0	 8�����	������(�����	�����&	������������	�	�������������	��������	
LR��0��	 8�����	�����%�'�	���������	�������	�	������(�����	�����&	������������	�	�������������	

��������	
59.13.11 Услуге управљања ауторским правима на филм и његове приходе
59.13.12 Услуге дистрибуције филма, видео и телевизијског програма
LR��9	 8�����	���������'�	�����	
LR��9��	 8�����	���������'�	�����	
59.14.10 Услуге приказивања филма
LR�!	 							8�����	�����'�	���1��$	������	�	������'�	����1��$	������	
LR�!"	 8�����	�����'�	���1��$	������	�	������'�	����1��$	������	
LR�!"��	 8�����	�����'�	���1��$	������	�	�����'�	�����E	�����'�	����������$	���1��$	������	
59.20.11 Услуге снимања звучних записа
59.20.12 Услуге снимања уживо
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59.20.13 Снимање оригиналних звучних записа
LR�!"�!	 8�����	��������'�	�������������E	����������	�������������	
59.20.21 Услуге производње радиопрограма
59.20.22 Оригинални радиопрограми
LR�!"�0	 8�����	������'�	����1��$	������	
59.20.31 Штампане композиције
59.20.32 Електронски музички записи
59.20.33 Музички аудио дискови, касете или други физички медији
59.20.34 Остали аудио дискови и касете
59.20.35 Преузимање (download) музике
LR�!"�9	 <�������	������	�	����	�	������	������(�	������1��$	���������	
59.20.40 Лиценцне услуге у вези с правом употребе акустичних оригинала
N"															8�����	�������'�	��������	
N"��	 							8�����	�������'�	�����	��������	
N"��"	 8�����	�������'�	�����	��������	
N"��"��	 8�����	�������'�	�����	��������E	�������'�	���������	
60.10.11 Услуге емитовања радио програма
60.10.12 Емитовање оригинала
N"��"�!	 *����	��������	
60.10.20 Радио програми
N"��"�0	 �������	�������	��	�������	��	������	
60.10.30 Продаја времена за рекламу на радију
N"�!	 							8�����	�������'�	�������������	��������E	�������'�	���������	
N"�!"	 8�����	�������'�	�������������	��������E	�������'�	���������	
N"�!"��	 8�����	�������'�	�������������	��������	
60.20.11 Услуге емитовања интернетског телевизијског програма, сем на претплату
60.20.12 Услуге емитовања осталог телевизијског програма, сем на претплату
60.20.13 Услуге емитовања интернетског преплатничког телевизијског програма
60.20.14 Услуге емитовања осталог претплатничког телевизијског програма
N"�!"�!	 .��������	�	�������������	�������'�	
60.20.20 Емитовање телевизијских оригинала
N"�!"�0	 B�����������	��������	
60.20.31 Телевизијски програми, сем на претплату
60.20.32 Програми телевизијских канала, на претплату
N"�!"�9	 �������	�������	��	�������	��	����������	
60.20.40 Продаја времена за рекламу на телевизији
N�															B�����������������	������	
N���	 							8�����	�����	��1���	����������������	
N���"	 8�����	�����	��1���	����������������	
N���"��	 8�����	�������	��������	�	������	
61.10.11 Услуге непокретне телефоније - приступ и употреба
61.10.12 Услуге непокретне телефоније--могућности позивања
61.10.13 Услуге приватних мрежа за жичане телекомуникацијске системе
N���"�!	 8�����	�������	��	��1���	����������������	
61.10.20 Услуге преноса за жичану телекомуникацију
N���"�0	 8�����	�������	��������	�����	��1���$	������������������$	�����	
61.10.30 Услуге преноса података путем жичаних телекомуникацијских мрежа
N���"�9	 ?����������	������	�����	��1���$	����������������	
61.10.41 Услуге интернетске језгрене мреже
61.10.42 Услуге уско-појасног интернетског приступа путем жичаних мрежа
61.10.43 Услуге широко-појасног интернетског приступа путем жичаних мрежа
61.10.49 Остале интернетске услуге путем жичаних телекомуникација
N���"�L	 8�����	����	����������	������(�����	�����	��1���	��������������	
61.10.51 Услуге кућне програмске дистрибуције путем жичане инфраструктуре, основни програмски пакет.
61.10.52 Услуге дистрибуције програма домаћинствима путем жичане инфраструктуре, програмски пакет по 

избору
61.10.53 Услуге дистрибуције програма домаћинствима путем жичане инфраструктуре, плати и гледај (pay-

per-view)
N��!	 							8�����	�����	(���1��	����������������	
N��!"	 8�����	�����	(���1��	����������������	
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N��!"��	 8�����	��������$	����������������	�	������	��������$	�����	��	(���1��	

������������������	�������	
61.20.11 Услуге покретних телекомуникација - приступ и употреба
61.20.12 Услуге покретних телекомуникација - могућности позивања
61.20.13 Услуге приватних мрежа за бежичне телекомуникацијске системе
N��!"�!	 8�����	�������	��	(���1��	����������������	
61.20.20 Услуге преноса за бежичну телекомуникацију
N��!"�0	 8�����	�������	��������	�����	(���1��$	������������������$	�����	
61.20.30 Услуге преноса података путем бежичних телекомуникацијских мрежа
N��!"�9	 ?����������	������	�����	(���1��$	����������������	
61.20.41 Услуге уско-појасног интернетског приступа путем бежичних мрежа
61.20.42 Услуге широко-појасног интернетског приступа путем бежичних мрежа
61.20.49 Остале интернетске услуге путем бежичних телекомуникација
N��!"�L	 8�����	������(�����	��������	������������	�����	(���1��$	�����	
61.20.50 Услуге дистрибуције програма домаћинствима путем бежичних мрежа
N��0	 							8�����	����������$	����������������	
N��0"	 8�����	����������$	����������������	
N��0"��	 8�����	����������$	����������������&	���	������	������(�����	��������	������������	

�����	��������	
61.30.10 Услуге сателитских телекомуникација, сем услуга дистрибуције програма домаћинствима путем 

сателита
N��0"�!	 8�����	������(�����	��������	������������	�����	��������	
61.30.20 Услуге дистрибуције програма домаћинствима путем сателита
N��R	 							.�����	������������������	������	
N��R"	 .�����	������������������	������	
N��R"��	 .�����	������������������	������	
61.90.10 Остале телекомуникацијске услуге
N!															*�1�������	����������'�&	���������'�	�	������	��������	�	'���	
N!�"	 							*�1�������	����������'�&	���������'�	�	������	��������	�	'���	
N!�"�	 8�����	��1��������	����������'�	
N!�"���	 8�����	������	�	�������	��1�������	������	
62.01.11 Услуге израде и развоја рачунарских апликација
62.01.12 Услуге израде и развоја рачунарских мрежа и система
N!�"��!	 .���������	��������	
62.01.21 Оригинални програми рачунарских игара
62.01.29 Остали оригинални програми
N!�"!	 8�����	���������'�	�	����	��	��1�������	
N!�"!��	 8�����	���������'�	�	����	�	$��������	
62.02.10 Услуге савјетовања у вези с хардвером
N!�"!�!	 8�����	���������'�	�	����	��	��������	�	���������	
62.02.20 Услуге савјетовања у вези са системом и софтвером
N!�"!�0	 8�����	��$��1��	����3��	�	����	�	��1�������	
62.02.30 Услуге техничке подршке у вези с рачунарима
N!�"0	 8�����	�����%�'�	��1��������	�������	�	��������	
N!�"0��	 8�����	�����%�'�	��1��������	�������	�	��������	
62.03.11 Услуге управљања рачунарским мрежама
62.03.12 Услуге управљања рачунарским системима
N!�"R	 .�����	������	�	����	�	�������������	��$����������	�	��1�������	
N!�"R��	 8�����	���������'�	��1�����	�	���������	������	
62.09.10 Услуге инсталирања рачунара и периферне опреме
N!�"R�!	 .�����	������	�	����	�	�������������	��$����������	�	��1�������&	��	��	
62.09.20 Остале услуге у вези с информационим технологијама и рачунарима, д. н.
N0															?�����������	������	
N0��	 							.(����	��������&	������	$�������	�	������	��������	�	'���E	�����������	�������	
N0���	 .(����	��������&	������	$�������	�	������	��������	�	'���	
N0�����	 .(����	��������&	������	$�������&	������	������	����������	�	������	������	��������	�	

���������������	������������$	��$��������	
63.11.11 Услуге обраде података
63.11.12 Услуге интернетског хостинга
63.11.13 Пружање услуга израде апликација
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63.11.19 Остале услуге хостинга и остале услуге повезане с инфраструктуром информатичких технологија
N0����!	 8�����	�������������	����	��������	�����	�	�����	��������	
63.11.21 Услуге континуираног тока података видео садржаја
63.11.22 Услуге континуираног тока података аудио садржаја
N0����0	 �������	������������	���������	��������	�	�������	
63.11.30 Продаја интернетског рекламног простора и времена
N0��!	 
������	�����������$	�������	
N0��!��	 
������	�����������$	�������	
63.12.10 Садржај интернетских портала
N0�R	 							.�����	������������	������	
N0�R�	 8�����	��������$	��������	
N0�R���	 8�����	��������$	��������	
63.91.11 Услуге новинских агенција за новине и периодичне публикације
63.91.12 Услуге новинских агенција за аудиовизуалне медије
N0�RR	 .�����	������������	������&	��	��	
N0�RR��	 .�����	������������	������&	��	��	
63.99.10 Остале информационе услуге, д. н.
N0�RR�!	 �����������	�������$	1�'�����Z�����������	
63.99.20 Компилација изворних чињеница/информација
t	 a?4;4
?:
�)	8
<85)	?	8
<85)	.
?58*;@;	
N9															a����������	������&	���	�������'�	�	���������$	�������	
N9��	 							8�����	����������	���������'�	
N9���	 8�����	b��������	(����	
N9�����	 8�����	b��������	(����	
64.11.10 Услуге Централне банке
N9��R	 8�����	�������	����������	���������'�	
N9��R��	 8�����	��������	
64.19.11 Услуге депозита за корпорације и институционалне улагаче (депозиторе)
64.19.12 Услуге депозита за остале улагаче (депозиторе)
N9��R�!	 8�����	���(����'�	�������	��	���������$	�����������	
64.19.21 Услуге међуиндустријског одобравања кредита од монетарних институција
64.19.22 Услуге одобравања потрошачких кредита од монетарних институција
64.19.23 Услуге одобравања стамбених хипотекарних кредита од монетарних институција
64.19.24 Услуге одобравања нестамбених хипотекарних кредита од монетарних институција
64.19.25 Услуге одобравања нехипотекарних комерцијалних кредита од монетарних институција
64.19.26 Услуге пословања кредитним картицама од стране монетарних институција
64.19.29 Услуге одобравања осталих кредита од стране монетарних институција
N9��R�0	 8�����	�������	����������	���������'�&	��	��	
64.19.30 Услуге осталог монетарног посредовања, д. н.
N9�!	 							8�����	�����������$	$������	���3����	
N9�!"	 8�����	�����������$	$������	���3����	
N9�!"��	 8�����	�����������$	$������	���3����	
64.20.10 Услуге финансијских холдинг друштава
N9�0	 							8�����	��������&	������$	�������	�	���1��$	�����������$	��(������	
N9�0"	 8�����	��������&	������$	�������	�	���1��$	�����������$	��(������	
N9�0"��	 8�����	��������&	������$	�������	�	���1��$	�����������$	��(������	
64.30.10 Услуге трустова, осталих фондова и сличних финансијских субјеката
N9�R	 							.�����	�����������	������&	���	�������'�	�	���������$	�������	
N9�R�	 8�����	������������	������	K]\TlVWoT2	
N9�R���	 8�����	������������	������	K]\TlVWoT2	
64.91.10 Услуге финансијског закупа (leasinga)
N9�R!	 8�����	�������	���������	���������'�	
N9�R!��	 8�����	�������	���������	���������'�&	���	��	���������$	�����������	
64.92.11 Услуге одобравања међуиндустријских кредита, сем од монетарних институција
64.92.12 Услуге одобравања потрошачких кредита, сем од монетарних институција
64.92.13 Услуге одобравања хипотекарних стамбених кредита, сем од монетарних институција
64.92.14 Услуге одобравања хипотекарних нестамбених кредита, сем од монетарних институција
64.92.15 Услуге одобравања нехипотекарних комерцијалних кредита, сем од монетарних институција
64.92.16 Услуге пословања кредитним картицама, сем од монетарних институција
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64.92.19 Услуге осталог кредитног одобравања, сем од монетарних институција, д. н.
N9�RR	 .�����	�����������	������&	���	�������'�	�	���������$	�������&	��	��	
N9�RR��	 .�����	�����������	������&	���	�������'�	�	���������$	�������&	��	��	
64.99.11 Услуге инвестиционог банкарства
64.99.19 Финансијске услуге, сем осигурања и пензијских фондова, д. н.
NL															8�����	�������'�&	���������'�	�	���������$	�������&	���	�(�������	����������			
																			�������'�	
NL��	 							8�����	�������'�	
NL���	 8�����	��������	�������'�	
NL�����	 8�����	��������	�������'�	
65.11.10 Услуге животног осигурања, трајног или на одређено вријеме
NL��!	 8�����	�������	�������'�	
NL��!��	 8�����	�������'�	��	������	�	������������	�������'�	
65.12.11 Услуге осигурања од несреће
65.12.12 Услуге здравственог осигурања
NL��!�!	 8�����	�������'�	�������$	������	
65.12.21 Услуге осигурања моторних возила, одговорност трећег лица
65.12.29 Остале услуге осигурања моторних возила
NL��!�0	 8�����	�������'�	�	���������&	����	�	�������	�������	
65.12.31 Услуге осигурања жељезничког возног парка
65.12.32 Услуге осигурања авио одговорности
65.12.33 Остале услуге авио осигурања
65.12.34 Услуге осигурања бродске одговорности
65.12.35 Остале услуге бродског осигурања
65.12.36 Услуге осигурања терета
NL��!�9	 8�����	�������'�	��	������	�	�����$	�(����	3����	��	�������	
65.12.41 Услуге осигурања од штете на имовини проузроковане пожаром
65.12.49 Услуге осигурања од остале штете на имовини
NL��!�L	 8�����	�������'�	��	��3��	������������	
65.12.50 Услуге осигурања од опште одговорности
NL��!�N	 8�����	�������'�	�������	�	��������	�����(�����	
65.12.61 Услуге осигурања кредита
65.12.62 Услуге осигурања кредитне способности
NL��!�O	 8�����	�������'�	������'�&	�����	��	������'�&	������	�������'�	��	���3����	������$	

���������	�	�����1���$	�����������$	��(�����	
65.12.71 Услуге осигурања путовања и помоћи на путовању
65.12.72 Услуге осигурања од трошкова судских поступака
65.12.73 Услуге осигурања од различитих финансијских губитака
NL��!�R	 .�����	������	����������	�������'�	
65.12.90 Остале услуге неживотног осигурања
NL�!	 							8�����	���������'�	
NL�!"	 8�����	���������'�	
NL�!"��	 8�����	���������'�	������&	���������'�	��	������	�	������������	���������'�	
65.20.11 Услуге реосигурања живота
65.20.12 Услуге реосигурања од несреће
65.20.13 Услуге здравственог реосигурања
NL�!"�!	 8�����	���������'�	�������	�	�������	
65.20.21 Услуге реосигурања моторних возила, одговорност трећег лица
65.20.22 Остале услуге реосигурања моторних возила
65.20.23 Остале услуге реосигурања у морском, авио и осталом превозу
65.20.24 Услуге реосигурања терета
65.20.25 Услуге реосигурања од пожара или других облика штете на имовини
NL�!"�0	 8�����	���������'�	��	��3��	������������&	�������	�	��������	�����(�����	
65.20.31 Услуге реосигурања од опште одговорности
65.20.32 Услуге реосигурања кредита и кредитне способности
NL�!"�9	 8�����	���������'�	��	���3����	������$	���������	�	�����1���$	�����������$	��(�����	
65.20.41 Услуге реосигурања од трошкова судских поступака
65.20.42 Услуге реосигурања различитих финансијских губитака
NL�!"�L	 8�����	���������'�	�	����	�	����������	���������	
65.20.50 Услуге реосигурања у вези с пензијским фондовима
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D����	 4����	
NL�!"�N	 8�����	�������	����������	���������'�	
65.20.60 Услуге осталог неживотног реосигурања
NL�0	 							8�����	���������$	�������	
NL�0"	 8�����	���������$	�������	
NL�0"��	 8�����	���������$	�������	
65.30.11 Услуге индивидуалних пензијских фондова
65.30.12 Услуге групних пензијских фондова
NN															������	������	���	�����������$	�	������	�������'�	
NN��	 							������	������	���	�����������$	������&	���	�������'�	�	��������$	�������	
NN���	 8�����	�	����	�	�������'��	�����������$	����3��	
NN�����	 8�����	�	����	�	�������'��	�����������$	����3��	
66.11.11 Оперативне услуге финансијских тржишта
66.11.12 Регулаторне услуге финансијских тржишта
66.11.19 Остале услуге у вези с пословањем финансијских тржишта
NN��!	 8�����	���������'�	�	�������'�	������������	��������	�	��(���	���������	
NN��!��	 8�����	���������'�	�	�������'�	������������	��������	�	��(���	���������	
66.12.11 Услуге посредовања у пословању вриједносним папирима
66.12.12 Услуге посредовања у пословању робним уговорима
66.12.13 Услуге мјењачница
NN��R	 .�����	������	������	���	�����������$	������&	���	�������'�	�	���������$	�������	
NN��R��	 8�����	�(����	�	�(��1���	�����������	�����������$	������	
66.19.10 Услуге обраде и обрачуна трансакција вриједносних папира
NN��R�!	 ������	������	�	����	�	��������������	(����������	
66.19.21 Услуге спајања и преузимања
66.19.22 Услуге пословања у вези с корпоративним финансијским и предузетничким капиталом
66.19.29 Остале помоћне услуге у вези с инвестиционим банкарством
NN��R�0	 8�����	��������	�	1���'�	�����������$	������	
66.19.31 Услуге трустова
66.19.32 Услуге чувања вриједносних папира
NN��R�R	 .�����	������	������	���	�����������$	������&	���	�������'�	�	���������$	�������&	��	��	
66.19.91 Услуге финансијског савјетовања
66.19.92 Услуге обраде финансијских трансакција и обрачунских кућа
66.19.99 Остале помоћне услуге код финансијских услуга, д. н., сем осигурања и пензијских фондова
NN�!	 							������	������	�	�������'�	�	����������	���������	
NN�!�	 8�����	��������	������	�	3����	
NN�!���	 8�����	��������	������	�	3����	
66.21.10 Услуге процјене ризика и штете
NN�!!	 8�����	�������	�	����������	�������'�	
NN�!!��	 8�����	�������	�	����������	�������'�	
66.22.10 Услуге агената и посредника осигурања
NN�!R	 .�����	������	������	�	�������'�	�	����������	���������	
NN�!R��	 .�����	������	������	�	�������'�	�	����������	���������	
66.29.11 Актуарске услуге
66.29.19 Остале помоћне услуге у осигурању и пензијским фондовима, д. н.
NN�0	 							8�����	�����%�'�	���������	
NN�0"	 8�����	�����%�'�	���������	
NN�0"��	 8�����	�����%�'�	���������	
66.30.11 Услуге управљања портфељем, сем пензијских фондова
66.30.12 Услуге управљања пензијским фондовима
u	 8
<85)	�.
<.=;@;	4)�*)B4?4;�;	
NQ															8�����	�������'�	������������	
NQ��	 							8�����	��������	�	�������	��������$	����������	
NQ��"	 8�����	��������	�	�������	��������$	����������	
NQ��"��	 8�����	��������	�	�������	��������$	����������	
68.10.11 Услуге продаје и куповине стамбених зграда са земљиштем
68.10.12 Услуге продаје и куповине time-share имовине
68.10.13 Услуге продаје и куповине ненастањеног земљишта за градњу стамбених зграда
68.10.14 Услуге продаје и куповине нестамбених зграда са земљиштем
68.10.15 Услуге продаје и купновинe ненастањеног земљишта за градњу нестамбених зграда
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D����	 4����	
NQ�!	 							8�����	������%���'�	�	�����%�'�	���������	������������	���	������������	������	�	
	 							�����	K]\TlVWo2	
NQ�!"	 8�����	������%���'�	�	�����%�'�	���������	������������	���	������������	������	�	

�����	K]\TlVWo2	
NQ�!"��	 8�����	������%���'�	�	�����%�'�	���������	������������	���	������������	������	�	

�����	K]\TlVWo2	
68.20.11 Услуге изнајмљивања и управљања властитим некретнинама или некретнинама узетим у закуп 

(leasing), стамбеним
68.20.12 Услуге изнајмљивања и управљања властитим некретнинама или некретнинама узетим у закуп 

(leasing), нестамбеним
NQ�0	 							8�����	�������'�	������������	��	�������	���	��	������	�������	
NQ�0�	 8�����	��������	��	�������'�	������������	��	�������	���	��	������	�������	
NQ�0���	 8�����	��������	��	�������'�	������������	��	�������	���	��	������	�������	
68.31.11 Услуге продаје стамбених зграда са земљиштем уз накнаду или на основи уговора, сем имовине у 

власништву time-share
68.31.12 Услуге продаје имовине у власништву "time-share" уз накнаду или на основи уговора
68.31.13 Услуге продаје ненастањеног земљишта за градњу стамбених зграда уз накнаду или на основи 

уговора
68.31.14 Услуге продаје нестамбених зграда са земљиштем уз накнаду или на основи уговора
68.31.15 Услуге продаје ненастањеног земљишта за градњу нестамбених зграда уз накнаду или на основи 

уговора
68.31.16 Услуге процјене у пословању некретнинама уз накнаду или на основи уговора
NQ�0!	 8�����	�����%�'�	������������	��	�������	���	��	������	�������	
NQ�0!��	 8�����	�����%�'�	������������	��	�������	���	��	������	�������	
68.32.11 Услуге управљања стамбеном имовином уз накнаду или на основи уговора, сем имовине у 

власништву time-share
68.32.12 Услуге управљања time-share имовином уз накнаду или на основи уговора
68.32.13 Услуге управљања нестамбеном имовином уз накнаду или на основи уговора
v	 
B*8[4)&	4;8[4)	?	B) 4?[�)	8
<85)	
NR															������	�	��1������������	������	
NR��	 							������	������	
NR��"	 ������	������	
NR��"��	 ������	������	
69.10.11 Услуге пружања правних савјета и заступања у области кривичног права
69.10.12 Услуге пружања правних савјета и заступања у судским споровима у области пословног и 

трговачког права
69.10.13 Услуге пружања правних савјета и заступања у судским споровима у области права из радних 

односа
69.10.14 Услуге пружања савјета и заступања у судским споровима у области грађанског права
69.10.15 Услуге пружања савјета у области патената, ауторских права и осталих права интелектуалне 

својине
69.10.16 Услуге јавних биљежника
69.10.17 Услуге арбитраже и помирења
69.10.18 Правне услуге у вези са аукцијом
69.10.19 Остале правне услуге
NR�!	 							*�1������������&	�'������������	�	����������	������E	������	��������	���������'�	
NR�!"	 *�1������������&	�'������������	�	����������	������E	������	��������	���������'�	
NR�!"��	 8�����	�����������	��������	
69.20.10 Услуге финансијске ревизије
NR�!"�!	 *�1������������	������	
69.20.21 Услуге рачуноводствене ревизије
69.20.22 Услуге састављања финансијских извјештаја
69.20.23 Књиговодствене услуге
69.20.24 Услуге обрачунавања плата
69.20.29 Остале рачуноводствене услуге
NR�!"�0	 8�����	��������	���������'�	
69.20.31 Услуге порезног савјетовања и састављања пријава за предузећа
69.20.32 Услуге састављања и планирања пореских пријава за појединца
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D����	 4����	
NR�!"�9	 8�����	���1���	�	��������	������	
69.20.40 Услуге стечаја и принудне управе
O"															8����%�1��	������E	������	���������'�	�	����	�	�����%�'��	
O"��	 							8����%�1��	������	
O"��"	 8����%�1��	������	
O"��"��	 8����%�1��	������	
70.10.10 Управљачке услуге
O"�!	 							8�����	���������'�	�	����	�	�����%�'��	
O"�!�	 8�����	������	�	�����3�	�	����3��'�	
O"�!���	 8�����	������	�	�����3�	�	����3��'�	
70.21.10 Услуге односа с јавношћу и саопштења
O"�!!	 8�����	���������'�	�	����	�	�������'��	�	�������	�����%�'��	
O"�!!��	 8�����	���������'�	�	����	�	�������'��	
70.22.11 Услуге савјетовања у вези са стратешким управљањем
70.22.12 Услуге савјетовања у вези с финансијским управљањем (сем за порез на добит и доходак 

предузећа)
70.22.13 Услуге савјетовања у вези с управљањем маркетингом
70.22.14 Услуге савјетовања у вези с управљањем људског потенцијала
70.22.15 Услуге савјетовања у вези с управљањем производњом
70.22.16 Услуге савјетовања у вези с логистиком и набавком и остале услуге савјетовања у вези с 

управљањем
70.22.17 Услуге савјетовања у вези с управљањем пословним процесима
O"�!!�!	 8�����	�������	�����%�'�	����������&	���	�����%�'�	����������	�	���#����������	
70.22.20 Услуге осталог управљања пројектима, сем управљања пројектима у грађевинарству
O"�!!�0	 8�����	�������	���������	���������'�	
70.22.30 Услуге осталог пословног савјетовања
O"�!!�9	 *�(��	�����	�	����3���	
70.22.40 Робне марке и франшизе
O�															;�$����������	�	����'�����	������E	������	��$��1���	��������'�	�	�������	
O���	 							;�$����������	�	����'�����	������	��	�	'���	��������	������	��$��1���	���������'�	
O����	 ;�$����������	������	
O������	 �������	�	������	��	��$����������	������(�	
71.11.10 Планови и нацрти за архитектонску употребу
O�����!	 ;�$����������	������	��	������	
71.11.21 Архитектонске услуге за пројектовање стамбених зграда
71.11.22 Архитектонске услуге за пројектовање нестамбених зграда
71.11.23 Архитектонске услуге за рестаурацију историјских грађевина
71.11.24 Архитектонске савјетодавне услуге
O�����0	 8�����	��(������1���	�	����������	�������'�	
71.11.31 Услуге урбанистичког планирања
71.11.32 Услуге руралног и просторног планирања
71.11.33 Услуге у вези пројектовања главних локацијских планова
O�����9	 ;�$����������	������	��	����������'�	������$	����3���	�	������������	��$����������	

������	
71.11.41 Архитектонске услуге за пројектовање зелених површина
71.11.42 Савјетодавне архитектонске услуге за пројектовање зелених површина
O���!	 8�����	����'������	�	�	'��	��������	��$��1��	���������'�	
O���!��	 ?���'�����	������	
71.12.11 Услуге инжењерског савјетовања
71.12.12 Инжињерске услуге за грађевинске пројекте
71.12.13 Инжињерске услуге за енергетске пројекте
71.12.14 Инжињерске услуге за транспортне пројекте
71.12.15 Инжињерске услуге за пројекте управљања отпадом (опасног и неопасног)
71.12.16 Инжињерске услуге за водне пројекте, пројекте за канализацију и дренажу
71.12.17 Инжињерске услуге за индустријске и производне пројекте
71.12.18 Инжињерске услуге за пројекте телекомуникација и емитовања
71.12.19 Инжињерске услуге за остале пројекте
O���!�!	 8�����	�����%�'�	���#��������	����������	
71.12.20 Услуге управљања грађевинским пројектима
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D����	 4����	
O���!�0	 5����3��&	�������1��	�	�	'���	��������	���������1��	�	������������	������	
71.12.31 Геолошке и геофизичке савјетодавне услуге
71.12.32 Геофизичке услуге
71.12.33 Услуге вађења и вредновања руда
71.12.34 Услуге површинског мјерења
71.12.35 Картографске услуге
O��!	 							8�����	��$��1���	��������'�	�	�������	
O��!"	 8�����	��$��1���	��������'�	�	�������	
O��!"��	 8�����	��$��1���	��������'�	�	�������	
71.20.11 Услуге испитивања и анализе сaстaва и чистоће
71.20.12 Услуге испитивања и анализе физичких својстава
71.20.13 Услуге испитивања и анализе интегрисаних механичких и електронских система
71.20.14 Услуге техничког испитивања исправности возила за друмски превоз
71.20.19 Остале услуге техничког испитивања и анализе
O!															8�����	���1���	���������'�	�	�������	
O!��	 							8�����	���������'�	�	����������������	�������	�	���������&	��$��1���	�	��$����3���	
	 							�������	
O!���	 8�����	���������'�	�	����������������	�������	�	(����$��������	
O!�����	 8�����	���������'�	�	����������������	�������	�	(����$��������	
72.11.11 Услуге истраживања и експерименталног развоја у здравственој биотехнологији
72.11.12 Услуге истраживања и експерименталног развоја у биотехнологији заштите околине и 

индустријској биотехнологији
72.11.13 Услуге истраживања и експерименталног развоја у пољопривредној биотехнологији
O!����!	 ?������	���������'�	�	������	�	(����$��������	
72.11.20 Изворна истраживања и развој у биотехнологији
O!��R	 .�����	������	���������'�	�	����������������	�������	�	���������&	��$��1���	�	

��$����3���	�������	
O!��R��	 .�����	������	���������'�	�	����������������	�������	�	���������	�������	
72.19.11 Услуге истраживања и експерименталног развоја у математици
72.19.12 Услуге истраживања и експерименталног развоја у рачунарским и информационим наукама
72.19.13 Услуге истраживања и експерименталног развоја у физичким наукама
72.19.14 Услуге истраживања и експерименталног развоја у хемијским наукама
72.19.15 Услуге истраживања и експерименталног развоја у наукама о земљи и сродним наукама о заштити 

околине
72.19.16 Услуге истраживања и експерименталног развоја у биолошким наукама
72.19.19 Услуге истраживања и експерименталног развоја у осталим природним наукама
O!��R�!	 8�����	���������'�	�	����������������	�������	�	��$����	�	��$��������&	���	

(����$��������	
72.19.21 Услуге истраживања и експерименталног развоја у нанотехнологији
72.19.29 Остале услуге истраживања и експериметналног развоја у техници и технологији, сем 

биотехнологије
O!��R�0	 8�����	���������'�	�	����������������	�������	�	�����������	�������	
72.19.30 Услуге истраживања и експерименталног развоја у подручју медицинских наука
O!��R�9	 8�����	���������'�	�	����������������	�������	�	��%�����������	�������	
72.19.40 Услуге истраживања и експерименталног развоја у пољопривредним наукама
O!��R�L	 ?������	���������'�	�	������	�	���������&	��$��1���	�	��$����3���	�������&	���	

(����$��������	
72.19.50 Изворно истраживање и развој у природним, техничким и технолошким наукама, сем 

биотехнологије
O!�!	 							8�����	���������'�	�	����������������	�������	�	���3������	�	$��������1���	�������	
O!�!"	 8�����	���������'�	�	����������������	�������	�	���3������	�	$��������1���	�������	
O!�!"��	 8�����	���������'�	�	����������������	�������	�	���3������	�������	
72.20.11 Услуге истраживања и експерименталног развоја у економији и предузетништву
72.20.12 Услуге истраживања и експерименталног развоја у психологији
72.20.13 Услуге истраживања и експерименталног развоја у праву
72.20.19 Услуге истраживања и експерименталног развоја у осталим друштвеним наукама
O!�!"�!	 8�����	���������'�	�	����������������	�������	�	$��������1���	�������	
72.20.21 Услуге истраживања и експерименталног развоја у језику и књижевности
72.20.29 Услуге истраживања и експерименталног развоја у осталим хуманистичким наукама
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D����	 4����	
O!�!"�0	 ?������	���������'�	�	������	�	���3������	�	$��������1���	�������	
72.20.30 Изворна истраживања и развој у друштвеним и хуманистичким наукама
O0															8�����	�������	K�������	�	����������2	�	���������'�	����3��	
O0��	 							8�����	�������	K�������	�	����������2	
O0���	 8�����	����	�������	��������	��	�������	K������T	�	���������T2	
O0�����	 8�����	����	�������	��������	��	�������	K������T	�	���������T2	
73.11.11 Услуге укупне промоције
73.11.12 Услуге директног маркетинга и директног обраћања поштом
73.11.13 Услуге осмишљавања и концептуалног развоја пропагандних кампања
73.11.19 Остале услуге пропаганде
O0��!	 8�����	����3���'�	�����	������	
O0��!��	 �������	��������	��������	�	�������	��	�������	���	��	������	�������	
73.12.11 Продаја огласног простора и времена уз накнаду или на основи уговора у штампаном медију
73.12.12 Продаја огласног простора и времена уз накнаду или на основи уговора, на телевизији/радију
73.12.13 Продаја огласног простора и времена уз накнаду или на основи уговора, на интернету
73.12.14 Продаја догађаја који су повезани с оглашавањем
73.12.19 Остала продаја огласног простора и времена уз накнаду или на основи уговора
O0��!�!	 ����������	��������	��������	�	�������	��	�������	���	��	������	�������	
73.12.20 Препродаја огласног простора и времена уз накнаду или на основи уговора
O0�!	 							8�����	���������'�	����3��	�	��������'�	������	���'�	
O0�!"	 8�����	���������'�	����3��	�	��������'�	������	���'�	
O0�!"��	 8�����	���������'�	����3��	�	���1��	������	
73.20.11 Услуге истраживања тржишта: квалитативна истраживања
73.20.12 Услуге истраживања тржишта: квантитативна ad-hoc истраживања
73.20.13 Услуге истраживања тржишта: квантитативна континуирана и редовна истраживања
73.20.14 Услуге истраживања тржишта, сем провођења истраживања
73.20.19 Остале услуге истраживања тржишта
O0�!"�!	 8�����	��������'�	������	���'�	
73.20.20 Услуге испитивања јавног мнења
O9															.�����	����1��&	���1��	�	��$��1��	������	
O9��	 							
��������������	�����������	������	
O9��"	 
��������������	�����������	������	
O9��"��	 
��������������	�����������	������	
74.10.11 Услуге уређења ентеријера
74.10.12 Услуге индустријског дизајна
74.10.19 Остале специјализоване дизајнерске услуге
O9��"�!	 -����������	���������	
74.10.20 Дизајнерски оригинали
O9�!	 							a����������	������	
O9�!"	 a����������	������	
O9�!"��	 a����������	���1�	�	�������&	���	���������������$&	�������%���	
74.20.11 Фотографске плоче и филмови, освијетљени, али неразвијени
74.20.12 Фотографске плоче и филмови, освијетљени и развијени, за офсетну репродукцију
74.20.19 Остале фотографске плоче и филмови, освијетљени и развијени
O9�!"�!	 
���������	�����������	������	
74.20.21 Услуге израде портретних фотографија
74.20.22 Услуге израде рекламних и сродних фотографија
74.20.23 Фотографске услуге за сликање догађаја "уживо"
74.20.24 Фотографске услуге сликања из ваздуха
74.20.29 Остале специјалне фотографске услуге
O9�!"�0	 .�����	�����������	������	
74.20.31 Услуге обраде фотографија
74.20.32 Услуге рестаурације и ретуширања фотографија
74.20.39 Остале фотографске услуге, д.н.
O9�0	 							���������1��	������	�	������	����1�	
O9�0"	 ���������1��	������	�	������	����1�	
O9�0"��	 ���������1��	������	�	������	����1�	
74.30.11 Преводилачке услуге
74.30.12 Услуге тумача
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D����	 4����	
O9�R	 							.�����	����1��&	���1��	�	��$��1��	������&	����	
O9�R"	 .�����	����1��&	���1��	�	��$��1��	������&	����	
O9�R"��	 
���1��	�	��$��1��	������	�	������������	������&	��	��	
74.90.11 Услуге ревизије рачуна и информације о накнадама за превоз робе
74.90.12 Услуге пословног посредовања и процјењивања, сем за некретнине и осигурање
74.90.13 Савјетодавне услуге о заштити околине
74.90.14 Услуге прогнозирања времена и метеоролошке услуге
74.90.15 Сигурносне савјетодавне услуге
74.90.19 Остале научне и техничке савјетодавне услуге, д. н.
O9�R"�!	 .�����	����1��&	��$��1��	�	��������	������&	��	��	
74.90.20 Остале стручне, техничке и пословне услуге, д. н.
OL															=�����������	������	
OL�"	 							=�����������	������	
OL�""	 =�����������	������	
OL�""��	 =�����������	������	
75.00.11 Ветеринарске услуге за кућне љубимце
75.00.12 Ветеринарске услуге за стоку, живину и друге животиње
75.00.19 Остале ветеринарске услуге
w	 ;-�?4?
B*;B?=4)	?	�.�.x4)	8
<85)	
OO															8�����	������%���'�	�	����'�	�	�����	K]\TlVWo2	
OO��	 							8�����	������%���'�	�	����'�	�	�����	K]\TlVWo2	�������$	������	
OO���	 8�����	������%���'�	�	����'�	�	�����	K]\TlVWo2	������(���	�	�������$	������	����	

����������	
OO�����	 8�����	������%���'�	�	����'�	�	����������	�����	K]\TlVWo2	������(���	�	�������$	������	

����	����������	
77.11.10 Услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) моторних возила лаке категорије
OO��!	 8�����	������%���'�	�	����'�	�	�����	K]\TlVWo2	�������	
OO��!��	 8�����	������%���'�	�	����'�	�	�����	K]\TlVWo2	�������	
77.12.11 Услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) возила за превоз робе, без возача
77.12.19 Услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) осталих копнених превозних средстава, без возача
OO�!	 							8�����	������%���'�	�	����'�	�	�����	K]\TlVWo2	��������	��	��1��	������(�	�	����������	
OO�!�	 8�����	������%���'�	�	����'�	�	�����	K]\TlVWo2	������	��	����������	�	�����	
OO�!���	 8�����	������%���'�	�	����'�	�	�����	K]\TlVWo2	������	��	����������	�	�����	
77.21.10 Услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) опреме за рекреацију и спорт
OO�!!	 8�����	������%���'�	�����������	�	�������	
OO�!!��	 8�����	������%���'�	�����������	�	�������	
77.22.10 Услуге изнајмљивања видеокасета и дискова
OO�!R	 8�����	������%���'�	�	����'�	�	�����	K]\TlVWo2	������$	��������	��	��1��	������(�	�	

����������	
OO�!R��	 8�����	������%���'�	�	����'�	�	�����	K]\TlVWo2	������$	��������	��	��1��	������(�	�	

����������	
77.29.11 Услуге изнајмљивања и давања у закуп телевизора, радиоапарата, видеорекордера и сличне опреме 

и прибора
77.29.12 Услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) намјештаја и осталих кућанских апарата
77.29.13 Услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) музичких инструмената
77.29.14 Услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) постељног и стоног веша
77.29.15 Услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) текстила, одјеће и обуће
77.29.16 Услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) уређаја и опреме "уради сам"
77.29.19 Услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) осталих предмета за личну употребу и 

домаћинство, д. н.
OO�0	 							8�����	������%���'�	�	����'�	�	�����	K]\TlVWo2	������$	��3���&	������	��	�����������$	
	 							��(���	
OO�0�	 8�����	������%���'�	�	����'�	�	�����	K]\TlVWo2	��%����������$	��3���	�	������	
OO�0���	 8�����	������%���'�	�	����'�	�	�����	K]\TlVWo2	��%����������$	��3���	�	������	
77.31.10 Услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) пољопривредних машина и опреме
OO�0!	 8�����	������%���'�	�	����'�	�	�����	K]\TlVWo2	��3���	�	������	��	���#����������	
OO�0!��	 8�����	������%���'�	�	����'�	�	�����	K]\TlVWo2	��3���	�	������	��	���#����������	
77.32.10 Услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) машина и опреме за грађевинарство
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D����	 4����	
OO�00	 8�����	������%���'�	�	����'�	�	�����	K]\TlVWo2	�������������$	��3���	�	������	

K��%�1����	��1�����2	
OO�00��	 8�����	������%���'�	�	����'�	�	�����	K]\TlVWo2	�������������$	��3���	�	������	

K��%�1����	��1�����2	
77.33.11 Услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) канцеларијских машина и опреме (сем рачунара)
77.33.12 Услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) рачунара
OO�09	 8�����	������%���'�	�	����'�	�	�����	K]\TlVWo2	������$	��������$	���������	
OO�09��	 8�����	������%���'�	�	����'�	�	�����	K]\TlVWo2	������$	��������$	���������	
77.34.10 Услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) пловних превозних средстава
OO�0L	 8�����	������%���'�	�	����'�	�	�����	K]\TlVWo2	����	��������$	���������	
OO�0L��	 8�����	������%���'�	�	����'�	�	�����	K]\TlVWo2	����	��������$	���������	
77.35.10 Услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) авио превозних средстава
OO�0R	 8�����	������%���'�	�	����'�	�	�����	K]\TlVWo2	������$	��3���&	������	�	�����������$	

��(���&	��	��	
OO�0R��	 8�����	������%���'�	�	����'�	�	�����	K]\TlVWo2	������$	��3���&	������	�	�����������$	

��(���&	��	��	
77.39.11 Услуге изнајмљивање и давања у закуп (leasing) шинских возила
77.39.12 Услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) контејнера
77.39.13 Услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) мотоцикала, каравана и камп-кућица
77.39.14 Услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) телекомуникацијске опреме
77.39.19 Услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) осталих машина и опреме, без оператера те 

осталих материјалних добара, д. н.
OO�9	 							8�����	����'�	�������	��	�����	��	������(�	��������������	������3���	�	���1��$		 							
	 							���������&	���	������	����	��	��3�����	���������	�������	
OO�9"	 8�����	����'�	�������	��	�����	��	������(�	��������������	������3���	�	���1��$	

���������&	���	������	����	��	��3�����	���������	�������	
OO�9"��	 8�����	����'�	�������	��	�����	��	������(�	��������������	������3���	�	���1��$	

���������&	���	������	����	��	��3�����	���������	�������	
77.40.11 Услуге давања лиценце за права на употребу истраживачких и развојних производа
77.40.12 Услуге давања лиценце за права на употребу трговачких знакова и франшиза
77.40.13 Услуге давања лиценце за права на употребу истраживања и процјене минерала
77.40.19 Услуге давања лиценце за права на употребу интелектуалног власништва и сличних производа, сем 

радова који су заштићени ауторским правима
OQ															8�����	���������'�	�	����3%���'�	
OQ��	 							8�����	��������	��	����3%���'�	
OQ��"	 8�����	��������	��	����3%���'�	
OQ��"��	 8�����	��������	��	����3%���'�	
78.10.11 Услуге тражења руководилаца
78.10.12 Услуге сталног запошљавања, сем услуга тражења руководилаца
OQ�!	 							8�����	��������	��	����������	����3%���'�	
OQ�!"	 8�����	��������	��	����������	����3%���'�	
OQ�!"��	 8�����	��������	��	����������	����3%���'�	
78.20.11 Услуге агенција за привремено запошљавање рачунарског и телекомуникацијског особља
78.20.12 Услуге агенција за привремено запошљавање осталог канцеларијског особља
78.20.13 Услуге агенција за привремено запошљавање комерцијалног и трговачког особља
78.20.14 Услуге агенција за привремено запошљавање услуга у превозу, складиштењу, логистици и 

производњи
78.20.15 Услуге агенција за привремено запошљавање особља у хотелима и ресторанима
78.20.16 Услуге агенција за привремено запошљавање медицинског особља
78.20.19 Услуге агенција за привремено запошљавање осталог особља
OQ�0	 							8�����	�������	������'�	%�����$	�������	
OQ�0"	 8�����	�������	������'�	%�����$	�������	
OQ�0"��	 8�����	�������	������'�	%�����$	�������	
78.30.11 Услуге осталог уступања људских ресурса за рачунарско и телекомуникацијско особље
78.30.12 Услуге осталог уступања људских ресурса за остало канцеларијско особље
78.30.13 Услуге осталог уступања људских ресурса за комерцијално и трговачко особље
78.30.14 Услуге осталог уступања људских ресурса за услуге у превозу, складиштењу, логистици и 

производњи
78.30.15 Услуге осталог уступања људских ресурса за особље у хотелима и ресторанима
78.30.16 Услуге осталог уступања људских ресурса за медицинско особље
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78.30.19 Услуге осталог уступања људских ресурса за остало особље, д. н.
OR															8�����	�����1��$	��������&	������������	������'�	M	������������	�	������		
																			�������������	������&	��	������	��������	�	'���	
OR��	 							8�����	�����1��$	��������	�	������������	
OR���	 8�����	�����1��$	��������	
OR�����	 8�����	�����1��$	��������	��	�����������	�������	
79.11.11 Услуге резервација авио превоза
79.11.12 Услуге резервација жељезничког превоза
79.11.13 Услуге резервација аутобуског превоза
79.11.14 Услуге резервација за најам возила
79.11.19 Остале услуге путничких агенција за резервације превоза
OR����!	 8�����	�����1��$	��������	��	�����������	����3����&	������$	������'�	�	�����M���������	
79.11.21 Услуге резервација смјештаја
79.11.22 Услуге резервација кружних путовања
79.11.23 Услуге резервација пакет-аранжмана
OR��!	 8�����	������������	
OR��!��	 8�����	������������	
79.12.11 Услуге туроператора за организовање и прикупљање пакет-аранжмана
79.12.12 Услуге вођења и организовања путовања
OR�R	 							.�����	�������������	������	�	������	��������	�	'���	
OR�R"	 .�����	�������������	������	�	������	��������	�	'���	
OR�R"��	 8�����	�������1��	���������	�	����'�	�������1��$	�����������	������������	
79.90.11 Услуге туристичке промоције
79.90.12 Услуге давања туристичких информација посјетиоцима
OR�R"�!	 8�����	�������1��$	����1�	
79.90.20 Услуге туристичких водича
OR�R"�0	 .�����	�������������	������&	��	��	
79.90.31 Услуге у вези с "time-sharingom"
79.90.32 Услуге резервација конференцијских и конгресних центара те изложбених дворана
79.90.39 Услуге резервација карата за представе, забавне и рекреативне догађаје те остале резервацијске 

услуге, д. н.
Q"															7�3�����	�	��������	������	
Q"��	 							8�����	��������	��3����	
Q"��"	 8�����	��������	��3����	
Q"��"��	 8�����	��������	��3����	
80.10.11 Услуге заштите блиндираним возилима
80.10.12 Услуге чувања
80.10.19 Остале заштитне услуге
Q"�!	 							8�����	��3����	�����������	���������	
Q"�!"	 8�����	��3����	�����������	���������	
Q"�!"��	 8�����	��3����	�����������	���������	
80.20.10 Услуге заштите сигурносним системима
Q"�0	 							?�������	������	
Q"�0"	 ?�������	������	
Q"�0"��	 ?�������	������	
80.30.10 Истражне услуге
Q�															8�����	�����%�'�	�	�������'�	������&	��	������	���#�'�	�	�������'�	������$			
																			����3���	
Q���	 							������	������	�����%�'�	��������	
Q���"	 ������	������	�����%�'�	��������	
Q���"��	 ������	������	�����%�'�	��������	
81.10.10 Помоћне услуге управљања зградама
Q��!	 							8�����	1�3�'�	
Q��!�	 8�����	��������	1�3�'�	������	
Q��!���	 8�����	��������	1�3�'�	������	
81.21.10 Услуге основног чишћења зграда
Q��!!	 .�����	������	1�3�'�	������	�	������	�������������	1�3�'�	
Q��!!��	 8�����	�������������	1�3�'�	
81.22.11 Услуге прања прозора
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81.22.12 Услуге специјалног чишћења
81.22.13 Услуге чишћења пећи и димњака
Q��!R	 .�����	������	1�3�'�	
Q��!R��	 .�����	������	1�3�'�	
81.29.11 Услуге дезинфекције и заштите од штеточина
81.29.12 Услуге чишћења и уклањања снијега
81.29.13 Остале санитарне услуге
81.29.19 Остале услуге чишћења, д. н.
Q��0	 							8�����	���#�'�	�	�������'�	������$	����3���	
Q��0"	 8�����	���#�'�	�	�������'�	������$	����3���	
Q��0"��	 8�����	���#�'�	�	�������'�	������$	����3���	
81.30.10 Услуге уређења и одржавања зелених површина
Q!															�������������	���������������	�	������	������&	��	������	��������	������		
																			������	
Q!��	 							�������������	���������������	�	������	������	
Q!���	 ���(�������	�������������	���������������	������	
Q!�����	 ���(�������	�������������	���������������	������	
82.11.10 Комбиноване канцеларијске административне услуге
Q!��R	 a���������'�&	��������	����������	�	������	���������������	�������������	������	

������	
Q!��R��	 a���������'�&	��������	����������	�	������	���������������	�������������	������	

������	
82.19.11 Услуге умножавања
82.19.12 Услуге састављања пописа корисничких адреса и поштанске услуге
82.19.13 Услуге припреме докумената и остале специјализоване канцеларијске помоћне услуге
Q!�!	 							8�����	�������$	�������	
Q!�!"	 8�����	�������$	�������	
Q!�!"��	 8�����	�������$	�������	
82.20.10 Услуге позивних центара
Q!�0	 							8�����	����������'�	���������	�	��������$	�������	
Q!�0"	 8�����	����������'�	���������	�	��������$	�������	
Q!�0"��	 8�����	����������'�	���������	�	��������$	�������	
82.30.11 Услуге организовања састанака
82.30.12 Услуге организовања пословних сајмова
Q!�R	 							��������	������	������&	��	��	
Q!�R�	 8�����	��������	��	������%�'�	�	�������	��1���	��	��������$	�����������	
Q!�R���	 8�����	��������	��	������%�'�	�	�������	��1���	��	��������$	�����������	
82.91.11 Услуге извјештавања о кредитној способности
82.91.12 Услуге агенција за прикупљање и наплату рачуна
Q!�R!	 8�����	������'�	
Q!�R!��	 8�����	������'�	
82.92.10 Услуге паковања
Q!�RR	 .�����	��������	������	������&	��	��	
Q!�RR��	 .�����	��������	������	������&	��	��	
82.99.11 Услуге дословног извјештавања и стенографског биљежења
82.99.12 Помоћне телефонске услуге
82.99.19 Остале разноврсне пословне помоћне услуге, д. н.
y	 8
<85)	:;=4)	8�*;=)	?	.-�*;4)E	8
<85)	.�;=)74.5	


.b?:;<4.5	.
?58*;@;	
Q9															8�����	�����	������	�	��(����E	������	�(�������	����������	�������'�	
Q9��	 							8�����	�����	������	��	���������	�	���������	��������	���������	
Q9���	 .�3��	������	�����	������	
Q9�����	 .�3��	������	�����	������	
84.11.11 Извршне и законодавне услуге
84.11.12 Финансијске и фискалне услуге
84.11.13 Услуге општег привредног и социјалног планирања те статистичке услуге
84.11.14 Услуге јавне управе у вези с темељним истраживањима
84.11.19 Остале опште услуге јавне управе
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Q9����!	 ������	������	��	�����	������	
84.11.21 Опште услуге у вези с особљем за јавну управу
84.11.29 Остале помоћне услуге за јавну управу
Q9��!	 8�����	�����	������	��	��������'�	������	�����������	��3����&	������	�	�(������'�	�	

�������	��	�����$	���3�����$	������&	���	������	�(��������	����������	�������'�	
Q9��!��	 8�����	�����	������	��	��������'�	������	�����������	��3����&	������	�	�(������'�	�	

�������	��	�����$	���3�����$	������&	���	������	�(��������	����������	�������'�	
84.12.11 Услуге јавне управе у подручју образовања
84.12.12 Услуге јавне управе у области здравства
84.12.13 Услуге јавне управе у области становања и комуналних услуга
84.12.14 Услуге јавне управе у подручју рекреације, културе и религије
Q9��0	 8�����	�����	������	��	��(�%3�'�	�������'�	�	��������	
Q9��0��	 8�����	�����	������	��	��(�%3�'�	�������'�	�	��������	
84.13.11 Услуге јавне управе у вези с пољопривредом, шумарством, рибарством и ловством
84.13.12 Услуге јавне управе у вези с горивом и енергијом
84.13.13 Услуге јавне управе у вези с рударством и минералним ресурсима, прерађивачком индустријом и 

грађевинарством
84.13.14 Услуге јавне управе у вези с превозом и комуникацијама
84.13.15 Услуге јавне управе у вези с дистрибутивном трговином и кетерингом, хотелима и ресторанима
84.13.16 Услуге јавне управе у вези с туристичким пословима
84.13.17 Услуге јавне управе у вези с вишенамјенским развојним пројектима
84.13.18 Опште услуге јавне управе у вези с привредом, комерцијалним пословима, радом и запошљавањем
Q9�!	 							�����'�	������	���������	���	�������	
Q9�!�	 8�����	���%��$	�������	
Q9�!���	 8�����	���%��$	�������	
84.21.11 Административне услуге у вези с спољним пословима, дипломатским и конзуларним 

представништвима
84.21.12 Услуге у вези са спољном привредном помоћи
84.21.13 Услуге у вези са спољном војном помоћи
Q9�!!	 8�����	��(����	
Q9�!!��	 8�����	��(����	
84.22.11 Услуге војних одбрамбених снага
84.22.12 Услуге цивилних одбрамбених снага
Q9�!0	 ����������	�	������	������	
Q9�!0��	 ����������	�	������	������	
84.23.11 Административне услуге у вези са судовима
84.23.12 Административне услуге у вези са затварањем и рехабилитацијом осуђеника
Q9�!9	 8�����	�1���'�	������	����	�	(��(��������	
Q9�!9��	 8�����	�1���'�	������	����	�	(��(��������	
84.24.11 Услуге полиције
84.24.19 Остале услуге у вези с очувањем јавног реда и безбједности
Q9�!L	 8�����	����������	����(�	
Q9�!L��	 8�����	����������	����(�	
84.25.11 Услуге гашења и спречавања пожара
84.25.19 Остале услуге ватрогасне службе
Q9�0	 							8�����	�(�������	����������	�������'�	
Q9�0"	 8�����	�(�������	����������	�������'�	
Q9�0"��	 8�����	�(�������	����������	�������'�	
84.30.11 Услуге обавезног социјалног осигурања за случај болести, материнства и привремене 

неспособности
84.30.12 Услуге обавезног социјалног осигурања за пензијско и инвалидско осигурање
84.30.13 Услуге обавезног социјалног осигурања за случај незапослености
84.30.14 Услуге обавезног социјалног осигурања за породични и дјечји додатак
z	 8
<85)	.�*;7.=;@;	
QL															8�����	�(������'�	
QL��	 							8�����	����3�������	�(������'�	
QL��"	 8�����	����3�������	�(������'�	
QL��"��	 8�����	����3�������	�(������'�	
85.10.10 Услуге предшколског образовања

126



КЛАСИФИКАЦИЈА ПРОИЗВОДА ПО ДЈЕЛАТНОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ - КППД БиХ 2010 

127

D����	 4����	
QL�!	 							8�����	��������	�(������'�	
QL�!"	 8�����	��������	�(������'�	
QL�!"��	 8�����	��������	�(������'�	
85.20.11 Услуге основног образовања путем интернета
85.20.12 Услуге осталог основног образовања
QL�0	 							8�����	����'��	�(������'�	
QL�0�	 8�����	��3���	����'��	�(������'�	
QL�0���	 8�����	��3���	����'��	�(������'�	
85.31.11 Услуге нижег општег средњег образовања путем интернета
85.31.12 Услуге осталог нижег општег средњег образовања
85.31.13 Услуге вишег општег средњег образовања путем интернета
85.31.14 Услуге осталог вишег општег средњег образовања
QL�0!	 8�����	��$��1���	�	����������	����'��	�(������'�	
QL�0!��	 8�����	��$��1���	�	����������	����'��	�(������'�	
85.32.11 Услуге нижег техничког и струковног средњег образовања путем интернета
85.32.12 Услуге осталог нижег техничког и струковног средњег образовања
85.32.13 Услуге вишег техничког и струковног средњег образовања путем интернета
85.32.14 Услуге осталог вишег техничког и струковног средњег образовања
QL�9	 							8�����	�������	�(������'�	
QL�9�	 8�����	�(������'�	�����	����'��	�(������'�	����	����	������	
QL�9���	 8�����	�(������'�	�����	����'��	�(������'�	����	����	������	
85.41.11 Услуге општег образовања након средњег образовања које није високо, путем интернета
85.41.12 Услуге осталог општег образовања након средњег образовања које није високо
85.41.13 Услуге техничког и струковног образовања након средњег образовања које није високо, путем 

интернета
85.41.14 Услуге осталог техничког и струковног образовања након средњег образовања које није високо
QL�9!	 8�����	�������	�(������'�	
QL�9!��	 8�����	�������	�(������'�	
85.42.11 Услуге првог степена високог образовања путем интернета
85.42.12 Услуге првог степена високог образовања, сем путем интернета
85.42.13 Услуге другог степена високог образовања путем интернета
85.42.14 Услуге другог степена високог образовања, сем путем интернета
85.42.15 Услуге трећег степена високог образовања путем интернета
85.42.16 Услуге трећег степена високог образовања, сем путем интернета
QL�L	 							8�����	�������	�(������'�	
QL�L�	 8�����	�(������'�	�	�(���	�	�(�����	������	�	����������	
QL�L���	 8�����	�(������'�	�	�(���	�	�(�����	������	�	����������	
85.51.10 Услуге образовања у области спорта и рекреације
QL�L!	 8�����	�(������'�	�	�(�����	�������	
QL�L!��	 8�����	�(������'�	�	�(�����	�������	
85.52.11 Услуге плесних школа и учитеља плеса
85.52.12 Услуге музичких школа учитеља музике
85.52.13 Услуге школа ликовне умјетности и обука из умјетности
85.52.19 Услуге осталог образовања и обукa у области културе
QL�L0	 8�����	����	3����	
QL�L0��	 8�����	����	3����	
85.53.11 Услуге ауто школа
85.53.12 Услуге школа летења и једрења
QL�LR	 8�����	�������	�(������'�	�	�(���&	��	��	
QL�LR��	 8�����	�������	�(������'�	�	�(���&	��	��	
85.59.11 Услуге језичних школа
85.59.12 Услуге информатичких школа
85.59.13 Услуге струковног образовања и обуке, д. н.
85.59.19 Услуге осталог образовања и обуке, д. н.
QL�N	 							������	������	�	�(������'�	
QL�N"	 ������	������	�	�(������'�	
QL�N"��	 ������	������	�	�(������'�	
85.60.10 Помоћне услуге у образовању
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D����	 4����	
{	 8
<85)	7-*;=
B=)4)	7;DB?B)	?	
.b?:;<4)	�*?5)	
QN															8�����	�����������	��3����	
QN��	 							8�����	(������	
QN��"	 8�����	(������	
QN��"��	 8�����	(������	
86.10.11 Хируршке услуге болница
86.10.12 Гинеколошке услуге болница и услуге породилишта
86.10.13 Рехабилитацијске услуге болница
86.10.14 Услуге психијатријских болница
86.10.15 Остале услуге болница које пружају доктори медицине
86.10.19 Остале услуге болница
QN�!	 							8�����	����������	�	���������3��	������	
QN�!�	 8�����	��3��	����������	������	
QN�!���	 8�����	��3��	����������	������	
86.21.10 Услуге опште медицинске праксе
QN�!!	 8�����	������������1��	����������	������	
QN�!!��	 8�����	������������1��	����������	������	
86.22.11 Анализа и тумачење медицинских налаза
86.22.19 Остале услуге специјалистичке медицинске праксе
QN�!0	 8�����	���������3��	������	
QN�!0��	 8�����	���������3��	������	
86.23.11 Ортодонтске услуге
86.23.19 Остале услуге стоматолошке праксе
QN�R	 							.�����	������	�����������	��3����	
QN�R"	 .�����	������	�����������	��3����	
QN�R"��	 .�����	������	�����������	��3����	
86.90.11 Услуге у вези с трудноћом
86.90.12 Услуге здравствене његе
86.90.13 Физиотерапеутске услуге
86.90.14 Услуге возила хитне помоћи
86.90.15 Услуге медицинских лабораторија
86.90.16 Услуге банака крви, сперме и трансплантацијских органа
86.90.17 Дијагностичке услуге без тумачења
86.90.18 Услуге заштите менталног здравља
86.90.19 Остале услуге здравствене заштите, д. н.
QO															8�����	���������	'���	�	����������	��	����3�����	
QO��	 							8�����	��������	��	����3�����	����	��%�1���	����#���	������	�����������	'���	
QO��"	 8�����	��������	��	����3�����	����	��%�1���	����#���	������	�����������	'���	
QO��"��	 8�����	��������	��	����3�����	����	��%�1���	����#���	������	�����������	'���	
87.10.10 Услуге установа са смјештајем које укључују одређени степен здравствене његе
QO�!	 							8�����	�	����������	��	����3�����	��	����	�	��3�����	�	�������&	��3����	(������	����	�	
	 							����	������	�	����$���&	�������	���	������	�������	����������&	��	��%�1����	����#����	
	 							��������	�����������	'���	
QO�!"	 8�����	�	����������	��	����3�����	��	����	�	��3�����	�	�������&	��3����	(������	����	�	

����	������	�	����$���&	�������	���	������	�������	����������&	��	��%�1����	����#����	
��������	�����������	'���	

QO�!"��	 8�����	���������	(����	��	����3�����	��	����	�	��3�����	�	�������&	��3����	(������	����	�	
����	������	�	����$���&	�������	���	������	�������	����������	

87.20.11 Услуге социјалне бриге са смјештајем за дјецу с тешкоћама у развоју, душевно болесну дјецу и 
дјецу овисну о алкохолу, дрогама или другим опојним средствима

87.20.12 Услуге социјалне бриге са смјештајем за одрасла лица с тешкоћама у развоју, душевно болесна 
одрасла лица и одрасла лица овисне о алкохолу, дрогама или другим опојним средствима

QO�0	 							8�����	���������	(����	�	����������	��	����3�����	��	�������	����	�	����	�	�������������&	
	 							(��	���	��	����������	'����	
QO�0"	 8�����	���������	(����	�	����������	��	����3�����	��	�������	����	�	����	�	�������������&	

(��	���	��	����������	'����	
QO�0"��	 8�����	���������	(����	�	����������	��	����3�����	��	�������	����	�	����	�	�������������&	

(��	���	��	����������	'����	
87.30.11 Услуге социјалне бриге које пружају установе за смјештај старијих лица
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D����	 4����	
87.30.12 Услуге социјалне бриге које пружају установе за смјештај дјеце и омладине с инвалидитетом
87.30.13 Услуге социјалне бриге које пружају установе за смјештај одраслих лица с инвалидитетом
QO�R	 							.�����	������	���������	(����	�	����������	��	����3�����	
QO�R"	 .�����	������	���������	(����	�	����������	��	����3�����	
QO�R"��	 .�����	������	���������	(����	�	����������	��	����3�����	
87.90.11 Остале услуге социјалне бриге са смјештајем за дјецу и омладину
87.90.12 Услуге социјалне бриге са смјештајем за злостављане жене
87.90.13 Остале услуге социјалне бриге са смјештајем за одрасла лица
QQ															8�����	���������	(����	(��	����3����	
QQ��	 							8�����	���������	(����	(��	����3����	��	�������	����	�	����	�	�������������	
QQ��"	 8�����	���������	(����	(��	����3����	��	�������	����	�	����	�	�������������	
QQ��"��	 8�����	���������	(����	(��	����3����	��	�������	����	�	����	�	�������������	
88.10.11 Услуге посјете и помоћи за старија лица
88.10.12 Услуге дневне бриге за старија лица
88.10.13 Услуге стручне рехабилитације за лица с инвалидитетом
88.10.14 Услуге посјете и помоћи за лица с инвалидитетом
88.10.15 Услуге дневне бриге за одрасла лица с инвалидитетом
QQ�R	 							.�����	������	���������	(����	(��	����3����	
QQ�R�	 8�����	������	(����	�	�����	
QQ�R���	 8�����	������	(����	�	�����	
88.91.11 Услуге дневне бриге о дјеци, сем дневне бриге о дјеци с инвалидитетом
88.91.12 Услуге дневне бриге о дјеци и омладини с инвалидитетом
88.91.13 Услуге чувања дјеце
QQ�RR	 .�����	������	���������	(����	(��	����3����&	��	��	
QQ�RR��	 .�����	������	���������	(����	(��	����3����&	��	��	
88.99.11 Услуге усмјеравања и савјетовања, д. н., у вези с дјецом
88.99.12 Добротворне услуге, сем смјештаја
88.99.13 Услуге стручне рехабилитације за незапослена лица
88.99.19 Остале услуге социјалне бриге без смјештаја, д. н.
|	 8�:)B4?[�)&	7;�;=4)	?	*)�*);b?:
�)	8
<85)	
R"															���������&	�������1��	�	��(����	������	
R"�"	 							���������&	�������1��	�	��(����	������	
R"�"�	 8�����	����#�1��	����������	
R"�"���	 8�����	����#�1��	����������	
90.01.10 Услуге извођачке умјетности
R"�"!	 ������	������	�	����#�1���	����������	
R"�"!��	 ������	������	�	����#�1���	����������	
90.02.11 Услуге производње извођења умјетничких представа
90.02.12 Услуге рекламе и организације умјетничких представа
90.02.19 Остале помоћне услуге у извођачкој умјетности
R"�"0	 8�����	�������1���	��������3���	
R"�"0��	 8�����	�������1���	��������3���	
90.03.11 Услуге које пружају аутори, композитори, кипари и остали умјетници, сем извођача
90.03.12 Оригинални радови аутора, композитора и осталих умјетника, сем извођача, сликара, графичких 

умјетника и кипара
90.03.13 Оригинални радови сликара, графичких умјетника и кипара
R"�"9	 8�����	�������1��$	�(������	
R"�"9��	 8�����	�������1��$	�(������	
90.04.10 Услуге умјетничких објеката
R�															8�����	(�(�������&	��$���&	������	�	������	��������	������	
R��"	 							8�����	(�(�������&	��$���&	������	�	������	��������	������	
R��"�	 8�����	(�(�������	�	��$���	
R��"���	 8�����	(�(�������	�	��$���	
91.01.11 Услуге библиотека
91.01.12 Услуге архива
R��"!	 8�����	������	
R��"!��	 8�����	������	
91.02.10 Услуге музеја
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R��"!�!	 ��������	�(����	
91.02.20 Музејске збирке
R��"0	 8�����	����	����������$	������	�	���#�����	��	���1��$	������������	��	����������	
R��"0��	 8�����	����	����������$	������	�	���#�����	��	���1��$	������������	��	����������	
91.03.10 Услуге рада историјских мјеста и грађевина те сличних знаменитости за посјетиоце
R��"9	 8�����	(�����1��$	�	�����3��$	������	��	��������$	���������	
R��"9��	 8�����	(�����1��$	�	�����3��$	������	��	��������$	���������	
91.04.11 Услуге ботаничких и зоолошких вртова
91.04.12 Услуге природних резервата, укључујући услуге заштите дивљих животиња
R!															8�����	�����'�	�	���#�'�	
R!�"	 							8�����	�����'�	�	���#�'�	
R!�""	 8�����	�����'�	�	���#�'�	
R!�""��	 8�����	�����'�	
92.00.11 Услуге коцкања на столовима за игре на срећу
92.00.12 Услуге аутомата за игре на срећу
92.00.13 Услуге лутрије, томболе, бинга и сличних игара на срећу
92.00.14 Услуге интернетског коцкања
92.00.19 Остале услуге коцкања
R!�""�!	 8�����	���#�'�	
92.00.21 Услуге интернетског клађења
92.00.29 Остале услуге клађења
R0															
�������&	��(����	�	������������	������	
R0��	 							
�������	������	
R0���	 8�����	����	��������$	�(������	
R0�����	 8�����	����	��������$	�(������	
93.11.10 Услуге рада спортских објеката
R0��!	 8�����	��������$	���(���	
R0��!��	 8�����	��������$	���(���	
93.12.10 Услуге спортских клубова
R0��0	 8�����	������	�������	
R0��0��	 8�����	������	�������	
93.13.10 Услуге фитнес центара
R0��R	 .�����	��������	������	
R0��R��	 .�����	��������	������	
93.19.11 Услуге промоције спортских и спортско-рекреативних догађаја
93.19.12 Услуге атлетичара
93.19.13 Помоћне услуге у вези са спортом и рекреацијом
93.19.19 Остале спортске и спортско-рекреативне услуге
R0�!	 							7�(����	�	�����������	������	
R0�!�	 8�����	��(����$	�	��������$	�������	
R0�!���	 8�����	��(����$	�	��������$	�������	
93.21.10 Услуге забавних и тематских паркова
R0�!R	 .�����	��(����	�	������������	������	
R0�!R��	 .�����	������������	������&	��	��	
93.29.11 Услуге рекреативних паркова и плажа
93.29.19 Разноврсне рекреативне услуге, д. н.
R0�!R�!	 .�����	��(����	������&	��	��	
93.29.21 Услуге приређивања ватромета те представа са свјетлосним и звучним ефектима
93.29.22 Услуге аутомата за игре на кованице
93.29.29 Забавне услуге, д. н.
}	 .
B;<)	8
<85)	
R9															8�����	1������$	������������	
R9��	 							8�����	��������$	������������&	������'�	�����������	�	���������$	1������$	������������	
R9���	 8�����	��������$	������������	�	������'�	�����������	
R9�����	 8�����	��������$	������������	�	������'�	�����������	
94.11.10 Услуге пословних организација и удружења послодаваца
R9��!	 8�����	���������$	1������$	������������	
R9��!��	 8�����	���������$	1������$	������������	
94.12.10 Услуге струковних чланских организација
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D����	 4����	
R9�!	 							8�����	���������	
R9�!"	 8�����	���������	
R9�!"��	 8�����	���������	
94.20.10 Услуге синдиката
R9�R	 							8�����	������$	1������$	������������	
R9�R�	 8�����	�������$	������������	
R9�R���	 8�����	�������$	������������	
94.91.10 Услуге вјерских организација
R9�R!	 8�����	������1��$	������������	
R9�R!��	 8�����	������1��$	������������	
94.92.10 Услуге политичких организација
R9�RR	 8�����	������$	1������$	������������&	��	��	
R9�RR��	 8�����	������$	1������$	������������&	��	��	
94.99.11 Услуге организација за заштиту људских права
94.99.12 Услуге покрета за заштиту природне средине
94.99.13 Услуге заштите положаја посебних група
94.99.14 Остале услуге побољшања положаја грађанства и промоције општих интереса заједнице
94.99.15 Услуге које пружају удружења младих
94.99.16 Услуге културних и рекреативних удружења
94.99.17 Услуге осталих цивилних и друштвених организација
94.99.19 Услуге које пружају остале чланске организације, д. н.
R9�RR�!	 8�����	����'�	���1���	�����	K��������2	1������$	������������	
94.99.20 Услуге давања новчане помоћи (донација) чланских организација
RL															8�����	���������	��1�����	�	��������	��	��1��	������(�	�	����������	
RL��	 							8�����	���������	��1�����	�	��������������	������	
RL���	 8�����	���������	��1�����	�	���������	������	
RL�����	 8�����	���������	��1�����	�	���������	������	
95.11.10 Услуге поправaкa рачунара и периферне опреме
RL��!	 8�����	���������	�������������	������	
RL��!��	 8�����	���������	�������������	������	
95.12.10 Услуге поправака комуникационе опреме
RL�!	 							8�����	���������	��������	��	��1��	������(�	�	����������	
RL�!�	 8�����	���������	�����������$	���#���	��	3�����	�����3'�	
RL�!���	 8�����	���������	�����������$	���#���	��	3�����	�����3'�	
95.21.10 Услуге поправака електронских уређаја за широку потрошњу
RL�!!	 8�����	���������	�������	��	����������	��	������	��	���	�	���	
RL�!!��	 8�����	���������	�������	��	����������	��	������	��	���	�	���	
95.22.10 Услуге поправака апарата домаћинство те опреме за кућу и врт
RL�!0	 8�����	���������	�(��	�	���������	��	����	
RL�!0��	 8�����	���������	�(��	�	���������	��	����	
95.23.10 Услуге поправака обуће и производа од коже
RL�!9	 8�����	���������	�����3����	�	�����3����	
RL�!9��	 8�����	���������	�����3����	�	�����3����	
95.24.10 Услуге поправака намјештаја и покућства
RL�!L	 8�����	���������	������	�	������	
RL�!L��	 8�����	���������	������	�	������	
95.25.11 Услуге поправака сатова
95.25.12 Услуге поправака накита
RL�!R	 8�����	���������	������$	��������	��	��1��	������(�	�	����������	
RL�!R��	 8�����	���������	������$	��������	��	��1��	������(�	�	����������	
95.29.11 Услуге поправака и преправљања одјеће и текстилних предмета за домаћинство
95.29.12 Услуге поправака бицикала
95.29.13 Услуге поправака и одржавања музичких инструмената
95.29.14 Услуге поправака и одржавања спортске опреме
95.29.19 Услуге поправака осталих предмета за личну употребу и домаћинство, д. н.
RN															.�����	��1��	������	
RN�"	 							.�����	��1��	������	
RN�"�	 8�����	���'�	�	$��������	1�3�'�	��������	�	�������$	���������	
RN�"���	 8�����	���'�	�	$��������	1�3�'�	��������	�	�������$	���������	
96.01.11 Услуге прања на машинама за самопослуживање за прање веша на кованице
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D����	 4����	
96.01.12 Услуге хемијског чишћења (укључујући чишћење крзнених производа)
96.01.13 Услуге пеглања
96.01.14 Услуге избјељивања и бојења
96.01.19 Остале услуге чишћења текстила
RN�"!	 a��������	������	�	������	��������	��	�%��3���'�	
RN�"!��	 a��������	������	�	������	��������	��	�%��3���'�	
96.02.11 Фризерске услуге за жене и дјевојчице
96.02.12 Фризерске услуге за мушкарце и дјечаке
96.02.13 Козметички третмани, услуге маникира и педикира
96.02.19 Остале услуге уљепшавања
RN�"!�!	 C�����	����&	���(��#���	
96.02.20 Људска коса, необрађена
RN�"0	 �����(��	�	���1��	������	
RN�"0��	 �����(��	�	���1��	������	
96.03.11 Услуге гробља и крематорија
96.03.12 Услуге погребника
RN�"9	 8�����	��	'���	�	�������'�	������	
RN�"9��	 8�����	��	'���	�	�������'�	������	
96.04.10 Услуге за његу и одржавање тијела
RN�"R	 .�����	��1��	������&	��	��	
RN�"R��	 .�����	��1��	������&	��	��	
96.09.11 Услуге бриге за кућне љубимце
96.09.12 Услуге пратње
96.09.13 Услуге самопослужних аутомата на кованице, д. н.
96.09.19 Остале разноврсне услуге, д. н.
~	 8
<85)	-.�;x?4
B;=;	�;.	�.
<.-;=;b;E	8
<85)	

-.�;x?4
B;=;	�.:;	�*.?7=.-)	*;7<?[?B8	*.�8	?	.�;=C;:8	
*;7<?[?B)	8
<85)	7;	=<;
B?B)	�.B*)�)	

RO															8�����	�����������	���	�����������	����	����3%�����	�������	
RO�"	 							8�����	�����������	���	�����������	����	����3%�����	�������	
RO�""	 8�����	�����������	���	�����������	����	����3%�����	�������	
RO�""��	 8�����	�����������	���	�����������	����	����3%�����	�������	
97.00.10 Услуге домаћинстава као послодаваца који запошљавају послугу
RQ															8�����	��������$	�����������	����	���������	�����1���	��(�	�	�(��%���		
																			�����1���	������	��	��������	�����(�	
RQ��	 							���������	��������$	�����������	����	���������	�����1���	��(�	��	��������	�����(�	
RQ��"	 ���������	��������$	�����������	����	���������	�����1���	��(�	��	��������	�����(�	
RQ��"��	 ���������	��������$	�����������	����	���������	�����1���	��(�	��	��������	�����(�	
98.10.10 Производи приватних домаћинстава која производе различиту робу за властите потребе
RQ�!	 							8�����	��������$	�����������	����	�(��%���	�����1���	������	��	��������	�����(�	
RQ�!"	 8�����	��������$	�����������	����	�(��%���	�����1���	������	��	��������	�����(�	
RQ�!"��	 8�����	��������$	�����������	����	�(��%���	�����1���	������	��	��������	�����(�	
98.20.10 Услуге приватних домаћинстава која обављају различите услуге за властите потребе
,	 8
<85)	=;4B)*?B.*?:;<4? 	.*5;4?7;b?:;	?	B?:)<;	
RR															8�����	����������������$	������������	�	������	
RR�"	 							8�����	����������������$	������������	�	������	
RR�""	 8�����	����������������$	������������	�	������	
RR�""��	 8�����	����������������$	������������	�	������	
99.00.10 Услуге вантериторијалних организација и тијела
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D���� 4����
>	 �*.?7=.-?	�.C.�*?=*)-)&	D8�;*
B=;	?	*?�;*
B=;	
"�	 ��%��	�	���1��	���������&	���������	�������	�	������	��������	�	'���	
"���	 							:��������3'�	������	
"����	 P�������	K���	�����1�2&	��$������	�	�����'�	�%�����	
		 Овај разред укључује житарице, махунарке и сјемење уљарица које се узгаја као храна или у остале 

сврхе
"������	 �3�����	
01.11.11 Тврда пшеница
01.11.12 Пшеница, сем тврде
"�����!	 �������	
01.11.20 Кукуруз

Ова поткатегорија искључује: 
– припремљена сточна храна, види 01.19.10

"�����0	 :�1��&	���	�	��(	
01.11.31 Јечам
01.11.32 Раж
01.11.33 Зоб
"�����9	 
����&	�����	�	������	��������	
01.11.41 Сирак
01.11.42 Просо
01.11.49 Остале житарице, укључујући хељду
"�����L	 
����	�	%����	
01.11.50 Слама и љуске
"�����N	 ��$������	�����&	������	
01.11.61 Пасуљ, свјежи
01.11.62 Грашак, свјежи
01.11.69 Остало махунасто поврће, свјеже
"�����O	 ��$������	�����&	����	
01.11.71 Пасуљ, суви
01.11.72 Боб, суви
01.11.73 Сланутак, суви
01.11.74 Сочиво, суво
01.11.75 Грашак, сув
01.11.79 Остале махунарке, суве
"�����Q	 
���&	��������	�	��������	�����	
01.11.81 Соја
01.11.82 Кикирики, у љусци
01.11.83 Кикирики, ољуштени
01.11.84 Памуково сјеме
"�����R	 .�����	�����'�	�%�����	
01.11.91 Сјеме лана
01.11.92 Сјеме горушице
01.11.93 Сјеме уљане репице
01.11.94 Сјеме сусама
01.11.95 Сјеме сунцокрета
01.11.99 Остало сјемење уљарица д.н.
"���! ������1&	��%�3���
"���!��	 ������1&	��%�3���	
01.12.10 Пиринач, нељуштен
"���0 �����&	��'�	�	��(�����&	����������	�	����%����	�����
"���0��	 �����	��	������	���	���(%����	
01.13.11 Шпаргле
01.13.12 Купус
01.13.13 Карфиол и брокула
01.13.14 Салата
01.13.15 Цикорија
01.13.16 Спанаћ
01.13.17 Артичоке
01.13.19 Остало поврће са листом или стабљиком
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D���� 4����
"���0�!	 -�'�	
01.13.21 Лубенице
01.13.29 Остале диње
"���0�0	 .�����	���������	�����	
01.13.31 Љута и слатка паприка, свјежа
01.13.32 Краставци и корнишони
01.13.33 Патлиџани
01.13.34 Парадајз
01.13.39 Остало плодовито поврће, д. н.

Ова поткатегорија укључује: 
- узгој тиквица
- слатког кукуруза
- узгој бундева, буца те осталог плодовитог поврћа

"���0�9	 ����������&	������1����	�	����%����	�����	
01.13.41 Шаргарепа и бијела репа
01.13.42 Бијели лук
01.13.43 Лук

Ова поткатегорија укључује:
- узгој лука и лука козјака (љутике)

01.13.44 Празилук и остале врсте лука
01.13.49 Остало корјенасто, луковичасто и гомољасто поврће (без високе концентрације скроба или 

инулина)
"���0�L	 :������	����������	�	����%����	�����	�	�������	��������������	����(�	���	�������	
01.13.51 Кромпир
01.13.52 Слатки кромпир
01.13.53 Маниока
01.13.59 Остало корјенасто и гомољасто поврће с високом концентрацијом скроба или инулина
"���0�N	 
����'�	�����&	���	�����'�	3�����	����	
01.13.60 Сјемење поврћа, сем сјемења шећерне репе
"���0�O	 D�����	����	�	�����'�	3�����	����	
01.13.71 Шећерна репа
01.13.72 Сјемење шећерне репе
"���0�Q	 5%���	�	�������	
01.13.80 Гљиве и тартуфи
"���0�R	 �����&	������&	��	��	
01.13.90 Поврће, свјеже, д. н.
"���9 D�����	�����
"���9��	 D�����	�����	
01.14.10 Шећерна трска
"���L 4������#���	�����
"���L��	 4������#���	�����	
01.15.10 Непрерађени дуван
"���N B��������	(�%��
"���N��	 B��������	(�%��	
01.16.11 Памук, негребенан и нечешљан
01.16.12 Јута, кенаф и остале текстилне биљке, сирове или мочене, сем лана, природне конопље и рамије
01.16.19 Лан, природна конопља; сисал и остало биље за производњу влакана из породице агава; абака, 

рамија и остало повртно биље за производњу влакана; остале сирове текстилне биљке, д. н.
"���R .�����	���������3'�	������
"���R��	 �����	������	
01.19.10 Крмни усјеви

Ова поткатегорија укључује: 
- узгој сточне корабе и репе, осталих крмних корјенастих усјева, дјетелине, луцерне, слатке 
дјетелине, сточног кукуруза и осталих трава, сточног кеља и осталог крмног биља
Ова поткатегорија искључује: 
- пелете и припремљена сточна храна, види 10.91

"���R�!	 *�����	������	�	�������	������E	�����'�	������	
01.19.21 Резано цвијеће и цвјетни пупови
01.19.22 Сјемење цвијећа
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D���� 4����
"���R�0	 
����'�	����&	�����'�	������	(�%�E	������	������	(�%��	����������	
01.19.31 Сјемење репе (искључујући сјемење шећерне репе) и сјемење крмног биља
01.19.39 Остали сирови биљни материјали, д. н.
"��!	 							=�3�����3'�	������	
"��!�	 5���#�	
"��!���	 5���#�	
01.21.11 Стоно грожђе
01.21.12 Остало грожђе, свјеже
"��!!	 B������	�	����������	���	
"��!!��	 B������	�	����������	���	
01.22.11 Авокадо
01.22.12 Банане, стоне, за печење и слично
01.22.13 Датуље
01.22.14 Смокве
01.22.19 Остало тропско и суптропско воће (укључујући манго, папаја и ананас)
"��!0	 ;�����	
"��!0��	 ;�����	
01.23.11 Помела и грејп
01.23.12 Лимуни и лимете
01.23.13 Наранџе
01.23.14 Тангерине, мандарине и клементине
01.23.19 Остали агруми
"��!9	 :�����1����	�	��3��'���	���	
"��!9��	 :�(���	
01.24.10 Јабуке
"��!9�!	 .�����	������1����	�	��3��'���	���	
01.24.21 Крушке
01.24.22 Дуње
01.24.23 Марелице
01.24.24 Трешње и вишње
01.24.25 Брескве
01.24.26 Нектарине
01.24.27 Шљиве
01.24.28 Трњине
01.24.29 Остало језгричасто и коштуњаво воће, д. н.
"��!L	 ��(�1����&	���3����	�	������	���	
"��!L��	 ��(�1����	�	�����	���	����	STUUVWVXY	
01.25.11 Киви
01.25.12 Малине
01.25.13 Јагоде
01.25.19 Остало бобичасто и друго воће рода Vaccinium, д. н.

Ова поткатегорија укључује:
- брусницу, боровницу, логанове бобе 
- рибизле и огрозде

"��!L�!	 
����'�	���	
01.25.20 Сјемење воћа
"��!L�0	 .��3����	���	K���%�1����	����������	�������	���3����	���&	��������	�	�������	���$2	
01.25.31 Бадеми
01.25.32 Кестени
01.25.33 Љешњаци
01.25.34 Пистације
01.25.35 Ораси
01.25.39 Остало орашасто воће (искључујући неузгојено јестиво орашасто воће, кикирики и кокосов орах)
"��!L�R	 .�����	(�(�1����	�	�����	���&	��	��	
01.25.90 Остало бобичасто и друго воће, д. н.
"��!N	 �������	�%�����	
"��!N��	 �������	
01.26.11 Стоне маслине
01.26.12 Маслине за производњу маслиновог уља
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"��!N�!	 �������	���$	
01.26.20 Кокосов орах
"��!N�R	 .�����	�������	�%�����	
01.26.90 Остали плодови уљарица
"��!O ��%��	��	��������'�	��������
"��!O��	 ��%��	��	��������'�	��������	
01.27.11 Кафа у зрну, непржена
01.27.12 Чај у листовима
01.27.13 Мате-чај у листовима
01.27.14 Какао у зрну, и остале биљке за припремање напитака
"��!Q	 7�1�����&	���������&	%�������	�	������������	(�%�	
"��!Q��	 7�1���&	�������#���	
01.28.11 Бибер (piper spp.), сиров
01.28.12 Феферони и паприка, суви (capsicum spp.), сирови
01.28.13 Мушкатни орашчић, мацис и кардамон, сирови
01.28.14 Анис, бадијан, коријандер, кумин, ким, коромач, бобице клеке, сирови
01.28.15 Цимет, сиров
01.28.16 Клинчићи (цијеле петељке), сирови
01.28.17 Ђумбир, суви, сиров
01.28.18 Ванилија, сирова
01.28.19 Остали зачини, непрерађени
"��!Q�!	  ��%	
01.28.20 Хмељ
"��!Q�0	 ��%��	�����������	��	������(�	�	�����������&	���������	���	��	�����������&	���������	�	

�	���1��	���$�	
01.28.30 Биљке првенствено за употребу у парфимерији, фармацији или за инсектициде, фунгициде и у 

сличне сврхе
"��!R	 .�����	��3�����3'�	������	
"��!R��	 ��������	���1��	
01.29.10 Природни каучук
"��!R�!	 ������	�	�������	�����&	������	
01.29.20 Божићна и украсна јелка, резана
"��!R�0	 ��%��	����������	�����������	��	������(�	�	����������	���	��	��'�'�	�	������%�'�	���	�	

(���'�	�	3���%�'�	
01.29.30 Биљни материјали првенствено за употребу у плетарству или за пуњење и постављање или у 

бојању и штављењу
"��0	 							
����	���������	�	�������	(�%�6	����	(�%�&	��������&	����%�	�	������'�&	�������	�		 							
	 							�������E	��������	�%���	
"��0"	 
����	���������	�	�������	(�%�6	����	(�%�&	��������&	����%�	�	������'�&	�������	�	

�������E	��������	�%���	
"��0"��	 
����	���������	�	�������	(�%�6	����	(�%�&	��������&	����%�	�	������'�&	�������	�	

�������E	��������	�%���	
01.30.10 Садни материјал и украсно биље: живо биље, луковице, гомољи и коријење, резнице и цјепови; 

мицелији гљива
"��9	 							P���	������'�	�	���������	������'����	���������	
"��9� �����	�����&	����&	������	����%�	�������
"��9���	 �����	�����&	����	
01.41.10 Музне краве, живе
"��9��!	 
�����	����%�	�������	
01.41.20 Сирово кравље млијеко
"��9! .�����	������	�	(�����&	����	�	'�$���	�����
"��9!��	 .�����	������	�	(�����&	����	
01.42.11 Остала говеда и биволи, сем телади, живи
01.42.12 Телад од говеда и бивола, жива
"��9!�!	 
����	��	������	�	(�����	
01.42.20 Сјеме од говеда и бивола
"��90 ��'�&	�������&	����	�	�����&	����
"��90��	 ��'�&	�������&	����	�	�����&	����	
01.43.10 Коњи, магарци, муле и мазге, живи
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"��99 -���	�	����&	����
"��99��	 -���	�	����&	����	
01.44.10 Деве и ламе, живе
"��9L .���	�	����&	����E	������	��1��	�	�����	�������	��	�3�3���	��1��	����	�	�����	�����
"��9L��	 .���	�	����&	����	
01.45.11 Овце, живе
01.45.12 Козе, живе
"��9L�!	 
�����	��1��	�	�����	�������	
01.45.21 Сирово овчје млијеко
01.45.22 Сирово козје млијеко
"��9L�0	 
�����	��1��	����	�	�����	�����&	�����&	��%�1����	������	������	����	
01.45.30 Сирова овчја вуна и козја длака, масна, укључујући сирову опрану вуну
"��9N 
��'�&	����
"��9N��	 
��'�&	����	
01.46.10 Свиње, живе
"��9O P�����&	����	�	����
"��9O��	 P�����&	����	
01.47.11 Кокоши, живе
01.47.12 Ћурани, живи
01.47.13 Гуске, живе
01.47.14 Патке и бисерке, живе
"��9O�!	 :���	�	�����&	������	
01.47.21 Кокошја јаја у љусци, свјежа
01.47.22 Јаја од остале живине у љусци, свјежа
01.47.23 Јаја за расплод
"��9R .�����	��������	������'�	�	'�$���	���������
"��9R��	 .�����	��������	������'�&	����	
01.49.11 Домаћи зечеви, живи
01.49.12 Узгојене птице, д. н., живе
01.49.13 Узгојени гмизавци (укључујући змије и корњаче), живи
01.49.19 Остале узгојене животиње, д. н., живе

Ова поткатегорија укључује: 
- собове
- узгојене крзнаше (осим зечева)
- мачке, псе и остале кућне љубимце 
- нојеви и емуи
- пчеле, црви, глисте
- различите домаће животиње д.н.

"��9R�!	 .�����	���������	��	��������$	������'�	
01.49.21 Природни мед
01.49.22 Сирово млијеко, д. н.
01.49.23 Пужеви, свјежи, хлађени, замрзнути, сушени, сољени или у саламури, сем морских пужева
01.49.24 Јестиви производи од узгојених животиња, д. н.
01.49.25 Чахуре дудовог свилца прикладне за одмотавање
01.49.26 Воскови од инсеката и спермацети, рафинисани, нерафинисани, обојени или необојени
01.49.27 Животињски ембриони за размножавање
01.49.28 Нејестиви производи од узгојених животиња, д. н.

Ова поткатегорија укључује: 
- фину животињску длаку, негребену и нечешљану

"��9R�0	 
�����	����	�	������	���	�����	�	����������	������	����	(��	�����	
01.49.31 Сирове коже с длаком или вуном, сем јањеће коже
01.49.32 Сирове јањеће коже с вуном
01.49.39 Сирове коже животиња, д. н. (свјеже или конзервисане, али даље необрађене)
"��N	 							8�����	�	��%�����������	��������'�	�	���1������	K���	������������$	������2	
"��N� ������	������	��	�����	������
"��N���	 ������	������	��	�����	������	
01.61.10 Помоћне услуге за узгој усјева

Ова поткатегорија укључује: 
- припрему земљишта 
- сјетву/садњу и гнојење усјева 
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- запрашивање усјева, укључујући из ваздуха
- контролу штеточина у пољопривреди
- подрезивање воћа и винове лозе
- пресађивање и прорјеђивање усјева
- жетву/бербу
- унајмљивање пољопривредних машина с руковаоцем и пољопривредним радницима
- одржавање пољопривредног земљишта у добром пољопривредном и еколошком стању
- руковање пољопривредном опремом за наводњавање
Ова поткатегорија искључује:
- услуге дистрибуције воде кроз главни одвод, рад опреме за наводњавање за потребе 
пољопривреде, види 36.00.20
- услуге урбанистичког и просторног планирања, види 71.11.40
- услуге које пружају агрономи и економисти у пољопривреди, види 74.90.19
- остале услуге заштите од штеточина у пољопривреди, види 81.29.11
- услуге уређивања зелених површина које нису везане за пољопривреду, види 81.30.10
- организовање пољопривредних изложби и сајмова, види 82.30.12

"��N! ������	������	��	�����	������'�
"��N!��	 ������	������	��	�����	������'�	
01.62.10 Помоћне услуге за узгој животиња

Ова поткатегорија укључује:
- дјелатности усмјерене на унапређење расплођавања, раст и обим сточарске производње
- услуге тестирања стада, вођења стада, услуге изнајмљивања поља за испашу, копунирање перади, 
сортирање јаја итд.
- шишање оваца
- исхрана и смјештај и брига о домаћим животињама
- чишћење пољопривредних простора (кокошињаца, свињаца итд.)
- дјелатности везане за бригу о ергели коња
- дјелатности вјештачке оплодње
Ова поткатегорија такође укључује:
- услуге поткивања
Ова поткатегорија искључује:
- обезбјеђивање простора само за исхрану и смјештај животиња, види 68.20.12
- услуге које пружају агрономи и економисти у пољопривреди, види 74.90.19
- вакцинација животиња и остале ветеринарске услуге, види 75.00.1
- услуге рекреативног јахања, види 93.11.10
- услуге бриге за кућне љубимце као што су храњење, његовање, види 96.09.11

"��N0 8�����	����	��	�(��%���	�����	�����Z(��(�	��%����������$	���������	K��������	��	
��������	����3��2

"��N0��	 8�����	����	��	�(��%���	�����	�����Z(��(�	��%����������$	���������	K	��������	��	
��������	����3��2	

01.63.10 Услуге које се обављају након жетве/бербе пољопривредних производа ( припрема за примарна 
тржишта)
Ова поткатегорија укључује: 
- припремање пољопривредних производа за примарно тржиште, тј. чишћење, скраћивање, 
сортирање, дезинфиковање, сушење, премазивање с воском, полирање 
- чишћење памука од сјемења 
- припремање дуванских листова нпр. сушење
- припрему какао зрна нпр. љуштење 
- премазивање воћа смолом
Ова поткатегорија искључује: 
- услуге припреме пољопривредних производа од стране произвођача, види одговарајући разред у 
гранама, 01.1, 01.2 или 01.3 
- пуштање коријена и поновно сушење дувана, види 12.00.1 
- маркетиншке услуге трговачких посредника и задружних организација, види 46
- услуге трговине на велико пољопривредним сировинама, види 46.2

"��N9 8�����	������	�������	K��	���������	���������2
"��N9��	 8�����	������	�������	K��	���������	���������2	
01.64.10 Услуге дораде сјемена (за сјеменски материјал)

Ова поткатегорија укључује: 
- услуге побољшања квалитета сјеменског материјала, укључујући обраду генетски модификованог 
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сјемења: 
- одвајање примјеса, одвајање сјемења које није довољно велико, оштећеног (механички или од 
кукаца) и недозрелог сјемења 
- снижавање влажности сјемења на ниво сигуран за складиштење 
- сушење, чишћење, сортирање и третирање сјемена до продаје
Ова поткатегорија искључује: 
- узгој сјемена, види грану 01.1 и 01.2 
- производњу рафинисаног маслиновог уља, види 10.41 
- услуге истраживања у сврху развоја нових или измјењених врста сјемења, види 72.11.13

"��O	 							<��&	������%�'�	�����	�	������	��������	�	'���	
"��O" <��&	������%�'�	�����	�	������	��������	�	'���
"��O"��	 <��&	������%�'�	�����	�	������	��������	�	'���	
01.70.10 Лов, постављање замки и услуге повезане с њима

Ова поткатегорија укључује:
- лов и постављање замки на комерцијалној основи
- хватање животиња (живих или мртвих) због прехране, крзна, коже, научног истраживања, за 
зоолошке вртове или као кућне љубимце
- производњу кожа с крзном, кожа од гмазова и птичјих кожа од одстријељених или ухваћених 
животиња
Ова поткатегорија такође укључује:
- улов морских сисара на обали, нпр. Моржева и туљана
Ова поткатегорија искључује:
- производњу крзна и коже од узгајаних крзнаша, гмизаваца и птица, види грану 01.4
- узгој дивљих животиња на фармама, види 01.49.1
- улов китова, види 03.00.69
- производњу коже и крзна произведене у клаоницама, види 10.11
- спортско рекреативни лов те услуге повезане с њима, види 93.19.13
- услужне дјелатности промовисања лова и постављања замки, види 94.99.19

"!	 ���������	3��������	�	���1�	����	��	������	��������	�	'���	
"!��	 							8�����	������	�	���������	3������	�����	
"!��" 8�����	������	�	���������	3������	�����
"!��"��	 
������	�	�����'�	3������	�����	
02.10.11 Саднице шумског дрвећа
02.10.12 Сјемење шумског дрвећа
"!��"�!	 8�����	���������	3������	�����	
02.10.20 Услуге расадника шумског дрвећа

Ова поткатегорија искључује:
- услуге узгоја божићних и украсних јелки, види 01.30.10

"!��"�0	 D�����	�����	
02.10.30 Шумско дрвеће
"!�!	 							5��(�	�(��#���	����	
"!�!" 5��(�	�(��#���	����
"!�!"��	 5��(�	�(��#���	����	
02.20.11 Трупци четинара
02.20.12 Трупци лишћара, сем тропског дрвета
02.20.13 Трупци тропског дрвета
02.20.14 Дрво за огрјев
"!�0	 							4������������	3�����	�������	�	���������&	���	3�����$	�����������	
"!�0" 4������������	3�����	�������	�	���������&	���	3�����$	�����������
"!�0"��	 ��������	����	
02.30.11 Балата, гутаперка, гвајала, цикл и сличне природне гуме
02.30.12 Лак, балзами и остале природне гуме и смоле
"!�0"�!	 ��������	�����&	������	���	�����������	�������%���	
02.30.20 Природно плуто, сирово или једноставно припремљено
"!�0"�0	 -�������	(�%�&	�����&	��$�����	�	��3���	�������	��	����3���'�	
02.30.30 Дијелови биља, траве, маховине и лишаји погодни за украшавање
"!�0"�9	 :������	3�����	�������	�	���������	
02.30.40 Јестиви шумски плодови и производи
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D���� 4����
"!�9	 							������	������	�	3��������	
"!�9" ������	������	�	3��������
"!�9"��	 ������	������	�	3��������	
02.40.10 Помоћне услуге у шумарству

Ова поткатегорија укључује:
- услужне дјелатности у шумарству:
- премјер шума
- савјетодавне услуге везане за газдовање шумом 
- процјена шумског фонда 
- борба и заштита од пожара
- заштита шума од штеточина 
- услуге везане уз сјечу шума:
- превоз трупаца унутар шуме
- услуге машина у шумарству с особљем
Ова поткатегорија искључује:
- услуге расадника шумског дрвећа, види 02.10.20 
- дренажа шумског земљишта, види 43.12.11
- рашчишћавање градилишта, види 43.12.11

"0	 *�(�	�	������	��(%�	���������E	���������	�����������E	������	������	�	
��(������	

"0�"	 							*�(�	�	������	��(%�	���������E	���������	�����������E	������	������	�	��(������	
"0�"" *�(�	�	������	��(%�	���������E	���������	�����������E	������	������	�	��(������
"0�""��	 *�(�&	����	
03.00.11 Украсне рибе, живе
03.00.12 Морске рибе, неузгојене, живе
03.00.13 Слатководне рибе, неузгојене, живе
03.00.14 Морске рибе, узгојене, живе
03.00.15 Слатководне рибе, узгојене, живе
"0�""�!	 *�(�&	������	���	�$��#���	
03.00.21 Морске рибе, неузгојене, свјеже или охлађене
03.00.22 Слатководне рибе, неузгојене, свјеже или охлађене
03.00.23 Морске рибе, узгојене, свјеже или охлађене
03.00.24 Слатководне рибе, узгојене, свјеже или охлађене
"0�""�0	 C������&	�����������	
03.00.31 Љускари, незамрзнути, неузгојени
03.00.32 Љускари, незамрзнути, узгојени
"0�""�9	 ����3��	�	������	������	(����1��'���&	����&	������	���	�$��#���	
03.00.41 Каменице, живе, свјеже или охлађене, неузгојене
03.00.42 Остали мекушци и водени бескичмењаци, живи, свјежи или охлађени, неузгојени
03.00.43 Остриге, живе, свјеже или охлађене, узгојене
03.00.44 Остали мекушци и водени бескичмењаци, живи, свјежи или охлађени, узгојени
"0�""�L	 ������&	���(��#���	
03.00.51 Природни бисери, необрађени
03.00.52 Култивисани бисери, необрађени
"0�""�N	 .�����	������	(�%��&	������'�	�	'�$���	���������	
03.00.61 Корали и слични производи, љуске од љускара, мекушаца или бодљикаша и сипина кост
03.00.62 Природне спужве животињског поријекла
03.00.63 Морске алге и остале алге, неузгојене
03.00.64 Морске алге и остале алге, узгојене
03.00.69 Остале водене биљке, животиње и њихови производи, д. н.

Ова поткатегорија укључује:
- узгој жаба
- китова

"0�""�O	 ������	������	�	��(������	�	�����������	
03.00.71 Помоћне услуге у рибарству
03.00.72 Помоћне услуге у аквакултури
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D���� 4����
F	 �*.?7=.-?	*8-;*
B=;	?	=;A)@;	�;�)4;	
"L	 8��%	�	������	
"L��	 							������	���%	
"L��" ������	���%
"L��"��	 ������	���%	
05.10.10 Камени угаљ

Ова поткатегорија искључује:
- брикети и друга слична чврста горива произведенa из угља, види 19.20.11

"L�!	 							<�����	
"L�!" <�����
"L�!"��	 <�����	
05.20.10 Лигнит

Ова поткатегорија искључује:
- брикети и друга слична чврста горива произведенa из лигнита, види 19.20.12

"N	 
�����	�����	�	��������	���	
"N��	 							
�����	�����	
"N��" 
�����	�����
"N��"��	 
�����	�����	�	�%�	��(�����	��	(����������$	��������	
06.10.10 Сирова нафта и уља добијена из битуменозних минерала
"N��"�!	 ����������	���	�%��	3���%��	�	(����������	�������	
06.10.20 Битуменски или уљни шкриљац и битуминозни пијесак
"N�!	 							��������	���&	��1��	���	�	���������	���'�	
"N�!" ��������	���&	��1��	���	�	���������	���'�
"N�!"��	 ��������	���&	��1��	���	�	���������	���'�	
06.20.10 Природни гас, течни или у гасовитом стању
"O	 �������	����	
"O��	 							*���	����#�	
"O��" *���	����#�
"O��"��	 *���	����#�	
07.10.10 Руде гвожђа
"O�!	 							*���	�(�����$	������	
"O�!� *���	�����	�	��������
"O�!���	 *���	�����	�	��������	
07.21.10 Руде урана и торијума
"O�!R .�����	����	�(�����$	������	�	'�$���	�����������
"O�!R��	 .�����	����	�(�����$	������	�	'�$���	�����������	
07.29.11 Руде и концентрати бакра
07.29.12 Руде и концентрати никла
07.29.13 Руде и концентрати алуминијума
07.29.14 Руде и концентрати племенитих метала
07.29.15 Руде и концентрати олова, цинка и калаја
07.29.19 Остале руде обојених метала и њихови концентрати, укључујући руде и концентрате мангана, 

хрома, кобалта, молибдена, тантала д. н.
"Q	 .�����	���������	��	����	�	������	
"Q��	 							�����&	�������	�	�����	
"Q��� 8������	�����	�	�����	��	����'�&	���1'��&	����&	�����	�	3���%��
"Q�����	 8������	�����	�	�����	��	����'�	
08.11.11 Мрамор и остали кречњачки украсни камен и камен за градњу
08.11.12 Гранит, пјешчар и остали украсни камен и камен за градњу
"Q����!	 ���1'��	�	����	
08.11.20 Кречњак и гипс
"Q����0	 �����	�	�������&	������������	
08.11.30 Креда и доломит, некалцинован
"Q����9	 D���%��	
08.11.40 Шкриљац
"Q��! D%����&	�������&	�����	�	������
"Q��!��	 D%����	�	�������	
08.12.11 Природни пијесак
08.12.12 Камени гранулат, одломци и прах; облуци, шљунак
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D���� 4����
08.12.13 Мјешавине троске и сличних индустријских отпадака без обзира да ли садрже или не садрже 

облутке, шљунак, шиндру и кремен за употребу у грађевинарству
"Q��!�!	 5����	�	������	
08.12.21 Каолин и остале каолинске глине
08.12.22 Остале глине, андалузит, цијанит и силиманит; мулит; шамотне и динас-земље
"Q�R	 							���������	���������	�	��#�'�&	��	��	
"Q�R� ��������	��	$�������	��������'�	�	��������	���������	#�(����
"Q�R���	 ��������	��	$�������	��������'�	�	��������	���������	#�(����	
08.91.11 Природни калцијеви и алуминијум-калцијеви фосфати
08.91.12 Непржени пирит, пиротит и марказит; сирови и нерафинисани сумпор
08.91.19 Остали хемијски минерали и минерали за ђубриво
"Q�R! B�����
"Q�R!��	 B�����	
08.92.10 Тресет

Ова поткатегорија искључује:
- брикети и друга слична чврста горива произведенa из тресета, види 19.20.13

"Q�R0 
�	�	1����	��������	$�����&	������	����
"Q�R0��	 
�	�	1����	��������	$�����&	������	����	
08.93.10 Со и чисти натријум хлорид, морска вода

Ова поткатегорија искључује:
- со за јело, види 10.84.30

"Q�RR .�����	���������	���������	�	��#�'�&	��	��
"Q�RR��	 ��������	(������	�	������E	���������	�	��������	�������	
08.99.10 Природни битумен и асфалт; асфалтити и асфалтне стијене
"Q�RR�!	 -����	�	���������	����'�E	������������	���������&	���(��#���	���	�����������	����%���&	

�����1���	���	���(�	(��3���E	�����1��E	������E	��������	������&	��������	������	�	
������	��������	�(������E	������	��������	

08.99.21 Драго и полудраго камење (сем индустријских дијаманата), необрађено, једноставно пиљено или 
грубо обликовано

08.99.22 Индустријски дијаманти, необрађени или једноставно отпиљени, расјечени или грубо брушени; 
пловучац; природни корунд, природни гранат и остали природни абразиви

08.99.29 Остали минерали
"R	 ������	������	�	��#�'�	����	�	������	
"R��	 							������	������	��	��#�'�	�����	�	���������	����	
"R��" ������	������	��	��#�'�	�����	�	���������	����
"R��"��	 ������	������	��	��#�'�	�����	�	���������	����	

Ова категорија искључује:
- услуге вађења сирове нафте и природног гаса, види 06.10, 06.20
- специјализоване услуге поправка машина за рударство, види 33.12.24

09.10.11 Услуге бушења за вађење нафте и природног гаса
Ова поткатегорија укључује:
- директно бушење или поновно бушење; цементирање изворишта нафте и гаса; искапавање и 
црпљење извора; затварање и напуштање извора итд.
- тестно бушење повезано с вађењем нафте и гаса
Ова поткатегорија такође укључује:
- специјализоване услуге гашења пожара на пољима нафте и гаса
- услуге истраживања повезане с вађењем нафте и гаса
Ова поткатегорија искључује:
- геолошке, геофизичке и сродне услуге истраживања и савјетовања, види 71.12.3

09.10.12 Услуге монтаже и демонтаже постројења за бушење, услуге одржавања и поправака те помоћне 
остале услуге у вези с вађењем нафте и гаса

09.10.13 Услуге укапљивања и уплињавања природнога гаса за потребе транспорта извршене на окну
Ова поткатегорија искључује:
- укапавање и уплињавање природног гаса за потребе транспорта, извршено изван окна, види 52.21

"R�R	 							������	������	��	������	��#�'�	����	�	������	
"R�R" ������	������	��	������	��#�'�	����	�	������
"R�R"��	 ������	������	��	������	��#�'�	����	�	������	

Ова категорија укључује помоћне услуге уз накнаду или на основи уговора, за потребе рударства у 
областима 05, 07 и 08, као што су:
- искапања и црпљења рудника
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D���� 4����
- пробна бушења повезана с рударством
- услуге истраживања повезане с рударством
Ова категорија искључује:
- услуге оператера рудника или каменолома, види области 05, 07 или 08 
- специјалне услуге поправка машина за рударство, види 33.12.24 
- геолошке, геофизичке и сродне услуге истраживања те савјетовања, види 71.

09.90.11 Помоћне услуге за вађење каменог угља
09.90.19 Помоћне услуге за остало рударство и вађење д.н.
G	 �*.?7=.-?	�*)*;A?=;[�)	?4-8
B*?:)	
�"	 ���$���(���	���������	
�"��	 							������������	����	�	�����	���������	
�"��� �����#���	�	������������	����
�"�����	 ����	��	������&	���'�&	�����&	����&	��'�	�	��������&	������	���	$��#���	
10.11.11 Говедина, свјежа или хлађена
10.11.12 Свињетина, свјежа или хлађена
10.11.13 Овчетина, свјежа или хлађена
10.11.14 Козје месо, свјеже или хлађено
10.11.15 Коњско месо и месо од других копитара, свјеже или хлађено
�"����!	 :������	���������	�	������	��	������&	���'�&	�����&	����&	��'�	�	�����$	��������&	������	

���	$��#���	
10.11.20 Јестива изнутрица од говеда, свиња, оваца, коза, коња и других копитара, свјежи или хлађени
�"����0	 7��������	����	�	�������	���������	�	������E	������	����	�	�������	���������	�	������	
10.11.31 Говедина, замрзнута
10.11.32 Свињетина, замрзнута
10.11.33 Овчетина, замрзнута
10.11.34 Козје месо, замрзнуто
10.11.35 Коњско месо и месо од других копитара, замрзнуто
10.11.39 Остало месо и јестива изнутрица од меса, свјеже, хлађено или замрзнуто

Ова поткатегорија такође укључује:
- зечетина

�"����9	 [�����	����	�	������	����	��	������	�	�����$	��������&	�����	�	����	
10.11.41 Чупана вуна, масна, укључујући чупану вуну опрану у руну
10.11.42 Цијеле сирове говеђе коже и коже копитара
10.11.43 Остале сирове говеђе коже и коже копитара
10.11.44 Сирове овчје или јањеће коже
10.11.45 Сирове козје или јареће коже
�"����L	 �����	��	������&	�����&	����	���	���'�	
10.11.50 Масти од говеда, оваца, коза или свиња
�"����N	 
�����	������	�	������&	���������	
10.11.60 Сирови отпаци и остаци, нејестиви
�"����R	 ����������1��	�������	���	���	�������	�	����������'�	����	
10.11.99 Подуговарачки послови као дио прераде и конзервисања меса
�"��! �����#���	�	������������	����	������
�"��!��	 ����	������&	������	���	$��#���	
10.12.10 Месо живине, свјеже или хлађено
�"��!�!	 ����	������&	���������	
10.12.20 Месо живине, замрзнуто
�"��!�0	 �����	��	������	
10.12.30 Масти од живине
�"��!�9	 :������	���������	��	������	
10.12.40 Јестива изнутрица од живине
�"��!�L	 ����	�����	�	������	�	��������	
10.12.50 Коже птица с перјем и паперјем
�"��!�R	 ����������1��	�������	���	���	�������	�	����������'�	����	������	
10.12.99 Подуговарачки послови као дио прераде и конзервисања меса живине
�"��0 ���������	��	����	�	����	������
�"��0��	 �������%���	�	������������	����&	�������	�����	���������	��	���	
10.13.11 Свињско месо, резано, сољено, сушено или димљено (сланина и шунка)
10.13.12 Говеђе месо, сољено, сушено или димљено
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10.13.13 Остало месо и јестиве месне изнутрице, сољено, у саламури, сушено или димљено (искључујући 

свињско и говеђе); јестива брашна и јела од меса или месних изнутрица
10.13.14 Кобасице и слични производи од меса, изнутрица или крви
10.13.15 Остало припремљено и конзервисано месо, јестиве месне изнутрице те крв (сем припремљених јела 

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

Ова поткатегорија укључује:
- изведени протеински производи од ткива животиња, укључујући кости, искључујући додану крв, 
длаке, копита, рогове, кожу, остатке од тримања, гној, садржаја трбуха и бурага

10.13.9 Кувањe и остале услуге припремања у вези с производњом месних производа; подуговарачки 
послови као дио производње производа од меса и живине

10.13.91 Кувањe и остале услуге припремања у вези с производњом месних производа
Ова поткатегорија укључује:
- кување и остале услуге обраде меса и месних производа
Ова поткатегорија искључује:
- услуге извлачења животињских уља и масти, види 10.41.1

10.13.99 Подуговарачки послови као дио производње производа од меса и живине
�"�!	 							�����#���	�	������������	��(�&	%������	�	����3��	
�"�!" �����#���	�	������������	��(�&	%������	�	����3��
�"�!"��	 *�(�&	������&	$��#���	���	���������	
10.20.11 Рибљи филети и остало рибље месо (мљевено или не) свјежи или хлађени
10.20.12 Рибља јетра и икра, свјежа или хлађена
10.20.13 Рибе, замрзнуте
10.20.14 Рибљи филети, замрзнути
10.20.15 Рибље месо (мљевено или не), замрзнуто
10.20.16 Рибља јетра и икра, замрзнута
�"�!"�!	 *�(�&	�����1���	�������%���	���	������������E	�������	�	�������	��������	
10.20.21 Рибљи филети, сушени, сољени или у саламури, али недимљени
10.20.22 Рибља јетра и икра, сушена, димљена, сољена или у саламури; рибље брашно, крупица и пелете од 

рибе, подобни за људску прехрану
10.20.23 Рибе, сушене, сољене или несољене или у саламури
10.20.24 Рибе, укључујући филете, димљене
10.20.25 Рибе, другачије припремљене или конзервисане, сем припремљених рибљих јела
10.20.26 Кавијар и замјене кавијару
�"�!"�0	 C������&	����3��	�	������	������	(����1��'���&	���������&	�������%���	���	

������������	
10.20.31 Љускари, замрзнути
10.20.32 Мекушци, замрзнути, сушени, сољени или у саламури, димљени
10.20.33 Остали водени бескичмењаци, замрзнути, сушени, сољени или у саламури, димљени
10.20.34 Љускари, другачије припремљени или конзервисани; мекушци и други водени бескичмењаци 

другачије припремљени или конзервисани
10.20.4 Брашно, крупица и пелете неподобно за људску исхрану и остали производи, д. н., од риба, љускара 

и мекушаца или осталих водених бескичмењака
10.20.41 Брашно, крупица и пелете од риба, љускара и мекушаца или осталих водених бескичмењака, 

неподобни за људску исхрану
10.20.42 Остали нејестиви производи од риба, љускара и мекушаца или осталих водених бескичмењака
�"�!"�R	 -��%�'�	�	�����	������	����������'�	�	��������'�	��	��������'�	��(%�$	���������E	

����������1��	�������	���	���	�������	�	����������'�	��(�&	%������	�	����3���	
10.20.91 Димљење и друге услуге конзервисања и припремања за производњу рибљих производа

Ова поткатегорија укључује:
- кување, димљење, сољење, сушење и остале услуге обраде рибе и рибљих производа
Ова поткатегорија искључује:
- услуге извлачења животињских уља и масти, види 10.41.1

10.20.99 Подуговарачки послови као дио прераде и конзервисања риба, љускара и мекушаца
�"�0	 							�����#���	�	������������	���	�	�����	
�"�0� �����#���	�	������������	�������
�"�0���	 �����#���	�	������������	�������	
10.31.11 Кромпир, замрзнут
10.31.12 Сушени кромпир, у дијеловима или не, резан или ненарезан, али даље непрерађен
10.31.13 Сушени кромпир, у облику брашна, крупица, пахуљица, гранула и пелета

146



КЛАСИФИКАЦИЈА ПРОИЗВОДА ПО ДЈЕЛАТНОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ - КППД БиХ 2010 

147

D���� 4����
10.31.14 Кромпир, припремљен или конзервисан
�"�0��R	 ����'�	�	������	������	��������'�	��	�������	�	���������	��	��������E	����������1��	

�������	���	���	�������	�	����������'�	��������	
10.31.91 Кување и остале услуге припремања за кромпир и производе од кромпира

Ова поткатегорија укључује:
-гуљење, кување и остале услуге припреме кромпира те његових производа

10.31.99 Подуговарачки послови као дио прераде и конзервисања кромпира
�"�0! 
�����	��	���	�	�����
�"�0!��	 
�����	��	���	�	�����	

Ова категорија укључује:
- неконцентрисани сок од било којег воћа или поврћа, неферментисани и не садрже додатке
Ова категорија такође укључује:
- мјешавине неконцентрисаног сока од воћа и поврћа

10.32.11 Сок од парадајза
10.32.12 Сок од наранџе
10.32.13 Сок од грејпфрута
10.32.14 Сок од ананаса
10.32.15 Сок од грожђа
10.32.16 Сок од јабуке
10.32.17 Мијешани сокови од воћа и поврћа

Ова поткатегорија укључује:
- мјешавине концентрисаних сокова, сем сока од парадајза

10.32.19 Остали сокови од воћа и поврћа
�"�0!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������	��	���	�	�����	
10.32.99 Подуговарачки послови као дио производње сокова од воћа и поврћа
�"�0R .�����	�����#���	�	������������	���	�	�����
�"�0R��	 �����#���	�	������������	�����&	���	��������	
10.39.11 Поврће, замрзнуто
10.39.12 Поврће, привремено конзервисано
10.39.13 Сушено поврће
10.39.14 Нарезано и паковано поврће и воће
10.39.15 Пасуљ, конзервисан, али не у сирћету или сирћетној киселини, сем припремљених јела од поврћа
10.39.16 Грашак, конзервисан, али не у сирћету или оцтеној киселини, сем припремљених јела од поврћа
10.39.17 Остало поврће (сем кромпира), конзервисано, али не у сирћету или сирћетној киселини, сем 

припремљених јела од поврћа
10.39.18 Поврће (сем крумпира), воће, орашасти плодови и остали јестиви дијелови биљака, припремљени 

или конзервисани у сирћету или сирћетној киселини
�"�0R�!	 �����#���	�	������������	���	�	���3����	�������	
10.39.21 Воће и орашасти плодови, некувано или кувано, замрзнуто
10.39.22 Џемови, мармелада, воћни желеи, пиреи и пасте од воћа и орашастих плодова
10.39.23 Орашасти плодови, кикирики, пржени, сољено или другачије припремљени
10.39.24 Воће и орашасти плодови, привремено конзервисано, неприкладно за непосредно конзумирање
10.39.25 Остало припремљено или конзервисано воће
�"�0R�0	 ��%��	����������&	(�%��	������&	(�%��	������	�	������������	
10.39.30 Биљни материјали, биљни отпаци, биљни остаци и нуспроизводи
�"�0R�R	 ����'�	�	������	������	��������'�	��	����������'�	���	�	�����E	����������1��	�������	

���	���	������	�������	�	����������'�	���	�	�����	
10.39.91 Кување и остале услуге припремања за конзервисање воћа и поврћа

Ова поткатегорија укључује:
- кување, концентрацију и остале услуге обраде воћа и поврћа те њихових производа
Ова поткатегорија искључује:
- гуљење, кување и остале услуге припреме кромпира те његових производа, види 10.31.91

10.39.99 Подуговарачки послови као дио остале прераде и конзервисања воћа и поврћа
�"�9	 							��%��	�	������'���	�%�	�	�����	
�"�9� 8%�	�	�����
�"�9���	 
�����	������'���	�%�	�	�����&	'�$���	��������	
10.41.11 Стеарин и уље из свињске масти, олеостеарин, олео уље и уље од лоја, које није емулгирано, 

мијешано или другачије припремљено
10.41.12 Масти и уља те њихове фракције од риба и морских сисара
10.41.19 Остале животињске масти и уља те њихове фракције; рафинисане или нерафинисане, али хемијски 
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немодификоване

�"�9��!	 
�����	(�%��	�%�	
10.41.21 Сирово сојино уље
10.41.22 Сирово уље од кикирикија
10.41.23 Сирово маслиново уље
10.41.24 Сирово уље од сјемена сунцокрета
10.41.25 Сирово уље од сјемена памука
10.41.26 Сирово уље репице, уљане репице и горушице
10.41.27 Сирово палмино уље
10.41.28 Сирово кокосово уље
10.41.29 Остала биљна сирова уља
�"�9��0	 ����1��	�������	
10.41.30 Памучни линтери
�"�9��9	 8%���	����1�	�	������	�����	������	(�%��$	�%�	�	�����E	(��3��	�	�������	��	�����'�	

�%�����	���	�������	
10.41.41 Уљане погаче и остали крути остаци биљних уља или масти
10.41.42 Брашно и крупица од сјемења уљарица и плодова, сем оних од горушице
�"�9��L	 *���������	�%�&	���	��������	
10.41.51 Сојино уље и њезине фракције, рафинисано, али хемијски немодификовано
10.41.52 Уље од кикирикија и његове фракције, рафинисано, али хемијски немодификовано
10.41.53 Маслиново уље и његове фракције, рафинисано, али хемијски немодификовано
10.41.54 Уље од сјемена сунцокрета и његове фракције, рафинисано, али хемијски немодификовано
10.41.55 Уље од сјемена памука и његове фракције, рафинисано, али хемијски немодификовано
10.41.56 Уља од репице, уљане репице и горушице и њихове фракције, рафинисане, али хемијски 

немодификоване
10.41.57 Палмино уље и његове фракције, рафинисано, али хемијски немодификовано
10.41.58 Кокосово уље и његове фракције, рафинисано, али хемијски немодификовано
10.41.59 Остала уља и њихове фракције, рафинисане, али хемијски немодификоване; чврсте биљне масти и 

остала биљна уља (сем кукурузног) и њихове фракције, д. н., рафинисане, али хемијски 
немодификоване

�"�9��N	 ��%��	���	������'���	�����	�	�%�	�	'�$���	��������&	$������������&	��������������&	
���	��%�	���������%���	

10.41.60 Биљне или животињске масти и уља и њихове фракције, хидрогенирани, естерификовани, али даље 
неприпремљени

�"�9��O	 ��%��	�������	K���%�1����	������������2E	������E	������	��	�������	�����$	��������	�	
������'���$	���	(�%��$	�������	

10.41.71 Биљни воскови (искључујући триглицериде)
10.41.72 Деграс; остаци од прераде масних материја и животињских или биљних воскова
�"�9��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�%�	�	�����	
10.41.99 Подуговарачки послови као дио производње уља и масти
�"�9! ��������	�	���1��	�������	�����
�"�9!��	 ��������	�	���1��	�������	�����	
10.42.10 Маргарин и сличне јестиве масти

Ова поткатегорија укључује:
-маргарин и остале јестиве масти, гдје садржај млијека већи од 15 %, а мањи од 40 %

�"�9!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������	�	���1��$	�������$	�����	
10.42.99 Подуговарачки послови као дио производње маргарина и сличних јестивих масти
�"�L	 							�����1��	���������	
�"�L� ���������	��	�������	�	����
�"�L���	 �����#���	��1��	�������	�	��$'�	
10.51.11 Прерађено течно млијеко
10.51.12 Млијеко и врхње с > 6% масти, неконцентрисано и незаслађено
�"�L��!	 �������	�	1������	�(������	
10.51.21 Обрано млијеко у праху
10.51.22 Пуномасно млијеко у праху
�"�L��0	 ������	�	�����1��	������	
10.51.30 Маслац и млијечни намази
�"�L��9	 
��	�	����	
10.51.40 Сир и урда
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�"�L��L	 .�����	�����1��	���������	
10.51.51 Млијеко и врхње, концентрисани или заслађени шећером и другим сладилима, сем у чврстим 

облицима
10.51.52 Јогурт и остало ферментисано или закисељено млијеко и врхње
10.51.53 Казеин
10.51.54 Лактоза и лактозни сируп
10.51.55 Сурутка
10.51.56 Млијечни производи, д. н.
�"�L��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������	��	�������	�	����	
10.51.99 Подуговарачки послови као дио производње производа од млијека и сира
�"�L! 
�������
�"�L!��	 
�������	�	�����	��������	������	
10.52.10 Сладолед и друге смрзнуте смјесе
�"�L!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������	
10.52.99 Подуговарачки послови као дио производње сладоледа
�"�N	 							���������	���������&	����(	�	����(��	���������	
�"�N� ���������	���������
�"�N���	 ������1&	����M	���	�������	�������&	�%�3���	�	���%��	
10.61.11 Ољуштен пиринач (смеђ)
10.61.12 Пиринач, полу- или потпуно полиран и ломљен
�"�N��!	 ���3��	��	��������	�	�����E	'�$���	���3�����	
10.61.21 Брашно од пшенице, суражице и пиринча
10.61.22 Брашно осталих житарица
10.61.23 Брашно и крупица од поврћа; брашно од јестивог орашастог воћа
10.61.24 Мјешавине и тијеста за припремање пекарских производа
�"�N��0	 ��������&	�������&	������	�	������	���������	��	��������	
10.61.31 Прекрупа и крупица од пшенице
10.61.32 Прекрупа, крупица и пелете од житарица, д. н.
10.61.33 Житарице за доручак и остали производи од житарица
�"�N��9	 ������	K����'�2	�	������	������	��	�(����	��������	
10.61.40 Посије (мекиње) и остали остаци од обраде житарица
�"�N��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������$	���������	
10.61.99 Подуговарачки послови као дио производње млинарских производа
�"�N! 
���(	�	����(��	���������
�"�N!��	 
���(	�	����(��	���������E	3����	�	3�����	������&	��	��	
10.62.11 Скроб; инулин; пшенични глутен; декстрини и други модификовани скробови
10.62.12 Тапиока и њезине замјене припремљени од скроба, у облику љускица, зрнаца и слично
10.62.13 Глукоза и глукозни сируп; фруктоза и фруктозни сируп; инвертни шећер; шећери и шећерни 

сирупи, д. н.
10.62.14 Кукурузно уље
�"�N!�!	 .�����	��	��������'�	����(�	�	���1��	������	
10.62.20 Остаци од производње скроба и слични остаци
�"�N!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	����(�	�	����(��$	���������	
10.62.99 Подуговарачки послови као дио производње скроба и скробних производа
�"�O	 							��������	���������&	���������	��	(��3��	�	����1�	
�"�O�  %�(&	������	������	�	����1�
�"�O���	  %�(&	������	������	�	����1�	
10.71.11 Свјежи хљеб
10.71.12 Свјежа пецива и колачи
�"�O��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�������	���	����������	$%�(�&	������	�	����1�	
10.71.99 Подуговарачки послови као дио производње свјежег или замрзнутог хљеба, пецива и колача
�"�O! -�����	�	�����E	������	������	�	����1�
�"�O!��	 -�����	�	�����E	������	������	�	����1�	
10.72.11 Хрскави хљеб (крисп), двопек, тост хљеб и слични тост-производи
10.72.12 Медењаци и слични производи; слатки кекси; вафли и облатне
10.72.19 Остали суви и трајни пекарски производи (штапићи, крекери, переци)
�"�O!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�������	�	�����E	������$	������	�	����1�	
10.72.99 Подуговарачки послови као дио производње двопека и кекса; трајних пецива и колача
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D���� 4����
�"�O0 ��������&	�������&	������	�	���1��	���������	��	(��3��
�"�O0��	 ��������&	�������&	������	�	���1��	���������	��	(��3��	
10.73.11 Макарони, резанци и слични производи од брашна
10.73.12 Кускус
10.73.9 Подуговарачки послови као дио производње макарона, резанаца, кускуса и сличних производа од 

брашна
10.73.99 Подуговарачки послови као дио производње макарона, резанаца, кускуса и сличних производа од 

брашна
�"�Q	 							.�����	���$���(���	���������	
�"�Q� D���
�"�Q���	 
�����	���	����������	3���	��	3�����	�����	���	3�����	����E	�����	
10.81.11 Сирови шећер од шећерне трске и шећерне репе у чврстом стању
10.81.12 Рафинисани шећер од шећерне трске или шећерне репе те хемијски чиста сахароза у чврстом 

стању, без доданих материја за ароматизацију и за бојење
10.81.13 Рафинисани шећер од шећерне трске и шећерне репе, с доданим материјама за ароматизацију и за 

бојење; шећер и сируп од јавора
10.81.14 Меласе
�"�Q��!	 *������	3�����	����&	������	3�����	�����	�	������	������	��	��������'�	3����	
10.81.20 Резанци шећерне репе, отпаци шећерне трске и остали отпаци од производње шећера
�"�Q��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	3����	
10.81.99 Подуговарачки послови као дио производње шећера
�"�Q! �����&	1�������	�	�����������	���������
�"�Q!��	 �����	�����	��	���	(��	�����&	�����	������	��	(���	�%�	���	�����&	�����	���$	
10.82.11 Какао паста са или без масти
10.82.12 Какао маслац на бази уља или масти
10.82.13 Какао прах, без додатног шећера или сладила
10.82.14 Какао прах, с додатним шећером или другим сладилима
�"�Q!�!	 �����&	1�������	�	�����������	���������	
10.82.21 Чоколада и намирнице које садрже какао (сем заслађеног какао праха) у расутом стању
10.82.22 Чоколада и намирнице које садрже какао (сем заслађеног какао праха), сем у расутом стању
10.82.23 Кондиторски производи (укључујући бијелу чоколаду) који не садрже какао
10.82.24 Воће, орашасти плодови, коре од воћа и други дијелови биљака, конзервисани у шећеру
�"�Q!�0	 �����	%����&	����&	����	�	������	������	��	�����	
10.82.30 Какао љуске, коре, опне и остали отпаци од какаа
�"�Q!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����&	1�������	�	�����������$	���������	
10.82.99 Подуговарачки послови као дио производње какаа, чоколаде и кондиторских производа
�"�Q0 �����#���	1��	�	����
�"�Q0��	 �����#���	1��	�	����	
10.83.11 Кафа, без кофеина или пржена
10.83.12 Замјене кафе; екстракти, есенције и концентрати кафе или надомјестака кафе; љуске и опне од кафе
10.83.13 Зелени чај (неферментисан), црни чај (ферментисан) и дјелимично ферментисани чај у паковању ≤ 

3 kg
10.83.14 Екстракти, есенције, концентрати и препарати чаја или мате-чаја
10.83.15 Биљни екстракти
�"�Q0�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	����	�	1���	
10.83.99 Подуговарачки послови као дио производње кафе и чаја
�"�Q9 7�1���	�	�����	������	$����
�"�Q9��	 
���E	������E	����3���	��1���E	����3���	M	���1���	K(��3��	�	��������2E	�������%���	

����	
10.84.11 Сирће и замјене сирћета добијени од сирћетне киселине
10.84.12 Сосови; мијешани зачини и додаци јелима; горушице - слачице (брашна и прекрупе); припремљена 

горушица (сенф); мајонеза
�"�Q9�!	 7�1���&	�������%���	
10.84.21 Бибер (рода Piper), припремљен
10.84.22 Љута паприка и слатка паприка, сува (рода Capiscum), припремљена
10.84.23 Цимет, припремљен; остали припремљени зачини
�"�Q9�0	 
�	��	����	
10.84.30 Со за јело
�"�Q9�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��1���	�	��������	������	
10.84.99 Подуговарачки послови као дио производње зачина и додатака јелима

150



КЛАСИФИКАЦИЈА ПРОИЗВОДА ПО ДЈЕЛАТНОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ - КППД БиХ 2010 

151

D���� 4����
�"�QL 5�����	$����	�	����
�"�QL��	 5�����	$����	�	����	

Ова категорија укључује:
- готова (тј. припремљена, зачињена, скувана) храна и јела, вакумирана или конзервисана. 
Та јела су већином пакована и означена за малопродају.
Ова категорија такође укључује:
- локални и национални специјалитети припремљени од најмање два производа

10.85.11 Готова храна и јела претежно од меса, месних изнутрица те крви
10.85.12 Готова храна и јела претежно од риба, љускара и мекушаца
10.85.13 Готова храна и јела претежно од поврћа
10.85.14 Готова храна и јела претежно од тјестенине
10.85.19 Остала готова храна и јела (укључујући и замрзнуте пице)
�"�QL�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������	$����	�	����	
10.85.99 Подуговарачки послови као дио производње готове хране и јела
�"�QN  �������������	���$���(���	���������	�	����������	$����
�"�QN��	  �������������	������	�	����������	$����	
10.86.10 Хомогенизована готова и дијететска храна
�"�QN�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	$�������������	������	�	����������	$����	
10.86.99 Подуговарачки послови као дио производње хомогенизоване готове и дијететске хране
�"�QR .�����	���$���(���	���������&	��	��
�"�QR��	 :�$�&	����&	������	�	������	���$���(���	���������E	���������	�	������	��	����	��(�	�	

������$	������$	(����1��'���	
10.89.11 Јухе и чорбе и препарати за њих
10.89.12 Јаја, без љуске и жумањци свјежи или конзервисани; јаја у љусци конзервисана или кувана, 

албумини од јаја
10.89.13 Квасац (активни или неактивни); остали једноћелијски микроорганизми, мртви; припремљени 

прашци за пецива
10.89.14 Екстракти и сокови од меса риба и осталих водених бескичмењака
10.89.15 Биљни сокови и екстракти; пептинске материје; биљне слузи и згушњивачи
10.89.19 Разноврсни прехрамбени производи, д. н.
�"�QR�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	���$���(���$	���������&	��	��	
10.89.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих прехрамбених производа, д. н.
�"�R	 							�������%���	$����	��	������'�	
�"�R� �������%���	���1��	$����
�"�R���	 �������%���	���1��	$����&	���	(��3��	�	������	��	�������	
10.91.10 Припремљена сточна храна, сем брашна и пелета од луцерне
�"�R��!	 ���3��	�	������	��	�������	KT]^T]^\2	
10.91.20 Брашно и пелете од луцерне (alfalfe)
�"�R��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���1��	$����	
10.91.99 Подуговарачки послови као дио производње сточне хране
�"�R! �������%���	$����	��	����	%�(����
�"�R!��	 �������%���	$����	��	����	%�(����	
10.92.10 Припремљена храна за кућне љубимце
�"�R!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	$����	��	����	%�(����	
10.92.99 Подуговарачки послови као дио производње хране за кућне љубимце
��	 ���	
���"	 							���	
���"� -����������	����$����	���
���"���	 -����������	����$����	���	
11.01.10 Дестилована алкохолна пића
���"��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����������$	����$����$	���	
11.01.99 Подуговарачки послови као дио производње дестилованих алкохолних пића
���"! =���	��	����#�
���"!��	 =���	��	�������	����#�E	��3�	��	����#�	
11.02.11 Пјенушаво вино од свјежег грожђа
11.02.12 Вино од свјежег грожђа, сем пјенушавог вина; мошт од грожђа
���"!�!	 =�����	�����E	�����	
11.02.20 Вински талог; аргол
���"!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	����	��	����#�	
11.02.99 Подуговарачки послови као дио производње вина од грожђа
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D���� 4����
���"0 :�(�����1�	�	������	����	����
���"0��	 .�����	������������	���	K����	��(�����1�&	���3�����&	��������2E	���3�����	���	����	

������	����$��	
11.03.10 Остала ферментисана пића (нпр. јабуковача, крушковац, медовина); мјешавине пића која садрже 

алкохол
���"0�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��(�����1�	�	������$	����$	����	
11.03.99 Подуговарачки послови као дио производње јабуковаче и осталих воћних вина
���"9 .�����	�������������	������������	���
���"9��	 =�����	�	������	�������������	����	��	�������	����#�	
11.04.10 Вермут и остала ароматизована вина од свјежег грожђа
���"9�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	�������������$	������������$	���	
11.04.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих недестилованих ферментисаних пића
���"L ����
���"L��	 ����&	���	��������	�	��������	��������	
11.05.10 Пиво, сем остатака и отпадака пивовара
���"L�!	 .�����	�	������	��������	���	���������	
11.05.20 Остаци и отпаци пивовара или дестилана
���"L�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	����	
11.05.99 Подуговарачки послови као дио производње пива
���"N 
���
���"N��	 
���	
11.06.10 Слад
���"N�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����	
11.06.99 Подуговарачки послови као дио производње слада
���"O .�����������	���E	���������	����	�	�����	���3�����	����
���"O��	 ���������	����	�	������������	���	
11.07.11 Минералне и газиране воде, незаслађене и неароматизоване
11.07.19 Остала безалкохолна пића
���"O�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������$	����	�	������������$	���	
11.07.99 Подуговарачки послови као дио производње минералних вода и освјежавајућих пића
�!	 -�������	���������	
�!�"	 							-�������	���������	
�!�"" -�������	���������
�!�""��	 -�������	���������&	���	��������	
12.00.11 Цигаре, цигарилоси и цигарете од дувана и надомјестака дувана
12.00.19 Остали прерађени дуван и замјене дувана; хомогенизовани или реконституисани дуван; дувански 

екстракти и сокови
�!�""�!	 -�������	������	
12.00.20 Дувански отпаци
�!�""�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������	��	������	
12.00.99 Подуговарачки послови као дио производње производа од дувана
�0	 B������	
�0��	 							B��������	���#�	�	�����	
�0��" B��������	���#�	�	�����
�0��"��	 =�����	�����	K��%�1����	�������2	
13.10.10 Вунене масти (укључујући ланолин)
�0��"�!	 ��������	���������	������	�������%���	��	�����'�	
13.10.21 Сирова свила, непредена
13.10.22 Вуна, одмашћена или карбонизована, негребенана или нечешљана
13.10.23 Отпаци од вуне или фине животињске длаке
13.10.24 Вуна и фина или груба животињска длака, гребенана или чешљана
13.10.25 Памук, гребенани или чешљани
13.10.26 Јута и остала текстилна влакна (искључујући лан, праву конопљу и рамију), прерађена, али 

непредена
13.10.29 Остала биљна текстилна влакна, прерађена, али непредена
�0��"�0	 =��3��1��	���������	������	�������%���	��	�����'�	
13.10.31 Синтетичка влакна гребенана, чешљана или на други начин припремљена за предење
13.10.32 Вјештачка влакна гребенана, чешљана или на други начин припремљена за предење
�0��"�9	 
������	���#�	�	���#�	��	�������$	��������	
13.10.40 Свилена пређа и пређа од свилених отпадака

152



КЛАСИФИКАЦИЈА ПРОИЗВОДА ПО ДЈЕЛАТНОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ - КППД БиХ 2010 

153

D���� 4����
�0��"�L	 ���#�	��	����&	����%���	���	��	����%���	�	�������E	���#�	��	����	���	���(�	������'���	

�����	���	��'���	�����	
13.10.50 Пређа од вуне, стављена или не стављена у малопродају; пређа од фине или грубе животињске 

длаке или коњске длаке
�0��"�N	 ����1��	���#�&	����1��	�����	��	3���'�	
13.10.61 Памучна пређа (сем конца за шивање)
13.10.62 Памучни конац за шивање
�0��"�O	 ���#�	��	(�%��$	���������$	�������&	���	������	K��%�1����	���&	����&	��������	������	�	

�����	�����%�26	�������	���#�	
13.10.71 Ланена пређа
13.10.72 Пређа од јуте и осталих текстилних влакана лике; пређа од осталих биљних текстилних влакана; 

папирна пређа
�0��"�Q	 B��������	���#�	��	�����	��	�������1��$	�	���3��1��$	����������	���	������$	�������	
13.10.81 Пређа од синтетичких филамената, умножена и повезана (сем конца за шивање, пређе од полимида 

високе жилавости, пређе од вјештачке свиле од полиестера или вискозе) која није стављена у 
малопродају; пређа од вјештачког филамента (сем конца за шивање) која је стављена у малопродају

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

13.10.83 Пређа (сем конца за шивање) од синтетичких сортираних влакана, која садрже < 85% таквих 
влакана

13.10.84 Пређа (сем конца за шивање) од вјештачких резаних влакана, није стављена у малопродају
13.10.85 Шиваћа пређа и конац за шивање од вјештачких и синтетичких филамената и влакана
�0��"�R	 *�31�����	���������	���������E	������	��������'�	��������$	���������$	�������E	

����������1��	�������	���	���	��������'�	���������	���#�	�	�����	
13.10.91 Рашчупани текстилни материјали од вуне те фине или грубе животињске длаке
13.10.92 Рашчупани текстилни материјали и остали отпаци од памука
13.10.93 Услуге припремања природних текстилних влакaна
13.10.99 Подуговарачки послови као дио производње пређе и конца
�0�!	 							B������	
�0�!" B������
�0�!"��	 B������	K���	����������$	�������2	��	��������$	�������&	���	����1��$	
13.20.11 Свилене тканине или тканине од свилених отпадака
13.20.12 Тканине од гребенане или чешљане вуне или фине животињске длаке или грубе животињске длаке 

или коњске длаке
13.20.13 Ланене тканине
13.20.14 Тканине од јуте и других текстилних влакана лике (сем лана, праве конопље и рамије)
13.20.19 Тканине од осталих биљних текстилних влакана; тканине од папирне пређе
�0�!"�!	 ����1��	�������	
13.20.20 Памучне тканине
13.20.3 Тканине (сем специјалних тканина) од синтетичких и вјештачких филамената или резаних влакана
13.20.31 Тканине од синтетичке или вјештачке филамент пређе
13.20.32 Тканине од синтетичких резаних влакана
13.20.33 Тканине од вјештачких резаних влакана
�0�!"�9	 B������	�	�������Z(����	K(��3������	�������2&	������	�	������	����������	�������	
13.20.41 Тканине с флоиром/букле (баршунасте тканине) и тканине од шенил-пређе (сем фротира и уских 

тканина)
13.20.42 Фротир тканина за пешкире и слична фротир тканина (сем уских тканина) од памука
13.20.43 Остале фротир тканине (сем уских тканина)
13.20.44 Газа (сем уских тканина)
13.20.45 Тафтинг текстилни материјал
13.20.46 Тканине од стаклених влакана (укључујући уске тканине)
�0�!"�L	 =��3��1��	�����	�	���������	��	���3��1���	�����	
13.20.50 Вјештачко крзно и производи од вјештачког крзна
�0�!"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������$	�������	
13.20.99 Подуговарачки послови као дио производње текстилних тканина
�0�0	 							8�����	����3���'�	��������	
�0�0" 8�����	����3���'�	��������
�0�0"��	 8�����	����3���'�	��������	
13.30.11 Услуге бијељења и бојења влакана и пређе
13.30.12 Услуге бијељења тканина и текстилних роба (укључујући одјећу)
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D���� 4����
13.30.13 Услуге бојења тканина и текстилних роба (укључујући одјећу)
13.30.14 Услуге штампања тканина и текстилних роба (укључујући одјећу)

Ова поткатегорија укључује:
- услуге штампања свилених тканина

13.30.19 Остале услуге довршавања текстила и текстилних роба (укључујући одјевне предмете)
Ова поткатегорија укључује:
- облагање, сушење, парење, смањивање, санфоризирање, услуге мерцеризирања текстила и 
текстилних производа, укључујући одјећу 
- избјељивање џинса
- плисирање и слични радови на текстилу
- хидроизолацију, превлачење, гумирање или импрегнирање на купљеној одјећи

�0�R	 							.�����	��������	
�0�R� �������	�	����1���	�������
�0�R���	 �������	���	����1���	�������	
13.91.11 Плишане и букле-тканине, плетене или кукичане
13.91.19 Остале плетене или кукичане тканине, укључујући плетива од вјештачког крзна
�0�R��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�������	���	����1���	�������	
13.91.99 Подуговарачки послови као дио производње плетене или кукичане тканине
�0�R! 5�����	���������	���������&	���	�����
�0�R!��	 5�����	���������	���������	��	����������	
13.92.11 Ћебад и остали покривачи, сем електричних покривача
13.92.12 Постељно рубље
13.92.13 Стоно рубље
13.92.14 Тоалетно и кухињско рубље
13.92.15 Завјесе (укључујући драперије) и унутрашње платнене ролете; украсне завјесе за кревете
13.92.16 Остали производи за унутрашње опремање, д. н.; комплети од комада тканине и пређа за израду 

простирки; таписерија и слично
�0�R!�!	 .�����	������	���������	��������	
13.92.21 Вреће и врећице за паковање робе
13.92.22 Цераде, надстрешнице и вањски платнени застори; једра за чамце, даске за једрење и сувоземна 

возила; шатори и опрема за камповање (укључујући гумене мадраце)
13.92.23 Падобрани (укључујући управљане) и падобранска крила; њихови дијелови
13.92.24 Покривачи, перина, јастуци, вреће за спавање и слично, пуњени било којим материјалом или од 

целуларне гуме или пластичних маса
13.92.29 Остали готови текстилни производи (укључујући крпе за под, посуде, прашину и сличне крпе за 

чишћење, прслуци за спашавање и појаси за спашавање; заставе, заставице, барјаци итд.)
�0�R!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	���������$	��(�&	���%�1����	�����	
13.92.99 Подуговарачки послови као дио производње готових текстилних роба, искључујући одјећу
�0�R0 B�����	�	��������1�	��	���
�0�R0��	 B�����	�	��������1�	��	���	
13.93.11 Теписи и остали текстилни прекривачи за под, узлани
13.93.12 Теписи и остали текстилни прекривачи за под, ткани, нису добијени тафтинг-поступком или 

флокинг-поступком
13.93.13 Теписи и остали текстилни прекривачи за под добијени тафтинг-поступком
13.93.19 Остали теписи и текстилни прекривачи за под (укључујући и од филца)
�0�R0�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	����$�	�	��������1�	��	���	
13.93.99 Подуговарачки послови као дио производње тепиха и простирача за под
�0�R9 8���&	�������&	��������	�����	�	�����
�0�R9��	 8���&	�������&	��������	�����	�	�����	
13.94.11 Уплетени конац, ужад, конопци и каблови од јуте и осталих текстилних влакана лике
13.94.12 Узлани мрежасти производи од уплетеног конца; ужади и конопаца, готове рибарске и остале 

мреже; производи од пређе, врпца, д. н.
�0�R9�!	 ����&	������	���������	�����&	�����&	�������&	��(����	���	��������(%���	���������	��	

���������$	����������	
13.94.20 Крпе, остаци уплетеног конца, ужади, конопца, каблова или неупотребљиви производи од 

текстилних материјала
�0�R9�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����&	��������&	���������	�����	�	�����	
13.94.99 Подуговарачки послови као дио производње ужади, конопаца, уплетеног конца и мрежа
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D���� 4����
�0�RL 4������	�������	�	���������	��	��������	��������&	���	�����
�0�RL��	 4������	�������	�	���������	��	��������	��������&	���	�����	
13.95.10 Неткани текстил и производи од нетканог текстила, сем одјеће
�0�RL�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��������	��������	�	���������	��	��������	

��������&	���	�����	
13.95.99 Подуговарачки послови као дио производње нетканог текстила и производа од нетканог текстила, 

сем одјеће
�0�RN .�����	��$��1��	�	������������	���������	���������
�0�RN��	 ������������	���#�	���	������������	�(�������	���#�E	�������	��	������������$	����	�	

�������	��	������������	���#�E	����	�	����	��	����	����������	���������E	���������	
���������	�	��������	��	��$��1��	������(�	

13.96.11 Метализирана пређа или метализирана обавијена пређа
13.96.12 Тканине од металних нити и од метализиране пређе, д. н.
13.96.13 Нити и ужад од гуме прекривени текстилом; текстилна пређа и траке, импрегниране или 

прекривене гумом или пластиком
13.96.14 Текстилне тканине, импрегнисане, пресвучене или прекривене, д. Н.
13.96.15 Корд тканине за аутогуме од најлонске пређе и осталог полиамида, полиестера и вискознога рајона, 

велике чврстоће
13.96.16 Текстилни производи и предмети за техничку употребу (укључујући фитиље, гасне мрежице 

текстилне цијеви и цријева, транспортно и погонско ремење, тканина за сита, за цијеђење и 
прешање)

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

�0�RN�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��$��1���	�	�������������	����������	
13.96.99 Подуговарачки послови као дио производње техничког и индустријског материјала
�0�RR .�����	���������	���������&	��	��
�0�RR��	 B��&	1����	�	���E	�(�������	���#�	�	�����E	3����	���#�E	�������	���#�	
13.99.11 Тил и други мрежасти материјали, искључујући ткане, плетене или кукичане материјале; чипке у 

метражи, врпцама или мотивима
13.99.12 Вез у метражи, тракама и мотивима
13.99.13 Филц пресвучен, прекривен или ламиниран
13.99.14 Текстилна влакна дужине ≤ 5 mm (флок); текстилни прах и остаци
13.99.15 Обавијена пређа и врпце; шенил-пређа; пређа с петљама за порубе
13.99.16 Пуњени текстилни производи у метражи
13.99.19 Остали материјали и текстилни производи, д. н.
�0�RR�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	����������&	��	��	
13.99.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих материјала, д. н.
�9	 .����	
�9��	 							.����&	�\�	�������	�����	
�9��� �����	�����
�9�����	 .����	��	����	���	���3��1��	����	
14.11.10 Одјећа од коже или вјештачке коже
�9����R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����	�����	
14.11.99 Подуговарачки послови као дио производње кожне одјеће
�9��! *����	�����
�9��!��	 ��3��	�����	�����	
14.12.11 Мушки радни комплети, јакне и сакои (блејзери), индустријска и професионална
14.12.12 Мушке радне панталоне, радне панталоне с нараменицама, радне панталоне стиснуте испод кољена 

и кратке панталоне (шорцеви), индустријске и професионалне
�9��!�!	 P�����	�����	�����	
14.12.21 Женски радни комплети, јакне и сакои, индустријски и професионални
14.12.22 Женске радне панталоне, радне панталоне с нараменицама, радне панталоне стиснуте испод кољена 

и кратке панталоне (шорцеви), индустријске и професионалне
�9��!�0	 .�����	�����	�����	
14.12.30 Остала радна одјећа
�9��!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����	�����	
14.12.99 Подуговарачки послови као дио производње радне одјеће
�9��0 .�����	���%�3'�	�����
�9��0��	 
��%�3'�	�����&	�������	���	����1���	
14.13.11 Мушки и дјечачки капути, огртачи, пелерине, кратки капути, анорак, вјетровке свих врста и слични 
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производи, плетени или кукичани

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

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

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

�9��0�!	 .�����	���%�3'�	�����&	��3��	�	���1�1��	
14.13.21 Мушки и дјечачки капути, кишни капути, огртачи, пелерине, вјетровке с капуљачом (анорак) и 

друге вјетровке и слични производи од тканина, не плетени или кукичани
14.13.22 Мушка и дјечачка одијела и комплети од тканина, не плетена или кукичана
14.13.23 Мушке и дјечачке јакне и сакои (блејзери) од тканина, не плетени или кукичани
14.13.24 Мушке и дјечачке панталоне, панталоне с нараменицама, панталоне стиснуте испод кољена, кратке 

панталоне (шорцеви) од тканина, не плетене или кукичане
�9��0�0	 .�����	���%�3'�	�����&	������	�	�������1��	
14.13.31 Женски и дјевојачки капути, огртачи, пелерине, вјетровке с капуљачом (анорак) и друге вјетровке и 

слични производи од тканина, не плетени или кукичани
14.13.32 Женски и дјевојачки костими и комплети од тканина, не плетени или кукичани
14.13.33 Женске и дјевојачке јакне и блејзери од тканина, не плетени или кукичани
14.13.34 Женске и дјевојачке хаљине, сукње и сукња-панталоне од тканина, не плетени или кукичани
14.13.35 Женске и дјевојачке панталоне, панталоне с нараменицама, панталоне стиснуте испод кољена, 

кратке панталоне (шорцеви) од тканина, не плетене или кукичане
�9��0�9	 8�����(%�����	�����	�	������	������(%�����	���������	��(�	
14.13.40 Употребљавана одјећа и остала употребљавана текстилна роба
�9��0�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���%�3'�	�����	
14.13.99 Подуговарачки послови као дио производње спољашње одјеће
�9��9 *�(%�
�9��9��	 *�(%�&	�������	���	����1���	
14.14.11 Мушке и дјечачке кошуље, плетене или кукичане
14.14.12 Мушке или дјечачке гаће, ноћне кошуље, пиџаме, купаћи огртачи, кућни огртачи и слични 

производи, плетени или кукичани
14.14.13 Женске и дјевојачке блузе, кошуље и кошуље блузе, плетене или кукичане
14.14.14 Женске и дјевојачке гаћице, подсукње, спаваћице, пиџаме, јутарње хаљине, комбинеи, кућне 

хаљине и слични производи, плетени или кукичани
�9��9�!	 *�(%�&	��	�������	���	����1���	
14.14.21 Мушке и дјечачке кошуље од тканине, не плетене или кукичане
14.14.22 Мушке и дјечачке поткошуље и остале мајице, гаће, ноћне кошуље, пиџаме, купаћи огртачи, кућни 

огртачи од тканина, не плетене или кукичане
14.14.23 Женске и дјевојачке блузе, кошуље и кошуље блузе од тканина, не плетене или кукичане
14.14.24 Женске и дјевојачке поткошуље и остале мајице, гаћице, подсукње, спаваћице, пиџаме, јутарње 

хаљине, комбинеи, кућне хаљине и слични производи од тканина, не плетени или кукичани
14.14.25 Грудњаци, стезници, корзети, нараменице, држачи чарапа, подвезице и слични производи и њихови 

дијелови, без обзира јесу ли плетени или кукичани или нису
�9��9�0	 ������	������$	������&	�����3�%�	�	�����	������&	�������	���	����1���	
14.14.30 Мајице кратких рукава, поткошуље и друге мајице, плетене или кукичане
14.14.9 Подуговарачки послови као дио производње рубља
14.14.99 Подуговарачки послови као дио производње рубља
�9��R .�����	�����	�	���(��	��	�����
�9��R��	 .����	��	�����1��	�	����	�����&	��������	�	������	�������	��������&	���(��	��	�����&	

��������	�����	���	���(���	��	�����&	�������	���	����1���	
14.19.11 Одјећа и прибор за одјећу за дојенчад, плетена или кукичана
14.19.12 Тренерке, скијашка одијела, купаће гаће или костими и остала одјећа, плетена или кукичана
14.19.13 Рукавице с прстима, с једним прстом или без прстију, плетене или кукичане
14.19.19 Остали готови прибор за одјећу, дијелови одјеће или прибора за одјећу, плетени или кукичани
�9��R�!	 .����	��	�����1��&	�����	�����	�	�����	���(��	��	�����	��	�������&	��	�������	���	

����1���	
14.19.21 Одјећа и прибор за одјећу за дојенчад од тканина, не плетена или кукичана
14.19.22 Тренерке, скијашка одијела, купаће гаће или костими; остала одјећа од тканине, не плетена или 

кукичана
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D���� 4����
14.19.23 Рупчићи, шалови, мараме, велови, кравате,рукавице и остали готови прибор за одјећу или дијелови 

одјеће од тканина, не плетена или кукичана
Ова поткатегорија такође укључује:
- обућа без причвршћених потплата

�9��R�0	 ���(��	��	�����	��	����E	�����	��	�����	���	��������	��������E	�����	��	�����1����	
��������	

14.19.31 Прибор за одјећу од коже или вјештачке (реконституисане) коже, искључујући спортске рукавице
14.19.32 Одјећа од филца или нетканог текстила, одјећа од превученог или импрегнираног текстила
�9��R�9	 D�3���	�	����	
14.19.41 Туљци и конуси и слични производи од флита; дискови и цилиндри од филца; облици за шешире, 

плетени или израђени састављањем врпца од било којег материјала
14.19.42 Шешири и друге покривке за главу, плетени или израђени састављањем врпца од било којег 

материјала или плетени или кукичани или израђени од чипке или осталих текстилних материјала у 
комаду; мрежице за косу

14.19.43 Друге покривке за главу, искључујући покривке за главу од гуме или пластике, заштитна покривке 
и азбестна покривке за главу, врпце за унутрашње опшивање, подставе, навлаке, основе, 
оквири,штитници и врпце за везање испод главе, за покривање главе

�9��R�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����	�	���(���	��	�����	
14.19.99 Подуговарачки послови као дио производње одјеће и прибора за одјећу
�9�!	 							���������	��	�����	
�9�!" ���������	��	�����
�9�!"��	 .����&	���(��	��	�����	�	������	���������	��	�����&	���%�1����	��������	��	�����	
14.20.10 Одјећа, прибор за одјећу и остали производи од крзна, искључујући покривке за главу
�9�!"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������	��	�����	
14.20.99 Подуговарачки послови као дио производње производа од крзна
�9�0	 							�������	�	����1���	�����	
�9�0� �������	�	����1���	1�����
�9�0���	 [�����	�	�������&	1�����	�	�������	(��	�������&	1�����&	������	1�����	�	�����	1�����&	

�������	���	����1���	
14.31.10 Чарапе с гаћицама, чарапе с гаћицама без стопала, чарапе, кратке чарапе и друге чарапе, плетене 

или кукичане
�9�0��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�������$	���	����1���$	1�����	
14.31.99 Подуговарачки послови као дио производње плетених или кукичаних чарапа
�9�0R .�����	�������	�	����1���	�����
�9�0R��	 _������&	��������&	�������&	������	�����	�	���1��	���������&	�������	���	����1���	
14.39.10 Џемпери, пуловери, прслуци, вунене јакне и слични производи, плетени или кукичани
�9�0R�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������	�������	���	����1���	�����	
14.39.99 Подуговарачки послови као дио производње остале плетене или кукичане одјеће
�L	 ����	�	������	���������	
�L��	 							D���%���	�	�(��#���	����&	�����	���(�&	��1��	���(�&	���������	�	����������	���������&	
	 							�(��#���	�	�(�����	�����	
�L��� D���%���	�	�(��#���	����E	�(��#���	�	�(�����	�����
�L�����	 D���%���	�	����#���	�����	
15.11.10 Штављена и дорађена крзна
�L����!	 
���3M����E	��������	����	�	��������	����������	����E	������������	����	
15.11.21 Семиш (брушена) кожа
15.11.22 Лакирана кожа и лакирана ламелирана кожа; метализирана кожа
�L����0	 ����	������	���	��	��������&	(��	����\	
15.11.31 Кожа говеда без длакe, цијела
15.11.32 Кожа говеда без длака, не цијела
15.11.33 Кожа од копитара без длакe
�L����9	 ����&	��1���&	�����	���	���'���&	(��	����\	
15.11.41 Овчија или јањећа кожа, без вуне
15.11.42 Козја или јарећа кожа, без длакe
15.11.43 Свињска кожа
�L����L	 ����	������$	������'�E	���3��1��	����	��	������	����	
15.11.51 Кожа осталих животиња без длака
15.11.52 Вјештачка кожа на основи коже или кожних влакана
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D���� 4����
�L����R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	3���%���	�	�(��#���	����E	�(��#����	�	�(������	

�����	
15.11.99 Подуговарачки послови као дио производње штављене и обрађене коже; обрађеног и обојеног 

крзна
�L��! �����	�	��1��	���(�	�	���1��&	���������	�	����������	���������
�L��!��	 
��������	�	����������	���������E	�����	���(�&	��1��	���(�	�	���1��E	������	���������	��	

����	
15.12.11 Седларски и ременарски производи за све врсте животиња од свих врста материјала
15.12.12 Путне торбе, ручне торбе и слично од коже, вјештачке (реконституисане) коже, фолија од пластике, 

од текстилних материјала, вулканфибера или од картона; ковчежићи за козметику, за шиваћи 
прибор, за чишћење ципела или одјеће

15.12.13 Ремени за ручне сатове (сем металних), појас за сат и наруквица за сат те дијелови за њих
15.12.19 Остали производи од коже или од вјештачке коже (укључујући врстe што их се користи у 

стројевима или механичким уређајима или за друге техничке упорабе), д. н.
�L��!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������$	�	����������$	���������&	��1��$	�	

�����$	���(�	�	���1��	
15.12.99 Подуговарачки послови као дио производње седларских и ременарских производа, ручних и 

путних торби и слично
�L�!	 							.(��	
�L�!" .(��
�L�!"��	 .(��&	���	��������	�	��3�����	�(��	��	����������$	������	
15.20.11 Непромочива обућа с спољашњим ђоновима и горњим дијелом од гуме или пластичне масе, сем 

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

или спортске обуће
15.20.13 Обућа с спољашњим отплатама од коже, сем спортске обуће, обуће с капицом од ковине и 

различита специјална обућа
15.20.14 Обућа с спољашњим отплатама од тканине, сем спортске обуће
�L�!"�!	 
�������	�(��	
15.20.21 Обућа за тенис, кошарку, гимнастику, вјежбање и слична обућа
15.20.29 Остала спортска обућа, сем обуће за скијање, клизаљки и котураљки
�L�!"�0	 7�3�����	�	������	�(��&	��	��	
15.20.31 Обућа с металном заштитном капицом
15.20.32 Обућа с дрвеним потплатом, разноврсна специјална и остала обућа, д. н.
�L�!"�9	 -�������	�(��	��	����E	�����'���	���3��	��	�(��&	�����	��	���������	�	���1��	

���������E	����������	�	���1��	���������	��	'�$���	��������	
15.20.40 Дијелови обуће од коже; измјењиви улошци за обућу, умеци за потпетице и слични производи; 

доколенице и слични производи те њихови дијелови
�L�!"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�(��	
15.20.99 Подуговарачки послови као дио производње обуће
�N	 -���	�	���������	��	����	�	�����&	���	�����3����E	���������	��	�����	�	���������$	

����������	
�N��	 							-���&	��%�'�	�	(��'�'�	
�N��" -���&	��%�'�	�	(��'�'�
�N��"��	 -���&	�(��#���	��	������	��%�'��	���	�����'��&	��(%���	`	N	YYE	������	��%����1��	���	

����������	�������&	��������������	
16.10.10 Дрво, обрађено по дужини пиљењем или глодањем, дебљине > 6 mm; дрвени жељезнички или 

трамвајски прагови, неимпрегнисани
�N��"�!	 -���&	�������	�(��������&	��(��	��������E	������	����E	������	(��3��E	������	������	�	

������	
16.10.21 Дрво, уздужно обликовано, рубно зарезано (укључујући ламеле и дашчице за паркет, несастављене, 

украсе и моделе)
16.10.22 Дрвена вуна, дрвено брашно
16.10.23 Дрвено иверје и треске
�N��"�0	 5��(�	�(��#���	����E	��%����1��	�	����������	�������	K�������1��	���#�2	��	����&	

������������	���	�����1���	�(��#���	
16.10.31 Грубо обрађено дрво, заштићено бојом, креозотом или другим средствима
16.10.32 Жељезнички и трамвајски прагови (скретничка грађа) од дрва, импрегнисани
16.10.39 Остало грубо обрађено дрво, укључујући нацијепане штапове и колце
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D���� 4����
�N��"�R	 8�����	��3�'�&	������������	���	$��������	�������'�	����E	����������1��	�������	���	

���	��������'�	����&	��%�'��	�	(��'�'��	
16.10.91 Услуге сушења, импрегнације или хемијског третмана дрва

Ова поткатегорија укључује:
- услуге импрегнације или хемијског третирања дрва са средствима или осталим материјалима
Ова поткатегорија такође укључује:
- сушење дрва
Ова поткатегорија искључује:
- радови на хидроизолацији, види 43.99.10
- услуге дезинфекције и уништавања штеточина у зградама и слично, види 81.29.11

16.10.99 Подуговарачки послови као дио производње дрва, пиљењем и блањањем
�N�!	 							���������	��	����&	�����&	�����	�	���������$	����������	
�N�!� a��������	���1�	�	������	���1�	��	����
�N�!���	 D������1�&	���������	���1�	�	���1��	����������	����E	���1�	�������	�	������$	

���������$	K���������$2	����������	
16.21.11 Шперплоче, фурниране плоче и слично ламинирано дрво од бамбуса
16.21.12 Остале шперплоче, фурниране плоче и слично ламинирано дрво
16.21.13 Плоче иверице и сличне плоче од дрва и осталих дрвенастих материјала
16.21.14 Плоче влакнатице од дрва и осталих дрвенастих материјала
�N�!��!	 <������	�������E	�������	��	3������1�E	��������	K��(�����2	����	
16.21.21 Листови фурнира, листови за шперплоче и остало ламинирано дрво, резано или љуштено, дебљине 

≤ 6 mm
16.21.22 Згуснуто (сабијено) дрво у блоковима, плочама, тракама или профилима
�N�!��R	 8�����	����3���'�	���1�	�	������E	����������1��	�������	���	���	��������'�	���������$	

���1�	�	������$	���1�	��	����	
16.21.91 Услуге довршавање плоча и панела
16.21.99 Подуговарачки послови као дио производње фурнираних плоча и осталих плоча од дрва
�N�!! 
�����%���	������
�N�!!��	 
�����%���	������	
16.22.10 Састављени паркет
�N�!!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������%����	�������	
16.22.99 Подуговарачки послови као дио производње састављеног паркета
�N�!0 .�����	���#�������	���������	�	��������	��	����
�N�!0��	 5��#�������	���������	�	��������	K���	��������$	���2	��	����	
16.23.11 Прозори, француски прозори и њихови оквири, врата, довратници и прагови од дрва
16.23.12 Oплате за бетонске радове у грађевинарству и шиндра од дрва
16.23.19 Грађевинска столарија и елементи од дрва, укључујући траверзе, греде, кровне конструкције, д. н.
�N�!0�!	 ��������	�(�����	��	����	
16.23.20 Монтажни објекти од дрва

Ова поткатегорија укључује: 
- монтажни објекти, претежно израђени од дрва, састављени и спремни за употребу или 
несастављени 
- недовршени објекти, састављени или не, који имају битне карактеристике монтажних објеката
- покретне куће, дрвене преграде (осим самостојећих)
Ови објекти могу бити дизајнирани за становање, канцеларије, трговине, спремишта, гараже, 
стакленике и за остале сврхе

�N�!0�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������	���#�������	���������	�	���������	��	
����	

16.23.99 Подуговарачки послови као дио производње остале грађевинске столарије и елемената од дрва
�N�!9 ;�(�����	��	����
�N�!9��	 ;�(�����	��	����	
16.24.11 Палете, палете-сандуци и друга утоварна амбалажа од дрва
16.24.12 Бачве и бачварски производи од дрва
16.24.13 Остала дрвена амбалажа и њезини дијелови
�N�!9�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��(�����	��	����	
16.24.99 Подуговарачки послови као дио производње амбалаже од дрва
�N�!R .�����	���������	��	����E	���������	��	�����&	�����	�	���������$	����������
�N�!R��	 .�����	���������	��	����	
16.29.11 Алати, тијела и држала за алате, тијела и држала за метле и четке, блокова за производњу лула за 

пушење, калупи за ципеле и чизме од дрва
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D���� 4����
16.29.12 Стони производи и кухињски производи од дрва
16.29.13 Ситни галантеријски производи од дрва и интарзија од дрва, кутије за накит, прибор за јело и 

слични предмети од дрва, статуе и остали украси од дрва
16.29.14 Дрвени оквири за сликe, фотографије, огледала и сличне објекте и сличне производе од дрва

Ова поткатегорија такође укључује:
- дрвене дијелове обуће (нпр. потпетице и калупи за ципеле)

�N�!R�!	 ���������	��	�����&	�����	�	�����$	���������$	����������E	��3���1��	�	���������	
���������	

16.29.21 Природно плуто, окорано или грубо уобличено или у блоковима, плочама, листовима и тракама; 
дробљено, гранулирано или мљевено плуто; отпаци од плута

16.29.22 Производи од природнога плута
16.29.23 Блокови, плоче, листови и траке, плочице свих облика, чврсти ваљци од агломериранога плута
16.29.24 Агломерирано плуто; производи од агломериранога плута, д. н.
16.29.25 Производи од сламе, еспарто траве или других плетарских материјала; кошарачки и плетарски 

производи
�N�!R�R	 8�����	��������'�	����	�	�����&	���	�����3����&	�����	�	���������$	����������E	

����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	���������	��	����E	���������	��	�����&	
�����	�	���������$	����������	

16.29.91 Услуге производње дрва и плута, сем намјештаја, сламе и плетарских материјала
16.29.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих производа од дрва, производа од плута, сламе 

и плетарских материјала
�O	 �����	�	���������	��	������	
�O��	 							b�������&	�����	�	������	
�O��� b�������
�O�����	 b�������	��	����	���	�����$	���������$	���������$	����������	
17.11.11 Хемијска дрвна целулоза, топивог квалитета
17.11.12 Хемијска дрвна целулоза, натријумска или сулфатна, сем целулозе топивог квалитета
17.11.13 Хемијска дрвна целулоза, сулфитна, сем топивог квалитета
17.11.14 Механичка дрвна целулоза (дрвењача); полухемијска дрвна целулоза; целулоза од других 

влакнастих целулозних материјала, сем дрвне
�O����R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��������	
17.11.99 Подуговарачки послови као дио производње целулозе
�O��! �����	�	������
�O��!��	 4�������	�����&	��1��	����#���	�����	�	������	�����������	�����	���	������&	��	

�����1��	�������	
17.12.11 Новински папир у ролама или листовима
17.12.12 Ручно израђени папир и картон
17.12.13 Папир и картон који се користи као подлога за фотоосјетљиви, топлинскоосјетљиви и 

електроосјетљиви папир; папирна подлога за карбонски папир; папирна подлога за тапете
17.12.14 Остали папир и картон за графичку намјену
�O��!�!	 �����	��	������	���������	������&	������	��	�����'�	3�����&	��3����	�	�������&	

���������	����	�	�����	��	���������$	�������	
17.12.20 Папир за израду тоалетног папира, папира за скидање шминке, пешкира и салвета, целулозна вата и 

мрежа од целулозних влакана
�O��!�0	 ;�(�����	��	������	��	������	�	�������	
17.12.31 Крафтлајнер, небијељени, непремазани
17.12.32 Крафтлајнер бијељени; крафтлајнер премазани
17.12.33 Флутинг папир од полухемијске целулозе
17.12.34 Флутинг од рециклираног папира и остали флутинг папир
17.12.35 Тестлајнер (рециклирани слојевити картон)
�O��!�9	 4����������	�����	
17.12.41 Непремазани крафт папир; крафт папир за вреће, крепирани или плисирани
17.12.42 Сулфитни омотни папир и остали непремазани папир (сем оног који се користи за писање, 

штампање или другу графичку намјену)
17.12.43 Филтер папир и картон; пуст папир
17.12.44 Цигаретни папир, нерезан у одређене величине или у облик књижица или цјевчица
�O��!�L	 4����������	������	K���	����	����	��	�������	��	����'�&	3�����'�	���	�����	�����1��	

�������2	
17.12.51 Непремазани сиви картон
17.12.59 Остали непремазани картон
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D���� 4����
�O��!�N	 ��%��	���������	�����&	�����	3��	��	�����3��	����&	����	�����	�	�������	�����	��	������	

��������	�����	���	�����	����	�����3��	�������	
17.12.60 Биљни пергамент папир, папир што не пропушта маст, паус папир и кристал папир и остали 

сатинирани прозирни папир или папир који пропушта свјетло
�O��!�O	 �����#���	�����	�	������	
17.12.71 Сложени папир и картон, површински непремазан или неимпрегнисан
17.12.72 Папир и картон, набрани, наборани, рељефни или бушени
17.12.73 Папир и картон, који се користи за писање, штампање или остале графичке намјене, премазан 

каолином или другим неорганским материјама
17.12.74 Крафт папир (сем оног који се користи за писање, штампање или остале графичке намјене) 

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

премазан каолином или другим неорганским материјама
17.12.76 Карбон папир, самокопирајући папир и остали папир за копирање или преношење у ролама или 

листовима
17.12.77 Папир, картон, целулозна вата и мреже од целулозних влакана, премазани, импрегнисани, 

превучени, површински обојени или штампани у ролама или листовима
17.12.78 Сиви картон (сем оног који се користи за писање, штампање или остале графичке намјене) 

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

премазан каолином или другим неорганским материјама
�O��!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������	�	�������	
17.12.99 Подуговарачки послови као дио производње папира и картона
�O�!	 							���������	��	������	�	�������	
�O�!� =�������	�����	�	������	��	��(�����	��	������	�	�������
�O�!���	 =�������	�����	�	������	��	��(�����	��	������	�	�������	
17.21.11 Валовити папир и картон у ролама и листовима
17.21.12 Вреће и врећице од папира
17.21.13 Кутије и кутијице од валовитога папира или картона
17.21.14 Сложиве кутије и кутијице од неваловитог папира или картона
17.21.15 Кутије за списе, ладице за списе, кутије за спремање и слични производи који се користе у 

канцеларијама, трговинама и слично од папира
�O�!��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������	������	�	�������	��	��(�����	��	

������	�	�������	
17.21.99 Подуговарачки послови као дио производње валовитог папира и картона те амбалаже од папира и 

картона
�O�!! ���������	��	����������	�	$�������	��	��������	������3����	��	������
�O�!!��	 �����	��	����������	�	��������	�����(�	��	���������	��	������	
17.22.11 Тоалетни папир, џепне марамице, листићи за уклањање шминке, ручници, столњаци и салвете од 

папирне масе, папира, целулозне вате или мреже од целулозних влакана
17.22.12 Хигијенски улошци и тампони, марамице и пелене за дјецу и слични производи за хигијенску 

употребу, одјећа и прибор за одјећу од папирне масе, папира, целулозне вате и мреже од 
целулозних влакана

17.22.13 Послужавници, здјеле, тањири, шалице и слично од папира или картона
�O�!!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�	����������	�	��������'�	$���������$	

���������	��	��������$	������3����	��	������	
17.22.99 Подуговарачки послови као дио производње у домаћинству и производња хигијенских производа 

те тоалетних потрепштина од папира
�O�!0 �������������	���������	��	������
�O�!0��	 �������������	���������	��	������	
17.23.11 Карбонски папир, самокопирајући папир и остали папир за копирање и преношење; матрице за 

умножавање и офсет плоче од папира, гумирани или самољепљиви папир
17.23.12 Поштанске омотнице, дописнице у облику писма, дописнице и картице за дописивање од папира 

или картона; кутије, врећице, нотеси и омоти од папира или картона, што садрже збирку прибора за 
дописивање

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

17.23.14 Остали папир и картон који се користи за писање, штампање или остале графичке намјене, 
штампани, рељефни или бушени
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D���� 4����
�O�!0�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��������������	����������	��	������	
17.23.99 Подуговарачки послови као дио производње канцеларијског материјала од папира
�O�!9 7����	������
�O�!9��	 7����	������	
17.24.11 Зидне тапете и сличне зидне облоге од папира; прозорске витрофаније (транспаренти) од папира
17.24.12 Текстилне зидне облоге, укључујући оне превучене винилом
�O�!9�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����$	������	
17.24.99 Подуговарачки послови као дио производње зидних тапета
�O�!R .�����	���������	��	������	�	�������
�O�!R��	 .�����	���������	��	������	�	�������	
17.29.11 Етикете од папира или картона
17.29.12 Филтер блокови, плоче и плочице од папирне масе
17.29.19 Цигаретни папир; бобине, шпуле, вретена и сличне подлоге; филтер-папир и картон; остали 

производи од папира или картона, д. н.
�O�!R�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	���������	��	������	���	�������	
17.29.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих производа од папира или картона
�Q	 D�������	����������	�	����%���	������	
�Q��	 							8�����	3�����'�	�	������	��������	�	3�����'��	
�Q��� 8�����	3�����'�	������
�Q�����	 8�����	3�����'�	������	
18.11.10 Услуге штампања новина

Ова поткатегорија укључује:
- штампање новина, дневника и часописа који се издају најмање четири пута седмично

�Q��! .�����	������	3�����'�
�Q��!��	 .�����	������	3�����'�	
18.12.11 Услуге штампања поштанских марака, биљега, исправа с утиснутим жигом, банкота, чекова и 

осталих новчаних папира и слично
18.12.12 Услуге штампања рекламних (комерцијалних) каталога, проспеката, постера и осталог рекламног 

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

периодичних публикација
18.12.14 Услуге штампања књига, географских, хидрографских или сличних карата свих врста слика, 

гравура и фотографија, разгледница
18.12.15 Услуге штампања наљепница и етикета
18.12.16 Услуге штампања директно на пластику, стакло, метал, дрво и керамику

Ова поткатегорија искључује:
-штампање на текстилу

- брже услуге којима се пружају различите врсте услуга, види 95.29.19
18.12.19 Остале услуге штампања, д. н.
�Q��0 8�����	��������	��	3�����'�	�	�(���%���'�
�Q��0��	 8�����	��������	��	3�����'�	
18.13.10 Услуге припреме за штампање

Ова поткатегорија укључује:
- услуге слагања и уређивања слова и фотоштампања, уношења података укључујући скенирања и 
препознавања оптичких обиљежја, услуге електроничког уређивања
- креирање докумената, објављивање на компјутеру и остале сличне услуге
- услуге припреме дигиталних података, нпр. повећавање, одабирање, повезивање дигиталних 
података
- компјутерска дорада дизајна, компјутерско потпомогнута израда, електронска обрада излазних 
података
- дигиталне услуге
- услуге израде плоча за штампање укључујући услуге подешавања слика и плоча (за штампање 
равним и ofset-ним штампачем)
- услуге гравирања или клиширања цилиндара за гравуре
- услуге обрађивања плоча "с компјутера на плочу" (такође фотополимерских плоча)
- услуге припреме плоча и матрица за рељефно утискивање и штампање
- умјетнички рад укључујући литографске плоче и услуге припреме дрвених блокова припрема 
датотека за апликације на разним медијима (штампање на папир, CD - ROM, интернет)

�Q��0�!	 D���������	���1�&	��������	�	�����	��������	�������	��	3�����'�	
18.13.20 Штампарске плоче, цилиндри и друге отиснуте подлоге за штампање
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�Q��0�0	 ������	������	�	����	�	3�����'��	
18.13.30 Помоћне услуге у вези с штампањем

Ова поткатегорија укључује:
- услуге припреме медија за презентације, нпр. фолија за пројекторе те осталих облика дигиталне 
презентације
- услуге дизајнирања штампарских производа, нпр. нацрта, скица, узорака итд.

�Q��9 �'�������1��	�	������	������
�Q��9��	 �'�������1��	�	������	������	
18.14.10 Књиговезачке и сродне услуге

Ова поткатегорија укључује:
- књиговезачке услуге, услуге превијања, слагања, спајања, љепљења, шивања, колационирања, 
увезивања, скраћивања, златно отискивање
- остале графичке услуге као нпр. резање, отискивање, бушење, перфорирање, рељефно 
моделирање, пробадање, љепљење, скраћивање - завршне радове на CD-ROM-у -завршне 
поштанске радове, као што су стандардизовање, припрема омота и адресирање - остале завршне 
дјелатности, као што су стављање у калуп, утискивање или отискивање, браилово копирање
Ова поткатегорија такође укључује:
- услуге поновног увезивања

�Q�!	 							8�����	��������'�	����%���$	������	
�Q�!" 8�����	��������'�	����%���$	������
�Q�!"��	 8�����	��������'�	���1��$	������	
18.20.10 Услуге умножавања звучних записа

Ова поткатегорија укључује:
- услуге умножавања с мастеркопија грамофонских плоча, CD-а, DVD-а и врпца с музичким и 
другим звучним записима

�Q�!"�!	 8�����	��������'�	�����������	
18.20.20 Услуге умножавања видеозаписа

Ова поткатегорија укључује:
- услуге умножавања с мастеркопија софтера и података свим врстама дискова и видеоврпца и 
DVD-а с филмовима и другим видеозаписим

�Q�!"�0	 8�����	��������'�	��1�������$	������	K��������2	
18.20.30 Услуге умножавања рачунарских записа (софтвера)

Ова поткатегорија укључује:
- услуге умножавања с мастеркопија софтвера и података на разноврсним дисковима и врпцама

�R	 ����	�	����������	������	���������	
�R��	 							���������	������$	���	
�R��" ���������	������$	���
�R��"��	 ����	�	��������	��	��%�&	�������	���	�������E	��������	���%	
19.10.10 Кокс и полукокс од угља, лигнита или тресета; ретортни угаљ; коксни плин из коксних пећи; 

брикетирани кокс
�R��"�!	 ������	��(����	������������	��%�&	�������	���	�������E	������	���������	�������	
19.10.20 Катран добијен дестилацијом угља, лигнита или тресета; остали минерални катрани
�R��"�0	 
����	�	����	��	�����	
19.10.30 Смола и кокс од смоле
�R��"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������	������	���	
19.10.99 Подуговарачки послови као дио производње производа коксне пећи
�R�!	 							*���������	������	���������	
�R�!" *���������	������	���������
�R�!"��	 �������	�	���1��	1�����	������	
19.20.11 Брикети и слична чврста горива произведени од каменог угља
19.20.12 Брикети и слична чврста горива произведени од лигнита
19.20.13 Брикети и слична чврста горива произведени од тресета
�R�!"�!	 <�����	�	�����	�%�E	������	�%�	
19.20.21 Моторни бензин , укључујући авионски бензин
19.20.22 Млазно гориво, бензинскога типа
19.20.23 Лака уља и лаки препарати, д. н.
19.20.24 Керозин
19.20.25 Керозин - гориво за млазне моторе
19.20.26 Гасна уља
19.20.27 Средња уља; средњи препарати, д. н.
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19.20.28 Уља за ложење, д. н.
19.20.29 Уља за подмазивање; тешка уља, д. н.
�R�!"�0	 4�����	������	�	������	��%���������&	���	���������	����	
19.20.31 Пропан и бутан, течни
19.20.32 Етилен, пропилен, бутилен, бутадиен и остали нафтни гасови и гасовити угљоводоници, сем 

природног гаса
�R�!"�9	 .�����	������	���������	
19.20.41 Вазелин; парафински восак; нафтни и остали воскови
19.20.42 Нафтни кокс; нафтни битумен и други остаци нафтних уља
�R�!"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	����������$	������$	���������	
19.20.99 Подуговарачки послови као дио производње рафинисаних нафтних производа
!"	  ���������	�	$�������	���������	
!"��	 							.������	$���������&	#�(����	�	������	����'�'�&	��������	�	�������1��	���1��	�		 							
	 							���������	�(������	
!"��� ?�����������	������
!"�����	 ?�����������	������	
20.11.11 Водоник, аргон, ријетки гасови, азот и кисеоник
20.11.12 Угљични диоксид и остала неорганска кисеоникова једињења неметала
20.11.13 Течни и компримовани ваздух
!"����R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������������$	������	
20.11.99 Подуговарачки послови као дио производње индустријских гасова
!"��! ����	�	��������
!"��!��	 .�����&	���������	�	$���������	
20.12.11 Цинков оксид и пероксид; титанов оксид
20.12.12 Хромови, манганови, оловни и бакрени оксиди и хидроксиди
20.12.19 Остали метални оксиди, пероксиди и хидроксиди
!"��!�!	 )��������	��	3���%�'�	�	(���'�E	������	�	'�$���	��������E	��������	��	(���'�&	��	��	
20.12.21 Синтетичке органске материје за бојeње и намирнице на основи тих материјa; синтетички органски 

производи што се користе као средства за флуоресцентно избјељивање или као луминофори; 
дисперзија боја и намирнице на основу тих боја

20.12.22 Екстракти за штављење биљног поријекла; танини и њихове соли, етери, естери и остали деривати; 
материје за бојење биљног или животињског поријекла

20.12.23 Синтетичке органске материје за штављење; неорганске материје за штављење; намирнице за 
штављење; ензиматскe намирнице за предштављење

20.12.24 Материје за бојење, д. н., неоргански производи који се користе као луминофори
!"��!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	����������	�	���������	
20.12.99 Подуговарачки послови као дио производње колораната и пигмената
!"��0 .�����	����������	�������	$���������
!"��0��	 .(�����	����	�	����������E	�������3���	����	�	�������E	������	������������	��������	
20.13.11 Обогаћен уран и плутонијум те њихова једињења
20.13.12 Осиромашен уран и торијум те њихова једињења
20.13.13 Остали радиоактивни елементи и изотопи те њихова једињења; мјешавине, дисперзије, керамички 

производи и мјешавине што садрже те елементе, изотопе или једињења
20.13.14 Гориви елементи (патроне), неозрачени, за нуклеарне реакторе
!"��0�!	  �������	��������&	��	��&	����������	��������	�	����'�'�	
20.13.21 Неметали
20.13.22 Халогени и сумпорна једињења неметала
20.13.23 Алкални или земноалкални метали; ријетки земни метали, скандијум и итријум; жива
20.13.24 Хлороводоник; олеум; дифосфорни пентроксид; остале неорганске киселине; силикон и сумпорни 

диоксид
20.13.25 Оксиди, хидроксиди и пероксиди метала; хидразин и хидроксиламин те њихове неорганске соли
!"��0�0	 �������	$���������E	$���$������E	$������	�	���$������	
20.13.31 Метални халогенати
20.13.32 Хипохлорити, хлорати и перхлорати
!"��0�9	 
������&	�������E	�������&	�������	�	���(�����	
20.13.41 Сулфиди, сулфати, сулфити
20.13.42 Фосфинати, фосфонати, фосфати, полифосфати и нитрати (сем калија)
20.13.43 Карбонати
!"��0�L	 
���	������$	������	
20.13.51 Соли оксометалних или пероксометалних киселина; колоидни племенити метали
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20.13.52 Неорганска једињења, д. н., укључујући дестиловану воду; амалгами, сем од племенитих метала

Ова поткатегорија такође укључује:
- органска једињења живе

!"��0�N	 .�����	�������	����������	$���������	
20.13.61 Изотопи, д. н. и њихова једињења (укључујући тешку воду)
20.13.62 Цијаниди, оксиди цијанида и комплексни цијаниди; фулминати, цијанати, тиоцијанати; силикати; 

борати; перборати; остале соли неорганских киселина или пероксикиселина
20.13.63 Водоников пероксид
20.13.64 Фосфиди; карбиди; хидриди; нитриди, азиди; силициди, бориди
20.13.65 Једињења ријетких земних метала, итрија или скандија
20.13.66 Сумпор, сем сублимиранога, таложенога и колоиднога сумпора
20.13.67 Пржени жељезни пирити
20.13.68 Пиезоелектрични кремен (кварц); остали синтетски и реконституисани драги и полудраги камен,

необрађен
!"��0�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	����������$	�������$	����������	
20.13.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих неорганских основних хемикалија
!"��9 .�����	��������	�������	$���������
!"��9��	 8�%���������	�	'�$���	��������	
20.14.11 Ациклички угљоводоници
20.14.12 Циклички угљоводоници
20.14.13 Хлорисани деривати ацикличких угљоводоника
20.14.14 Сулфинирани, нитрирани или нитрозирани деривати угљоводоника, халогенирани или 

нехалогенирани
20.14.19 Остали деривати угљоводоника
!"��9�!	 ;���$���&	������&	���������$���	�	'�$���	$�����������&	�����������&	���������	���	

�����������	��������E	������������	�����	����$���	
20.14.21 Индустријски масни алкохоли
20.14.22 Монохидроксилни алкохоли
20.14.23 Диоли, полиалкохоли, циклички алкохоли и њихови деривати
20.14.24 Феноли, фенолни алкохоли и деривати фенола
!"��9�0	 ?�����������	�������(�����	�����	��������E	���(�����	��������	�	'�$���	��������	
20.14.31 Индустријске монокарбонске масне киселине; кисела уља од рафинације
20.14.32 Засићене ацикличке монокарбонске киселине и њихови деривати
20.14.33 Незасићене монокарбонске, цикланске, цикленске или циклотерпенске ацикличке поликарбонске 

киселине и њихови деривати
20.14.34 Ароматске поликарбонске и карбонске киселине с додатном кисеониковом функцијом; њихови 

деривати, сем салицилне киселине и њених соли
!"��9�9	 .�������	����'�'�	�	�������	����������	
20.14.41 Једињења с аминофункцијом
20.14.42 Аминоједињења с кисеониковом функцијом, сем лизина и глутаминске киселине
20.14.43 Уреини; једињења с угљичном функцијом, једињења с нитрилном функцијом; њихови деривати
20.14.44 Једињења с осталим азотним функцијама
!"��9�L	 .�������	��������	����'�'�	�	������	��������M����������	����'�'�E	$����������1��	

����'�'�&	��	��	
20.14.51 Органско сумпорна једињења и остала органско-неорганска једињења
20.14.52 Хетероциклична једињења, д. н.; нуклеинске киселине и њезине соли
20.14.53 Естери фосфорне киселине и њихове соли или естери од других неорганских киселина (сем естера

водониковог халогенида) и њихове соли; њихови халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо деривати
!"��9�N	 )����&	��������	���������&	��������&	�������	�	�����������E	������	��������	����'�'�	
20.14.61 Једињења с алдехидном функцијом
20.14.62 Једињења с кетонском и кинонском функцијом
20.14.63 Етери, органски пероксиди, епоксиди, ацетали, полуацетали и њихови деривати
20.14.64 Ензими и остала органска једињења, д. н.
!"��9�O	 *���������	�������	��������	$�������	���������	
20.14.71 Деривати биљног поријекла и смолни производи
20.14.72 Дрвени угаљ
20.14.73 Уља и други производи дестилације катрана каменога угља на високој температури; катранска 

смола и кокс од катранске смоле
20.14.74 Неденатурисани етилни алкохол, алкохолне јачине ≥ 80%
20.14.75 Етилни алкохол и остали денатурисани алкохоли, било које јачине
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!"��9�Q	 7�������	(���	��	��������'�	�����	��������&	���	���	�%�	
20.14.80 Заостале базе из производње дрвне целулозе, сем тал уља
!"��9�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	��������$	�������$	$���������	
20.14.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих органских основних кемикалија
!"��L A�(����	�	������	����'�'�
!"��L��	 ;�����	��������E	�������������	��������E	��������	
20.15.10 Азотна киселина; сулфонитратне киселине; амонијак
!"��L�!	 ;�������	$�����E	�������E	
20.15.20 Амонијев хлорид; нитрити;
!"��L�0	 ;�����	#�(����&	���������	���	$�������	
20.15.31 Уреа
20.15.32 Амонијев сулфат
20.15.33 Амонијев нитрат
20.15.34 Двоструке соли и мјешавине калцијевог и амонијевог нитрата
20.15.35 Мјешавине амонијевог нитрата с калцијевим карбонатом или с другим неорганским материјама, 

сем ђубрива
20.15.39 Остала азотна ђубрива и смјесе
!"��L�9	 a�������	#�(����&	���������	���	$�������	
20.15.41 Суперфосфати
20.15.49 Остала фосфатна ђубрива
!"��L�L	 ����������	#�(����&	���������	���	$�������	
20.15.51 Калијум хлорид
20.15.52 Калијум сулфат
20.15.59 Остала калијумова ђубрива, минерална или хемијска
!"��L�N	 4�������	������	
20.15.60 Натријум нитрат
!"��L�O	 A�(����&	��	��	
20.15.71 Ђубрива што садрже три елемента ђубрива: азот, фосфор и калијум
20.15.72 Диамонијев хидрогенортофосфат (диамонијев фосфат)
20.15.73 Моноамонијев фосфат
20.15.74 Ђубрива што садрже два елемента ђубрива: азот и фосфор
20.15.75 Ђубрива што садрже два елемента ђубрива: фосфор и калијум
20.15.76 Калијум нитрат
20.15.79 Минерална или хемијска ђубрива што садрже најмање два елемента ђубрива (азот, фосфор, 

калијум), д. н.
!"��L�Q	 P�����'���	���	(�%��	#�(����&	��	��	
20.15.80 Животињска или биљна ђубрива, д. н.

Ова поткатегорија такође укључује:
- земља за сађење која садржи тресет као саставни дио
- земља за сађење, мјешавина природне земље, пијеска, глине и минерала

!"��L�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	#�(����	�	������$	����'�'�	
20.15.99 Подуговарачки послови као дио производње ђубрива и азотних једињења
!"��N ������1��	����	�	���������	�(������
!"��N��	 ��������	�������	�	���������	�(������	
20.16.10 Полимери етилена у примарним облицима
!"��N�!	 ��������	�������	�	���������	�(������	
20.16.20 Полимери стирена у примарним облицима
!"��N�0	 ��������	�����$������	�	�����$	$�����������$	�������	�	���������	�(������	
20.16.30 Полимери винилхлорида и других халогенираних олефина у примарним облицима
!"��N�9	 �����������&	������	���������	�	���������	�����	�	���������	�(������E	�������(�����&	

�������	�����&	��������	������	�	�����	����������	�	���������	�(������	
20.16.40 Полиацетали, остали полиетери и епоксидне смоле у примарним облицима; поликарбонати, 

алкидне смоле, полиалил естери и други полиестери у примарним облицима
!"��N�L	 .�����	��������	�	���������	�(������E	�����'���1�	����	
20.16.51 Полимери пропилена и других олефина у примарним облицима
20.16.52 Полимери винилацетата и других винилестера те остали винилполимери у примарним облицима
20.16.53 Акрилни полимери у примарним облицима
20.16.54 Полиамиди у примарним облицима
20.16.55 Уреа смоле; тиоуреја смоле и меламинске смоле у примарним облицима
20.16.56 Остале амино смоле, фенолне смоле и полиуретани у примарним облицима
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20.16.57 Силикони у примарним облицима
20.16.59 Остала пластична маса у примарним облицима, д. н.
!"��N�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������1��	����	�	���������	�(������	
20.16.99 Подуговарачки послови као дио производње пластичне масе у примарним облицима
!"��O 
������1��	���1��	�	���������	�(������
!"��O��	 
������1��	���1��	�	���������	�(������	
20.17.10 Синтетички каучук у примарним облицима
!"��O�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�������1���	���1���	�	���������	�(������	
20.17.99 Подуговарачки послови као дио производње синтетичког каучука у примарним облицима
!"�!	 							���������	�	�����	����$�������	���������	
!"�!" ���������	�	�����	����$�������	���������
!"�!"��	 ���������	�	�����	����$�������	���������	
20.20.11 Инсектициди
20.20.12 Хербициди
20.20.13 Средства против клијања и регулисања раста биљака
20.20.14 Дезинфекциона средства
20.20.15 Фунгициди
20.20.19 Остали пестициди и остали агрохемијски производи
!"�!"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������	�	�����$	����$�������$	���������	
20.20.99 Подуговарачки послови као дио производње пестицида и других агрохемијских производа
!"�0	 							����&	������	�	���1��	�������&	�����1��	(���	�	������	
!"�0" ����&	������	�	���1��	�������&	�����1��	(���	�	������
!"�0"��	 ����	�	������	��	������	��������	
20.30.11 Боје и лакови на основи акрилних и винилних полимера у воденом медију
20.30.12 Боје и лакови на основи полиестера, акрилних и винилних полимера у неводеном медију; раствори
!"�0"�!	 .�����	(���	�	������	��	���1��	���������E	���3��1��	�	�����1��	(���	
20.30.21 Приправљени пигменти, опацифијенти и боје, стакласти емајли и глазуре, превлаке течни 

керамички лакови и слични препарати; фрите од стакла
20.30.22 Остале боје и лакови; припремљени сикативи
20.30.23 Боје за вјештачко сликање, наставу или писмосликаре, боје за тонирање, боје за забаву и слично
20.30.24 Графичке боје
!"�0"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	(���&	������	�	���1��$	�������&	�����1��	�����	

�	������	
20.30.99 Подуговарачки послови као дио производње боја, лакова и сличних премаза, графичке тинте и 

китова
!"�9	 							
�����	�	�����c����&	��������	��	1�3�'�	�	������'�&	�������	�	��������M�������1��	
	 							���������	
!"�9� 
�����	�	�����c����&	��������	��	1�3�'�	�	������'�
!"�9���	 5�������	
20.41.10 Глицерин
!"�9��!	 .�������	����3�����	�������	��������&	���	������	
20.41.20 Органска површински активна средства, сем сапуна
!"�9��0	 
�����&	��������	��	���'�	�	1�3�'�	
20.41.31 Сапун и органски површински активни производи и препарати који се користе као сапун; папир, 

вата и филц, импрегнирани, премазани или покривени сапуном или детерџентом
20.41.32 Детерџенти и препарати за прање
!"�9��9	 �������	���������	�	�������	
20.41.41 Препарати за парфимисање и дезодорисање просторија
20.41.42 Вјештачки и припремљени воскови
20.41.43 Полирање и креме за обућу, намјештај, подове, каросерије, стакло или метал
20.41.44 Пасте, прашкови и остала средства за чишћење
!"�9��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������	�	�����c�����&	���������	��	1�3�'�	�	

������'�	
20.41.99 Подуговарачки послови као дио производње сапуна и детерџената, средстава за чишћење и 

полирање
!"�9! �������	�	��������M�������1��	���������
!"�9!��	 �������	�	��������M�������1��	���������	
20.42.11 Парфеми и тоалетне воде
20.42.12 Производи за шминкање усана и очију
20.42.13 Препарати за маникир и педикир
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20.42.14 Пудери за козметичку и тоалетну употребу
20.42.15 Декоративна козметика и препарати за његу коже (укључујући препарате за сунчање), д. н.
20.42.16 Шампони, лакови за косу, препарати за трајно коврчање и исправљање косе
20.42.17 Лосиони и остали препарати за косу, д. н.
20.42.18 Препарати за усну и зубну хигијену (укључујући пасте и прашкове за учвршћивање вјештачких 

зуба), конац за чишћење зуба
20.42.19 Препарати за бријање; дезодоранси за личну употребу и препарати против знојења; препарати за 

купање; остали парфимеријски, козметички и тоалетни препарати, д. н.
!"�9!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�������	�	��������M�������1��$	���������	
20.42.99 Подуговарачки послови као дио производње парфема и тоалетно-козметичких препарата
!"�L	 							.�����	$�������	���������	
!"�L� )���������
!"�L���	 �������%���	���������E	����������	3������E	������	�	�����������	�������E	���%�1�E	

�������1��	����������E	������$��1��	���������	��	��������	
20.51.11 Барут и припремљени експлозиви
20.51.12 Сигурносни штапини; детонирајући штапини; капсуле; упаљачи; електрични детонатори
20.51.13 Пиротехнички производи за ватромете
20.51.14 Сигналне ракете, ракете против туче, за сигнализацију у магли и други пиротехнички производи, 

сем за ватромете
!"�L��!	 D�(���	
20.51.20 Шибице
!"�L��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	����������	
20.51.99 Подуговарачки послови као дио производње експлозива
!"�L! C�����
!"�L!��	 C�����	
20.52.10 Љепила
!"�L!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	%�����	
20.52.99 Подуговарачки послови као дио производње љепила
!"�L0 )����1��	�%�
!"�L0��	 )����1��	�%�	
20.53.10 Етерична уља
!"�L0�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����1��$	�%�	
20.53.99 Подуговарачки послови као дио производње етеричних уља
!"�LR .�����	$�������	���������&	��	��
!"�LR��	 a����������	���1�	�	�������	��	��������������	�������E	$�������	���������	�	

������3���	���������	��	�����������	������(�	
20.59.11 Фотографске плоче и филмови те саморазвијајући филмови, осјетљиви, неекспонирани; фотопапир
20.59.12 Фотографске емулзије осјетљиве на свјетлост; хемијски препарати за фотографску употребу, д. н.
!"�LR�!	  �������	������������	������'���	���	(�%��	�����	�	�%�E	���������	���3�����	

������'���$	���	(�%��$	�����	�	�%�	
20.59.20 Хемијски модификоване животињске или биљне масти и уља; нејестиве мјешавине животињских 

или биљних масти и уља
!"�LR�0	 �������	��	����'�	�	����'�	��	������	�������	
20.59.30 Мастило за писање и цртање те остала мастила
!"�LR�9	 ���������	��	���������'�E	�������E	��������	
20.59.41 Препарати за подмазивање
20.59.42 Антидетонаторски препарати; адитиви за минерална уља и слични производи
20.59.43 Текућина за хидрауличне кочнице; антифриз и препарати за одлеђивање
!"�LR�L	 *���������	$�������	���������	
20.59.51 Пептони, остале бјеланчевинасте материје и њихови деривати, д. н.; кожни прах
20.59.52 Масе за моделирање; смјесе за зубне отиске те други препарати за употребу у стоматологији на 

основи гипса; препарати и пуњења за апарате за гашење пожара; припремљене подлоге за развој 
микроорганизама; дијагностички и лабораторијски реагенси, д. н.

20.59.53 Хемијски елементи у облику дискова и хемијска једињења састављена за употребу у електроници
20.59.54 Активни угаљ
20.59.55 Средства за дораду, носачи боја, средства за убрзавање и фиксирање боје те слични производи
20.59.56 Препарати за површинску обраду метала; припремљени убрзивачи вулканизације за гуму; сложени 

пластификатори и стабилизатори за гуму или пластику; каталитички препарати, д. н.; мијешани 
алкилбензини и мијешани алкилнафталени, д. н.

20.59.57 Припремљена везива за љеваоничке калупе и језгре; хемијски производи
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20.59.59 Остали разноврсни хемијски производи, д. н.
!"�LR�N	 P�������	�	��������	��	��������&	��%�1����	��(����	��	�������	
20.59.60 Желатина и деривати од желатине, укључујући албумин из млијека
!"�LR�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	$�������$	���������&	��	��	
20.59.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих хемијских производа, д. н.
!"�N	 							=��3��1��	������	
!"�N" =��3��1��	������
!"�N"��	 
������1��	������	
20.60.11 Каблови од синтетичких филамената и резаних синтетичких влакана, негребенаних и нечешљаних
20.60.12 Синтетичка пређа, велике чврстоће од најлона или других полиамида и полиестера
20.60.13 Остала текстурирана пређа и остала једнонитна пређа
20.60.14 Синтетички монофиламенти; уске траке и слично од синтетичких текстилних материјала
!"�N"�!	 =��3��1��	������	
20.60.21 Влакна од целуларних и осталих вјештачких филамената и резаних целуларних и осталих 

вјештачких влакана, негребенаних и нечешљаних
20.60.22 Вјештачка пређа, велике чврстоће од вискознога рајона (свиле)
20.60.23 Остала вјештачка текстурирана и једнонитна пређа
20.60.24 Вјештачки монофиламенти; траке и слично од вјештачких текстилних материјала
!"�N"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���3��1��$	�������	
20.60.99 Подуговарачки послови као дио производње вјештачких влакана
!�	 .������	������������	���������	�	������������	���������	
!���	 							.������	������������	���������	
!���" .������	������������	���������
!���"��	 
��������	��������&	.M���������������	��������&	'�$���	����	�	������	
21.10.10 Салицилна киселина, О-ацетилсалицилна киселина, њихове соли и естери
!���"�!	 <����&	�����������	��������	�	'�$���	����E	���������	��������	����	�	$���������E	

����������������E	�����&	'�$���	��������	�	����	
21.10.20 Лизин, глутаминска киселина и њихове соли; квартерне амонијум соли и хидроксиди; 

фосфоаминолипиди; амиди, њихови деривати и соли
!���"�0	 <������&	��	��&	$����������1��	����'�'�	����	�	$�����������	���	$������������	���������	

����	�	���������	������	��������������	���������	������&	�����������	������&	
�����������	������&	��������������	���������	������	���	������������	������&	���	��%�	
��������������E	$��������	�	'�����	��������E	�����������	

21.10.31 Лактони, д. н., хетероциклчна једињења само с хетероатомом или хетероатомима нитрогена, који у 
структури садрже некондензовани пиразолов прстен, пиримидинов прстен, пиперазинов прстен, 
некондензовани триазинов прстен или фенатиазинов прстен, али даље некондензовани; хидантион 
и његови деривати

21.10.32 Сулфонамиди
!���"�9	 D����	$�������	1����&	��	��E	3�����	�����	�	������	��	'�$���	����&	��	��	
21.10.40 Шећери хемијски чисти, д. н.; шећерни етери и естери те њихове соли, д. н.
!���"�L	 �����������&	��������	�	$������E	���������	�	(�%��	���������	�	'�$���	��������E	

����(������	
21.10.51 Провитамини, витамини и њихови деривати
21.10.52 Хормони и њихови деривати; остали стероиди који се примарно користе као хормони
21.10.53 Гликозиди, биљни алкалоиди, њихове соли, етери, естери и остали деривати
21.10.54 Антибиотици
!���"�N	 P�������	�	������	������E	'�$���	���������	�	������	��������	%������	���	������'����	

���������&	��	��	
21.10.60 Жлијезде и остали органи; њихови екстракти и остале материје људскога или животињскога 

поријекла, д. н.
!���"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�������$	������������$	���������	
21.10.99 Подуговарачки послови као дио производње основних фармацеутских производа
!��!	 							a�����������	���������	
!��!" a�����������	���������
!��!"��	 <�������	
21.20.11 Лијекови, који садрже пеницилине или друге антибиотике
21.20.12 Лијекови, који садрже хормоне, али не антибиотике
21.20.13 Лијекови, који садрже алкалоиде или њихове деривате, али не хормоне нити антибиотике
!��!"�!	 .�����	������������	���������	
21.20.21 Антисеруми и друге фракције крви, вакцине
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D���� 4����
21.20.22 Хемијска средства за контрацепцију на основи хормона и спермицида
21.20.23 Дијагностички реагенси и остали фармацеутски производи, укључујући и биотехнолошке 

фармацеутикалије
21.20.24 Љепљиви завоји, кируршки кетгут и слични производи; кутије за прву помоћ; медицински 

импрегнирана вата, газа, завој, облога
!��!"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������������$	���������	
21.20.99 Подуговарачки послови као дио производње фармацеутских препарата
!!	 ���������	��	����	�	��������	
!!��	 							���������	��	����	
!!��� 
��%�3'�	�	������3'�	����	��	������E	����������'�	���%�3'�$	����	��	������
!!�����	 4���	���%�3'�	�	������3'�	����	
22.11.11 Нове спољашње пнеуматске гуме, за моторна возила
22.11.12 Нове спољашње пнеуматске гуме, за бицикле и мотоцикле
22.11.13 Нове спољашње пнеуматске гуме, за аутобусе, камионе и авионе
22.11.14 Спољашње гуме за пољопривредна возила; остале нове спољашње пнеуматске гуме
22.11.15 Унутрашње гуме, чврсте полупнеуматске гуме, замјењиви гумени дијелови спољашњих гума
22.11.16 Профилисане траке са шарама за протектовање спољашњих гума
!!����!	 ������������	����������	���%�3'�	����	
22.11.20 Протектоване пнеуматске спољашње гуме
!!����R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���%�3'�$	�	������3'�$	����E	����������'�	

�	������'�	����	
22.11.99 Подуговарачки послови као дио производње спољашњих и унутрашњих гума; протектовање и 

обнову гума
!!��R .�����	���������	��	����
!!��R��	 *���������	����	�	���������	�(������	���	�	���1���&	���������	�	�������	
22.19.10 Регенисана гума у примарним облицима или у плочама, листовима и тракама
!!��R�!	 4��������������	����	�	'�$���	���������E	�������������	����&	���	�����	����&	�	�����&	

�������&	���1���&	���������&	3������&	��������	�	���������	
22.19.20 Невулканизиране гуме и њихови производи; вулканизирана гума, сем тврде гуме, у корду, тракама, 

плочама, листовима, шипкама, цијевима и профилима
!!��R�0	 b�����&	�������	�	3������	��	�������������	����&	���	��	�����	����	
22.19.30 Цијеви, цријева и шмркови од вулканизиране гуме, сем од тврде гуме
!!��R�9	 ��������	�	�����������	����'�	��	�������������	����	
22.19.40 Погонско и транспортно ремење од вулканизиране гуме
!!��R�L	 5�������	���������	���������&	���	�������	��	��������	�����	
22.19.50 Гумирани текстилни производи, сем влакана од гуменога корда
!!��R�N	 .������	��������	�	���(��	��	�������������	����&	���	��	�����	����	
22.19.60 Одјевни предмети и прибор од вулканизиране гуме, сем од тврде гуме
!!��R�O	 ���������	��	�������������	����&	��	��E	�����	����E	���������	��	�����	����	
22.19.71 Хигијенски и фармацеутски производи (укључујући дуде) од вулканизиране гуме, сем од тврде 

гуме
22.19.72 Подни прекривачи и простирачи од вулканизиране гуме, сем од пјенасте гуме
22.19.73 Остали производи од вулканизиране гуме, д. н.; Тврда гума у свим облицима и њезини 

производи; подни прекривачи и простирачи од вулканизиране пјенасте гуме
Ова поткатегорија такође укључује:
- гумене дијелове обуће (нпр. потпетице и калупи за обућу)

!!��R�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	���������	��	����	
22.19.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих производа од гуме
!!�!	 							���������	��	������1��$	����	
!!�!� ���1�&	�������&	������	�	�������	��	������1��$	����
!!�!���	 �������������	��������	`	�	YY&	3����&	3������	�	��������	�(����	��	��������	
22.21.10 Монофиламенти пресјека > 1 mm, шипке, штапови и профилни облици од пластике
!!�!��!	 b�����&	�������	�	'�$��	���(��	��	��������	
22.21.21 Вјештачка цријева од чврстих бјеланчевина или целулозних материјала; цијеви и цријева, крути, од 

пластике
22.21.29 Остале цијеви, цријева и прибор од пластике
!!�!��0	 ���1�&	�������&	�������&	������	�	�����	��	��������&	�����1���	���	���1��	���(�������	�	

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

материјалима
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D���� 4����
!!�!��9	 .�����	���1�&	�������&	�������&	������	�	�����	��	��������	
22.21.41 Остале плоче, листови, филмови, фолије и траке од пластике, целуларне структуре
22.21.42 Остале плоче, листови, филмови, фолије и траке од пластике, нецелуларне структуре
!!�!��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������1��$	���1�&	�������&	������	�	�������	
22.21.99 Подуговарачки послови као дио производње пластичних плоча, листова, цијеви и профила
!!�!! ;�(�����	��	������1��$	����
!!�!!��	 ;�(�����	��	������1��$	����	
22.22.11 Кесе и кесице (укључујући стожасте) од полиетилена
22.22.12 Кесе и кесице(укључујући стожасте) од остале пластике, сем полиетиленске
22.22.13 Кутије, сандуци, гајбе и слични производи од пластике
22.22.14 Балони, флаше, флашице и слични производи од пластике
22.22.19 Остала пластична амбалажа за транспорт и паковање
!!�!!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������1��	��(�����	
22.22.99 Подуговарачки послови као дио производње пластичне амбалаже
!!�!0 ���������	��	������1��$	����	��	���#����������
!!�!0��	 ���������	��	������1��$	����	��	���#����������E	��������	�	�����	�������1�	��	

����������	������	
22.23.11 Облоге за под, зид и плафон од пластике у ролама или плочицама
22.23.12 Каде, туш-каде, умиваоници, тоалет шоље и поклопци, водокотлићи и слични санитарни производи 

од пластике
22.23.13 Складишта, цистерне, бурад и слично, садржине > 300 l од пластике
22.23.14 Врата, прозори и њихови оквири те прагови за врата; ролетне, капци и слични производи те њихови 

дијелови од пластике
22.23.15 Линолеум и подни прекривачи на текстилној основи, тј. резан у облике, као нпр. винили, линолеум 

итд.
22.23.19 Производи од пластике за грађевинарство, д. н.
!!�!0�!	 ��������	�(�����	��	��������	
22.23.20 Монтажни објекти од пластике

Ова поткатегорија укључује:
- монтажни објекти, претежно израђени од пластике, састављени и спремни за употребу или 
несастављени
- недовршени објекти, састављени или не, који имају битне карактеристике монтажних објеката
Ови објекти могу бити дизајнирани за канцеларије, трговине, складишта, гараже, стакленике и за 
остале сврхе

!!�!0�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������	��	��������	��	���#����������	
22.23.99 Подуговарачки послови као дио производње производа од пластике за грађевинарство
!!�!R .�����	���������	��	������1��$	����
!!�!R��	 .����	�	���(��	��	�����	K��%�1����	��������2	��	������1��$	����	
22.29.10 Одјећа и прибор за одјећу (укључујући рукавице) од пластичних маса
!!�!R�!	 .�����	���������	��	������1��$	����&	��	��	
22.29.21 Самољепљиве плоче, листови, филмови, фолије, траке и други равни облици од пластике, у ролама 

ширине ≤ 20 cm
22.29.22 Остале самољепљиве плоче, листови, филмови, фолије, траке и други равни облици од пластике
22.29.23 Стоно и кухињско посуђе те остали предмети за домаћинство и тоалетне потребе од пластике
22.29.24 Дијелови, д. н., свјетиљки и њиховог прибора, свјетлећих натписа и слично од пластике
22.29.25 Канцеларијски и школски прибор од пластике
22.29.26 Прибор за намјештај, каросерије и слично од пластике; фигурице и остали украсни предмети од 

пластике
22.29.29 Остали производи од пластике

Ова поткатегорија такође укључује:
- пластичне дијелове обуће

!!�!R�R	 8�����	��������'�	������$	���������	��	��������E	����������1��	�������	���	���	
��������'�	������$	���������	��	��������	

22.29.91 Услуге производње осталих производа од пластике
Ова поткатегорија такође укључује:
- услуге резања, превлачења или обраде пластичних површина
Ова поткатегорија искључује:
- услуге превлачења пластиком металних површина, види 25.61.12

22.29.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих производа од пластике
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D���� 4����
!0	 .�����	���������	���������	���������	
!0��	 							
�����	�	���������	��	������	
!0��� *����	������
!0�����	 *����	������	
23.11.11 Ваљано, лијевано, вучено или дувано стакло, у листовима, али другачије необрађено
23.11.12 Флоат-стакло, површински брушено или полирано, у листовима, али другачије необрађено
!0����R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������	������	
23.11.99 Подуговарачки послови као дио производње равног стакла
!0��! .(��������	�	�(��#���	�����	������
!0��!��	 .(��������	�	�(��#���	�����	������	
23.12.11 Стакло у листовима, савијено с обрађеним рубовима, гравирано, брушено, емајлирано или 

другачије обрађено, али неуоквирено или несастављено
23.12.12 Сигурносно стакло
23.12.13 Стаклена огледала; вишеслојни зидни елементи за изолацију од стакла
!0��!�R	 ����������1��	�������	���	���	�(������'�	�	�(����	������	������	
23.12.99 Подуговарачки послови као дио обликовања и обраде равног стакла
!0��0 D��%�	������
!0��0��	 D��%�	������	
23.13.11 Флаше, стакленке, флашице и друга амбалажа од стакла, сем ампула; стаклени чепови, поклопци и 

остали затварачи од стакла
23.13.12 Чаше за пиће, осим керамичких
23.13.13 Производи од стакла за употребу код стола, у кухињи, у канцеларијама, за унутрашњу декорацију, 

за тоалетну употребу и слично
23.13.14 Улошци од стакла за термос-флаше и друге вакуум-посуде
!0��0�R	 8�����	����3���'�	3��%��	������E	����������1��	�������	���	���	��������'�	3��%��	

������	
23.13.91 Услуге довршавања чаша за пиће и других производа од стакла за употребу код стола или у кухињи

Ова поткатегорија укључује:
- бакрорез и чишћење обавијањем воденом паром чаша за пиће и сличних производа од стакла
- гравирање (нпр. стављање ознака) чаша за пиће и сличних производа од стакла
Ова поткатегорија искључује:
- услуге штампања на чаше, види 18.12.16

23.13.92 Услуге довршавања амбалаже од стакла
Ова поткатегорија укључује:
- бакрорез, чишћење обавијањем воденом паром, а гравирање (нпр. стављање ознака) амбалаже од 
стакла која се користи за превоз или паковање, нпр. флаше, за храну или пића, фармацеутске 
производе или тоалетне препарате
Ова поткатегорија искључује:
- услуге штампања на стакло, види 18.12.16
- услуге прилагођавања техничког стакла, види 23.19.91
- завршне радове на стакленим ампулама, види 26.15.93
- прања стаклених флаша, види 81.29.19

23.13.99 Подуговарачки послови као дио производње шупљег стакла
!0��9 
�������	������
!0��9��	 
�������	������	
23.14.11 Траке, ровинг предиво и сјечене нити од стаклених влакана
23.14.12 Копрене (воали), мреже, мат, хасуре, плоче и остали предмети од стаклених влакана, осим тканина
!0��9�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��������$	�������	
23.14.99 Подуговарачки послови као дио производње стаклених влакана
!0��R .�����	�(��#���	������&	��%�1����	��$��1��	��(�	��	������
!0��R��	 .�����	������&	����������	
23.19.11 Стакло у маси, куглама (осим необрађених стаклених куглица), шипкама и цијевима; отпаци и 

остаци од стакла
23.19.12 Стаклени блокови, цигле, цријепови, плочице и остали производи од пресаног или лијеваног 

стакла; оловом уоквирена прозорска стакла у боји и слично; мултицерално или пјенасто стакло у 
блоковима, плочама и слично

!0��R�!	 B�$��1��	�	������	������	
23.19.21 Балони и други стаклени омотачи, њихови отворени и стаклени дијелови за електричне сијалице, 

катодне цијеви и слично
23.19.22 Стакло за сатове и наочале, оптички необрађено; издубљена сферна стакла и њихови сегменти за 
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D���� 4����
производњу таквих стакала

23.19.23 Производи од стакла за лабораторијску, хигијенску и фармацеутску употребу; стаклене ампуле
23.19.24 Стаклени дијелови свјетиљки и др. свјетлеће опреме, свјетлећих знакова, натписа и слично
23.19.25 Електрични изолатори од стакла
23.19.26 Производи од стакла, д. н.
!0��R�R	 8�����	����3���'�	�������	������&	��%�1����	��$��1��	��(�	��	������E	����������1��	

�������	���	���	��������'�	�	�(����	�������	������&	��%�1����	��$��1��	��(�	��	������	
23.19.91 Услуге довршавања осталог стакла, укључујући техничку робу од стакла

Ова поткатегорија укључује:
- довршавање техничког стакла, нпр. прилагођавање стакла за лабораторије
- довршавање другог стакла, нпр. хигијенских или фармацеутских роба
Ова поткатегорија искључује:
- прање стаклених флаша, види 81.29.19

23.19.99 Подуговарачки послови као дио производње и обраде осталог стакла, укључујући техничку робу од 
стакла

!0�!	 							=����������	���������	
!0�!" =����������	���������
!0�!"��	 =����������	���������	
23.20.11 Цигла, блокови, црјепови и остали керамички производи од силицијумовог фосилног брашна или 

земље
23.20.12 Ватростална цигла, блокови, црјепови и слични керамички производи за грађевинарство, сем од 

силицијумовог фосилног брашна или земље
23.20.13 Ватростални цементи, малтер, бетони и сличне ватросталне мјешавине, д. н.
23.20.14 Непечени ватростални производи; остали ватростални керамички производи
!0�!"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����������$	���������	
23.20.99 Подуговарачки послови као дио производње ватросталних производа
!0�0	 							���������	��	�����	��	���#����������	
!0�0� ������1��	���1���	�	���1�
!0�0���	 ������1��	���1���	�	���1�	
23.31.10 Керамичке плочице и плоче
!0�0��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������1��$	���1���	�	���1�	
23.31.99 Подуговарачки послови као дио производње керамичких плочица и плоча
!0�0! b����&	��������	�	���������	��	���#����������	��	��1���	�����
!0�0!��	 b����&	��������	�	���������	��	���#����������	��	��1���	�����	
23.32.11 Неватростална керамичка грађевинска цигла, блокови за подове, блокови-носачи и слично
23.32.12 Кровни црјепови, димоводне цијеви, капе на димњаку, архитектонски украси и други керамички 

производи за грађевинарство
23.32.13 Керамичке цијеви, одводи, жљебови и прибор за цијеви
!0�0!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����&	��������	�	���������	��	���#����������	

��	��1���	�����	
23.32.99 Подуговарачки послови као дио производње цигли, црјепова и производа за грађевинарство од 

печене глине
!0�9	 							.�����	���������	��	���������	�	��������	
!0�9� ������1��	���������	��	����������	�	�������	��������
!0�9���	 ������1��	���������	��	����������	�	�������	��������	
23.41.11 Стоно и кухињско посуђе, остали предмети за употребу у домаћинству и у тоалетне сврхе, од 

порцулана
23.41.12 Стоно и кухињско посуђе, остали предмети за употребу у домаћинству и у тоалетне сврхе, сем од 

порцулана
23.41.13 Фигурице и други украсни керамички предмети
!0�9��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������1��$	���������	��	����������	�	

�������$	��������	
23.41.99 Подуговарачки послови као дио производње керамичких производа за домаћинство и украсних 

предмета
!0�9! 
��������	������	��	��������
!0�9!��	 
��������	������	��	��������	
23.42.10 Санитарна опрема од керамике
!0�9!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������	������	��	��������	
23.42.99 Подуговарачки послови као дио производње санитарне опреме од керамике
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D���� 4����
!0�90 ������1��	���������	�	����������	���(��
!0�90��	 )������1��	���������	��	��������E	����������	���(��&	��	�������1��	�������&	���#���	���	

������	��	��������	
23.43.10 Електрични изолатори од керамике; изолациони прибор, за електричне апарате, уређаје или опрему 

од керамике
!0�90�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������1��$	���������	�	�����������	���(���	
23.43.99 Подуговарачки послови као дио производње керамичких изолатора и изолационог прибора
!0�99 .�����	��$��1��	���������	��	��������
!0�99��	 .�����	��$��1��	���������	��	��������	
23.44.11 Керамички производи за лабораторијску, хемијску и осталу техничку употребу, од порцулана
23.44.12 Керамички производи за лабораторијску, хемијску и осталу техничку употребу, сем од порцулана

Ова поткатегорија такође укључује:
- трајна керамика или феритни магнети

!0�99�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	��$��1��$	������1��$	���������	
23.44.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих техничких керамичких производа
!0�9R .�����	���������	��	��������
!0�9R��	 .�����	���������	��	��������	
23.49.11 Керамички производи за употребу у пољопривреди, за преношење или пакирање робе
23.49.12 Остали керамички производи, осим за грађевинарство, д. н.
!0�9R�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	���������	��	��������	
23.49.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих производа од керамике
!0�L	 							b�����&	���1	�	����	
!0�L� b�����
!0�L���	 b�����	
23.51.11 Клинкер-цемент
23.51.12 Портланд цемент, алуминијумски цемент, цемент од шљаке и слични хидраулични цементи
!0�L��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�������	
23.51.99 Подуговарачки послови као дио производње цемента
!0�L! ���1	�	����
!0�L!��	 P���	���1&	��3���	���1	�	$�������1��	���1	
23.52.10 Живи креч, гашени креч и хидраулични креч
!0�L!�!	 5���	
23.52.20 Гипс
!0�L!�0	 �����������	���	������������	�������	
23.52.30 Калцинисани или агломерисани доломит
!0�L!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���1�	�	�����	
23.52.99 Подуговарачки послови као дио производње креча и гипса
!0�N	 							���������	��	(�����&	�������	�	�����	
!0�N� ���������	��	(�����	��	���#����������
!0�N���	 ���������	��	(�����	��	���#����������	
23.61.11 Блокови, плоче, опека и слични производи од цемента, бетона или вјештачког камена
23.61.12 Монтажни грађевински елементи за високоградњу и нискоградњу од цемента, бетона или 

вјештачког камена
!0�N��!	 ��������	�(�����	��	(�����	
23.61.20 Монтажни објекти од бетона

Ова поткатегорија укључује:
- монтажне куће, претежно израђене од бетона, састављене и спремне за употребу или 
несастављене
- недовршене куће, састављене или не, које имају битне карактеристике монтажних кућа
Ове куће могу бити дизајниране за канцеларије, трговине, складишта, гараже, стакленике и за 
остале сврхе

!0�N��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������	��	(�����	��	���#����������	
23.61.99 Подуговарачки послови као дио производње производа од бетона за грађевинарство
!0�N! ���������	��	�����	��	���#����������
!0�N!��	 ���������	��	�����	��	���#����������	
23.62.10 Производи од гипса за грађевинарство
!0�N!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������	��	�����	��	���#����������	
23.62.99 Подуговарачки послови као дио производње производа од гипса за грађевинарство
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D���� 4����
!0�N0 5�����	(�������	����3�
!0�N0��	 5�����	(�������	����3�	
23.63.10 Готова бетонска смјеша
!0�N0�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������	(�������	������	
23.63.99 Подуговарачки послови као дио производње готове бетонске смјесе
!0�N9 ������
!0�N9��	 ������	
23.64.10 Малтер
!0�N9�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�������	
23.64.99 Подуговарачки послови као дио производње малтера
!0�NL a�(��M������
!0�NL��	 ���������	��	��(��M�������	
23.65.11 Панели, плоче и слично од биљних супстанци, сламе и дрвних отпадака, агломерисаних 

минералним везивима
23.65.12 Производи од азбестнога цемента, целулознога фибро-цемента и слично
!0�NL�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������	��	��(��M�������	
23.65.99 Подуговарачки послови као дио производње производа од фибро-цемента
!0�NR .�����	���������	��	(�����&	�������	�	�����
!0�NR��	 .�����	���������	��	(�����&	�������	�	�����	
23.69.11 Остали производи од гипса или у мјешавини с њиме, д. н.
23.69.19 Производи од цемента, бетона или вјештачког камена, д. н.
!0�NR�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	���������	��	(�����&	�����	�	�������	
23.69.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих производа од бетона, гипса и цемента
!0�O	 							
��1��&	�(�������	�	�(��#��	�����	
!0�O" 
��1��&	�(�������	�	�(��#��	�����
!0�O"��	 
��1��&	�(�������	�	�(��#��	�����	
23.70.11 Мрамор, травертин, алабастер обрађени и њихови производи (сем камених блокова, ивичњака, 

плоча за тротоаре, црјепова, камених коцака и сличних производа); вјештачки обојени гранулат или 
прах од мрамора, травертина и алабастера

23.70.12 Остали обрађени украсни камен и камен за градњу те њихови производи; остали вјештачки обојени 
гранулат и прах од природног камена; производи од агломерисаног шкриљца

!0�O"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	����'�&	�(������'�	�	�(����	������	
23.70.99 Подуговарачки послови као дио производње резања, обликовања и обраде камена
!0�R	 							������	���������	�	���������	���������	���������	����	
!0�R� ������	���������	K�(������2
!0�R���	 ������	���������	K�(������2	
23.91.11 Млински камен, брушени камен, брушена кола и слично, без постоља, за рад на камену и њихови 

дијелови од природног камена од агломерисаних природних и вјештачких абразива или керамике
23.91.12 Брушени прах или зрна на подлози од текстила, папира или картона
!0�R��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	(��3���$	���������	
23.91.99 Подуговарачки послови као дио производње брушених производа
!0�RR .�����	���������	���������	���������&	��	��
!0�RR��	 .�����	���������	���������	���������&	��	��	
23.99.11 Прерађена азбестна влакна; мјешавине на основи азбеста и магнезијумовог карбоната; производи 

тих мјешавина или од азбеста; фрикциони материјали за кочнице, квачила и слично, немонтирани
23.99.12 Производи од асфалта и сличних материјала
23.99.13 Бетонске мјешавине на основи природног и вјештачког материјала од камена и бетона, природног 

асфалта или сродних супстанци као везива
23.99.14 Вјештачки графит; колоидални и полуколоидални графит; препарати на основи графита и других 

врста угља, у облику полупроизвода
23.99.15 Вјештачки корунд
23.99.19 Производи неметалних минерала, д. н.

Ова поткатегорија такође укључује:
- калцијев каолин

!0�RR�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������$	���������$	���������&	��	��	
23.99.99 Подуговарачки послови као дио производње неметалних минералних производа, д. н.
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D���� 4����
!9	 �����	������	
!9��	 							
�����	����#�	�	1����	��	����������	
!9��" 
�����	����#�	�	1����	��	����������
!9��"��	 ��������	����������	��	����#�	�	1�����	
24.10.11 Сирово гвожђе и сјајно гвожђе у комадићима, блоковима и другим сировим облицима
24.10.12 Феролегуре
24.10.13 Производи од гвожђа добијени изравном редукцијом гвоздене рудаче и остали спужвасти 

производи од гвожђа у комадима, пелетама или сличним облицима; гвожђе најмање чистоће 
99.94% масеног удјела, у комадима, пелетама и сличним облицима

24.10.14 Грануле и прах од сировог гвожђа, сјајног гвожђа или челика
!9��"�!	 
�����	1����	
24.10.21 Нелегирисани челик у инготима или другим сировим облицима и полупроизводи од челика без 

примјеса
24.10.22 Нерђајући челик у инготима или другим сировим облицима и полупроизводи од нерђајућег челика
24.10.23 Остали легирани облици у инготима или другим сировим облицима и полупроизводи од осталих 

легираних челика
!9��"�0	 B����	��%���	�����	���������	��	1�����&	��%�	���(��#���	
24.10.31 Топло ваљани равни производи од челика без примјеса, даље необрађени, ширине ≥ 600 mm
24.10.32 Топло ваљани равни производи од челика без примјеса, даље необрађени, ширине < 600 mm
24.10.33 Топло ваљани равни производи од нерђајућег челика, даље необрађени, ширине ≥ 600 mm
24.10.34 Топло ваљани равни производи од нерђајућег челика, даље необрађени, ширине < 600 mm
24.10.35 Топло ваљани равни производи од осталих легираних челика, даље необрађени, ширине ≥ 600 mm
24.10.36 Топло ваљани равни производи од осталих легираних челика, даље необрађени, ширине < 600 mm 

(осим производа од силицијског електрочелика)
!9��"�9	  �����	��%���	�����	���������	��	1�����&	��%�	���(��#���&	3�����	d	N""	YY	
24.10.41 Хладно ваљани равни производи од челика без примјеса, даље необрађени, ширине ≥ 600 mm
24.10.42 Хладно ваљани равни производи од нерђајућег челика, даље необрађени, ширине ≥ 600 mm
24.10.43 Хладно ваљани равни производи од осталих легираних челика, даље необрађени, ширине ≥ 600 mm
!9��"�L	 *����	��%���	���������	��	1�����&�(������&	���������	���	�����1���&	��%���	���������	

��	(���������	1�����	�	��	�����������	�������1�����	
24.10.51 Равни ваљани производи од челика без примјеса, ширине ≥ 600 mm, обложени, платирани или 

превучени
24.10.52 Равни ваљани производи од осталог легираног челика, ширине ≥ 600 mm, обложени, платирани или 

превучени
24.10.53 Равни ваљани производи од силицијског електрочелика, ширине ≥ 600 mm
24.10.54 Равни ваљани производи од силицијског електрочелика, ширине < 600 mm
24.10.55 Равни ваљани производи од брзорезног челика, ширине < 600 mm
!9��"�N	 B����	�(��#���	3����	��	1�����	
24.10.61 Топло ваљане шипке и жице у неправилно намотаним колутима од челика без примјеса
24.10.62 Остала жица и шипке од челика, даље необрађене него коване, топло ваљане, топло вучене, топло 

истискиване, укључујући оне усукане послије ваљања
24.10.63 Топло ваљане жица и шипке, у неправилно намотаним колутима од нерђајућег челика
24.10.64 Остале жица и шипке од нерђајућег челика, даље необрађене него коване, топло ваљане, топло 

вучене, топло истискиване, укључујући оне усукане послије ваљања
24.10.65 Топло ваљана жица и шипке, у неправилно намотаним колутима од осталог легираног челика
24.10.66 Остала жица и шипке од осталог нерђајућег челика, даље необрађене него коване, топло ваљане, 

топло вучене, топло истискиване, укључујући оне усукане послије ваљања
24.10.67 Шупља жица и шипке за сврдла
!9��"�O	 B����	�(��#���	��3��	�������	��	1�����&	(��3���	���1�	��	1�����	�	��������	��	������'�	

��%����1��$	�	����������$	3���	��	1�����	
24.10.71 Топло ваљани тешки профили, даље необрађени, топло вучени или топло истискани, од челика без 

примјеса
24.10.72 Топло ваљани тешки профили, даље необрађени, топло вучени или топло истискани, од нерђајућег 

челика
24.10.73 Топло ваљани тешки профили, даље необрађени, топло вучени или топло истискани, од осталог 

легираног челика
24.10.74 Брушене плоче од челика и заварени профили од челика
24.10.75 Дијелови за изградњу жељезничких и трамвајских шина од челика
!9��"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�������	����#�&	1�����	�	����������	
24.10.99 Подуговарачки послови као дио производње сировог гвожђа, челика и феролегура
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D���� 4����
!9�!	 							b�����&	�������&	3��%�	�������	�	����������	���(��	��	1�����	
!9�!" b�����&	�������&	3��%�	�������	�	����������	���(��	��	1�����
!9�!"��	 b�����&	�������&	3��%�	�������&	(�3����	��	1�����	
24.20.11 Равне цијеви и цријева, врста што их се користи за нафтоводе или гасоводе, бешавни од челика
24.20.12 Заштитне, производне и бушачке цијеви и цријева, врста што их се користи при бушењу за 

придобивање нафте или гаса, бешавни од челика
24.20.13 Остале цијеви и цријева, кружног попречног пресјека од челика
24.20.14 Цијеви и цријева некружног попречног пресјека и шупљи профили од челика
!9�!"�!	 b�����	�	�������&	��������&	�������	�����1���	��������&	���%�3'��	��������	`	9"N&9	YY&	��	

1�����	
24.20.21 Равне цијеви и цријева, врста што се користи за нафтоводе или гасоводе, заварене, спољашњег 

промјера > 406,4 mm, од челика
24.20.22 Заштитне и производне цијеви и цријева, врста што их се користи при бушењу за придобивање 

нафте или гаса, заварене, спољашњег промјера > 406,4 mm, од челика
24.20.23 Остале цијеви и цријева, кружног попречног пресјека, заварене, спољашњег промјера > 406,4 mm, 

од челика
24.20.24 Остале цијеви и цријева кружног попречног пресјека, као нпр. с отвореним спојем, заковане или 

затворене на сличан начин, спољашњег промјера > 406,4 mm, од челика
!9�!"�0	 b�����	�	�������&	���%�3'��	��������	e	9"N&9	YY&	��������&	��	1�����	
24.20.31 Цијеви и цријева, врста што их се користи за нафтоводе или гасоводе, заварене, спољашњег 

промјера ≤ 406,4 mm, од челика
24.20.32 Заштитне и производне цијеви и цријева, врста што их се користи при бушењу за придобијање 

нафте или гаса, заварене, спољашњег промјера ≤ 406,4 mm, од челика
24.20.33 Остале цијеви и цријева, кружног попречног пресјека, заварене, спољашњег промјера ≤ 406,4 mm, 

од челика
24.20.34 Цијеви и цријева, некружног попречног пресјека, заварене, спољашњег промјера ≤ 406,4 mm, од 

челика
24.20.35 Остале цијеви и цријева као нпр. с отвореним спојем, заковане или затворене на сличан начин, 

спољашњег промјера ≤ 406,4 mm, од челика
!9�!"�9	 ���(��	��	������	�	�������	��	�����������	1�����	
24.20.40 Прибор за цијеви и цријева од нелијеваног челика
!9�!"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������&	�������&	3��%�$	�������	�	

�����������	���(���	��	1�����	
24.20.99 Подуговарачки послови као дио производње цијеви, цријева, шупљих профила и припадајућег 

прибора од челика
!9�0	 							.�����	���������	��������	�������	1�����	
!9�0�  �����	��1���	3����
!9�0���	  �����	��1���	3����	�	1�����	�������	��	1�����	(��	��������	
24.31.10 Хладно вучене шипке и чврсти профили од челика без примјеса
!9�0��!	  �����	��1���	3����	�	1�����	�������	��	���������	1�����&	���	��	���#�����	1�����	
24.31.20 Хладно вучене шипке и чврсти профили од легираног челика, сем од нерђајућег челика
!9�0��0	  �����	��1���	3����	�	1�����	�������	��	���#�����	1�����	
24.31.30 Хладно вучене шипке и чврсти профили од нерђајућег челика
!9�0��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	$�����	��1����	1�����	
24.31.99 Подуговарачки послови као дио производње хладно вученог челика
!9�0!  �����	��%���	�����	�����
!9�0!��	  �����	��%���	�����	���������	��	1�����&	��������1���&	3�����	f	N""	YY	
24.32.10 Хладно ваљани равни производи од челика, непресвучени, ширине < 600 mm
!9�0!�!	  �����	��%���	�����	���������	��	1�����&	�(������&	���������	���	������1���&	3�����	f	

N""	YY	
24.32.20 Хладно ваљани равни производи од челика, обложени, платирани или пресвучени, ширине < 600 

mm
!9�0!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	$�����	��%���$	�����$	�����	
24.32.99 Подуговарачки послови као дио производње хладно ваљаних узаних трака
!9�00  �����	�(��������	�	�����������	�������
!9�00��	 .�������	�	$�����	�(��������	�������	
24.33.11 Отворени и хладно обликовани профили од челика без примјеса
24.33.12 Отворени и хладно обликовани профили од нерђајућег челика
!9�00�!	 *�(�����	������	��	1�����	(��	��������	
24.33.20 Ребрасти лимови од челика без примјеса
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!9�00�0	 �������	���1�	��	�����1����	1���1���	����	
24.33.30 Металне плоче од превученог челичног лима
!9�00�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	$�����	�(��������$	�	�����������$	���������	
24.33.99 Подуговарачки послови као дио производње хладно обликованих и профилисаних производа
!9�09  �����	��1���	����
!9�09��	  �����	��1���	����	
24.34.11 Хладно вучене жице од нeлегираног челика
24.34.12 Хладно вучене жице од нерђајућег челика
24.34.13 Хладно вучене жице од осталог легираног челика
!9�09�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	$�����	��1���	����	
24.34.99 Подуговарачки послови као дио производње хладно вучене жице
!9�9	 							.������	���������	�	�(�����	������	
!9�9� ���������	������
!9�9���	 
��(��&	���(��#���&	���	������������	���	�	���$�	
24.41.10 Сребро, необрађено, као полупроизвод или у праху
!9�9��!	 7����&	���(��#���&	���	������������	���	�	���$�	
24.41.20 Злато, необрађено, као полупроизвод или у праху
!9�9��0	 �������&	���(��#���&	���	������������	���	�	���$�	
24.41.30 Платина, необрађена, као полупроизвод или у праху
!9�9��9	 .������	������	���	���(��&	��������&	���	��%�	���(��#���&	�\�	���	������������	
24.41.40 Основни метали или сребро, позлаћени, али даље необрађени, сeм као полупроизвод
!9�9��L	 .������	������&	�����(����	�	�(�1��	������&	���(��	�	�����&	�����1���	��������&	���	��%�	

���(��#���&	�\�	���	������������	
24.41.50 Основни метали, посребрени и обични метали, сребро и злато, превучени платином, али даље 

необрађени, сeм као полупроизводи
!9�9��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������$	������	
24.41.99 Подуговарачки послови као дио производње племенитих метала
!9�9! ;���������
!9�9!��	 ;���������&	������E	������������	�����	
24.42.11 Алуминијум, сирови
24.42.12 Алуминијум оксид, сeм вјештачког корунда
!9�9!�!	 �������������	��	�����������	�	������	�����������	
24.42.21 Алуминијум прах и љускице
24.42.22 Алуминијум шипке и профили
24.42.23 Алуминијумска жица
24.42.24 Алуминијумски лимови и траке, дебљине > 0,2 mm
24.42.25 Алуминијумске фолије, дебљине ≤ 0,2 mm
24.42.26 Алуминијумске цијеви и прибор за цијеви
!9�9!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����������	
24.42.99 Подуговарачки послови као дио производње алуминијума
!9�90 .����&	����	�	�����
!9�90��	 .����&	����	�	�����&	������	
24.43.11 Олово, сирово
24.43.12 Цинк, сиров
24.43.13 Калај, сиров
!9�90�!	 �������������	��	�����&	�����&	������	�	'�$���$	������	
24.43.21 Плоче, лимови,траке и фолије од олова; прах и љуске од олова
24.43.22 Прашина, прах и љускице од цинка
24.43.23 Шипке, профили и жица од цинка; лимови, траке и фолије од цинка
24.43.24 Жица, шипке и профили од калаја
!9�90�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����&	�����	�	������	
24.43.99 Подуговарачки послови као дио производње олова, цинка и калаја
!9�99 �����
!9�99��	 �����&	������E	(�������E	��������	(����	
24.44.11 Бакренац; цементни бакар
24.44.12 Нерафинисани бакар; аноде од бакра за електролитичко рафинисање
24.44.13 Рафинисани бакар и бакрене легуре, сирове бакрене предлегуре
!9�99�!	 �������������	��	(����	�	(������$	������	
24.44.21 Прах и љускице од бакра
24.44.22 Шипке и профили од бакра
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24.44.23 Жица од бакра
24.44.24 Лимови и траке од бакра, дебљине > 0,15 mm
24.44.25 Фолије од бакра, дебљине ≤ 0,15 mm
24.44.26 Бакрене цијеви и прибор за цијеви од бакра
!9�99�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	(����	
24.44.99 Подуговарачки послови као дио производње бакра
!9�9L .�����	�(�����	������
!9�9L��	 4���&	�����E	��#����������	��	�����������	�����	
24.45.11 Никл, сиров
24.45.12 Никлов каменац, синтерирани никлени оксиди и остали међупроизводи металургије никла
!9�9L�!	 �������������	��	�����	�	������	�����	
24.45.21 Прах и љускице од никла
24.45.22 Шипке, профили и жице од никла
24.45.23 Плоче, лимови, траке и фолије од никла
24.45.24 Цијеви и прибор за цијеви од никла
!9�9L�0	 .�����	�(�����	������	�	���������	��	'�$E	������E	�����	�	������	����	������	������	�	

������T	����'�'�E	$���&	������	�	������	��	$����	�	�������	
24.45.30 Остали обојени метали и производи од њих; кермет; пепео и остаци који садрже метале и металнa 

једињења
!9�9L�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	�(�����$	������	
24.45.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих обојених метала
!9�9N .(��#���	���������	������
!9�9N��	 ��������	����	�	'����T	����'�'�E	������&	����������	K��%�1����	������2&	������1��	

���������	�	���3�����	����	������	��������	����	���	����	������	����'�'�	���������	
�����	

24.46.10 Природни уран и његовa једињења; легуре, дисперзије (укључујући цемент), керамички производи 
и мјешавине које садрже природни уран или које садрже једињења природног урана

!9�9N�R	 ����������1��	�������	���	���	�(����	����������	������	
24.46.99 Подуговарачки послови као дио обраде нуклеарног горива
!9�L	 							8�����	����'�	������	
!9�L� 8�����	����'�	����#�
!9�L���	 8�����	����'�	�������	����#�	
24.51.11 Услуге ливења ковног (темпер) ливеног гвожђа
24.51.12 Услуге ливења сфероидног (нодуларног) ливеног гвожђа
24.51.13 Услуге ливења сивог гвозденог одливка
!9�L��!	 b�����&	�������	�	3��%�	�������	��	�������	����#�	
24.51.20 Цијеви, цријева и шупљи профили од ливеног гвожђа
!9�L��0	 <�������	���(��	��	�������	����#�	
24.51.30 Лијевани прибор од ливеног гвожђа
!9�L��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�������	����#�	
24.51.99 Подуговарачки послови као дио производње ливеног гвожђа
!9�L! 8�����	����'�	1�����
!9�L!��	 8�����	����'�	1�����	
24.52.10 Услуге ливења челика
!9�L!�!	 b�����	�	�������	��	��������������	�������	1�����	
24.52.20 Цијеви и цријева од центрифугалног ливеног челика
!9�L!�0	 <�����	���(��	��	������	��	1�����	
24.52.30 Ливени прибор за цијеви од челика
!9�L0 8�����	����'�	����$	������
!9�L0��	 8�����	����'�	����$	������	
24.53.10 Услуге ливења лаких метала
!9�L9 8�����	����'�	������$	�(�����$	������
!9�L9��	 8�����	����'�	������$	�(�����$	������	
24.54.10 Услуге ливења осталих обојених метала
!L	 5�����	�������	���������&	���	��3���	�	������	
!L��	 							���������	�������$	������������	
!L��� �������	������������	�	'�$���	��������
!L�����	 ��������	�(�����	��	������	
25.11.10 Монтажне објекти од метала
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Ова поткатегорија укључује:
- монтажне објекте, претежно израђене од метала, састављени и спремни за употребу или 
несастављени
- недовршене објекте, састављене или не, које имају битне карактеристике монтажних зграда
Ови објекти могу бити дизајниране за канцеларије, трговине, складишта, гараже, стакленике и за 
остале сврхе

!L����!	 �������	������������	�	'�$���	��������	
25.11.21 Мостови и дијелови моста (костури) од гвожђа и челика
25.11.22 Торњеви и решеткасти стубови од гвожђа и челика
25.11.23 Остале конструкције и њихови дијелови, скеле, шипке, отплате и потпорни стубови и слично од 

гвожђа, челика или алуминијума
!L����R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�������$	������������	�	'�$���$	��������	
25.11.99 Подуговарачки послови као дио производње металних конструкција и њихових дијелова
!L��! =����	�	�������	��	������
!L��!��	 =����&	�������&	'�$���	������	�	�������	��	�����	��	������	
25.12.10 Врата, прозори, њихови оквири и прагови за врата од метала
!L��!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����	�	�������	��	������	
25.12.99 Подуговарачки послови као дио производње врата и прозора од метала
!L�!	 							b�������&	����������	�	���1��	������	��	������	
!L�!� *���������	�	�������	��	���������	�����'�
!L�!���	 *���������	�	�������	��	���������	�����'�	
25.21.11 Радијатори за централно гријање, неелектрично загријавани од гвожђа и челика
25.21.12 Котлови за централно гријање, за производњу топле воде и паре под ниским притиском
25.21.13 Дијелови котлова за централно гријање
!L�!��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	����������	�	�������	��	���������	�����'�	
25.21.99 Подуговарачки послови као дио производње радијатора и котлова за централно гријање
!L�!R .�����	��������&	����������	�	���1��	������	��	������
!L�!R��	 .�����	��������&	����������	�	���1��	������	��	������	
25.29.11 Резервоари, цистерне, бурад и сличне посуде (сем за компримоване или течне гасове) од гвожђа, 

челика или алуминијума, обима > 300 литара, неопремљене с механичким или топлотним уређајима
25.29.12 Посуде за компримоване и течне гасове од метала
!L�!R�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��������&	����������	�	���1��$	������	��	

������	
25.29.99 Подуговарачки послови као дио производње цистерни, резервоара и сличних посуда од метала
!L�0	 							�����	�������&	���	�������	��	���������	�����'�	
!L�0" �����	�������&	���	�������	��	���������	�����'�
!L�0"��	 �����	�������	�	'�����	��������	
25.30.11 Парни котлови и остали генератори паре; котлови за прегријану воду
25.30.12 Помоћни уређаји за котлове: кондензатори за енергетске јединице за водену и другу пару
25.30.13 Дијелови парних котлова
!L�0"�!	 4��������	��������	�	'�$���	��������	
25.30.21 Нуклеарни реактори, сем апарата за одвајање изотопа
25.30.22 Дијелови нуклеарних реактора, сем апарата за одвајање изотопа
!L�0"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����$	�������&	���	�������	��	���������	

�����'�	
25.30.99 Подуговарачки послови као дио производње парних котлова, сем котлова за централно гријање
!L�9	 							.�����	�	��������	
!L�9" .�����	�	��������
!L�9"��	 .�����	�	��������	�	'�$���	��������	
25.40.11 Војно оружје, сем револвера, пиштоља и слично
25.40.12 Револвери, пиштољи, невојно оружје и сличне направе
25.40.13 Бомбе, ракете и слична војна муниција; гранате, остала муниција и пројектили те њихови дијелови
25.40.14 Дијелови ратног и другог оружја
!L�9"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������	�	��������	
25.40.99 Подуговарачки послови као дио производње оружја и муниције
!L�L	 							8�����	����'�&	�������'�&	3�������'�	�	��%�'�	������E	�����������	���$�	
!L�L" 8�����	����'�&	�������'�&	3�������'�	�	��%�'�	������E	�����������	���$�
!L�L"��	 8�����	����'�&	�������'�&	3�������'�	�	��%�'�	������	
25.50.11 Услуге ковања метала
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Ова поткатегорија такође укључује:
- услуге хладног вучења

25.50.12 Услуге штанцовања метала
Ова поткатегорија укључује:
- услуге штанцовања обојених метала према нацрту

25.50.13 Остале услуге обликовања метала
!L�L"�!	 �����������	���$�	
25.50.20 Металургија праха

Ова поткатегорија укључује:
- услуге производње метала директно од металног праха топлотном обрадом (синтеризацијом) или 
пресовањем
- услуге производње брушених или резаних дијелова од тврдих металних карбида

!L�N	 							8�����	�(����	�	������1�'�	������E	��3�����	�(����	������	
!L�N� 8�����	����3�����	�(����	�	������1�'�	������
!L�N���	 8�����	������1�'�	������	
25.61.11 Услуге превлачења металом

Ова поткатегорија укључује:
- услуге превлачења металом урањањем у растопљене метале
- услуге превлачења металом топлотним прскањем
- услуге превлачења металом цинком, електролизом и хемијском обрадом
- услуге превлачења другим металима (Ni, Zn, Cr) електролизом и хемијском обрадом

25.61.12 Услуге превлачења неметалом
Ова поткатегорија укључује:
- услуге пластифицирања
- остале услуге превлачења (фосфатирање, емајлирање итд.)

!L�N��!	 .�����	������	�(����	������	
25.61.21 Услуге топлинске обраде метала, сeм превлачења металом
25.61.22 Остале услуге површинске обраде метала

Ова поткатегорија укључује:
- услуге избјељивања и лакирања
- услуге анодне оксидације
- услуге чишћења воденом паром
- остале услуге површинске обраде метала
Ова поткатегорија искључује:
- услуге вакуум превлачења пластичних дијелова метала, види 22.29.91

!L�N! 8�����	��3�����	�(����	������
!L�N!��	 8�����	����#���'�	K������'�2	�������$	��������	
25.62.10 Услуге дорађивања (токарења) металних дијелова

Ова поткатегорија укључује:
- услуге производње токарених металних дијелова

!L�N!�!	 .�����	������	��3�����	�(����	������	
25.62.20 Остале услуге машинске обраде метала

Ова поткатегорија укључује:
- опште услуге механичког инжењеринга, нпр. бушење, глодање, савијање, стругање, равнање, 
полирање, пробадање, поравнање, пиљење, брушење, оштрење, заваривање, сјечење итд.
- резање предмета од метала ласерском зраком
- дробљење и брушење предмета од метала укључујући полирање
- ковање, ако није дио производног процеса
- умјетнички рад на металу, ако није дио производног процеса
- савијање и ојачавање предмета од метала челиком
- урезивање ласерском зраком на металне дијелове

!L�O	 							
��1���&	�����	�	�������	���������	��	��3��	�������	
!L�O� 
��1���
!L�O���	 
��1���	
25.71.11 Ножеви (сем за машине), маказе и њихове оштрице
25.71.12 Алати за бријање, бритве и њихови жилети, укључујући и жилете у тракама
25.71.13 Остали ножеви и прибор; прибор за маникирање и педикирање
25.71.14 Кашике, виљушке, кутлаче, кашике за пјену, лопатице за колаче, ножеви за рибу, маслац, 

штипаљке за шећер и сличан кухињски и стони прибор
25.71.15 Мачеви, сабље, бајонете, копља и слично оружје те њихови дијелови
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!L�O��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���1���	
25.71.99 Подуговарачки послови као дио производње сјечива
!L�O! �����	�	�����
!L�O!��	 �����	�	�����	
25.72.11 Катанци и браве за моторна возила; браве за намјештај од основних метала
25.72.12 Остале браве од основних метала
25.72.13 Затварачи (копче) и окови са затварачима; кључеви испоручени посебно; дијелови
25.72.14 Шарке, окови, прибор и слични производи за моторна возила, врата, прозоре, намјештај и слично, 

од основних метала
!L�O!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	(����	�	�����	
25.72.99 Подуговарачки послови као дио производње брава и окова
!L�O0 ;����
!L�O0��	 *�1��	����	��	������(�	�	��%���������&	����������	�	3��������	
25.73.10 Ручни алат за употребу у пољопривреди, вртларству и шумарству
!L�O0�!	 *�1��	����E	���1���	��	����	���$	�����	
25.73.20 Ручне пиле; сјечива за пиле свих врста
!L�O0�0	 .�����	��1��	����	
25.73.30 Остали ручни алат
!L�O0�9	 7�����%���	��������	��	��1��	����	��	��$���1��	���	�������1��	�����	�	��	������	��3���	
25.73.40 Замјенљиви дијелови за ручни алат на механички или електрични погон и за алатне машине
!L�O0�L	 ������&	�������	���1�	��	�������	������E	������	��	������E	������	��	���	�����	����������	
25.73.50 Калупи, моделне плоче за ливнице метала; модели за калупе; калупи за све врсте материјала
!L�O0�N	 .�����	�����	
25.73.60 Остали алати
!L�O0�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����	
25.73.99 Подуговарачки послови као дио производње алата
!L�R	 							.�����	������	���������	��	������	
!L�R� [���1��	(����	�	���1��	������	��	1�����
!L�R���	 [���1��	(����	�	���1��	������	��	1�����	
25.91.11 Резервоари, бурад, конзерве и слична амбалажа, за све врсте материјала (сем за гас) од гвожђа и 

челика, капацитета ≥ 50 l, али ≤ 300 l, неопремљени механичким или термичким уређајима
25.91.12 Резервоари, бурад, конзерве (сем оних које се затварају лемљењем или пертлирањем) кутије и 

слични спремници, за све врсте материјала (сем за гас) од гвожђа и челика, капацитета < 50 l, 
неопремљени механичким или термичким уређајима

!L�R��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	1���1��$	(�����	�	���1��$	������	��	1�����	
25.91.99 Подуговарачки послови као дио производње челичних буради и сличних посуда од челика
!L�R! ;�(�����	��	����$	������
!L�R!��	 ;�(�����	��	����$	������	
25.92.11 Конзерве од гвожђа или челика, које се затварају лемљењем или пертлирањем, капацитета < 50 l
25.92.12 Алуминијумска бурад, конзерве и слични спремници за све врсте материјала (сем за гас), 

капацитета ≤ 300 l
25.92.13 Чепови, затварачи, капице и поклопци за флаше од основних метала
!L�R!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��(�����	��	����$	������	
25.92.99 Подуговарачки послови као дио производње амбалаже од лаких метала
!L�R0 ���������	��	����&	������	�	������
!L�R0��	 ���������	��	����&	������	�	������	
25.93.11 Уплетене жице, ужад и каблови, плетене траке, плетиво и слично од гвожђа и челика, електрично 

неизоловани
25.93.12 Бодљикава жица од гвожђа и челика; уплетена ужад и каблови, плетене траке и слично од бакра и 

алуминијума, електрично неизоловани
25.93.13 Платно, решетке, мреже и ограде од гвоздене, челичне и бакaрне жице; истегнуте решетке од 

гвожђа, челика и бакра
25.93.14 Ексери, чавлићи, ексерчићи за цртаћу даску, спајалице и слични производи
25.93.15 Жице, шипке, цијеви, плоче, електроде, обложене или испуњене топитељима
25.93.16 Опруге и листови за опруге од гвожђа и челика; бакaрне опруге
25.93.17 Ланци (сем трансмисијских) и њихови дијелови
25.93.18 Игле за шивање, игле за плетење, игле за увлачење, игле за кукичање, игле за везење и слични 

производи, за ручну употребу од гвожђа или челика; сигурносне игле и остале игле од гвожђа или 
челика
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!L�R0�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������	��	����&	������	�	������	
25.93.99 Подуговарачки послови као дио производње производа од жице, ланаца и опруга
!L�R9 =����	�	���1���	���������
!L�R9��	 =����	�	���1���	���������	
25.94.11 Вијци с навојем од гвожђа или челика, д. н.
25.94.12 Производи без навоја од гвожђа или челика, д. н.
25.94.13 Везни производи са или без навоја од бакра
!L�R9�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����$	�	���1���$	���������	
25.94.99 Подуговарачки послови као дио производње везних и вијчаних производа
!L�RR .�����	������	���������	��	������&	��	��
!L�RR��	 ���������	��	������	��	���������	�	��$�'�	
25.99.11 Судопери, умиваоници, каде и остале санитарије и њихови дијелови од гвожђа, челика, бакра и 

алуминијума
25.99.12 Стони, кухињски и остали производи за кућанство те њихови дијелови од гвожђа, челика, бакра и 

алуминијума
!L�RR�!	 .�����	���������	��	�(�1���	������	
25.99.21 Оклопљене или ојачане благајне, преносиве сигурносне благајне те врата и преграде за трезоре, 

кутије за новац или исправе и слично од основних метала
25.99.22 Ормари за архиве, ормари за картонске кутије за сортирање докумената, регали за папир, сталци за 

пера, сталци за печате и слична канцеларијска или стона опрема од основног метала, сем 
канцеларијског намјештаја

25.99.23 Механизми за корице са слободним листовима и за фасцикле, спајалице за писма, слични 
канцеларијски предмети и спајалице у "траци" од основних метала

25.99.24 Фигурице и слични украси, оквири за фотографије, слике и слично те огледала од основних метала
25.99.25 Копче, оквири с копчама, споне, шнале, ушице, рупице и слично од основних материјала, за одјећу, 

обућу, ручне торбе, путне предмете и друге готове производе; цјевасте или рачвасте заковице од 
основних материјала; перле и шљокице

25.99.26 Елисе за бродове и чамце и њихове лопатице
25.99.29 Остали производи од основних метала, д. н.

Ова поткатегорија такође укључује:
- трајни метални магнети

!L�RR�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	������$	���������	��	������&	��	��	
25.99.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих готових производа од метала, д. н.
!N	 *�1�����&	�����������	�	����1��	���������	
!N��	 							)����������	����������	�	���1�	
!N��� )����������	����������
!N�����	 B���������&	$������������	���	�����������	�����������	������&	��%�1����	�������	������	
26.11.11 Катодне цијеви за телевизијске пријемнике; цијеви за телевизијске камере; остале катодне цијеви
26.11.12 Магнетронске, клистронске, микроталасне цијеви и остале електронске цијеви
!N����!	 -����	�	�����������	
26.11.21 Диоде; транзистори; тиристори; диакелементи и триакелементи
26.11.22 Полупроводнички елементи; диоде за емитовање свјетлости; монтирани пиезоелектрични 

кристали; њихови дијелови
!N����0	 )����������	�����������	�������	
26.11.30 Електронски интегрисани кругови
!N����9	 -�������	�����������$	�������	�	������	�	������$	�����������$	����������&	��	��	
26.11.40 Дијелови електронских вентила и цијеви и осталих електронских компоненти, д. н.
!N����R	 8�����	��������	�	��������'��	�����������$	�����������$	�������E	����������1��	�������	

���	���	��������'�	�����������$	����������	
26.11.91 Услуге повезане с производњом електронских интегрисаних кругова

Ова поткатегорија укључује:
- услуге склапања микросклопова на штампаним колима

26.11.99 Подуговарачки послови као дио производње електронских компоненти
!N��! ����	�����������	���1�
!N��!��	 81�����	3�������	����	
26.12.10 Учитана штампана кола
!N��!�!	 7��1��&	�����&	������	�	���1��	�������	��	����������	�(����	��������	
26.12.20 Звучне, видео, мрежне и сличне картице за аутоматску обраду података
!N��!�0	 g�������g	�������	
26.12.30 "Паметне" картице
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D���� 4����
!N��!�R	 8�����	��������	�	3��������	������E	����������1��	�������	���	���	��������'�	����$	

�����������$	���1�	
26.12.91 Услуге повезане с штампаним колима

Ова поткатегорија укључује:
- бакрорез, премазивање лаком и чишћење воденом паром штампаних кола и полупроводника

26.12.99 Подуговарачки послови као дио производње пуних електронских плоча
!N�!	 							*�1�����	�	���������	������	
!N�!" *�1�����	�	���������	������
!N�!"��	 *�1�����	��	'�$���	��������	�	���(��	
26.20.11 Преносни (портабл) уређаји за аутоматску обраду података, масе ≤ 10 kg, као што су лаптоп и 

нотебоок рачунари; персонални дигитални асистенти и слични рачунари
26.20.12 Терминали на продајним мјестима, АТМс и слични уређаји за обраду података или мрежу
26.20.13 Дигитални уређаји за аутоматску обраду података, који у истом кућишту садрже барем једну 

централну јединицу те једну улазну и излазну јединицу, комбиновани или не
26.20.14 Дигитални уређаји за аутоматску обраду података, презентовани као системи
26.20.15 Остали дигитални уређаји за аутоматску обраду података, са или без једне или двије од сљедећих 

јединица у истом кућишту: јединице за смјештање података, улазне јединице, излазне јединице
26.20.16 Улазне или излазне јединице, са или без меморијске јединице у истом кућишту
26.20.17 Монитори и пројектори, углавном кориштени у системима за аутоматску обраду података
26.20.18 Јединице које обављају двије или више сљедећих функција: штампање, скенирање, копирање, 

факсирање
!N�!"�!	 ����������	��������	�	������	����������	���#���	
26.20.21 Меморијске јединице
26.20.22 Полупроводнички уређаји за похрану података
!N�!"�0	 .�����	��������	���#���	��	����������	�(����	��������	
26.20.30 Остале јединице уређаја за аутоматску обраду података
!N�!"�9	 ���(��	�	��������	��1�������$	���#���	
26.20.40 Прибор и дијелови рачунарских уређаја
!N�!"�R	 8�����	��������'�	��1�����	�	���������	������E	����������1��	�������	���	���	

��������'�	��1�����	�	���������	������	
26.20.91 Услуге производње рачунара и периферне опреме
26.20.99 Подуговарачки послови као дио производње рачунара и периферне опреме
!N�0	 							�������������	������	
!N�0" �������������	������
!N�0"��	 *����	�	������������	���3�%�1�E	������������	������	
26.30.11 Одашиљачи с уграђеним пријемником
26.30.12 Одашиљачи који немају уграђени пријемник
26.30.13 Телевизијске камере
!N�0"�!	 )������1��	�������	��	��1��	����������	�	�����������E	���������	
26.30.21 Жични телефони с бежичном микротелофонском комуникацијом
26.30.22 Телефони за целуларне (целијске) мреже или друге бежичне мреже
26.30.23 Остали телефонски уређаји и уређаји за слање или примање гласа, слике или других података, 

укључујући апарате за комуникацију у жичној и бежичној мрежи (као што је локална мрежа или 
мрежа широког домета)

!N�0"�0	 -�������	��	�������1��	����������	���	�����������	���#���	
26.30.30 Дијелови за електричне телефонске или телеграфске уређаје
!N�0"�9	 ;�����	�	������	�	�����������	K���3�%�1���2	���$	�����	��	'�$���	��������E	��������	

��������$	�	������������$	���3�%�1�	��	������������$	������	
26.30.40 Антене и антене с рефлектором (одашиљачима) свих врста те њихови дијелови; дијелови радијских 

и телевизијских одашиљача те телевизијских камера
!N�0"�L	 ;�����	��	�������	���	������	��	���1��	���#���	
26.30.50 Аларми за провале или пожаре те слични уређаји
!N�0"�N	 -�������	������	��������$	���	������	�������$	������	��	���1��$	���#���	
26.30.60 Дијелови против провалних или против пожарних аларма те сличних уређаја
!N�0"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�������������	������	
26.30.99 Подуговарачки послови као дио производње комуникационе опреме
!N�9	 							)����������	���#���	��	3�����	�����3'�	
!N�9" )����������	���#���	��	3�����	�����3'�
!N�9"��	 *�����������	����������	
26.40.11 Радиодифузни пријемници (сем за аутомобиле), који могу радити без спољашњег извора енергије
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D���� 4����
26.40.12 Радиодифузни пријемници, који не могу радити без спољашњег извора енергије
!N�9"�!	 B�����������	����������&	���(�������	���	��	�	�������������	�����������	���	

���#�����	��	�����'�	���	������������	�����	���	�����	
26.40.20 Телевизијски пријемници, комбиновани или не с радиодифузним пријемником или уређајима за 

снимање или репродукцију звука или слике
!N�9"�0	 8��#���	��	�����'�	�	������������	�����	�	�����	
26.40.31 Грамофони, касетофони и остали уређаји за репродукцију звука
26.40.32 Магнетофони и остали апарати за снимање звука
26.40.33 Видео камере рецордер и остали уређаји за снимање или репродукцију слике
26.40.34 Монитори и пројектори, који не садрже телевизијски пријемник и углавном не кориштени у 

систему за аутоматску обраду података
!N�9"�9	 ���������&	���1����&	����������	��	���������������	���	�����������	
26.40.41 Микрофони и њихови сталци
26.40.42 Звучници; слушалице за главу, ухо и комбиновани сетови микрофона и слушалица
26.40.43 Електрична аудиофреквенцијска појачала; електрични сетови за појачање звука
26.40.44 Пријемници за радиотелефонију или радиотелеграфију, д. н.
!N�9"�L	 -�������	���1��	������	�	�����������	
26.40.51 Дијелови и прибор звучне опреме и видеоопреме
26.40.52 Дијелови радијске опреме и одашиљача
!N�9"�N	 �������	��	���������	K����	��	�������	�������	�	�������������	�����������	���	�����	

��������	�����2	�	������	����	����	�����	��������	������������	�������	
26.40.60 Конзоле за видеоигре (које се користе заједно с телевизијским пријемником или имају властити 

екран) и остале игре које имају могућност електронског приказа
!N�9"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����������$	���#���	��	3�����	�����3'�	
26.40.99 Подуговарачки послови као дио производње електронских уређаја за широку потрошњу
!N�L	 							?����������	�	�������	��	�����'�&	��������'�	�	����������E	������	
!N�L� ?����������	�	�������	��	�����'�&	��������'�	�	����������
!N�L���	 4����������&	���������3��&	�������1��	�	���1��	�����������	�	�������	
26.51.11 Компаси и остали навигациони инструменти и апарати

Ова поткатегорија укључује:
- инструменти и уређаји за навигацију за услуге као што су GPS и Галилео

26.51.12 Даљиномјери, теодолити и таксиметри (брзиномјери); остали истраживачки, хидрографски, 
океанографски, хидролошки, метеоролошки или геофизички инструменти и апарати

!N�L��!	 *�����	�	����������������	���#���	
26.51.20 Радари и радионавигациони уређаји
!N�L��0	 ��������	����E	�����������	��	����'�&	��1���'�&	�����'�	������	�	���1��	
26.51.31 Ваге осјетљивости 5 cg или финије
26.51.32 Столови и уређаји за цртање и остали инструменти за обиљежавање и математичко израчунавање
26.51.33 Инструменти за мјерење дужине, намијењени држању у руци (укључујући микрометре и 

дебљиномјере), д. н.
!N�L��9	 ?����������	��	�����'�	�������1��$	����1���	���	�����������$	���1�'�	
26.51.41 Инструменти и апарати за мјерење и откривање јонизирајућих зрачења
26.51.42 Катодни осцилоскопи и катодни осцилографи
26.51.43 Инструменти за мјерење електричних величина, без апарата за записивање
26.51.44 Инструменти и уређаји за телекомуникације
26.51.45 Инструменти и уређаји за мјерење или контролу електричних величина, д. н.
!N�L��L	 ?����������	��	��������	������$	����1��$	���������	
26.51.51 Хидрометри, термометри, пирометри, барометри, хигрометри и психрометри
26.51.52 Инструменти за мјерење или контролу протока, нивоа притиска или других промјенљивих 

величина течности и гасова
26.51.53 Инструменти и уређаји за физикалне или хемијске анализе, д. н.
!N�L��N	 .�����	�����������	�	���#���	��	�����'�&	��������	�	��������'�	
26.51.61 Микроскопи (осим оптичких) и дифракцијски апарати
26.51.62 Машине и уређаји за испитивање механичких својстава материјала
26.51.63 Мјерачи потрошње или производње гаса, течности и електричне енергије
26.51.64 Бројачи окретаја и производње, таксиметри; показивачи брзине и тахометри; стробоскопи
26.51.65 Инструменти и апарати за аутоматску регулацију или управљање, хидраулични или пнеуматски
26.51.66 Мјерни и контролни инструменти, уређаји и машине, д. н.
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D���� 4����
!N�L��O	 B���������&	���������&	������	�����������	�	���#���	��	����������	����������	���	

��������	
26.51.70 Термостати, маностати, остали инструменти и уређаји за аутоматску регулацију или контролу
!N�L��Q	 -�������	�	���(��	������	��	�����'�&	��������'�	�	����������	
26.51.81 Дијелови радара и радионавигационих уређаја
26.51.82 Дијелови и прибор за производе из шифара 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4, 26.51.5; дијелови, 

д. н.
26.51.83 Дијелови и прибор микроскопа (сем оптичких) и дифракционих уређаја
26.51.84 Дијелови и прибор за производе из шифара 26.51.63 и 26.51.64
26.51.85 Дијелови и прибор инструмената и уређаја из шифара 26.51.65, 26.51.66 и 26.51.70
26.51.86 Дијелови и прибор инструмената и уређаја из шифара 26.51.11 и 26.51.62
!N�L��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������	��	�����'�&	��������'�	�	����������	
26.51.99 Подуговарачки послови као дио производње опреме за мјерење, испитивање и навигацију
!N�L! 
�����
!N�L!��	 
�����&	���	�����$	��$������	�	��������	
26.52.11 Ручни, џепни и други лични сатови, с кућиштем од племенитих метала или од метала превучених 

племенитим металима
26.52.12 Остали ручни, џепни и други лични сатови укључујући штоперице
26.52.13 Сатови за инструмент плоче и сатови сличног типа за возила
26.52.14 Сатови са сатним механизмом; алармни сатови и зидни сатови; остали сатови
!N�L!�!	 
����	��$������	�	��������	
26.52.21 Сатни механизми за личне сатове, комплетни и састављени
26.52.22 Остали сатни механизми, комплетни и састављени
26.52.23 Комплетни сатни механизми, несастављени или дјелимично састављени; некомплетни сатни 

механизми, састављени
26.52.24 Грубо комплетирани сатни механизми
26.52.25 Комплетни, некомплетни и грубо комплетирани сатни механизми, несастављени
26.52.26 Кућишта за сатове и њихови дијелови
26.52.27 Остали сатови и дијелови сатова
26.52.28 Сатни уређаји за биљежење времена, паркиралишни сатови; временске склопке са сатним 

механизмом
!N�L!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������	
26.52.99 Подуговарачки послови као дио производње сатова
!N�N	 							.�����	��	���1�'�&	�����������������	�	������������������	������	
!N�N" .�����	��	���1�'�&	�����������������	�	������������������	������
!N�N"��	 .�����	��	���1�'�&	�����������������	�	������������������	������	
26.60.11 Рендгенски апарати и апарати који користе алфа-зраке, бета-зраке или гама-зраке
26.60.12 Електродијагностички апарати који се користе у медицини
26.60.13 Апарати с ултраљубичастим или инфрацрвеним зракама за медицинску, хируршку, зубарску и 

ветеринарску употребу
26.60.14 Електрични стимулатори срца (пејсмејкери); слушни апарати
!N�N"�R	 8�����	��������'�	����������$	������������E	����������1��	�������	���	���	��������'�	

������	��	���1�'�&	�����������������	�	������������������	������	
26.60.91 Услуге производње медицинских инструмената
26.60.99 Подуговарачки послови као дио производње опреме за зрачење, електромедицинске и 

електротерапеутске опреме
!N�O	 							.���1��	�����������	�	�����������	������	
!N�O" .���1��	�����������	�	�����������	������
!N�O"��	 a����������	������	�	'���	��������	
26.70.11 Сочива објектива за фотографске апарате, пројекторе или апарате за фотографска повећавања и 

смањивања
26.70.12 Фотографски апарати који се користе за припрему штампаних плоча или цилиндара; фотографски 

апарати за снимање докумената на микрофилм, микрофишеве и слично
26.70.13 Дигитални фотоапарати
26.70.14 Полароид апарати и остали фотоапарати
26.70.15 Кинематографске камере
26.70.16 Кинематографски пројектори; пројектори дијапозитива; остали пројектори
26.70.17 Флеш-свјетиљке (блицеви); апарати за повећавање фотографија; апарати за фотолабораторије; 

негатоскопи, екрани за пројекцију
26.70.18 Читачи микрофилмова, микрофишева или других микрооблика
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26.70.19 Дијелови и прибор фотографске опреме
!N�O"�!	 .�����	����1��	�����������	�	'�$���	��������	
26.70.21 Листови и плоче од поларизованог материјала; сочива, призме, огледала и остали оптички елементи 

(сем стакла које није оптички обрађено), монтирани или не, сем за фотоапарате, пројекторе, апарате 
за фотографска повећавања или смањивања

26.70.22 Двогледи с једним или два објектива и други оптички телескопи; остали астрономски инструменти; 
оптички микроскопи

26.70.23 Уређаји с течним кристалима; ласери, сем ласерских диода; остали оптички уређаји, апарати и 
инструменти, д. н.

26.70.24 Дијелови и прибор двогледа, монокулара и осталих оптичких телескопа; остали астрономски 
инструменти; оптички микроскопи

26.70.25 Дијелови и прибор уређаја с течним кристалима, ласера (сем ласерских диода), осталих оптичких 
апарата и инструмената, д. н.

!N�O"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	����1��$	������������	�	�����������	������	
26.70.99 Подуговарачки послови као дио производње оптичких инструмената и фотографске опреме
!N�Q	 							��������	�	����1��	������	
!N�Q" ��������	�	����1��	������
!N�Q"��	 ��������	�	����1��	������	
26.80.11 Магнетни медији, неснимљени, сем картице с магнетном траком
26.80.12 Оптички медији, неснимљени
26.80.13 Остали медији за снимање, укључујући матрице и мастере за производњу дискова
26.80.14 Картице с магнетном траком
!N�Q"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��������$	�	����1��$	������	
26.80.99 Подуговарачки послови као дио производње магнетних и оптичких медија
!O	 )������1��	������	
!O��	 							)������������&	����������&	��������������	��	���#���	��	������(�����	�	��������		 							
	 							�������1��	��������	
!O��� )������������&	����������	�	��������������
!O�����	 ������&	�����	e	0O&L	hE	������	������	�����������	������E	����������	�����������	������	
27.11.10 Мотори, снаге ≤ 37,5 W; остали мотори истосмјерне струје; генератори истосмјерне струје
!O����!	 8����������	������	��	�����������	�	���������1��	������&	�����	`	0O&L	hE	������	������	

���������1��	������E	����������	���������1��	������	K�����������2	
27.11.21 Универзални мотори за истосмјерну и наизмјеничну струју, снаге > 37,5 W
27.11.22 Мотори наизмјеничне струје, монофазни
27.11.23 Мотори наизмјеничне струје, вишефазни, снаге ≤ 750 W
27.11.24 Мотори наизмјеничне струје, вишефазни, снаге > 750 W ≤ 75 кW
27.11.25 Мотори наизмјеничне струје, вишефазни, снаге > 75 кW
27.11.26 Генератори наизмјеничне струје (алтернатори)
!O����0	 )������1��	������������	��������	�	���������	�������\��	
27.11.31 Генераторски агрегати с клипним моторима с унутрашњим сагоријевањем на паљење помоћу 

компресије
27.11.32 Генераторски агрегати на паљење помоћу свјећице; остали генераторски агрегати; електрични 

ротациони конвертери
!O����9	 )������1��	��������������	
27.11.41 Трансформатори с текућим диелектриком
27.11.42 Остали трансформатори, капацитета снаге ≤ 16 кVА
27.11.43 Остали трансформатори, капацитета снаге > 16 кVА
!O����L	 �������	��	��������	�	������	�	����'�'��E	�����1��	����������E	������	���������	
27.11.50 Баласти за сијалице и цијеви с пражњењем; статички конвертери; остали индуктори
!O����N	 -�������	��	�������������&	����������	�	��������������	
27.11.61 Дијелови за електромоторе, генераторе и трансформаторе
27.11.62 Дијелови за трансформаторе, индукторе и статичке конвертере
!O����R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�������������&	����������	�	��������������	
27.11.99 Подуговарачки послови као дио производње електромотора, генератора и трансформатора
!O��! 8��#���	��	������(�����	�	��������	�������1��	��������
!O��!��	 )������1��	�������	��	��%�1���'�Z���%�1���'�	�	��3����	�������1��$	�������$	����&	��	

�����	`	�	"""	S	
27.12.10 Електрични апарати за укључивање/искључивање и заштиту електричних струјних кола, за напон > 

1 000 V
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!O��!�!	 )������1��	�������	��	��%�1���'�Z���%�1���'�	�	��3����	�������1��$	�������$	����&	��	

�����	e	�"""	S	
27.12.21 Осигурачи за напон ≤ 1 000 V
27.12.22 Аутоматски прекидачи струјних кола, за напон ≤ 1 000 V
27.12.23 Апарати за заштиту струјних кола, д. н., за напон ≤ 1 000 V
27.12.24 Релеји, за напон ≤ 1000 V
!O��!�0	 ���1�	
27.12.31 Плоче и остале основе, опрема за укључивање / искључивање и заштиту уређаја, за напон ≤ 1 000 V
27.12.32 Плоче и остале основе, опрема за укључивање / искључивање и заштиту уређаја, за напон > 1 000 V
!O��!�9	 -�������	�������	��	������(�����	�	��������	�������1��	��������	
27.12.40 Дијелови апарата за дистрибуцију и контролу електричне енергије
!O��!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�������	��	������(�����	�	��������	�������1��	

��������	
27.12.99 Подуговарачки послови као дио производње апарата за дистрибуцију и контролу електричне 

енергије
!O�!	 							��������	�	�����������	
!O�!" ��������	�	�����������
!O�!"��	 ��������	K����'���2	�����	�	��������	(�������	��	'�$���	��������	
27.20.11 Примарне (непуњиве) ћелије и примарне батерије
27.20.12 Дијелови примарних ћелија и примарних батерија
!O�!"�!	 )������1��	�����������	�	'�$���	��������	
27.20.21 Оловни акумулатори за погон клипних мотора
27.20.22 Оловни акумулатори, сем за погон клипних мотора
27.20.23 Никал-кадмијумов, никал-хидридни, литијум-јонизовани, никал-полимерни, никал-жељезни и 

остали електрични акумулатори
27.20.24 Дијелови електричних акумулатора, укључујући сепараторе
!O�!"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	(�������	�	�����������	
27.20.99 Подуговарачки послови као дио производње батерија и акумулатора
!O�0	 							P���	�	�������������������	����������	
!O�0� ��(����	��	����1��$	�������
!O�0���	 ��(����	��	����1��$	�������	
27.31.11 Каблови од појединачно обложених оптичких влакана
27.31.12 Оптичка влакна и снопови оптичких влакана; каблови од оптичких влакана (сем од појединачно 

обложених влакана)
!O�0��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��(����	��	����1��$	�������	
27.31.99 Подуговарачки послови као дио производње каблова од оптичких влакана
!O�0! .�����	�����������	�	�������1��	����	�	��(����
!O�0!��	 .�����	�����������	�	�������1��	����	�	��(����	
27.32.11 Изолована жица за намоте
27.32.12 Коаксијални каблови и остали коаксијални електрични проводници
27.32.13 Остали електрични проводници, за напон ≤ 1000 V
27.32.14 Остали електрични проводници, за напон > 1 000 V
!O�0!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	�����������$	�	�������1��$	����	�	

��(����	
27.32.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих електронских и електричних жица и каблова
!O�00 )������������������	���������
!O�00��	 )������������������	���������	
27.33.11 Прекидачи, волтаже ≤ 1 000 V
27.33.12 Грла за сијалице, за напон ≤ 1 000 V
27.33.13 Утикачи, утичнице и остали уређаји за укључивање/искључивање и заштиту електричних струјних 

кола, д. н.
27.33.14 Електрични изолациони прибор од пластике
!O�00�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��������������������	����������	
27.33.99 Подуговарачки послови као дио производње електроинсталационог материјала
!O�9	 							)������1��	������	��	��������	
!O�9" )������1��	������	��	��������
!O�9"��	 
�������	��	������	����	�	�	����'�'��E	��1��	��������	
27.40.11 Затворени рефлекторски улошци с уграђеним сијалицама
27.40.12 Волфрам-халогене сијалице с нитима, сем ултраљубичастих и инфрацрвених
27.40.13 Сијалице са жарном нити, снаге ≤ 200 W, за напон > 100 V, д. н.
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27.40.14 Сијалице са жарном нити, д. н.
27.40.15 Сијалице с пражњењем; ултраљубичасте и инфрацрвене сијалице; лучне сијалице
!O�9"�!	 
�����%��	�	������	��	��������	
27.40.21 Преносне електричне свјетиљке с властитим извором енергије (нпр. суве батерије, акумулатори и 

електромагнети)
27.40.22 Електричне свјетиљке за постављање на стол, уз кревет или на под
27.40.23 Неелектричне свјетиљке и свјетлећа тијела
27.40.24 Освијетљени знакови, освијетљене плочице с именима и слично
27.40.25 Лустери и остала електрична плафонска и зидна свјетлећа тијела
!O�9"�0	 .�����	������%��	�	������	��	��������	
27.40.31 Фотографски блицеви и сијалице-блицеви и слично
27.40.32 Сетови за расвјету новогодишњих јелки
27.40.33 Рефлектори за отворене просторе
27.40.39 Остале свјетиљке и опрема за расвјету
!O�9"�9	 -�������	��	������%��	�	������	��	��������	
27.40.41 Дијелови за сијалице са жарном нити и с пражњењем
27.40.42 Дијелови за свјетиљке и опрема за расвјету
!O�9"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�������1��	������	��	��������	
27.40.99 Подуговарачки послови као дио производње електричне опреме за расвјету
!O�L	 							;������	��	����������	
!O�L� )������1��	�������	��	����������
!O�L���	 a��������	�	��������1�E	��3���	��	���'�	��3�E	�������1��	�������1�E	�����������	
27.51.11 Фрижидери и замрзивачи за домаћинство
27.51.12 Машине за прање посуђа за домаћинство
27.51.13 Машине за прање и сушење веша за домаћинство
27.51.14 Електрични покривачи
27.51.15 Вентилатори, вентилаторске и рециркулационе напе за домаћинство
!O�L��!	 .�����	�������1��	�������	��	����������&	��	��	
27.51.21 Електромеханички апарати за домаћинство, с уграђеним електромотором
27.51.22 Апарати за бријање, шишање и скидање длака (депилирање), с уграђеним електромотором
27.51.23 Електротермички апарати за уређивање косе и апарати за сушење руку; електричне пегле
27.51.24 Остали електротермички апарати
27.51.25 Електрични проточни или акумулациони гријачи воде и уроњиви гријачи
27.51.26 Електрични гријачи просторија и подова
27.51.27 Микроталасне пећнице
27.51.28 Остале електричне пећнице; шпорети, кувала и плоче за кување; роштиљи, ражњеви
27.51.29 Електрични гријачи отпорници
!O�L��0	 -�������	�������1��$	�������	��	����������	
27.51.30 Дијелови електричних апарата за домаћинство
!O�L��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�������1��$	�������	��	����������	
27.51.99 Подуговарачки послови као дио производње електричних апарата за домаћинство
!O�L! 4��������1��	�������	��	����������
!O�L!��	 4��������1��	�������	��	����������&	��	�����'�	�	����'�	
27.52.11 Неелектрични апарати за кување и гријачи тањира за домаћинство од гвожђа, челика и бакра
27.52.12 Остали гријачи простора за домаћинство на гас (и комбинована), течно и чврсто гориво
27.52.13 Неелектрични гријачи ваздуха и дистрибутери топлог ваздуха, д. н., од гвожђа и челика
27.52.14 Неелектрични проточни и акумулациони гријачи воде
!O�L!�!	 -�������	������&	3������&	������$	��'���	�	���1��$	���������1��$	�������	��	

����������	
27.52.20 Дијелови пећница, шпорета, гријаћих тањира и сличних неелектричних апарата за домаћинство
!O�L!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������1��$	�������	��	����������	
27.52.99 Подуговарачки послови као дио производње неелектричних апарата за домаћинство
!O�R	 							.�����	�������1��	������	
!O�R" .�����	�������1��	������
!O�R"��	 .�����	�������1��	������	�	'���	��������	
27.90.11 Електричне машине и уређаји, с посебним функцијама
27.90.12 Електрични изолатори, изолациони прибор за машине или опрему; електропроводне цијеви
27.90.13 Електроде од угљa и остали производи од графита и другог угљa за употребу у електротехници
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D���� 4����
!O�R"�!	 ?�����������	���1�	�	����#����	���#�����	�	��1���	����������	���	���������	�������E	

�������1��	�������	��	���1��	���	��������	�������������	
27.90.20 Индикаторске плоче с уграђеним уређајима с течним кристалима или свјетлећим диодама; 

електрични апарати за звучну или визуелну сигнализацију
!O�R"�0	 ;����	��	���%�'�	�	��������'�&	��3���	�	�������	��	����3�����	��%�'�	�	����	�����'�	
27.90.31 Електричне машине и апарати за лемљење или заваривање, електричне машине и апарати за вруће 

прскање метала или кермета
27.90.32 Дијелови електричних машина и апарата за лемљење или заваривање, електричних машина и 

апарата за вруће прскање метала или кермета
27.90.33 Дијелови остале електричне опреме; електрични дијелови машина и апарата, д. н.
!O�R"�9	 .�����	�������1��	������&	��	��	K��%�1����	��������������E	���������������	��������E	

���1���	�	��1����E	���������������	�����	��	����'�E	�������1��	������������	1������E	
�������1��	����������	�������2	

27.90.40 Остала електрична опрема, д. н. (укључујући електромагнете; електромагнетне спојнице; квачила и 
кочнице; електромагнетне главе за дизање; електрични акцелератори честица; електрични 
генератори сигнала)

!O�R"�L	 )������1��	������������	
27.90.51 Непромјенљиви кондензатори фреквенције 50/60 Hz, за употребу у струјним колима, реактивне 

снаге ≥ 0,5 кVАr
27.90.52 Остали непромјенљиви кондензатори
27.90.53 Промјенљиви или прилагодљиви (унапријед подешени) кондензатори
!O�R"�N	 )������1��	���������&	���	������$	���������	
27.90.60 Електрични отпорници, сем гријаћих отпорника
!O�R"�O	 )������1��	������	��	�������������&	���������&	�����%�'�	�	������	���(�����	��	

��%����1���	�	�����������	�������&	��������&	������3'��	�������	��������&	
���������3����&	��1���	��������'���	���	�����������	

27.90.70 Електрична опрема за сигнализацију, сигурност, управљање и надзор саобраћаја на жељезничким и 
трамвајским пругама, путевима, унутрашњим воденим путевима, паркиралиштима, лучким 
постројењима или аеродромима

!O�R"�Q	 -�������	�������1��$	������������&	�������1��$	���������&	��������	�	��������������	
27.90.81 Дијелови електричних кондензатора
27.90.82 Дијелови електричних отпорника, реостата и потенциометара
!O�R"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������	�������1��	������	
27.90.99 Подуговарачки послови као дио производње остале електричне опреме
!Q	 ��3���	�	������&	��	��	
!Q��	 							��3���	��	��3��	�������	
!Q��� ������	�	���(���&	���	������	��	������	�	�������	������
!Q�����	 ������&	���	������	��	������&	������(���	�	���������	
28.11.11 Изванбродски клипни мотори за покретање пловила
28.11.12 Клипни мотори, на паљење помоћу свјећица, за покретање пловила; остали мотори
28.11.13 Остали клипни мотори с унутрашњим сагоријевањем, с компресионим паљењем
!Q����!	 B��(���	
28.11.21 Турбине на водену пару и друге парне турбине
28.11.22 Хидрауличне турбине и водена кола
28.11.23 Турбине на гас, сем турбомлазних и турбопропелерских
28.11.24 Турбине на вјетар
!Q����0	 -�������	���(���	
28.11.31 Дијелови турбина на водену пару и других парних турбина
28.11.32 Дијелови хидрауличних турбина, водених кола, укључујући регулаторе
28.11.33 Дијелови турбина на гас, сем турбомлазних и турбопропелерских
!Q����9	 -�������	������	
28.11.41 Дијелови клипних мотора с унутрашњим сагоријевањем и паљењем помоћу свјећица, сем мотора за 

авионе
28.11.42 Дијелови осталих мотора, д. н.
!Q����R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������	�	���(���&	���	������	��	������	�	

�������	������	
28.11.99 Подуговарачки послови као дио производње мотора и турбина, сем мотора за авионе и моторна 

возила
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D���� 4����
!Q��!  �������1��	��������	���#���
!Q��!��	  �������1��	��������	���#���&	���	��������	
28.12.11 Хидрауличне и пнеуматске погонске машине и мотори, линеарног дјеловања (цилиндри)
28.12.12 Ротирајући хидраулични и пнеуматски мотори
28.12.13 Хидрауличне пумпе
28.12.14 Хидраулични и пнеуматски вентили
28.12.15 Хидрауличне јединице
28.12.16 Хидраулични системи
!Q��!�!	 -�������	$�������1��$	��������$	���#���	
28.12.20 Дијелови хидрауличних погонских уређаја
!Q��!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	$�������1��$	��������$	���#���	
28.12.99 Подуговарачки послови као дио производње хидрауличних погонских уређаја
!Q��0 .�����	�����	�	����������
!Q��0��	 �����	��	��1�����E	������1�	��1�����	
28.13.11 Пумпе за гориво, подмазивање, расхладне медије и бетон
28.13.12 Остале пумпе за потискивање с наизмјеничним кретањем, за течности
28.13.13 Остале пумпе за потискивање с ротационим кретањем, за течности
28.13.14 Остале центрифугалне пумпе за течности; остале пумпе
!Q��0�!	 =����3��	�	���������	�����E	�����3��	�	������	����������	��	���	
28.13.21 Вакуумске пумпе
28.13.22 Ваздушне пумпе на ручни или ножни погон
28.13.23 Компресори за расхладне уређаје
28.13.24 Компресори ваздуха, уградени на шасији приколице за вучу
28.13.25 Турбокомпресори
28.13.26 Осцилирајући потисни компресори
28.13.27 Ротирајући потисни компресори, с једном или више осовина
28.13.28 Остали компресори
!Q��0�0	 -�������	�����	�	����������	
28.13.31 Дијелови пумпи; дијелови подизача течности
28.13.32 Дијелови ваздушних и вакуумских пумпи, ваздушних и гасних компресора, вентилатора и напа
!Q��0�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	�����	�	����������	
28.13.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих пумпи и компресора
!Q��9 .�����	�������	�	�������
!Q��9��	 
������&	�����&	�������	�	���1��	���#���	��	���������&	�������&	���������&	����	�	���1��	
28.14.11 Вентили за снижавање притиска, контролни и сигурносни вентили
28.14.12 Славине, вентили и слични уређаји за судопере, умиваонике, бидее, водокотлиће, каде и сличне 

инсталације; вентили за радијаторе централног гријања
28.14.13 Вентили за регулисање и контролу процеса, запорни вентили, округли и остали вентили
!Q��9�!	 -�������	�������&	�������	�	���1��$	���������	
28.14.20 Дијелови славина, вентила и сличних производа
!Q��9�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	�������	�	�������	
28.14.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих славина и вентила
!Q��L <�������&	����������&	��������	�	��������	��������
!Q��L��	 �����1��	�	��%�����	��������	
28.15.10 Куглични и ваљкасти лежајеви
!Q��L�!	 .�����	��������&	����������&	��������	�	��������	��������	
28.15.21 Преносни зглобни ланци од гвожа и челика
28.15.22 Преносне осовине (укључујући брегасте осовине и радилице) и курбле
28.15.23 Кућишта за лежајеве, кућишта за осовине и клизни лежајеви
28.15.24 Зупчаници; куглична и ваљкаста вретена; мјењачке кутије и остали мјењачи брзина
28.15.25 Замајци и каишници (колотури), укључујући колотурнике
28.15.26 Спојнице и спојке, укључујући универзалне спојнице
!Q��L�0	 -�������	��������&	����������	�	��������$	���������	
28.15.31 Куглице, иглице и ваљци; дијелови кугличних и ваљкастих лежајева
28.15.32 Дијелови зглобних ланаца од гвожђа и челика
28.15.39 Дијелови лежајева и погонских елемената, д. н.
!Q��L�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��������&	����������	��	��������$	�	��������$	

���������	
28.15.99 Подуговарачки послови као дио производње лежајева, преносника те преносних и погонских 

елемената
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D���� 4����
!Q�!	 							.�����	��3���	��	��3��	�������	
!Q�!� ���&	����3��	�	���������
!Q�!���	 ���&	����3��&	���������	�	'�$���	��������	
28.21.11 Горионици; механички уређаји за ложење; механички избацивачи пепела и слично
28.21.12 Индустријски или лабораторијски горионици и пећи, неелектрични, укључујући пећи за 

спаљивање, али искључујући пекарске пећи
28.21.13 Индустријски или лабораторијски електрични горионици и пећи; индукциона и диелектрична 

гријаћа опрема
28.21.14 Дијелови горионика, ложишта и пећи
!Q�!��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���&	����3��	�	���������	
28.21.99 Подуговарачки послови као дио производње пећи, ложишта и горионика
!Q�!! 8��#���	��	����'�	�	�����3�'�
!Q�!!��	 8��#���	��	����'�	�	�����3�'�	�	'�$���	��������	
28.22.11 Колотури и дизалице-колотурници, д. н.
28.22.12 Извозни уређаји за окна ; дизалице специјално израђене за употребу под земљом; остала витла; 

поморска витла
28.22.13 Дизалице за тешки терет; дизалице за подизање возила
28.22.14 Торањске дизалице; дизалице (кранови); покретне платформе за подизање, покретни носачи и 

теретни камиони опремљени дизалицом (краном)
28.22.15 Виљушкари; остала теретна радна колица; радна колица која се употребљавају на платформама 

жељезничких станица
28.22.16 Лифтови, покретне степенице и стазе за ходање
28.22.17 Пнеуматске и остале дизалице и конвејери који раде континуирано, за робу и материјал
28.22.18 Остали уређаји за дизање, преношење, утовар и истовар
28.22.19 Дијелови опреме за дизање и преношење
!Q�!!�!	 =����	K�����2&	������&	$����%��	�	�����3��	��	��������&	�������	�	���1��	
28.22.20 Ведра, лопате, хватаљке и клијешта за дизалице, кранове и слично
!Q�!!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���#���	��	����'�	�	�����3�'�	
28.22.99 Подуговарачки послови као дио производње уређаја за дизање и преношење
!Q�!0 �������������	��3���	�	������	K���	��1�����	�	���������	������2
!Q�!0��	 �����	��3���&	��3���	��	�(����	������	�	��1�����	��3���	
28.23.11 Писаће машине и машине за обраду текста
28.23.12 Електронске машине за рачунање и џепни уређаји за похрањивање, машине за репродукцију и 

приказивање података с рачунским функцијама
28.23.13 Књиговодствене машине, регистар-касе, машине за франкирање поште, за обраду поште, машине за 

издавање карата и сличне машине, с уграђеним уређајем за рачунање
!Q�!0�!	 .�����	��3���	�	'�$���	��������	
28.23.21 Фотокопир апарати с уграђеним оптичким системом, контактни и термички копир апарати
28.23.22 Машине канцеларијског типа за офсет-штампу на папиру у листовима
28.23.23 Остале канцеларијске машине
28.23.24 Дијелови и прибор за писаће машине и рачунске машине
28.23.25 Дијелови и прибор за остале канцеларијске машине
28.23.26 Дијелови и прибор за фотокопир апарате
!Q�!0�R	 8�����	��������'�	�������������$	�	��1������������$	��3���E	����������1��	�������	���	

���	��������'�	�������������$	��3���	�	������	K���	��1�����	�	���������	������2	
28.23.91 Услуге производње канцеларијских и рачуноводствених машина (сем рачунара и периферне 

опреме)
28.23.99 Подуговарачки послови као дио производње канцеларијских машина и опреме (сем рачунара и 

периферне опреме)
!Q�!9 *�1��	���������	�����	��	����������	�������
!Q�!9��	 )��������$���1��	����	����	��	���	����	����	�	����E	������	��������	��$���1��	��1��	

����	
28.24.11 Електромеханички алат који се при раду држи у руци, с уграђеним електричним мотором
28.24.12 Остали преносиви ручни алат са сопственим погоном
!Q�!9�!	 -�������	����������	��1���	�����	��	����������	�������	
28.24.21 Дијелови електромеханичког алата који се при раду држи у руци, с уграђеним електричним 

мотором
28.24.22 Дијелови осталих преносних ручних алата
!Q�!9�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��$���1���	��1���	�����	
28.24.99 Подуговарачки послови као дио производње механичког ручног алата
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D���� 4����
!Q�!L *��$�����	�	������������	������&	���	��	����������
!Q�!L��	 ?����'���1�	�������E	���#���	��	�������������&	������	��	$��#�'�	�	��������'�&	���	��	

����������	
28.25.11 Измјењивачи топлоте и уређаји за утечњавање ваздуха и других гасова
28.25.12 Уређаји за климатизацију
28.25.13 Опрема за хлађење и замрзавање те топлотне пумпе, сем опреме за домаћинство
28.25.14 Уређаји и апарати за филтрирање и прочишћавање гасова, д. н.
!Q�!L�!	 =����������&	���	�����$&	�����$&	�����$&	���������$&	��(��$	���	������$	�����������	
28.25.20 Вентилатори, сем стоних, подних, зидних, прозорских, собних или кровних вентилатора
!Q�!L�0	 -�������	������	��	$��#�'�	�	��������'�	�	��������	�����	
28.25.30 Дијелови опреме за хлађење и замрзавање и топлотне пумпе
!Q�!L�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���$�����	�	������������	������&	���	��	

����������	
28.25.99 Подуговарачки послови као дио производње расхладне и вентилационе опреме, сем за домаћинство
!Q�!R .�����	��3���	��	��3��	�������&	��	��
!Q�!R��	 5���������	����&	�������	��	�����������	�	��������'�	
28.29.11 Генератори за генераторски и водени гас; ацетиленски генератори и слично; уређаји за дестилацију 

и ректификацију
28.29.12 Машине и апарати за филтрирање и прочишћавање течности
28.29.13 Филтери за уље, гориво и усисни ваздух, за моторе с унутрашњим сагоријевањем
!Q�!R�!	 ��3���	��	1�3�'�&	��'�'�&	������'�	�	��������'�	���3�	�	�����$	��(�����E	�������	��	

��3�'�	������&	��3��%�	��	�����'�&	��3���	��	��(�����'�	����	���	�������E	(�����	
28.29.21 Машине за чишћење, пуњење, паковање и замотавање флаша и друге амбалаже
28.29.22 Апарати за гашење пожара, пиштољи за прскање, апарати за избацивање паре, пијеска и слични 

апарати, сем за употребу у пољопривреди
28.29.23 Бритве од металних листова; механичке бритве
!Q�!R�0	 ?�����������&	�������	�	������	���#���	��	����'�	�	�����'�	
28.29.31 Уређаји за вагање за употребу у индустрији; ваге за континуирано вагање робе на конвејерима; ваге 

за константну масу и ваге за испуштање унапријед одређене масе
Ова поткатегорија такође укључује:
- механичарски прецизни алат

28.29.32 Персоналне ваге и ваге за домаћинство
28.29.39 Остали уређаји за вагање и мјерење

Ова поткатегорија такође укључује:
- либеле, мјерне траке и сличне ручне алате

!Q�!R�9	 b���������&	���������	�	��������	��	�������	��(�	
28.29.41 Центрифуге, д. н.
28.29.42 Каландери и остале машине за ваљање, сем за метале и стакло
28.29.43 Аутомати за продају робе
!Q�!R�L	 ��3���	��	���'�	����#�&	�������������	����	
28.29.50 Машине за прање посуђа, индустријског типа
28.29.6 Машине, д. н., за обраду материјала промјеном температуре
28.29.60 Машине, д. н., за обраду материјала промјеном температуре
!Q�!R�O	 4��������1��	��3���	�	�������	��	���%�'�	�	��������'�	�	'�$���	��������E	��3���	�	

�������	��	����3�����	��%�'�	�	����	�����'�	
28.29.70 Неелектричне машине и апарати за лемљење и заваривање и њихови дијелови; машине и апарати за 

површинско каљење и вруће прскање
!Q�!R�Q	 -�������	������$	��3���	��	��3��	������(�&	��	��	
28.29.81 Дијелови генератора гаса и воденог гаса
28.29.82 Дијелови центрифуга; дијелови машина и апарата за филтрирање и прочишћавање течности и 

гасова
28.29.83 Дијелови каландера и осталих машина за ваљање; дијелови апарата за прскање; утези за ваге
28.29.84 Дијелови машина, апарата и уређаја, који не садрже електричне конекторе, д. н.
28.29.85 Дијелови машина за прање посуђа и машина за чишћење, пуњење, паковање и замотавање
28.29.86 Дијелови неелектричних машина и апарата за лемљење и заваривање, машина и апарата за 

површинско каљење и вруће прскање
!Q�!R�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	��3���	��	��3��	�������&	��	��	
28.29.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих машина за опште намјене, д. н.
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D���� 4����
!Q�0	 							��3���	��	��%���������	�	3��������	
!Q�0" ��3���	��	��%���������	�	3��������
!Q�0"��	 B�������&	��������������	K���������������2	
28.30.10 Трактори, једноосовински (мотокултиватори)
!Q�0"�!	 .�����	��������	��	��%���������	
28.30.21 Трактори, снаге ≤ 37 кW
28.30.22 Трактори, снаге > 37 кW до ≤ 59 кW
28.30.23 Трактори, снаге > 59 кW
!Q�0"�0	 ��3���	��	��������	���%�	
28.30.31 Плугови
28.30.32 Дрљаче, бране, култиватори, плијевилице и копачице
28.30.33 Сијачице, садилице и расађивачи
28.30.34 Растурачи стајског и вјештачког ђубрива
28.30.39 Остале машине за припрему земље
!Q�0"�9	 ��������	��	�����&	�������	�	��������	������	
28.30.40 Косилице за траву, паркове и спортске терене
!Q�0"�L	 ��3���	��	�����	
28.30.51 Косилице (укључујући и полужне за прикључивање на трактор), д. н.
28.30.52 Машине за сијено
28.30.53 Машине за балирање сламе и крме, укључујући пресе
28.30.54 Машине за вађење и сакупљање
28.30.59 Машине за жетву и вршидбу, д. н.
!Q�0"�N	 ��3���	��	��(�����'�&	�����3���'�	�	�����'�	��1�����	���	���$�	��	��%���������	�	

����������	
28.30.60 Машине за избацивање, распршивање и прскање течности или праха за пољопривреду и вртларство
!Q�0"�O	 
�����������	�	�������������	���������	�	�������������	��	��%���������	
28.30.70 Самоутоварне и самоистоварне приколице и полуприколице за пољопривреду
!Q�0"�Q	 .�����	��3���	��	��%���������	
28.30.81 Машине за чишћење, сортирање и класирање јаја, воћа и других пољопривредних производа, сем за 

сјемење, зрневље или сушено махунасто поврће
28.30.82 Машине за мужу млијека
28.30.83 Машине за припрему сточне хране
28.30.84 Инкубатори и узгајалишта за пилиће
28.30.85 Машине за живинарство
28.30.86 Машине за пољопривреду, шумарство, живинарство и узгој пчела, д. н.
!Q�0"�R	 -�������	��3���	�	������	��	��%���������E	����������1��	�������	���	���	��������'�	

��3���	��	��%���������	�	3��������	
28.30.91 Дијелови машина за жетву и вршидбу
28.30.92 Дијелови машина за обраду земље
28.30.93 Дијелови осталих машина за пољопривреду
28.30.94 Дијелови машина за мужу и мљекарство
28.30.99 Подуговарачки послови као дио производње машина за пољопривреду и шумарство
!Q�9	 							��3���	��	�(����	������	�	������	��3���	
!Q�9� ��3���	��	�(����	������
!Q�9���	 ;�����	��3���	��	�(����	������	�����%���	�������	�	���1��E	�(�����	������	�	���1��	
28.41.11 Алатне машине за обраду свих врста материјала одвајањем материјала ласером, ултразвуком и 

слично
28.41.12 Машински обрадни центри, машине израђене на начелу стандардних јединица (с једном станицом) 

или трансфер-стројеви с више станица за обраду метала
!Q�9��!	 
�������	�	������	��3���	��	�(����	������	(�3�'��	�	�����'��	
28.41.21 Стругови за обраду метала скидањем честица
28.41.22 Алатне машине за бушење и глодање метала; алатне машине за урезивање и нарезивање навоја, 

д. н.
28.41.23 Алатне машине за чишћење, оштрење, полирање, брушење и остало довршавање метала
28.41.24 Алатне машине за блањање, пиљење, одсијецање и другачије резање метала
!Q�9��0	 .�����	������	��3���	��	�(����	������	
28.41.31 Машине за савијање, пресавијање и поравнање метала
28.41.32 Машине за пробијанје или исјецанје метала
28.41.33 Машине за слободно ковање или ковање у уковању и батови; хидрауличне пресе и пресе за обраду 

метала, д. н.
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D���� 4����
28.41.34 Алатне машине, д. н., за обраду метала алатима од синтетизованих металних карбида или кермета, 

без скидања честица
!Q�9��9	 -�������	�	������	��	��3���	��	�(����	������	
28.41.40 Дијелови и опрема за машине за обраду метала
!Q�9��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��3���	��	�(����	������	
28.41.99 Подуговарачки послови као дио производње машина за обраду метала
!Q�9R .�����	������	��3���
!Q�9R��	 ;�����	��3���	��	�(����	������&	������	�	���1��$	�����$	����������	
28.49.11 Алатне машине за обраду камена, керамике, бетона и сличних минералних материјала и машине за 

хладну обраду стакла
28.49.12 Алатне машине за обраду дрвета, плута, кости, тврде гуме, тврде пластике и сличних тврдих 

материјала; машине за електронско наношење
!Q�9R�!	 -���1�	�����	
28.49.21 Држачи алата и самоотварајуће главе за нарезивање навоја
28.49.22 Држачи материјала за алатне машине
28.49.23 Раздјелне главе и други посебни додатни уређаји за алатне машине
28.49.24 Дијелови и прибор за алатне машине за обраду дрвета, плута, кости, тврде гуме и сличних тврдих 

материјала
!Q�9R�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	������$	��3���	
28.49.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих алатних машина
!Q�R	 							.�����	��3���	��	����(��	�������	
!Q�R� ��3���	��	�����������
!Q�R���	 ��3���	��	�����������	�	'�$���	��������	
28.91.11 Конвертери, лонци за ливење, калупи за инготе и машине за ливење метала; машине за ваљање 

метала
28.91.12 Дијелови машина за металургију; дијелови машина за ваљање метала
!Q�R��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��3���	��	�����������	
28.91.99 Подуговарачки послови као дио производње машина за металургију
!Q�R! ��3���	��	�������&	����������	�	���#����������
!Q�R!��	 ��3���	��	�������	
28.92.11 Транспортери који раде континуирано, за радове под земљом
28.92.12 Машине за подсијецање угља и стијена, машине за бушење тунела; остале машине за бушење и 

дубинско бушење
!Q�R!�!	 .�����	����$����	��3���	��	��������'�&	�����'�&	������'�&	��������'�&	��(���'�&	(�3�'�	

���	��#�'�	���%�&	��������	���	����	K��%�1����	(��������&	��$���1��	���������1�	
K(�����2	�	�������	��%��2	

28.92.21 Самоходни булдожери и англдозери (разривачи)
28.92.22 Самоходни гредери и нивелирке (равњачи)
28.92.23 Самоходни скрепери (машине за стругање и згртање)
28.92.24 Самоходне машине за набијање и друмски ваљци
28.92.25 Самоходни утоваривачи са чеоно постављеном лопатом
28.92.26 Самоходни механички утоваривачи (багери), ескаватори и утоваривачи с лопатама с надградњом 

која се окреће за 360°, сем утоваривача са чеоно постављеном лопатом
28.92.27 Остали самоходни механички утоваривачи (багери), ескаватори и утоваривачи с лопатама; остале 

самоходне машине за руднике
28.92.28 Рала за булдожере и англдозере
28.92.29 Дампери за употребу ван друмске мреже
!Q�R!�0	 .�����	��3���	��	�����'�	
28.92.30 Остале машине за равнање
!Q�R!�9	 ��3���	��	�������'�&	�%���'�&	����3�'�	�	���1��	�(����	���%�&	������&	����	�	�����$	

���������$	����������	
28.92.40 Машине за сортирање, мљевење, мијешање и сличну обраду земље, камена, руда и других 

минералних материјала
!Q�R!�L	 B�������M�������1���	
28.92.50 Трактори-гусјеничари
!Q�R!�N	 -�������	��3���	��	�������&	����������	�	���#����������	
28.92.61 Дијелови машина за бушење, ископавање, поравнавање; дијелови крана
28.92.62 Дијелови машина за класирање, мљевење и сличну обраду земље, камена и слично
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D���� 4����
!Q�R!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��3���	��	�������&	����������	�	

���#����������	
28.92.99 Подуговарачки послови као дио производње машина за руднике, каменоломе и грађевинарство
!Q�R0 ��3���	��	����������	$����&	���	�	������
!Q�R0��	 ��3���	��	����������	$����&	���	�	������&	���	'�$���$	��������	
28.93.11 Центрифугални сепаратори павлаке
28.93.12 Машине за мљекарство
28.93.13 Машине за мљевење и обраду житарица и сушеног поврћа, д. н.
28.93.14 Машине за производњу вина, јабуковаче, воћних сокова и сличних напитака и пића
28.93.15 Неелектричне пекарске пећи; апарати за кување и гријање, сем за домаћинство
28.93.16 Сушаре пољопривредних производа
28.93.17 Машине, д. н., за индустријску припрему и производњу хране и пића, укључујући масти и уља
28.93.19 Машине и уређаји за припрему и прераду дувана, д. н.
!Q�R0�!	 ��3���	��	1�3�'�&	�������'�	�	�������'�	�����'�&	�����%�	���	��3����	��$�������	

�����	
28.93.20 Машине за чишћење, сортирање и класирање сјемења, зрневља или сушеног махунастог поврћа
!Q�R0�0	 -�������	��3���	��	����������	$����&	���	�	������	
28.93.31 Дијелови машина за индустрију пића
28.93.32 Дијелови машина за индустрију хране
28.93.33 Дијелови машина за индустрију дувана
28.93.34 Дијелови машина за чишћење, сортирање и класирање сјемења, зрневља или сушеног махунастог 

поврћа
!Q�R0�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��3���	��	����������	$����&	���	�	������	
28.93.99 Подуговарачки послови као дио производње машина за индустрију хране, пића и дувана
!Q�R9 ��3���	��	����������	��������&	�����	�	����
!Q�R9��	 ��3���	��	��������&	�����'�&	���'�	�	�����'�	��������	
28.94.11 Машине за испредање (екструдирање), извлачење, текстурисање или резање вјештачких влакана; 

машине за припрему текстилних влакана
28.94.12 Текстилне предилице; текстилне машине за дублирање, кончање и намотавање
28.94.13 Машине за ткање
28.94.14 Машине за плетење; машине за плетење прошивањем и сличне машине; тафтинг-машине
28.94.15 Помоћни уређаји за употребу с текстилним машинама; машине за штампање на текстилу
!Q�R9�!	 .�����	��3���	��	��������'�	��������	�	�����&	��%�1����	3����	��3���	
28.94.21 Машине за прање, чишћење, цијеђење, пеглање, пресовање, сушење, намотавање и слично 

текстилне пређе и тканина; машине за довршавање филца
28.94.22 Машине за прање веша; машине за хемијско чишћење; машине за сушење веша, капацитета > 10 кg
28.94.23 Центрифугалне машине за сушење веша
28.94.24 Шиваће машине, сем машина за прошивање књига и шиваћих машина за домаћинство
!Q�R9�0	 ��3���	��	�(����	3���%���$	�	������$	����	���	��	��������'�	�	��������	�(��	�	�����$	

���������	
28.94.30 Машине за обраду штављених и сирових кожа или за производњу и поправак обуће и других 

производа
!Q�R9�9	 D����	��3���	��	����������	
28.94.40 Шиваће машине за домаћинство
!Q�R9�L	 -�������	�	���(��	��3���	��	���'�	�	�����'�&	��3���	��	������	��������'�	��������	�	

�����	��	��3���	��	�(����	����	
28.94.51 Дијелови и прибор машина за предење и ткање
28.94.52 Дијелови машина за осталу производњу текстила и одјеће те машина за обраду коже
!Q�R9�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��3���	��	����������	��������&	�����	�	����	
28.94.99 Подуговарачки послови као дио производње машина за индустрију текстила, одјеће и коже
!Q�RL ��3���	��	����������	������	�	�������
!Q�RL��	 ��3���	��	����������	������	�	�������	��	'�$���	��������	
28.95.11 Машине за индустрију папира и картона, сем њихових дијелова
28.95.12 Дијелови машина за индустрију папира и картона
!Q�RL�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��3���	��	����������	������	�	�������	
28.95.99 Подуговарачки послови као дио производње машина за индустрију папира и картона
!Q�RN ��3���	��	��������	�	����
!Q�RN��	 ��3���&	��	��&	��	�(����	��������	�	����	���	��	������	���������	��	��$	����������	
28.96.10 Машине, д. н., за обраду пластике и гуме или за израду производа од тих материјала
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!Q�RN�!	 -�������	��3���&	��	��&	��	�(����	��������	�	����	���	��	������	���������	��	��$	����������	
28.96.20 Дијелови машина, д. н., за обраду пластике и гуме или за израду производа од тих материјала
!Q�RN�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��3���	��	��������	�	����	
28.96.99 Подуговарачки послови као дио производње машина за пластику и гуму
!Q�RR .�����	��3���	��	����(��	�������&	��	��
!Q�RR��	 D���������	�	�'�������1��	��3���	
28.99.11 Књиговезачке машине, укључујући машине за прошивање књига
28.99.12 Машине, апарати и опрема за слагање, припрему и израду штампарских плоча, клишеја
28.99.13 Машине за офсет штампу, сем канцеларијског типа
28.99.14 Остале штампарске машине, сем машина канцеларијског типа
!Q�RR�!	 ��3���	�	�������	�����	����	��	�������	���%�1���	���	��������	��	��������'�	

������������1��$	(������	���	���1�&	������������1��$	���������&	�����������$	
�����������$	����	���	�����$	���������	

28.99.20 Машине и апарати врста које се користе искључиво или углавном за производњу 
полупроводничких блокова или плоча, полупроводничких елемената, електронских интегрисаних 
кола или равних екрана

!Q�RR�0	 ��3���	��	����(��	�������&	��	��	
28.99.31 Сушаре за дрво, папирну масу, папир и картон; сушаре, сем за домаћинство, д. н.
28.99.32 Вртешке, љуљачке, стрељане и остала опрема за сајамску разоноду
28.99.39 Опрема за лансирање авиона; палубни заустављачи авиона и слична опрема; уређаји на земљи за 

обуку летења; машине за посебне намјене, д. н.
!Q�RR�9	 -�������	3���������$	�	�'�������1��$	��������	
28.99.40 Дијелови штампарских и књиговезачких стројева
!Q�RR�L	 -�������	��3���	�	�������	�����	����	��	�������	���%�1���	���	��������	��	��������'�	

������������1��$	(������	���	���1�&	������������1��$	���������&	�����������$	
�����������$	����	���	�����$	������	

28.99.51 Дијелови машина и апарата врсте која се користи искључиво или углавном за производњу 
полупроводничких блокова или плоча, полупроводничких елемената, електронских интегрисаних 
кола или равних екрана

28.99.52 Дијелови осталих машина за посебне намјене
!Q�RR�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	��3���	��3��	�������&	��	��	
28.99.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих машина опште намјене, д. н.
!R	 �������	������&	���������	�	�������������	
!R��	 							�������	������	
!R��" �������	������
!R��"��	 ������	�	������3'��	����������'��&	��	�������	������	
29.10.11 Клипни мотор с унутрашњим сагоријевањем на паљење помоћу свјећица, за возила, запремине ≤ 1 

000 cm3

29.10.12 Клипни мотор с унутрашњим сагоријевањем на паљење помоћу свјећица, за возила, запремине > 1 
000 cm3

29.10.13 Клипни мотор с унутрашњим сагоријевањем на паљење помоћу компресије, за возила (дизелски 
или полудизелски мотори)

!R��"�!	 �����1��	������	
29.10.21 Путничка возила с клипним мотором с унутрашњим сагоријевањем на паљење помоћу свјећица, 

запремине ≤ 1 500 cm3, нова
29.10.22 Путничка возила с клипним мотором с унутрашњим сагоријевањем на паљење помоћу свјећица, 

запремине > 1 500 cm3, нова
29.10.23 Путничка возила с клипним мотором с унутрашњим сагоријевањем на паљење помоћу компресије 

(дизелски или полудизелски), нова
29.10.24 Остала моторна возила за превоз лица
!R��"�0	 �������	������&	��	������	��3�	��	��%�1����	�"	����	
29.10.30 Моторна возила, за превоз више од укључујући 10 лица
!R��"�9	 �������	������	��	������	��(�	
29.10.41 Возила за превоз робе, с клипним мотором с унутрашњим сагоријевањем на паљење помоћу 

компресије (дизелски или полудизелски), нова
29.10.42 Возила за превоз робе, с клипним мотором с унутрашњим сагоријевањем на паљење помоћу 

свјећица; остала возила за превоз робе, нова
29.10.43 Друмска вучна возила, за полуприколице
29.10.44 Шасије с уграђеним моторима, за моторна возила
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!R��"�L	 �������	������	��	����(��	������(�	
29.10.51 Возила с дизалицом
29.10.52 Возила за вожњу по снијегу, возила за голф и слично, с мотором
29.10.59 Моторна возила за посебну употребу, д. н.
!R��"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�������$	������	
29.10.99 Подуговарачки послови као дио производње моторних возила
!R�!	 							����������	��	�������	������E	���������	�	�������������	
!R�!" ����������	��	�������	������E	���������	�	�������������
!R�!"��	 ����������	��	�������	������	
29.20.10 Каросерије за моторна возила
!R�!"�!	 ���������	�	�������������E	����������	
29.20.21 Контејнери специјално грађени и опремљени за једну или више врста превоза
29.20.22 Приколице и полуприколице за становање и кампирање
29.20.23 Остале приколице и полуприколице
!R�!"�0	 -�������	���������&	�������������	�	�����$	������	����	����	��	��$���1��	�����	
29.20.30 Дијелови приколица, полуприколица и других возила која нису на механички погон
!R�!"�9	 8�����	�������%�'�&	������%�'�&	������'�	�	������	��	����������	��	�������	������	
29.20.40 Услуге преправљања, састављања, опремања и радова на каросерији за моторна возила

Ова поткатегорија укључује:
- армирање лимузине за путнике из сигурносних разлога
- угађање на моторним возилима
- услуге на моторним возилима прилагођене кориснику
Ова поткатегорија искључује:
- услуге одржавања и поправака за моторна возила, види 45.20

!R�!"�L	 8�����	������'�	��������	�	��(����$	����	�����	
29.20.50 Услуге опремања каравана и мобилних камп кућица
!R�!"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	����������	��	�������	������&	���������	�	

�������������	
29.20.99 Подуговарачки послови као дио производње каросерија за моторна возила, приколица и 

полуприколица
!R�0	 							-�������	�	���(��	��	�������	������	
!R�0� )������1��	�	���������1��	������	��	�������	������
!R�0���	 
�����	����1�	��	��%�'�	�	������	������	����1�	��	�������	�������	������&	������	�	

(������	
29.31.10 Сетови водича за паљење и остали сетови водича за друмска моторна возила, авионе и бродове
!R�0��!	 .�����	�������1��	������	��	�������	������	�	'�$���	��������	
29.31.21 Свјећице за паљење; магнети за паљење; динамо-магнети; магнети замашњаци; разводници; свици 

за паљење
29.31.22 Стартери и стартер-генератори за двоструку употребу; остали генератори и опрема
29.31.23 Електрична опрема за расвјету и сигнализацију, брисачи вјетробрана, одлеђивачи и одмагљивачи за 

мотоцикле и моторна возила
!R�0��0	 -�������	������	�������1��	������	��	�������	������	�	���������	
29.31.30 Дијелови остале електричне опреме за моторна возила и мотоцикле
!R�0��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�������1��	�	���������1��	������	��	�������	

������	
29.31.99 Подуговарачки послови као дио производње електричне и електроничке опреме за моторна возила
!R�0! .�����	��������	�	���(��	��	�������	������
!R�0!��	 
����3��	��	�������	������	
29.32.10 Сједишта за моторна возила
!R�0!�!	 
���������	��������&	����������	�����3��	�������	�	��������	�	���(��	����������	
29.32.20 Сигурносни појасеви, сигурносни ваздушни јастуци и дијелови и прибор каросерија
!R�0!�0	 -�������	�	���(��&	��	��&	��	�������	������	
29.32.30 Дијелови и прибор, д. н., за моторна возила
!R�0!�R	 8�����	������%�'�	��������	�	���(���	��	�������	������&	��	��E	������	������%�'�	

���������$	������������	��	�������	������&	������	�����������	�������E	����������1��	
�������	���	���	��������'�	������$	��������	�	���(���	��	�������	������	

29.32.91 Подуговарачке услуге састављања комплетних конструкција за моторна возила
Ова поткатегорија укључује:
- услуге састављања комплетних конструкција за моторна возила

29.32.92 Услуге састављања дијелова и прибора за моторна возила, д. н.
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Ова поткатегорија укључује:
- састављање не властито произведених дијелова (купљених или набављених) из поткатегорије 
29.32.20, у саставне скупине, нпр. испушна опрема, котачи или одбојници

29.32.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих дијелова и прибора за моторна возила
0"	 .�����	��������	��������	
0"��	 							�������	�	1����	
0"��� �������	�	������	�(�����
0"�����	 *����	(������	
30.11.10 Ратни бродови
0"����!	 �������	�	���1��	������	�(�����&	��	������	�������	�	��(�	
30.11.21 Путнички бродови, излетнички бродови и слични пловни објекти за превоз путника; трајекти свих 

врста
30.11.22 Танкери за превоз сирове нафте, нафтних производа, хемикалија, укапљеног гаса
30.11.23 Бродови хладњаче, сeм танкера
30.11.24 Бродови за превоз сувог терета
0"����0	 *�(�����	(������	�	������	����������	������	�(�����	
30.11.31 Рибарски бродови; бродови-творнице и остали бродови за прераду и конзервисање рибе
30.11.32 Бродови тегљачи (реморкери) и потискивачи (гурачи)
30.11.33 Пловећа јаружала: бродови свјетионици, плутајуће дизалице; остали пловни објкти
0"����9	 ��������	���	������	���������	��	(�3�'�	�	��������'�	
30.11.40 Плутајуће или фиксне платформе за бушење и производњу
0"����L	 .�����	��������	������������	K��%�1����	������&	���������&	������&	���������	��	

��������'�&	�����1�	�	�����������2	
30.11.50 Остале плутајуће конструкције (укључујући сплави, спремнике, кесоне, платформе за искрцавање, 

плутаче и свјетионике)
Ова поткатегорија такође укључује:
- сједишта за бродове и плутајуће објекте

0"����R	 8�����	�������'�&	���������&	��������	�	������'�	(������&	��������$	���������	�	
������������E	����������1��	�������	���	���	��������'�	(������	�	��������$	�(������	

30.11.91 Услуге одржавања, поправака, преинака и опремања бродова, плутајућих платформи и 
конструкција

30.11.92 Услуге опремања бродова и плутајућих платформи и конструкција
Ова поткатегорија укључује:
- специјализиране услуге опремања бродова, плутајућих платформи и конструкција, нпр. 
инсталацијске услуге бродоградитеља, електроинсталације, инсталирање вентилације
- специјализиране услуге бојења бродова и плутајућих платформи

30.11.99 Подуговарачки послови као дио производње бродова и плутајућих објеката
0"��! [����	��	��������	�	��������	1����
0"��!��	 [����	��	��������	�	��������	1����	
30.12.11 Једрилице (сем на напухавање) за разоноду или спорт, са или без помоћног мотора
30.12.12 Чамци за напухавање за разоноду и спорт
30.12.19 Остали чамци за разоноду и спорт; ронилачки чамци и кануи
0"��!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	1�����	��	��������	�	��������$	1�����	
30.12.99 Подуговарачки послови као дио производње чамаца за разоноду и спортских чамаца
0"�!	 							P�%����1��	����������	�	3�����	������	
0"�!" P�%����1��	����������	�	3�����	������
0"�!"��	 D�����	����������	�	������������	�������	
30.20.11 Шинске локомотиве напајане из електричне мреже
30.20.12 Електричне дизелске локомотиве
30.20.13 Остале шинске локомотиве; локомотивски тендери
0"�!"�!	 
���������	��%����1��	�	����������	�����1��	���	�������	������	�	����&	���	������	��	

�������'�	�	���������'�	
30.20.20 Самокретни жељезнички и трамвајски путнички или теретни вагони и кола, сем возила за 

одржавање и сервисирање
0"�!"�0	 .�����	3�����	������	
30.20.31 Жељезничка или трамвајска возила за одржавање и сервисирање
30.20.32 Жељезнички и трамвајски путнички вагони, несамокретни; пртљажни вагони и остали специјални 

вагони
30.20.33 Жељезнички и трамвајски теретни вагони за превоз робе, несамокретни
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D���� 4����
0"�!"�9	 -�������	��%����1��$	�	����������$	����������	���	�����$	3�����$	������E	���#���	�	

������	��	�����	��	'�$���	��������E	��$���1��	������	��	��������	���(�����	
30.20.40 Дијелови жељезничких и трамвајских локомотива или других шинских возила; уређаји и опрема за 

пруге те њихови дијелови; механичка опрема за контролу саобраћаја
Ова поткатегорија такође укључује:
- сједишта у вагонима
- електрична сигнализација, опрема за контролу сигурности или саобраћаја за аутопутеве, цесте или 
улице, жељезницу или трамваје, домаће водене путеве, луке, пристаништа и аеродроме

0"�!"�R	 8�����	�������'�&	���������&	����������	�������	�	������'�	��%����1��$	�	����������$	
����������	�	3�����$	������E	����������1��	�������	���	���	��������'�	��%����1��$	
����������	�	3�����$	������	

30.20.91 Услуге одржавања, поправака, генералног ремонта и опремања жељезничких и трамвајских 
локомотива и шинских возила
Ова поткатегорија укључује:
- услуге ремонта жељезничких и трамвајских локомотива и шинских возила
- специјализиране услуге опремања жељезничких и трамвајских локомотива и шинских возила, 
нпр. инсталирање електричне опреме, система за климатизацију ваздуха, сједала, преграда и 
прозора
- специјализиране услуге бојења жељезничких и трамвајских локомотива и шинских возила

30.20.99 Подуговарачки послови као дио производње жељезничких локомотива и шинских возила
0"�0	 							;�����	�	���������	���������	��	������	��������	��������	�	������	
0"�0" ;�����	�	���������	���������	��	������	��������	��������	�	������
0"�0"��	 ������	�	��3���	��	������	�	���������	���������E	���#���	��	���%�	��	�(���	����'�	�	

'�$���	��������	
30.30.11 Ваздухопловни бензински мотори
30.30.12 Турбомлазни и турбопропелерни мотори
30.30.13 Реактивни мотори, сeм турбомлазних
30.30.14 Уређаји на земљи за обуку летења и његови дијелови
30.30.15 Дијелови ваздухопловних бензинских мотора
30.30.16 Дијелови турбомлазних и турбопропелерних мотора
0"�0"�!	 ������	�	�����3��	(������E	�����3��	���������&	����������	�������	�	������	

�����$������&	(��	���������	������	
30.30.20 Балони и ваздушни бродови; ваздушне једрилице, пилотирани змајеви и остали ваздухоплови, без 

властитог погона
0"�0"�0	  ����������	�	������	
30.30.31 Хеликоптери
30.30.32 Авиони и остали ваздухоплови, властите тежине ≤ 2 000 кg
30.30.33 Авиони и остали ваздухоплови, властите тежине > 2 000 кg до ≤ 15 000 кg
30.30.34 Авиони и остали ваздухоплови, властите тежине > 15 000 кg
0"�0"�9	 
��������	���������	K��%�1����	��������2	�	������	��	�������'�	���������$	���������	
30.30.40 Свемирске летјелице (укључујући сателите) и опрема за лансирање свемирских летјелица

Ова поткатегорија такођер укључује:
- међународне балистичке пројектиле (ICEM) и сличне пројектиле

0"�0"�L	 .�����	��������	�����$������	�	���������$	���������	
30.30.50 Остали дијелови ваздухоплова и свемирских летјелица
0"�0"�N	 8�����	�������'�	�	���������	�����$�����	�	������	��	�����$������	
30.30.60 Услуге одржавања и поправака ваздухплова и мотора за ваздухоплове
0"�0"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����$������	�	���������$	���������	��	������$	

��������$	���������	�	������	
30.30.99 Подуговарачки послови као дио производње ваздухоплова и свемирских летјелица те сродних 

превозних средстава и опреме
0"�9	 							=����	(��(���	������	
0"�9" =����	(��(���	������
0"�9"��	 ������������	�������	�	�����	�������	(��(���	������	�	'�$���	��������	
30.40.10 Моторизовани тенкови и друга оклопна борбена возила и њихови дијелови
0"�9"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����$	(��(���$	������	
30.40.99 Подуговарачки послови као дио производње војних борбених возила
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D���� 4����
0"�R	 							��������	��������&	��	��	
0"�R� ���������
0"�R���	 ���������	�	���������	���������	
30.91.11 Мотоцикли и бицикли с помоћним клипним мотором с унутрашњим сагоријевањем, запремине 

цилиндра ≤ 50 cm3

30.91.12 Мотоцикли и бицикли с помоћним клипним мотором с унутрашњим сагоријевањем, запремине 
цилиндра > 50 cm3

30.91.13 Мотоцикли, д. н.; приколице мотоцикла
0"�R��!	 -�������	�	���(��	���������	�	���������	���������	
30.91.20 Дијелови и прибор мотоцикла и приколица мотоцикла
0"�R��0	 ������	�	������3'��	����������'��&	��	���������	
30.91.31 Клипни мотори с унутрашњим сагоријевањем на паљење помоћу свјећица, за мотоцикле, 

запремине ≤ 1 000 cm3

30.91.32 Клипни мотори с унутрашњим сагоријевањем на паљење помоћу свјећица, за мотоцикле, 
запремине > 1 000 cm3

0"�R��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������	
30.91.99 Подуговарачки послови као дио производње мотоцикла
0"�R! �������	�	����������	������
0"�R!��	 �������	�	�����	���1��	������	(��	������	
30.92.10 Бицикли и друга слична возила без мотора
0"�R!�!	 ?���������	������&	����	'�$���$	��������	�	���(���	
30.92.20 Инвалидска колица, сeм њихових дијелова и прибора
0"�R!�0	 -�������	�	���(��	(�������	�	�����$	���1��$	������&	��������������$	��	��	����������$	

������	
30.92.30 Дијелови и прибор бицикала и других сличних возила, немоторизованих те од инвалидских колица
0"�R!�9	 -��1��	������	�	'�$���	��������	
30.92.40 Дјечја колица и њихови дијелови
0"�R!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	(�������	�	����������$	������	
30.92.99 Подуговарачки послови као дио производње бицикала и инвалидских колица
0"�RR .�����	��������	��������&	��	��
0"�RR��	 .�����	��������	��������&	��	��	
30.99.10 Остала превозна средства, д. н.
0"�RR�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	��������$	���������&	��	��	
30.99.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих превозних средстава, д. н.
0�	 4����3���	
0��"	 							4����3���	
0��"" 
������	�	'�$���	��������E	��������	�����3����
0��""��	 
������	�	'�$���	��������	
31.00.11 Сједишта, углавном с металним оквиром
31.00.12 Сједишта, углавном с дрвеним оквиром
31.00.13 Остала сједишта
31.00.14 Дијелови сједишта
0��""�!	 -�������	�����3����	K���	�����3��2	
31.00.20 Дијелови намјештаја (сем сједишта)
0��""�R	 8�����	��������'�	�������	�	�����3��E	����������1��	�������	���	���	��������'�	

�����3��	�	'�$���$	��������	��	��������	�����3����	
31.00.91 Услуге тапацирања столица и сједишта
31.00.99 Подуговарачки послови као дио производње сједишта и њихових дијелова те дијелова намјештаја
0��"� 4����3���	��	��������	�	��������	��������
0��"���	 4����3���	��	��������	�	��������	��������	
31.01.11 Канцеларијски метални намјештај
31.01.12 Канцеларијски дрвени намјештај
31.01.13 Дрвени намјештај за трговине
0��"��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����3����	��	��������	�	��������	��������	
31.01.99 Подуговарачки послови као дио производње намјештаја за пословне и продајне просторе
0��"! ��$�'���	�����3���
0��"!��	 ��$�'���	�����3���	
31.02.10 Кухињски намјештај
0��"!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��$�'����	�����3����	
31.02.99 Подуговарачки послови као дио производње кухињског намјештаја
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D���� 4����
0��"0 �������
0��"0��	 �������	
31.03.11 Носачи мадраца
31.03.12 Мадраци, сeм носача мадраца
0��"0�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�������	
31.03.99 Подуговарачки послови као дио производње мадраца
0��"R .�����	�����3���
0��"R��	 .�����	�����3���	
31.09.11 Метални намјештај, д. н.
31.09.12 Дрвени намјештај за опремање спаваћих соба, соба за дневни боравак и трпезарије
31.09.13 Дрвени намјештај, д. н.
31.09.14 Намјештај од пластике и осталих материјала, (нпр. трске, пруца, бамбуса)
0��"R�R	 8�����	����3���'�	�����	�����3����E	����������1��	�������	���	���	��������'�	�������	

�����3����	
31.09.91 Услуге довршавања новог намјештаја (сем тапацирања столица и сједишта)

Ова поткатегорија такође укључује:
- услуге лакирања, оилирања, позлаћивања и бојења намјештаја у оквиру производног процеса
Ова поткатегорија искључује:
- услуге тапецирања столица и сједишта, види 31.00.91
- услуге поправка, одржавања и рестаурације намјештаја, види 95.24.10

31.09.99 Подуговарачки послови као дио производње осталог намјештаја
0!	 .�����	�����#���1��	����������	
0!��	 							4����&	���������	������	K(���������2	�	������	���������	
0!��� ������	�����
0!�����	 ������	�����	
32.11.10 Ковани новци
0!����R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�������	�����	
32.11.99 Подуговарачки послови као дио производње кованог новца
0!��! 4����	�	������	���������
0!��!��	 4����	�	������	���������	
32.12.11 Култивирани бисери, драго и полудраго камење, укључујући и индустријско и реконструирано, 

обрађено, али немонтирано
32.12.12 Индустријски дијаманти, обрађени; прашина и прах од природнога, индустријскога драгог и 

полудрагог камења
32.12.13 Драгуљарски предмети и њихови дијелови; златарски и сребрни предмети и њихови дијелови

Ова поткатегорија такођер укључује:
- прерада производа од накита

32.12.14 Остали производи од племенитих метала; производи од природних или култивираних бисера, 
драгог и полудрагог камења

0!��!�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������	�	������$	���������	
32.12.99 Подуговарачки послови као дио производње накита и сродних производа
0!��0 ?��������	������	K(���������2	�	������	���������
0!��0��	 ?��������	������	K(���������2	�	������	���������	
32.13.10 Имитација накита (бижутерија) и сродни производи
0!��0�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	���������	������	K(���������2	�	������$	

���������	
32.13.99 Подуговарачки послови као дио производње имитација накита (бижутерије) и сродних производа
0!�!	 							����1��	�����������	
0!�!" ����1��	�����������
0!�!"��	 �������&	����%�	�	�����	��1���	�	����1��	�����������&	�����������E	���������&	���1��	

��%�3��E	��$������	��	����1��	������	
32.20.11 Клавири и други клавијатурни жичани музички инструменти
32.20.12 Остали жичани музички инструменти
32.20.13 Оргуље с клавијатуром, хармонији и слични инструменти; хармоника и слични инструменти; усна 

хармоника; дувачки инструменти
32.20.14 Музички и клавијатурни инструменти код којих се звук производи или појачава електрично
32.20.15 Остали музички инструменти
32.20.16 Метрономи, звучне виљушке и пиштаљке за давање висине тона; механизми за музичке кутије; 

жице за музичке инструменте

202



КЛАСИФИКАЦИЈА ПРОИЗВОДА ПО ДЈЕЛАТНОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ - КППД БиХ 2010 

203

D���� 4����
0!�!"�!	 -�������	�	���(��	����1��$	������������	
32.20.20 Дијелови и прибор музичких инструмената
0!�!"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	����1��$	������������	
32.20.99 Подуговарачки послови као дио производње музичких инструмената
0!�0	 							
�������	������	
0!�0" 
�������	������
0!�0"��	 
�������	������	
32.30.11 Скије за снијег и остала скијашка опрема, осим обуће за снијег; клизаљке за лед и котураљке; 

њихови дијелови
32.30.12 Обућа за скијање
32.30.13 Скије за воду, даске за сурфање, даске за једрење и остала опрема за спортове на води
32.30.14 Прибор и опрема за гимнастику, фитнес-центре и атлетику
32.30.15 Остали прибор и опрема за спорт и игре на отвореном простору; базени за пливање и веслање
32.30.16 Рибарски штапови и остали прибор за риболов; прибор за лов и риболов, д. н.
0!�0"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	��������	������	
32.30.99 Подуговарачки послови као дио производње спортске опреме
0!�9	 							?���	�	����1��	
0!�9" ?���	�	����1��
0!�9"��	 <����	�	%������	�����E	����1��	�	�(����	������'�	���	�����$	��%�����$	(��E	'�$���	

��������	
32.40.11 Лутке, само с људским ликом
32.40.12 Играчке у облику животиња или других нељудских бића; њихови дијелови
32.40.13 Дијелови и прибор за лутке с људским ликом
0!�9"�!	 =�����	����1��	�	'�$��	���(��E	������	���'���	������&	������������	�	����1��	��	

������%�'�	
32.40.20 Возови играчке и њихов прибор; остали смањени модели, конструкције и играчке за састављање
0!�9"�0	 .�����	����1��&	��%�1����	����1��	����1��	�����������	
32.40.31 Дјечје играчке с точковима за јахање и вожњу; колица за лутке
32.40.32 Слагалице
32.40.39 Игре и играчке, д. н.
0!�9"�9	 .�����	����1��	
32.40.41 Играће карте
32.40.42 Производи за билијар, лунапарк, столне и собне игре; остале игре на аутоматима с убаченим 

кованим новцем или жетоном
0!�9"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����	�	����1���	
32.40.99 Подуговарачки послови као дио производње игара и играчака
0!�L	 							����������	�	���������3��	�����������	�	���(��	
0!�L" ����������	�	���������3��	�����������	�	���(��
0!�L"��	 ����������&	$����3��	�	���������3��	�����������	�	���(��	
32.50.11 Инструменти и апарати за зубарску употребу
32.50.12 Медицински, хируршки и лабораторијски стерилизатори
32.50.13 Ињекције, игле, катетери, каниле и слично; окулистички и остали инструменти и апарати, д. н.
0!�L"�!	 B����������	�����������	�	�������E	���(��&	���������	�	����������	��������	
32.50.21 Терапеутски инструменти и апарати; респираторни
32.50.22 Вјештачки зглобови; ортопедска помагала; вјештачки зуби; зубне протезе; вјештачки дијелови 

тијела, д. н.
32.50.23 Дијелови и прибор протетских и ортопедских помагала
0!�L"�0	 ����������&	$����3��&	��(�����	�	������������	�����3���E	(����1��	�	���1��	�������	��	

'�$���	��������	
32.50.30 Медицински, хируршки, зубарски и ветеринарски намјештај; бријачке и сличне столице те њихови 

дијелови
0!�L"�9	 4��1���&	��1���	�	'�$���	��������	
32.50.41 Контактна сочива; сочива за наочале од свих врста материјала
32.50.42 Наочале, сунчане наочале и слично, корективне, заштитне или друге
32.50.43 Оквири и носачи оквира за наочале, сунчане наочале и слично
32.50.44 Дијелови оквира и носача за наочале, сунчане наочале и слично
0!�L"�L	 .�����	���������	��	����������	�	$����3��	������(�	
32.50.50 Остали производи за медицинску и хируршку употребу
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D���� 4����
0!�L"�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	����������	�	$����3��	������	�	����������$	

��������	
32.50.99 Подуговарачки послови као дио производње медицинске и хируршке опреме и ортопедских 

помагала
0!�R	 							�����#���	���������&	��	��	
0!�R� �����	�	1����
0!�R���	 �����	�	1����	
32.91.11 Метле и четке за чишћење у домаћинству
32.91.12 Четкице за зубе, четке за косу и др. тоалетне четке за личну употребу; сликарске и писаће четкице и 

кистови, четке за козметику
32.91.19 Остале четке, д. н.
0!�R��R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	�����	�	1�����	
32.91.99 Подуговарачки послови као дио производње метли и четака
0!�RR .�����	�����#���1��	���������&	��	��
0!�RR��	 7�3�����	�������1�	��	�����E	������	�	$�������	������&	���1���	��	����'�&	��������&	

��1���	���	����������E	�����	��	�����	��3���&	�����1��	��	��1���	��	�����	
32.99.11 Заштитни покривачи и остали заштитни производи

Ова поткатегорија такође укључује:
- гас-маске
- одјећу отпорну на ватру и сигурносну одјећу
- чепови за одржавање живота
- чепици за уши и нос (нпр. за пливање и заштиту носа)
- заштитни покривачи за главу од метала и остале металне направе за сигурност
- заштитни ремен за играче у америчком ногомету и остало ремење за професионалну употребу

32.99.12 Хемијске оловке; фломастери и остали маркери и фломастери с врхом од пуста; патент-оловке
32.99.13 Пера за копирање цртежа; наливпера, стилограф-пера и остала пера
32.99.14 Сетови за писаћи прибор, држачи пера, држачи за оловке и слична држачи; њихови дијелови
32.99.15 Оловке, писаљке, крејони, мине, угаљ за цртање, креде за писање, цртање и кројачке креде
32.99.16 Плоче и плочице за писање; датумари, печати и нумератори и слично; траке за писаће машине или 

сличне траке; јастучићи за печате на тинту
0!�RR�!	 ��3�(����E	3������	��	3��'�E	������E	������	��	������E	��������	�������1�E	'�$���	

��������	
32.99.21 Кишобрани и сунцобрани; штапови за шетњу, штапови за сједење, бицеви, палице за јахаче и 

слично
32.99.22 Дијелови, украси и прибор кишобрана, сунцобрана, штапова за шетњу, штапова за сједење, бицева, 

палица за јахаче и слично
32.99.23 Копче (друкери), нитне и слично те њихови дијелови; дугмад; патентни затварачи
32.99.24 Калупи за дугмад и остали дијелови дугмади; недовршена дугмад; дијелови патентних затварача
0!�RR�0	 ���������	��	%�����	�	������'���	�����E	���1��	���������	��	���������$	����������	
32.99.30 Производи од људске и животињске длаке; слични производи од текстилних материјала
0!�RR�9	 8��%�1�&	����	�	'�$���	��������E	���������	��	����%���$	����������E	����%���	�	��������	

������	��	��'�'�	���%�1�	
32.99.41 Упаљачи за цигарете и други упаљачи; луле и држачи цигара и цигарета те њихови дијелови, 

комади дрва за производњу лула
32.99.42 Дијелови упаљача; легуре за паљење; производи од запаљивих материјала
32.99.43 Укапљена и гасовита горива за пуњење упаљача у посудама запремине ≤ 300 cm3

0!�RR�L	 .�����	���������&	��	��	
32.99.51 Празнички, карневалски и други производи за забаву, укључујући за мађионичарска помагала
32.99.52 Чешљеви, копче за косу и слично; укоснице; игле за виклере за косу; прскалице за мирисе, њихови 

уређаји и главе; јастучићи за пудере
32.99.53 Инструменти, апарати и модели дизајнирани за презентацијску употребу
32.99.54 Свијеће, воштанице и слично
32.99.55 вјештачко цвијеће, лишће, воће и њихови дијелови
32.99.59 Остали разноврсни производи, д. н.

Ова поткатегорија такођер укључује:
- глобусе
- погребне ковчеге

0!�RR�N	 8�����	���������'�	
32.99.60 Услуге препарирања
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D���� 4����
0!�RR�R	 ����������1��	�������	���	���	��������'�	������$	�����#���$	���������&	��	��	
32.99.99 Подуговарачки послови као дио производње осталих прерађених производа, д. н.
00	 8�����	��������	�	���������'�	��3���	�	������	
00��	 							8�����	��������	���������	��	������&	��3���	�	������	
00��� 8�����	��������	���������	��	������
00�����	 8�����	��������	�	�������'�	���������	��	������	
33.11.11 Услуге поправке и одржавања грађевинских структура од метала
33.11.12 Услуге поправке и одржавања цистерни, резервоара и контејнера од метала
33.11.13 Услуге поправке и одржавања парних котлова, сем котлова за централно гријање топлом водом
33.11.14 Услуге поправке и одржавања оружја и стрељива
33.11.19 Услуге поправке и одржавања осталих производа од метала
00��! 8�����	��������	��3���
00��!��	 8�����	��������	�	�������'�	��3���	��	��3��	�������	
33.12.11 Услуге поправке и одржавања мотора и турбина, сем мотора за ваздухоплове и моторна возила
33.12.12 Услуге поправке и одржавања уређаја за цјевоводе, осталих црпки, компресора, славина и вентила
33.12.13 Услуге поправке и одржавања лежајева, преносника и погонских елемената
33.12.14 Услуге одржавања и поправке индустријских пећи и пламеника
33.12.15 Услуге одржавања и поправке уређаја за дизање и преношење

Ова поткатегорија искључује:
- радови на поправцима и одржавању лифтова и дизалица, види 49.29.19

33.12.16 Услуге поправке и одржавања канцеларијских машина и опреме (сем рачунара и периферне 
опреме)

33.12.17 Производња преносног механизираног ручног алата
33.12.18 Услуге одржавања и поправке некућанске расхладне и вентилацијске опреме
33.12.19 Услуге одржавања и поправке осталих машина за опште намјене, д. н.
00��!�!	 8�����	��������	�	�������'�	��3���	��	����(��	�������	
33.12.21 Услуге поправке и одржавања машина за пољопривреду и шумарство

Ова поткатегорија искључује:
- услуге поправке косилица за траву, маказа за живицу, тримера и сличне опреме за врт, види 
95.22.10

33.12.22 Услуге поправке и одржавања машина за обраду метала и алатних машина
33.12.23 Услуге поправке и одржавања машина за металургију
33.12.24 Услуге поправке и одржавања машина за руднике, каменоломе и грађевинарство
33.12.25 Услуге поправке и одржавања машина за индустрију хране, пића и дувана
33.12.26 Услуге поправке и одржавања машина за индустрију текстила, одјеће и коже
33.12.27 Услуге поправке и одржавања машина за индустрију папира и картона
33.12.28 Услуге поправке и одржавања машина за пластику и гуму
33.12.29 Услуге поправке и одржавања за остале машине за посебне намјене
00��0 8�����	��������	���������1��	�	����1��	������
00��0��	 8�����	��������	�	�������'�	���������1��	�	����1��	������	
33.13.11 Услуге одржавања и поправке инструмената и апарата за мјерење, контролу, тестирање, навигацију
33.13.12 Услуге поправке и одржавања опреме за ирадијацију, електромедицинске и електротерапеутске 

опреме
33.13.13 Услуге поправке и одржавања професионалних оптичких инструмената и фотографске опреме
33.13.19 Услуге поправке и одржавања остале професионалне електроничке опреме
00��9	 8�����	��������	�������1��	������	
00��9��	 8�����	��������	�	�������'�	�������1��	������	
33.14.11 Услуге поправке и одржавања електромотора, генератора, трансформатора и опреме за 

дистрибуцију и контролу електричне енергије
33.14.19 Услуге поправке и одржавања остале професионалне електричне опреме
00��L 8�����	��������	�	�������'�	(������	�	1�����
00��L��	 8�����	��������	�	�������'�	(������	�	1�����	
33.15.10 Услуге поправке и одржавања бродова и чамаца
00��N	 8�����	��������	�	�������'�	�����$������	�	���������$	���������	
00��N��	 8�����	��������	�	�������'�	�����$������	�	���������$	���������	
33.16.10 Услуге поправке и одржавања ваздухоплова и свемирских летјелица
00��O	 8�����	��������	�	�������'�	������$	��������$	���������	
00��O��	 8�����	��������	�	�������'�	������$	��������$	���������	
33.17.11 Услуге поправке и одржавања жељезничких локомотива и шинских возила
33.17.19 Услуге поправке и одржавања осталих превозних средстава, д. н.
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D���� 4����
00��R 8�����	��������	������	������
00��R��	 8�����	��������	������	������	
33.19.10 Услуге поправке остале опреме
00�!	 							8�����	���������'�	������������$	��3���	�	������	
00�!" 8�����	���������'�	������������$	��3���	�	������
00�!"��	 8�����	���������'�	���������	��	������&	���	��3���	�	������	
33.20.11 Услуге инсталирања парних котлова, сем котлова за централно гријање топлом водом, укључујући 

инсталирање цијевних система у индустријским погонима
33.20.12 Услуге инсталирања осталих производа од метала, сем машина и опреме
00�!"�!	 8�����	���������'�	��3���	��	��3��	�������	
33.20.21 Услуге инсталирања канцеларијских и књиговодствених машина
33.20.29 Услуге инсталирања осталих машина за опште намјене
00�!"�0	 8�����	���������'�	��3���	��	����(��	�������	
33.20.31 Услуге инсталирања индустријских машина и опреме за пољопривреду
33.20.32 Услуге инсталирања машина за обраду метала
33.20.33 Услуге инсталирања индустријских машина и опреме за металургију
33.20.34 Услуге инсталирања индустријских машина и опреме за руднике
33.20.35 Услуге инсталирања индустријских машина и опреме за индустрију хране, пића и дувана
33.20.36 Услуге инсталирања индустријских машина и опреме за индустрију текстила, одјеће и коже
33.20.37 Услуге инсталирања индустријских машина и опреме за индустрију папира и картона
33.20.38 Услуге инсталирања индустријских машина и опреме за производњу пластике и гуме
33.20.39 Услуге инсталирања осталих машина за посебну намјену
00�!"�9	 8�����	���������'�	���������1��	�	����1��	������	
33.20.41 Услуге инсталирања професионалних медицинских машина и прецизних оптичких инструмената
33.20.42 Услуге инсталирања професионалне електроничке опреме
00�!"�L	 8�����	���������'�	�������1��	������	
33.20.50 Услуге инсталирања електричне опреме
00�!"�N	 8�����	���������'�	������	��	��������	������������$	�������	
33.20.60 Услуге инсталирања опреме за контролу индустријских процеса
00�!"�O	 8�����	���������'�	������$	���������&	��	��	
33.20.70 Услуге инсталирања осталих производа, д. н.
H	 �*.?7=.-?	?	
4;�-?:)=;@)	)<)�B*?[4.�	)4)*5?:.�&	5;
.�&	

�;*.�	?	�<?�;B?7;b?:;	
0L	 )������1��	��������&	���&	����	�	�������������	
0L��	 							8�����	��������'�&	�������	�	������(�����	�������1��	��������	
0L��� )������1��	��������
0L�����	 )������1��	��������	
35.11.10 Електрична енергија

Ова поткатегорија укључује:
- електричну енергију, као термалну, нуклеарну енергију, турбине на гас, гориво, хидроенергија и 
остала обновљива енергија

0L��! 8�����	�������	�������1��	��������
0L��!��	 8�����	�������	�������1��	��������	
35.12.10 Услуге преноса електричне енергије

Ова поткатегорија укључује:
- услуге преноса електричне енергије од електране до дистрибуцијске мреже
Ова поткатегорија искључује:
- услуге дистрибуције електричне енергије, види 35.13.10
- услуге инсталирања електричних бројила, види 43.21.10

0L��0 8�����	������(�����	�������1��	��������
0L��0��	 8�����	������(�����	�������1��	��������	
35.13.10 Услуге дистрибуције електричне енергије

Ова поткатегорија укључује:
- услуге дистрибутивног система (нпр. који се састоје од линија, бројила и жица) који отпрема 
електричну енергију преко електране или система преноса до крајњег корисника
– одржавање електричних бројила
Ова поткатегорија искључује:
- услуге преноса електричне енергије, види 35.12.10
- услуге инсталирање електричних бројила, види 43.21.10
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- очитавање електричних бројила, види 82.99.19

0L��9 8�����	��������	�������1���	���������
0L��9��	 8�����	��������	�������1���	���������	
35.14.10 Услуге трговине електричном енергијом

Ова поткатегорија укључује:
- услуге продаје електричне енергије корисницима
- посредничке или агенцијске услуге електричном енергијом које организирају продају електричне 
енергије преко дистрибутивног система којим други управљају
- услуге електричном енергијом и капацитета преноса електричне енергије

0L�!	 							�����������	���E	������(�����	��������$	������	������(�������	������	
0L�!� �����������	���
0L�!���	 5��	��	�������	��%�&	������	���&	������������	���	�	���1��	������&	���	������$	������	
35.21.10 Гас од каменог угља, водени гас, генераторски гас и слични гасови, сем нафтних гасова

Ова поткатегорија укључује:
- гас у сврху опскрбе гасом од карбонизираног каменог угља од пољопривредних нус-производа 
или од отпадака
Ова поткатегорија искључује:
- сирови природни гас, види 06.20.10
- рафинирани нафтни производи, види 19.20.3
- индустријски гасови, види 20.11.1

0L�!! 8�����	������(�����	��������$	������	������(�������	������
0L�!!��	 8�����	������(�����	��������$	������	������(�������	������	
35.22.10 Услуге дистрибуције гасовитих горива дистрибутивном мрежом

Ова поткатегорија укључује:
- дистрибуцију и набавку гасовитих горива свих врста кроз систем дистрибутивних мрежа
- одржавање гасних бројила
Ова поткатегорија искључује:
- услуге инсталирања гасних бројила, види 43.21.10
- услуге цјевоводног транспотра гаса, види 49.50.11
- очитавање гасних бројила, види 82.99.19

0L�!0 8�����	��������	�����	������(�������	������
0L�!0��	 8�����	��������	�����	������(�������	������	
35.23.10 Услуге трговине гасом дистрибутивном мрежом

Ова поткатегорија укључује:
- услуге продаје гаса корисницима дистрибутивном мрежом
- посредничке или агенцијске услуге којим се уговара продаја гаса дистрибутивном мрежом којом 
управљају други
- робне и транспортне капацитете размјене за гасовита горива
Ова поткатегорија искључује:
- услуге трговине на велико гасовитим горивима, види 46.71.13
- услуге трговине на мало боцама гаса, види 47.00.85

0L�0	 							8�����	���(������'�	�����	�	��������������	
0L�0" 8�����	���(������'�	�����	�	��������������
0L�0"��	 ����	�	�����	����E	������	���(������'�	�����	�	������	�����	
35.30.11 Пара и топла вода
35.30.12 Услуге снабдијевања паром и топлом водом дистрибутивном мрежом

Ова поткатегорија укључује:
- услуге снабдјевања топлом водом за гријање, енергију и остале потребе
Ова поткатегорија искључује:
- очитавање бројила топле воде у домаћинствима, види 82.99.19

0L�0"�!	 <��E	������	���(������'�	$������	�����$��	�	$������	�����	
35.30.21 Лед, укључујући лед за хлађење (тј. не за прехрану)
35.30.22 Услуге снабдијевања хладним ваздухом и хладном водом

Ова поткатегорија укључује:
- услуге снабдјевања хладним ваздухом и хладном водом кроз дистрибуцијске мреже 
- услуге снабдјевања ледом
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0N	 ��������	����E	������	���1�3���'�	�	���(������'�	�����	
0N�"	 							��������	����E	������	���1�3���'�	�	���(������'�	�����	
0N�"" ��������	����E	������	���1�3���'T	�	���(������'�	�����
0N�""��	 ��������	����	
36.00.11 Питка вода
36.00.12 Непитка вода
0N�""�!	 8�����	���1�3���'�	�	������(�����	����	������(�������	������	
36.00.20 Услуге прочишћавање и дистрибуције воде дистрибутивном мрежом

Ова поткатегорија укључује:
- услуге прочишћавања воде за водоснабдијевање
- услуге обраде воде за индустријске и остале потребе
- снабдијевање водом главним цјевоводима
- рад канала за наводњавање
- одржавање бројила за воду
Ова поткатегорија такође укључује:
- услуге дистрибуције воде камионима или другим средствима
Ова поткатегорија искључује:
- рад опреме за наводњавање за потребе пољопривреде, види 01.61.10
- обрада отпадних вода ради спречавања загађења, види 37.00.11
- услуге монтаже бројила за воду, види 43.21.10
- цјевоводни транспорт на дуге релације, види 49.50.19
- очитавање бројила за воду, види 82.99.19

0N�""�0	 8�����	��������	�����	������(�������	������	
36.00.30 Услуге трговине водом дистрибутивном мрежом
0O	 8�����	����'�'�	�������$	����E	��������������	(����	
0O�"	 							8�����	����'�'T	�������$	����E	��������������	(����	
0O�"" 8�����	����'�'T	�������$	����E	��������������	(����
0O�""��	 8�����	����'�'T	�������$	����	
37.00.11 Услуге уклањања и обраде отпадних вода

Ова поткатегорија укључује:
- услуге одвајања отпадних вода уз примјену цистерни за отпад, канализацијских цијеви или 
дренажу
- услуге обраде отпадних вода (укључујући отпадне воде настале људском или индустријском 
употребом, воде из базена за пливање итд.) физичким, хемијским односно биолошким поступцима 
као што су разрјеђивање, процјеђивање, таложење итд.
- услуге одржавања и чишћења канализацијских цијеви или дренажу
Ова поткатегорија искључује:
- скупљање и прочишћавање воде, види 36.00
- снабдјевање водом главним цијевима, види 36.00.20
- доградње, поправци и преинаке канализацијских система, види 42.21.2

37.00.12 Услуге пражњењa и чишћења септичких јама и танкова
Ова поткатегорија укључује:
- пражњење и чишћење септичких јама и танкова
- сервисирање хемијских захода
Ова поткатегорија искључује:
- услуге деконтаминације површинских и подземних вода на мјесту онечишћења, види 39.00.11 и 
39.00.12 односно
- чишћење и отчепљивање канализацијских цијеви у зградама, види 43.22.11

0O�""�!	 ��������������	(����	
37.00.20 Канализацијско блато
0Q	 8�����	����%�'�	������&	�(����	�	�(��'���'�	������E	������	���������	

����������	
0Q��	 							.����E	������	����%�'�	������	
0Q��� 4�������	�����E	������	����%�'�	���������	������

Ова поткатегорија такођер укључује:
– скупљање грађевинског отпада те остатака од рушења
– скупљање и уклањање остатака од четки и шљунка
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– скупљање текстилног отпада из текстилних погона

0Q�����	 8�����	����%�'�	���������	�����������	������	
38.11.11 Услуге скупљања неопасног рециклажног отпада, комуналног

Ова поткатегорија укључује:
- скупљање отпада у посуде које су посебно дизајниране за скупљање безопасног отпада погодног 
за рециклажу:
- било да се ради о претходно разврстаном отпаду као што је картон, папир, пластика, стакло, 
алуминијум, жељезо или органски отпад из стамбених зграда, укључујући скупљање отпада и 
смећа средствима као што су канте за смеће, канте за смеће на котаче, контејнери према редовном 
или флексибилном распореду

38.11.19 Услуге скупљања неопасног рециклажног отпада, осталог
Ова поткатегорија укључује:
- скупљање отпада у посуде које су посебно дизајниране за скупљање безопасног отпада погодног 
за рециклажу:
- било да се ради о претходно разврстаном отпаду као што је картон, папир, пластика, стакло, 
алуминијум, жељезо те остали отпад из нестамбених зграда, укључујући скупљање отпада и смећа 
средствима као што су канте за смеће, канте за смеће на котаче, контејнери према редовном или 
флексибилном распореду

0Q����!	 8�����	����%�'�	���������	�������������	������	
38.11.21 Услуге скупљања неопасног нерециклажног отпада, комуналног

Ова поткатегорија укључује:
-уопштено скупљање отпада и смећа из домаћинстава помоћу канти за смеће, канти за смеће на 
котаче, контејнера према редовном или флексибилном распореду

38.11.29 Услуге скупљања неопасног нерециклажног отпада, осталог
Ова поткатегорија укључује:
- уопштено скупљање отпада и смећа из нестамбених локалних подручја помоћу канти за смеће, 
канти за смеће на котаче, контејнера према редовном или флексибилном распореду

0Q����0	 ������%���	������������	��������	�����	
38.11.31 Нерециклажни неопасни отпад, комунални
38.11.39 Нерециклажни неопасни отпад, остали
0Q����9	 .������&	��	���������'�	
38.11.41 Бродови и остали пловећи објекти, за резање
38.11.49 Олупине, сем бродова и пловећих објеката, за демонтирање
0Q����L	 .�����	������%��	����������	��������	�����	
38.11.51 Стаклени отпад
38.11.52 Папирни и картонски отпад
38.11.53 Употребљене пнеуматске гуме
38.11.54 Остали отпад од гуме
38.11.55 Пластични отпад
38.11.56 Текстилни отпад
38.11.57 Кожни отпад
38.11.58 Неопасан метални отпад
38.11.59 Остали неопасан рециклажни отпад, д. н.

Ова поткатегорија такође укључује:
- различите врсте скупљеног отпада за употребу, нпр. различите врсте метала и пластичног отпада

0Q����N	 8�����	������	���������	������	
38.11.61 Услуге одвоза неопасног рециклажног отпада

Ова поткатегорија искључује:
- рад рециклажних дворишта гдје се довози материјал за рециклажу те се разврставају у 
препознатљиве категорије, види 38.32.10

38.11.69 Услуге одвоза неопасног осталог отпада
Ова поткатегорија искључује:
- рад одлагалишта за располагање безопасним отпадом, види 38.21.10

0Q��! .�����	�����E	������	����%�'�	�������	������
0Q��!��	 8�����	����%�'�	�������	������	

Ова категорија искључује:
- санирање и чишћење контаминираних зграда, рудника, тла, подземних вода, нпр. уклањање 
азбеста, види 39.00.1

38.12.11 Услуге скупљања опасног медицинског и осталог опасног биолошког отпада
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Ова поткатегорија укључује:
- скупљање отпада у посуде које су посебно дизајниране за скупљање:
- патолошког отпада као што су анатомски отпад, не-анатомски отпад, оштри отпад као што су игле 
и скалпели
- остали биолошко-инфективни отпад из болница, медицинске праксе, стоматолошке праксе, 
медицинских лабораторија
- остали опасни биолошки отпад из нестамбених подручја

38.12.12 Услуге скупљања осталог опасног индустријског отпада
Ова поткатегорија укључује:
- скупљање отпада у посуде које су посебно дизајниране за скупљање:
- опасног отпада (осим медицинског и биолошког) које може бити штетно по људско здравље и 
околиш и које захтијева посебно руковање, а које се наводи у правним прописима нпр. о 
нуклеарном отпаду, искориштеним уљима с бродова или из гаража

38.12.13 Услуге скупљања опасног комуналног отпада
Ова поткатегорија укључује:
- скупљање отпада у посуде које су посебно дизајниране за скупљање:
- отпада из стамбених зграда укључујући материјале који могу бити штетни по људско здравље и 
околиш и које захтијева посебно руковање, а које се наводи у правним прописима, нпр. 
Искориштене батерије

0Q��!�!	 ������%��	������	�����	
38.12.21 Искориштени гориви елементи нуклеарног реактора
38.12.22 Фармацеутски отпад
38.12.23 Остали медицински опасни отпад
38.12.24 Опасни хемијски отпад
38.12.25 Отпадна уља
38.12.26 Опасни метални отпад
38.12.27 Остаци и отпаци примарних станица, батерије и електрични акумулатори
38.12.29 Остали опасни отпад
0Q��!�0	 8�����	������	�������	������	
38.12.30 Услуге одвоза опасног отпада

Ова поткатегорија укључује:
- услуге центара за одлагање, мјеста за одвоз и контејнери

0Q�!	 							8�����	�(����	�	�(��'���'�	�������	
0Q�!� 8�����	�(����	�	�(��'���'�	���������	������
0Q�!���	 8�����	�(����	���������	������	��	����1��	�(��'���'�	
38.21.10 Услуге обраде неопасног отпада за коначно збрињавање
0Q�!��!	 8�����	�(��'���'�	���������	������	
38.21.21 Услуге санитарног одлагања отпада

Ова поткатегорија укључује:
- располагање неопасним отпадом на санитарном одлагалишту које је у складу с правним 
прописима, тј. превентивно је осигурано од штетног цурења течности итд.

38.21.22 Услуге осталих одлагалишта отпада
Ова поткатегорија укључује:
- располагање неопасним отпадом на одлагалиштима која нису санитарна

38.21.23 Услуге спаљивања и сагоријевања неопасног отпада
Ова поткатегорија укључује:
- спаљивање и сагорјевање неопасног отпада у згради која задовољава стандард за спаљивање и 
сагорјевање безопасног отпада

38.21.29 Остале услуге одлагања неопасног отпада
Ова поткатегорија укључује остале услуге одлагања неопасног отпада као што су:
- услуге хемијског или биолошког смањења пољопривредног отпада и сличних услуга
- услуге компостирања
- услуге прераде пољопривредног и осталог отпада како би се добио био гас

0Q�!��0	 .������	��������	�������	
38.21.30 Отпадна органска отапала
0Q�!��9	 �����	�	�����	������	��	���%����	������	
38.21.40 Пепео и други остаци спаљеног отпада
0Q�!! 8�����	�(����	�	�(��'���'�	�������	�������
0Q�!!��	 8�����	�(����	�������������	�	�������	�������	������	
38.22.11 Услуге обраде радиоактивног отпада
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38.22.19 Услуге обраде осталог опасног отпада

Ова поткатегорија укључује:
- обраду отпада како би се смањио, елиминисао или трансформисао опасни отпад. То укључује 
биолошке, хемијске и/или физичке поступке спаљивања и сагорјевања.
Могући резултат овог поступка је одлагање преостале сировине погодне за употребу

0Q�!!�!	 8�����	�(��'���'�	�������������	�	������	�������	������	
38.22.21 Услуге збрињавања радиоактивног отпада
38.22.29 Услуге збрињавања осталог опасног отпада

Ова поткатегорија укључује:
- услуге збрињавања опасног отпада на мјесту које задовољава правне стандарде за збрињавање 
опасног отпада, као што су одобрени, контролисани објекти или одлагалишта

0Q�0	 							8�����	���������	��������	�����������E	����������	��������	
0Q�0� 8�����	������%�'�	�������
0Q�0���	 8�����	������%�'�	�������	
38.31.11 Услуге резања бродова
38.31.12 Услуге растављања, сем бродова и пловећих конструкција

Ова поткатегорија укључује:
- растављање направа (олупина), као што су аутомобили, компјутери итд. с циљем добивања 
посебно издвојених материјала
Ова поткатегорија искључује:
- растављање бродова и осталих плутајућих објеката, види 38.31.11

0Q�0! 8�����	���������	����(��	����������	��������	����������E	����������	��������
0Q�0!��	 8�����	���������	����(��	����������	��������	����������	

Ова категорија укључује употребу посебно издвојених материјала уз накнаду или на основу 
уговора
Ова категорија искључује:
- трговину на велико отпада укључујући скупљање, разврставање, пакирање, пословање итд. без 
индустријске обраде, види 46.77.10

38.32.11 Услуге рециклаже посебно издвојеног металног отпадног материјала
Ова поткатегорија укључује:
- обраду металног отпада и старог жељеза, без обзира користи ли се као секундарна сировина или 
не. Типични се input састоји од разврстаног и неразврстаног металног отпада и старог жељеза које 
се не може увијек директно употријебити у индустријској производњи, при чему је output 
прилагођен за даљњу обраду и према томе спада под међуфазни производ. Захтијева се обрада било 
механичка или хемијска. Примјери су сљедећи:
- механичко прешање металног отпада као што су возила, машине за прање рубља, бицикли итд. 
Које на крају завршава поступком разврставања и издвајања
- механичка редукција великих комада жељеза као што су жељезнички вагони
- уситњавање резањем металног отпада као што су стара возила да би се добио поновно 
употребљив материјал
- уситњавање резањем металног отпада као што су стара возила или хладњаци да би се издвојио 
штетни отпад (уље, расхлађујућа течност, гориво итд.)

38.32.12 Услуге рециклаже разврстаног неметалног отпадног материјала
Ова поткатегорија укључује:
- обраду неметалних остатака и отпадака те неметалних предмета, без обзира користи ли се као 
секундарна сировина или не. Типични се input састоји од разврстаних и неразврстаних остатака 
које се не може увијек директно употријебити у индустријској производњи, при чему је output 
прилагођен за даљњу обраду и према томе спада под међуфазни производ. Захтијева се обрада било 
механичка или хемијска. Примјери су сљедећи:
- обрада гуме као што су кориштене спољашње гуме за производњу секундардних сировина
- разврставање и пелетирање пластике за производњу секундарних сировина за цијеви, тегле за 
цвијеће, палете и слично
- обраду хемикалија из хемијског отпада
- дробљење, чишћење и издвајање стакла
- дробљење, чишћење и издвајање осталог отпада нпр. Остатака од рушења за добивање 
секундарних сировина

0Q�0!�!	 
���������	��������	��	������	
38.32.21 Секундарне сировине од племенитих метала
38.32.22 Секундарне сировине од гвожђа и челика
38.32.23 Секундарне сировине од бакра и његових легура
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38.32.24 Секундарне сировине од никла и његових легура
38.32.25 Секундарне сировине од алуминијума и његових легура
38.32.29 Секундарне сировине осталих метала
0Q�0!�0	 
���������	��������	��	��������	
38.32.31 Рециклирана сировина од стакла
38.32.32 Рециклирана сировина од папира и картона
38.32.33 Рециклирана сировина од пластике
38.32.34 Рециклирана сировина од гуме
38.32.35 Рециклирана сировина од текстила
38.32.39 Рециклирана сировина од осталих материјала
0R	 8�����	��������	�������	��	������	������	�����%�'�	�������	
0R�"	 							8�����	��������	�������	��	������	������	�����%�'�	�������	
0R�"" 8�����	��������	�������	��	������	������	�����%�'�	�������

Овај разред укључује:
- пружање услуга санирања, нпр. контаминираних зграда или у случају неких несрећа. 
Овим се услугама санира контаминирано тло, вода и ваздух и мора се проводити на лицу мјеста.

0R�""��	 8�����	��������	�	1�3�'�	�������	
39.00.11 Услуге санације и чишћење околине, земљишта и подземних вода

Ова поткатегорија укључује:
- услуге санирања тла и подземних вода у контаминираном подручју, а у складу с правним 
прописима
Ова поткатегорија такође укључује:
- чишћење од мина и сл. (укључујући детонацију)
Ова поткатегорија искључује:
- чишћење воде за потребе снабдјевања водом, види 36.00.20

39.00.12 Услуге санације и чишћење околине, површинских вода
Ова поткатегорија укључује:
- услуге санирања тла и подземних вода у контаминираном подручју, а у складу с правним 
прописима

39.00.13 Услуге санације и чишћење околине, ваздуха
Ова поткатегорија укључује:
- услуге санирања тла и подземних вода у контаминираном подручју, а у складу с правним 
прописима

39.00.14 Услуге санације зграда
Ова поткатегорија укључује:
- развој и примјену плана санирања којим се уклањају, уништавају или смањују онечишћивачи као 
што су азбест, олово, радон те остали онечишћиваћи у зградама

0R�""�!	 .�����	������	��������	�������	�	����(��	������	��������	���1�3�'�	
39.00.21 Услуге контаминирања онечишћења локације поступцима контроле и надзора и остале услуге 

санације онечишћења локације
Ова поткатегорија укључује:
- услуге повезане с спречавањем накнадног или ширења загађења на мјесту загађења
- спречавање неконтролисаног ширења загађивача с мјеста загађења
- праћење мјеста загађења како би се одредили ефектни начини санирања
- контрола приступа на контаминирано мјесто
- остале услуге санирања мјеста загађења, д. н.

39.00.22 Остале услуге санације околине
Ова поткатегорија укључује:
- остале услуге санирања:
- услуге заштите околине код случајних несрећа
- остале услуге санирања, д. н.
Ова поткатегорија искључује:
- контрола наметника у пољопривреди, види 01.61.10
- чишћење и прање улица итд., види 81.29.12

39.00.23 Остале посебне услуге контроле онечишћења
Ова поткатегорија укључује:
- услуге уклањања киселина ("киселе кише"), праћења, контроле и процјене штете
- остале специјализоване услуге за контролу загађења, д. н.
Ова поткатегорија искључује:
- савјетодавне услуге о околини, види 74.90.13
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I	 5*;A)=?4;*
B=.	?	5*;A)=?4
�?	*;-.=?	
9�	 5��#�����	����������'�	�	���#�������	������	��	������'�	���#�����	

����������'�	
9��"	 							5��#�����	����������'�	�	���#�������	������	��	������'�	���#�����	����������'�	
9��"" 5��#�����	����������'�	�	���#�������	������	��	������'�	���#�����	����������'�
9��""��	 
���(���	������	
41.00.10 Стамбене зграде
9��""�!	 4�����(���	������	
41.00.20 Нестамбене зграде

Ова поткатегорија укључује:
- зграде које служе за обављање дјелатности складиштења, производње и монтаже индустријских 
погона
- творнице, постројења и радионице
- зграде које су првенствено намијење за обављање дјелатности трговине или других послова за 
трговину
- зграде у којима се првенствено обављају дјелатности трговине на велико и трговине на мало
- канцеларијске зграде, зграде банака, ваздушни, жељезнички или друмски превозни терминали, 
зграде за паркирање моторних возила (надземне и подземне гараже), бензинске и сервисне станице
- зграде и опрему/уређаје за спортове који се одржавају у затвореном простору, затворени базени за 
пливање и наткривени стадиони (клизалишта, гимнастичке дворане, затворена тениска игралишта, 
спортске дворане опште намјене, наткривена спремишта за чамце, боксачки рингови итд.
- зграде за јавну забаву као што су биоскопи, позоришта, концертне дворане, плесне дворане и 
ноћни клубови
- хотеле, мотеле, гостионице, хостеле, ресторане и сличне зграде
- зграде за образовање као што су школе, факултети, библиотеке, архиви и музеји
- здравствене зграде као што су болнице и санаторији
- нестамбене зграде другдје неразврстане као што су вјерске зграде и зграде затвора

9��""�0	 5��#�������	������	��	������'�	����(���$	������	K��������'�&	������'�&	��������	�	
�(���%�'�2	

41.00.30 Грађевински радови на изградњи стамбених зграда (новоградња, доградња, преинаке и обнављање)
Ова поткатегорија искључује:
- изградњу посебних бетонских или жељезних конструкција за зграде, види 43.99.40, 43.99.50

9��""�9	 5��#�������	������	��	������'�	������(���$	������	K��������'�&	��������'�&	��������	�	
�(���%�'�2	

41.00.40 Грађевински радови на изградњи нестамбених зграда (новоградња, надоградња, преинаке и 
обнављање)
Ова поткатегорија укључује:
- грађевинске радове на изградњи складишта и индустријских зграда (нпр. за прерађивачку 
индустрију), зграда за лаку индустрију и пољопривредних зграда
- грађевинске радове на изградњи трговачких или административних зграда као што су 
канцеларијске зграде, зграде банака, конференцијски центри, трговачки центри, зграде за 
паркирање моторних возила (надземне и подземне гараже), бензинске и сервисне станице, 
ваздушни, жељезнички или друмски превозни терминали
- грађевинске радове на изградњи зграда за јавну забаву као што су биоскопи, позоришта, 
концертне дворане, плесне дворане и ноћни клубови
- грађевинске радове на изградњи хотела, мотела, гостионица, хостела, ресторана и сличних зграда
- грађевинске радове на изградњи зграда за образовање као што су школе, факултети, библиотеке, 
архиви и музеји
- грађевинске радове на изградњи зграда као што су болнице и санаториј
- грађевинске радове на изградњи зграда и постављању опреме/уређаја за спортове и рекреацију 
који се одржавају у затвореном простору (клизалишта, гимнастичке дворане, затворена тениска 
игралишта, спортске дворане опште намјене, наткривена спремишта за чамце, боксачки рингови 
итд.
- грађевинске радове на изградњи нестамбених зграда другдје неразврстаних као што су вјерске 
зграде и зграде затвора
Ова поткатегорија искључује:
- грађевинске радове на изградњи грађевина за рударство и прерађивачку индустрију, сем зграда, 
види 42.99.21
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Ова област такођер укључује организацију изведбе грађевинских пројеката за изградњу грађевина 
нискоградње.
Ова област искључује организацију изведбе грађевинских пројеката за изградњу зграда, види 41.00.

9!��	 							-������	�	��%����1��	�����E	���#�������	������	��	������'�	�������	�	��%����1��$									
	 							�����	
9!��� -������	�	����������E	���#�������	������	��	������'�	�������	�	����������
9!�����	 ;���������&	�������	&	�����	�	������	���(��������	���	���3�1��	������	�	������3��	��	

�����������	
42.11.10 Аутопутеви, друмови , улице и остале саобраћајнице или пјешачки путеви и узлетишта на 

аеродромима
Ова поткатегорија укључује:
- аутопутеве (сем уздигнутих аутопутева), друмове, улице и остале прометнице или пјешачке 
путеве
- заштитне ограде и отворена аутопаркиралишта, прилазе од улица до кућа или гаража, 
подвожњаке, надвожњаке, подходнике и бициклистичке стазе
- узлетишта на аеродромима, укључујући стазе за ролање и остале грађевине на аеродромима, сем 
зграда
Ова поткатегоријa искључује:
- уздигнуте аутопутеве, види 42.13.10
- тунеле на аутопутевима, види 42.13.10

9!����!	 5��#�������	������	��	������'�	��������&	�������&	�����	�	������$	���(��������	���	
���3�1��$	���\��	�	������3��	��	�����������	

42.11.20 Грађевински радови на изградњи аутопута, друмова, улица и осталих саобраћајница или пјешачких 
путева и узлетишта на аеродромима
Ова поткатегорија укључује:
- грађевинске радове на изградњи темеља за аутопутеве, друмове, улице, остале прометнице и 
пјешачке путеве и отворена аутопаркиралиша
- изградњу или обнављање површинског слоја друмова или паркиралишта с асфалтом, бетоном итд.
- изградњу пјешачких стаза, прометних зауставних трака, бициклистичких стаза итд.
- радове на постављању одбојника, ниских зидова за раздвајање прометних трака, прометних 
знакова итд.
- израду, одржавање и постављање путоказа на колницима и тротоарима
- радове на одржавању и поправку друмова
- грађевинске радове на изградњи узлетишта на аеродромима, укључујући стазе за ролање и 
платформа за ваздухопловеоплове
- радове на исцртавању ознака на површинама друмова, паркиралишта и сличним површинама
Ова поткатегорија искључује:
- грађевинске радове на изградњи уздигнутих аутопутева, тунела и мостова, види 42.13.20
- радове на цести у вези с цјевоводима и водовима (вода, одводња, гас, струја, телефон итд.), види 
42.21, 42.22
- грађевинске радове на изградњи електроенергетских водова за жељезнице, види 42.22.21

9!��! P�%����1��	�����	�	��������	��%������E	���#�������	������	��	������'�	��%����1��$	
�����	�	��������$	��%������
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42.12.10 Жељезницке пруге и подземне жељезнице

Ова поткатегорија укључује:
- труп жељезничких пруга међуградске и приградске жељезнице, уличне трамваје, подземне и 
надземне брзе градске превозне системе
- грађевине за електрификацију жељезнице
Ова поткатегорија искључује:
- тунеле за подземни жељезнички промет, види 42.13.10

9!��!�!	 ?�����'�	��%����1��	�����	�	��������	��%������	
42.12.20 Грађевински радови на изградњи жељезничких пруга и подземне жељезнице

Ова поткатегорија укључује:
- грађевинске радове на изградњи жељезничких пруга, укључујући подземне жељезнице:
- радове на постављању подлоге (шљунак, троска) и шина
- радове на постављању скретничких уређаја, покретних шина и крижања
- грађевинске радове на изградњи контролног и сигурносног система жељезничких пруга
- грађевинске радове на изградњи успињача и жичара

214



КЛАСИФИКАЦИЈА ПРОИЗВОДА ПО ДЈЕЛАТНОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ - КППД БиХ 2010 

215

D���� 4����
- реконструкцију или поправке жељезничких пруга
Ова поткатегорија искључује:
- грађевинске радове на изградњи тунела за подземне жељезнице, види 42.13.20

9!��0 �������	�	������E	���#�������	������	��	������'�	�������	�	������
9!��0��	 �������	�	������	
42.13.10 Мостови и тунели

Ова поткатегорија укључује:
- мостове и вијадукте од метала, бетона или других материјала, за све врсте копненог превоза и за 
пјешаке
- уздигнуте аутопутеве за промет моторним возилима
- тунеле
Ова поткатегорија такође укључује:
- изградњу тунела у вези с подземним жељезничким прометом
Ова поткатегорија искључује:
- подвожњаке и подходнике, види 42.11.10
- изградњу рудника, види 42.99.11

9!��0�!	 5��#�������	������	��	������'�	�������	�	������	
42.13.20 Грађевински радови на изградњи мостова и тунела

Ова поткатегорија искључује:
- грађевинске радове на изградњи аутопутева, друмова, жељезничких пруга и узлетишта на 
аеродромима, види 42.11, 42.12
- радове на изградњи водних грађевина, види 42.91
- радове на монтажи челичних елемената, види 43.99.50
- ископ окна, види 43.99.90
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42.21.11 Магистрални цјевоводи за течности и гасове

Ова поткатегорија укључује:
- магистралне копнене и подморске цјевоводе за пренос нафтних производа и гаса
- магистралне копнене и подморске цјевоводе за пренос воде и осталих производа
Ова поткатегорија искључује:
- градске системе дистрибуције гаса или воде путем цјевовода, види 42.21.12

42.21.12 Локални цјевоводи за течности и гасове
Ова поткатегорија укључује:
- локалне цјевоводе за воду, канализацију и остале течности

42.21.13 Системи за наводњавање (канали); постројења за хемијску обраду воде и за прочишћавање 
отпадних вода, пумпне станице

9!�!��!	 5��#�������	������	��	������'�	���������	��	��1�����	�	������	
Ова категорија искључује:
- радове на ископавању канала, види 43.12.12

42.21.21 Грађевински радови на изградњи магистралних цјевовода
Ова поткатегорија укључује:
- грађевинске радове на изградњи надземних, подземних или подморских цјевовода за:
- нафту и гас
- воду, отпадне воде и кишницу
- остале течности

42.21.22 Грађевински радови на изградњи локалних цјевовода, укључујући помоћне радове
Ова поткатегорија укључује:
- грађевинске радове на изградњи локалних цјевовода, укључујући помоћне радове за:
- воду или канализацију
- топлу воду
- гас или пару
- остале течности

42.21.23 Грађевински радови на изградњи система за наводњавање (канала), станица за обраду воде и за 
прочишћавање отпадних вода и пумпних станица
Ова поткатегорија искључује:
- грађевинске радове на изградњи цјевовода, водовода и канализацијских водова, види 42.21.21 
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(магистрални цјевоводи) и 42.21.22 (локални цјевододи)

42.21.24 Радови на бушењу водоцрпилишта и ископавању септичких јама
Ова поткатегорија искључује:
- специјализоване грађевинске радове који обухваћају бушење или ископавање водоцрпилишта
- радове на постављању пумпа за водоцрпилишта и цјевоводног система за бушотине
- радове на ископавању септичких јама

9!�!! )����������������	�	��������������	������	��	���#�������	������	��	������'�	
�����������������$	�	������������������$	������
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42.22.11 Магистрални електроенергетски и комуникацијски водови

Ова поткатегорија укључује:
- магистралне високонапонске електроенергетске преносне водове (каблове)
- магистралне надземне или подморске телекомуникацијске преносне водове

42.22.12 Локални електроенергетски и комуникацијски водови
Ова поткатегорија укључује:
- локалне електроенергетске водове
- комуникацијске преносне водове(каблове)
- торњеве за пренос укључујући антене и трансформаторске станице за дистрибуцију унутар 
локалних граница

42.22.13 Електране
Ова поткатегорија укључује:
- постројења и опрему за производњу јаке струје, укључујући постројења и опрему за производњу 
нуклеарне енергије (или само: електране, укључујући нуклеарне електране)

9!�!!�!	 5��#�������	������	��	������'�	�����������������$	�	������������������$	������	
42.22.21 Грађевински радови на изградњи магистралних електроенергетских и комуникацијских водова

Ова поткатегорија укључује:
- грађевинске радове на изградњи, као и поправке, магистралних надземних електроенергетских 
водова, укључујући и за жељезнице
- грађевинске радове на изградњи магистралних подморских или подземних електроенергетских 
водова, укључујући поправке
- грађевинске радове на изградњи магистралних надземних телекомуникацијских водова, 
укључујући поправке
- грађевинске радове на изградњи магистралних подморских или подземних телекомуникацијских 
водова, укључујући поправке
Ова поткатегорија искључује:
- грађевинске радове на изградњи локалних водова, види 42.22.22
- радове на ископавању канала, види 43.12.12

42.22.22 Грађевински радови на изградњи локалних електроенергетских и комуникацијских водова
Ова поткатегорија укључује:
- грађевинске радове на изградњи, као и поправке, локалних надземних и подземних 
електроенергетских водова, укључујући помоћне радове као што су грађевински радови на 
изградњи трансформаторских станица и подстаница за дистрибуцију унутар локалних граница
- грађевинске радове на изградњи, као и поправке, локалних надземних и подземних 
комуникацијских пријеносних водова, укључујући помоћне радове као што су грађевински радови 
на изградњи торњева за пренос
- грађевинске радове на изградњи антена и трансформаторских станица за дистрибуцију унутар 
локалних граница
Ова поткатегорија искључује:
- грађевинске радове на изградњи магистралних, комуникацијских и електроенергетских водова, 
види 42.22.21
- радове на ископавању канала, види 43.12.12
- инсталацију водова за кабелску телевизију у зградама, види 43.21.10

42.22.23 Грађевински радови на изградњи електрана
Ова поткатегорија укључује:
- грађевинске радове на изградњи свих врста електрана
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42.91.10 Луке, пристаништа, бране, устави и сродне хидромеханичке грађевине
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Ова поткатегорија укључује:
- луке и лучке канале, молове, гатове, пристаништа и сличне грађевине те грађевине за регулисање 
промета на ријекама и каналима (или каналским пловним путевима)
- бране и сличне грађевине те насипе за морска, ријечна и остала обална подручја

9!�R��!	 5��#�������	������	��	������'�	����&	��������3��&	(����&	������	�	������$	
$������$���1��$	���#�����	

42.91.20 Грађевински радови на изградњи лука, пристаништа, брана, устава и сродних хидромеханичких 
грађевина
Ова поткатегорија укључује:
- грађевинске радове на изградњи лука и пристаништа, лука за наутички туризам (марина), гатова, 
докова и сличних лучких грађевина, укључујући поправке
- грађевинске радове на изградњи брана и насипа, укључујући поправке
- грађевинске радове на изградњи устава, брана за заштиту од поплава, запорница, сухих докова и 
врата сухих докова те осталих хидромеханичких грађевина, укључујући поправке
- радове на јаружању, уклањању стијена и муља и остале хидрограђевинске радове
- подводне радове (које обављају рониоци, "људи жабе" или се обављају осталим техникама) и 
различиите хидрауличне инжењерске радове
- остале хидрограђевинске радове и поправке, укључујући и поправке свега горе наведеног
Ова поткатегорија искључује:
- постављање подморских каблова, види 42.22.21
- грађевинске радове на изградњи електрана, види 42.22.23
- радове на забијању ступова (шипова), види 43.99.30

9!�RR .�����	���#�����	���������'�	�	���#�������	������	��	������'�	������$	���#�����	
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42.99.11 Грађевине за рударство и прерађивачку индустрију

Ова поткатегорија укључује:
- грађевине и опрему/уређаје за рударство, као што су рударске станице за утовар и истовар, 
осовине и торњеви за наматање, тунели и ходници, повезани с радом рудника
- грађевине и опрему/уређаје за производњу основних хемикалија, хемијских спојева, 
фармацеутских производа и осталих хемикалија
- грађевине за хемијска и слична индустријска постројења као што су високе пећи и коксне пећи
- специјализиране грађевине за прерађивачку индустрију, другдје неразврстане, нпр. љеваонице 
жељеза
Ова поткатегорија искључује:
- индустријске зграде које нису специјализиране за производњу одређених (посебних) производа, 
види 41.00.20

42.99.12 Грађевине за спорт и рекреацију на отвореном
Ова поткатегорија укључује:
- терене (површине) за спортове који се углавном одржавају на отвореном простору као што су 
ногомет, бејзбол, рагби, атлетика, аутомобилске или бициклистичке утрке и коњске утрке
- објекте за рекреацију, нпр. голф терени, објекти на плажама, планинарска склоништа, објекти и 
опрема у парковима и рекреацијским просторима на отвореном (рекреацијским центрима)
Ова поткатегорија искључује:
- објекте за спортове у затвореном простору и смјештај гледатеља, види 41.00.20

42.99.19 Остале грађевине нискоградње, д. н.
Ова поткатегорија укључује:
- земљишне парцеле укључујући уређен прилаз друму, прикључцима и/или слична припремна 
побољшања земљишта
- остале грађевине нискоградње, д. n.
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42.99.21 Грађевински радови на изградњи грађевина за рударство и прерађивачку индустрију

Ова поткатегорија укључује
- грађевинске радове на изградњи грађевина за рударство, укључујући и поправке, нпр. станица за 
утовар и истовар, осовина за наматање, љеваоница за жељезо, високих пећи и коксних пећи
- грађевински радови на изградњи хемијских и сличних индустријских постројења, укључујући 
поправке
- грађевинске радове на изградњи осталих грађевина за прерађивачку индустрију
Ова поткатегорија искључује:
- грађевинске радове на изградњи складишта и индустријских зграда, види 41.00.40
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42.99.22 Грађевински радови на изградњи стадиона и спортских терена за спортове на отвореном

Ова поткатегорија укључује:
- грађевинске радове на изградњи грађевина и терена (површина) за стадионе и остале терене за 
спортове који се одржавају на отвореном простору као што су ногомет, бејзбол, рагби, атлетика, 
аутомобилске и бициклистичке утрке и коњске утрке
- грађевинске радове на изградњи објеката за рекреацију, нпр. голф терена, објеката на плажама, 
планинарских склоништа, објеката и опреме у парковима и рекреацијским просторима на 
отвореном
Ова поткатегорија искључује:
- припремне радове на градилишту и земљане радове, види 43.12.1

42.99.29 Грађевински радови на изградњи осталих грађевина нискоградње, д. н.
Ова поткатегорија укључује:
- подјелу и побољшања земљишта (парцела), укључујући уређивање прилаза друму, довођење 
прикључака и/или слична припремна побољшања
- грађевинске радове на изградњи осталих грађевина нискоградње, д. н.ц

90	 
��������������	���#�������	������	
90��	 							*�����	��	����'�'�	���#�����	�	���������	������	��	�������3��	
90��� *�����	��	����'�'�	���#�����
90�����	 *�����	��	����'�'�	���#�����	
43.11.10 Радови на уклањању грађевина

Ова поткатегорија укључује:
- радове на разбијању и уклањању зграда и осталих грађевина
- радове на разбијању и уклањању улица, друмова и аутопутева
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43.12.11 Припремни радови на градилишту

Ова поткатегорија укључује:
- радове на припреми пољопривредних земљишта
- припрему терена за грађевинске радове укључујући уклањање стијена и минирање
- радове на припреми терена за руднике: земљане и друге радове на припреми минералних 
налазишта и градилишта, укључујући грађење (пробијање) тунела, сем за вађење нафте и гаса
- рашчишћавање градилишта, грмља и шикара
- стабилизацију тла
- водоравно бушење терена за пролаз водова или канализацијских цијеви
- радове на ископавању јарака за дренажне радове на градилишту
Ова поткатегорија искључује:
- услуге бушења повезане с вађањем нафте и земнога гаса, види 09.10.11
- бушење извора воде, види 42.21.24

43.12.12 Радови на ископавању и уклањању земље
Ова поткатегорија укључује:
- радове на ископавању јарака за водовод, канализацију, различите радове на друму итд.
- радове на ископавању уобичајених јама (за полагање темеља) за различите грађевине
- радове на одстрањивању загађеног површинског дијела тла
- радове на пренамјени (преинаци) земљишта
- разноврсне земљане радове, ископавања, прављења косина, уклањања земље за прављење насипа 
или усјека првенствено за градњу прометница (друмова, аутопутева, жељезничких пруга итд.)
- остале радове на ископавању и уклањању земље, д. н.

90��0 *�����	��	��������	(�3�'�	�	�������'�	������	��	����'�
90��0��	 *�����	��	��������	(�3�'�	�	�������'�	������	��	����'�	
43.13.10 Радови на покусном бушењу и сондирању терена за градњу

Ова поткатегорија укључује:
- радове на покусном бушењу, сондирању и вађењу узорака терена за грађевинске, геофизичке, 
геолошке или сличне намјене
Ова поткатегорија искључује:
- услуге бушења повезане с вађењем нафте и земнога гаса, види 09.10.11
- услуге покусног бушења и сондирања терена код обављања рударских дјелатности, види 09.90.1
- радове на бушењу водоцрпилишта 42.21.24
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43.21.10 Електроинсталацијски радови

Ова поткатегорија укључује:
- специјализиране инсталацијске радове на постављању основних електричних водова или опреме у 
зградама и осталим грађевинама
- електричне радове повезане с постављањем уређаја
- радове на постављању електричних водова и опреме за систем хитног снабдијевања електричном 
енергијом у случају нестанка струје
- инсталацијске радове на постављању противпожарних и протупровалних аларма на градилишту
- инсталацијске радове на постављању свих врста кућних антена, укључујући сателитске антене
- инсталацијске радове на постављању водова за кабелску телевизију у зградама
- електоринсталацијске радове на постављању телекомуникацијских водова
- електроинсталацијске радове на постављању остале електричне опреме у зградама, укључујући 
електричне колекторе сунчеве енергије и подно гријање
- инсталацијске радове на постављању бројила
- инсталацијске радове на постављању расвјетног и сигналног система на друмовима у ваздушним 
и поморским лукама
Ова поткатегорија искључује:
- инсталацијске радове на постављању електромотора, генератора и трансфораматора у 
електранама, види 33.20.50
- инсталацијске радове на постављању контролног и сигурносног система за жељезничке пруге, 
види 42.12.20
- инсталацијске радове на постављању опреме за гријање, види 43.22.12
- инсталацијске радове на постављању система противпожарних распршивача види 43.22.11
- радове на противпожарној изолацији, види 43.29.11
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43.22.11 Радови на постављању водоводних и канализацијских (одводних) инсталација
Ова поткатегорија укључује:
- инсталацијске радове на постављању главног система цијеви за топлу и хладну воду (тј. 
постављање водоводних инсталација), укључујући постављање противпжарних распршивача и 
распршивача воде на травњацима
- инсталацијске радове на постављању фиксне санитарне опреме
- пратеће радове на постављању водоводних инсталација
- инсталацијске радове на постављању противпожарних снабдјевача воде под притиском 
(укључујући хидранте с гуменим цријевом и отвором за избацивање воде)
- радове на постављању канализацијских инсталација (одвода)
Ова поткатегорија искључује:
- инсталацијске радове на постављању уређаја за гријање, укључујући и повезане радове на 
постављању цијеви, види 43.22.12

43.22.12 Радови на постављању инсталација за гријање, вентилацијске опреме и климатизацијских уређаја
Ова поткатегорија укључује:
- инсталацијске радове на постављању опреме за гријање (на струју, гас, нафту, укључујући 
неелектричне колекторе сунчеве енергије). Укључени су и радови на постављању цијеви, 
инсталацијских водова те повезани лимарски радови који се изводе као њихов саставни дио.
- радове на постављању и одржавању контролног система централног гријања
- постављање водова за повезивање с локалном топлинском станицом
- радове на одржавању кућних бојлера и пламеника, укључујући поправке
- радове на постављању опреме за вентилацију, хлађење или климатизацију ваздуха у становима, 
рачунарским центрима, канцеларијама и трговинама. Укључени су и радови на постављању цијеви 
и повезани лимарски радови који се изводе као њихов саставни дио.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге одржавања и поправака индустријских бојлера, види 33.11.1
- радове на постављању и одржавању индустријских уређаја за климатизацију ваздуха и опреме за 
хлађење, укључујући поправке, види 33.12.18, 33.20.29
- електроинсталацијске радове на постављању електричних колектора сунчеве енергије и подног 
гријања, види 43.21.10
- услуге чишћења димњака, види 81.22.13
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43.22.20 Радови на постављању гасних инсталација

Ова поткатегорија укључује:
- радове на постављању инсталација за снабдијевање различитим врстама гасова (на примјер 
кисиком у болницама) и прикључивању осталих гасних уређаја и опреме
Ова поткатегорија искључује:
- радове на постављању инсталација и опреме за гријање простора, види 43.22.12
- радове на постављању опреме за вентилацију и климатизацију ваздуха, види 43.22.12
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43.29.11 Изолацијски радови

Ова поткатегорија укључује:
- радове на постављању топлотне изолације спољашњих зидова изолацијским материјалима 
отпорним на временске услове
- радове на постављању топлотне изолације цијеви за топлу и хладну воду, бојлера и одводних 
цијеви
- радове на постављању звучне изолације
- радове на постављању противпожарне изолације
Ова поткатегорија искључује:
- акустичне радове, види 43.39.19
- радове на заштити од воде (хидроизолација), види 43.99.10

43.29.12 Радови на постављању ограда и решетки
Ова поткатегорија укључује:
- радове на постављану ограда, решетки и сличних предмета за ограђивање простора. Ограде могу 
бити од различитих врста материјала (жице, дрвета, жељеза, стакленог влакна) и могу се користити 
на различитим мјестима (дворишта, игралишта, стамбене зграде или индустријски простори)
- специјализиране радове на постављању (металних) степеница за излаз у случају пожара

43.29.19 Остали инсталацијски радови, д. н.
Ова поткатегорија укључује:
- специјализоване радове на постављању лифтова, помичних степеница и покретних стаза, 
укључујући поправак и одржавање
- инсталационе радове на постављању аутоматизованих врата и врата на сензоре
- инсталационе радове на постављању ролета и тенда
- инсталационе радове на постављању знакова (свијетлећих и осталих)
- инсталационе радове на постављању громобрана
- инсталационе радове, другдје неразврстане, који укључују добра која се не сматрају дијелом 
главне грађевине
- остале грађевинске радове, д. н.
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43.31.10 Фасадни и штукатурски радови

Ова поткатегорија укључује:
- грађевинске радове наношења унутрашњег и спољашњег малтера или украсне радове 
(штукатуре), укључујући облагање зидова дрвеним летвицама
- постављање сувих зидова, укључујући постављање зидних плоча, углавном од гипса
Ова поткатегорија искључује:
- радове на постављању звучне изолације, види 43.29.11
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43.32.10 Радови на уградњи столарије

Ова поткатегорија укључује:
- радове на уградњи оквира за врата и прозоре, врата (сем аутоматизованих врата и врата на 
сензоре), прозора, гриља (с помичним или фиксним ламелама), гаражних врата итд. од било које 
врсте материјала
- радове на појачавању спољашњих врата и уградњи заштитних сигурносних врата
- радове на уградњи противпожарних врата
- радове на уградњи унутрашњих степеница и уградбених ормара те радове на постављању готових 
кухињских блокова
- радове на постављању дрвених плоча на спољашње зидове ради заштите од кише и вјетра те 
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радове на облагању зидова и стропова дрвеним, пластичним или другим плочама
- радове на постављању помичних преграда и умјетних стропова на металне конструкције
- радове на изградњи веранда и стакленика за приватне куће
Ова поткатегорија искључује:
- радове на постављању ограда и решетки, види 43.29.12
- радове на постављању аутоматизованих и окретних врата, види 43.29.19
- радове на постављању металних декоративних елемената, види 43.39.11
- услуге састављања самостојећег намјештаја, види 95.24.10

90�00 *�����	��	������%�'�	�����$	�	�����$	�(����
90�00��	 *�����	��	������%�'�	�����$	�	�����$	���1���	
43.33.10 Радови на постављању подних и зидних плочица

Ова поткатегорија укључује:
- грађевинске радове на постављању зидних плочица од керамике, бетона или камена, подних 
плочица или камених плоча на унутрашње или спољашње зидове и друге дијелове зграда и осталих 
грађевина
- радове на украсном покривању спољашњих зидова зграда, керамичким материјалима, каменом, 
циглом итд.

90�00�!	 *�����	��	������%�'�	������$	�����$	�	�����$	�(����	�	������	
43.33.21 Радови на постављању подних и зидних облога од тераца, мрамора, гранита и шкриљевца

Ова поткатегорија укључује:
- грађевинске радове на постављању тераца који се лијева на лицу мјеста те радови на постављању 
унутрашњих плоча од мрамора, гранита или шкриљевца
Ова поткатегорија искључује:
- радове на постављању подних и зидних плочица, види 43.33.10

43.33.29 Радови на постављању осталих подних и зидних облога и тапета
Ова поткатегорија укључује:
- радове на постављању таписона, линолеума и осталих савитљивих подних облога. Укључени су и 
остали завршни радови који су с тиме повезани.
- радове на постављању дрвених подова те дрвених подних и зидних облога, укључујући паркете и 
остале дрвене подне облоге. Укључени су и остали завршни радови који су с тиме повезани као што 
су брушење, полирање, љепљење итд.
- радове на постављању тапета и осталих савитљивих зидних облога
- радове на уклањању тапета
Ова поткатегорија искључује:
- радове на постављању подних плочица од камена, бетона и керамике, види 43.33.10
- радове на постављању бетонских подова (осим бетонских плочица), види 43.99.40

90�09 ����'�	�	����������	������
90�09��	 ����'�	
43.34.10 Бојење

Ова поткатегорија укључује:
- унутрашње бојење у зградама (углавном украсно) и слични радови (премазивање, лакирање итд.)
- спољашње бојење на зградама (углавном за заштиту)
- радове на бојењу ограда, решетака, оквира за врата и прозоре на зградама итд.
- бојење на осталим грађевинама
- радове на укањању боја
Ова поткатегорија искључује:
- радове на бојењу ознака на површинама цеста, паркиралишта и сличних површина, види 42.11.20
- радове на заштити од воде (хидроизлоција), види 43.99.10

90�09�!	 
���������	������	
43.34.20 Стакларски радови

Ова поткатегорија укључује:
- радове на постављању стаклених облога, зидних огледала и осталих производа од стакла
- унутрашње радове као што су радови на постављању прозорских стакала
Ова поткатегорија искључује:
- радове на постављању готових прозора, види 43.32.10

90�0R .�����	����3��	���#�������	������
90�0R��	 .�����	����3��	���#�������	������	
43.39.11 Радови на постављању металних украсних елемената

Ова поткатегорија укључује:
- радове на постављању стандардних или по наруџби израђених металних елемената
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- радове на постављању жељезних или челичних украса те радови на постављању и изради осталих 
металних украса
- радове на постављању решеткастих оквира за радијаторе
Ова поткатегорија искључује:
- радове на постављању металних кровних плоча, види 43.91.19

43.39.19 Остали завршни грађевински радови, д. н.
Ова поткатегорија укључује:
- радове на постављању акустичних панела, плочица и других материја за унутрашње зидове и 
стропове
- услуге чишћења нових зграда након изградње
- завршне грађевинске радове, д. н.
Ова поткатегорија искључује:
- радове на постављању звучне изолације, види 43.29.11

90�R	 							.�����	���������������	���#�������	������	
90�R� *�����	��	�����3��
90�R���	 *�����	��	�����3��	
43.91.11 Радови на подизању кровних конструкција

Ова поткатегорија укључује:
- грађевинске радове на постављању кровних конструкција

43.91.19 Остали радови на кровишту
Ова поткатегорија укључује:
- грађевинске радове на покривању кровова са свим врстама покрова
- грађевинске радове на постављању жлијебова, одводних цијеви, лимова за постављање шиндре и 
остале металне радове на кровишту
Ова поткатегорија искључује:
- радове на бојењу кровова, види 43.34.10

90�RR .�����	���������������	���#�������	������
90�RR��	 *�����	��	$�������������	
43.99.10 Радови на хидроизолацији

Ова поткатегорија укључује:
- радове на хидроизолацији равних кровова и кровних тераса
- радове на хидроизолацији спољашњих површина грађевина и подземних дијелова грађевина
- радове на заштити од влаге
Ова поткатегорија искључује:
- изолацијске радове, види 43.29.11

90�RR�!	 *�����	��	������%�'�	�����	
43.99.20 Радови на постављању скела

Ова поткатегорија укључује:
- радове на монтажи и демонтажи скела и радних платформи, укључујући изнајмљивање скела и 
радних платформи
Ова поткатегорија искључује:
- услуге изнајмљивања скела и радних платформи, без монтаже и демонтаже, види 77.32.10

90�RR�0	 *�����	��	�������'�	�	��(���'�	���(���	
43.99.30 Радови на фундирању и забијању стубова

Ова поткатегорија искључује:
- радове на ископавању земље, види 43.12.12
- бетонирачке радове, види 43.99.40

90�RR�9	 *�����	��	(�������'�	
43.99.40 Радови на бетонирању

Ова поткатегорија укључује:
- радове на лијевању бетона у оплате и остале опште радове при употреби бетона (главни темељи, 
грубе подлоге, стубови, подови итд.)
- радове у вези с израдом оплата за лијевање бетона и арматура
- радове на учвршћивању темеља
- радове на костуру грађевина од армираног бетона који захтјевају специјално извођење или опрему 
због величине грађевине или употријебљеног поступка градње
- радове на изградњи сводова и костура грађевина од бетона
- специјализоване грађевинске радове на савијању и заваривању челичних шипки за појачавање 
бетонских површина грађевина
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Ова поткатегорија искључује:
- готове елементе од бетона за изградњу, види 23.61.12
- производњу готове бетонске смјесе, види 23.63.10
- грађевинске радове на поплочавању улица, аутопутева и јавних пјешачких површина, види 
42.11.20
- грађевинске радове на изградњи мостова и уздигнутих аутопутева, види 42.13.20
- грађевинске радове на изградњи тунела, види 42.13.20

90�RR�L	 *�����	��	�������	1���1��$	���������	
43.99.50 Радови на монтажи челичних елемената

Ова поткатегорија укључује:
- специјализоване грађевинске радове на монтажи челичних костура грађевина
- радове на монтажи готових челичних елемената за зграде и остале грађевине као што су мостови, 
надземне дизалице и торњеви за пренос електричне енергије 
- радове на монтажи помичних зидова
- заваривачке радове повезане с монтажом челичних елемената

90�RR�N	 7�������	������	
43.99.60 Зидарски радови

Ова поткатегорја укључује:
- радове као што су зидање циглом, постављање камених блокова, поплочавање каменом и остале 
зидарске радове
Ова поткатегорија искључује:
- радове на постављању подних и зидних облога, види 43.33
- бетонирачке радове, види 43.99.40

90�RR�O	 8�����	������%�'�	�	������'�	��������$	���#�����	
43.99.70 Услуге монтаже и подизања готових грађевина

Ова поткатегорија укључује:
- услуге монтаже и подизања готових грађевина
- услуге постављања свих врста уличних објеката (нпр. аутобуских надстрешница, клупа, 
штандова)
Ова поткатегорија искључује:
- услуге монтаже и подизања готових зграда, види 41.00.30, 41.00.40
- услуге монтаже готових челичних елемената, види 43.99.50

90�RR�R	 .�����	���������������	���#�������	������&	��	��	
43.99.90 Остали специјализовани грађевински радови, д. н.

Ова поткатегорија укључује:
- грађевинске радове на изградњи творничких димњака
- грађевинске радове на изградњи облога отпорних на високе температуре за индустријске пећи 
итд.
- грађевинске радове на изградњи спољашњих базена за пливање
- грађевинске радове на изградњи украсних камина
- услуге чишћења паром, пјешчаним млазом и остале специјализоване грађевинске радове на 
спољашњим дијеловима зграде
- услуге изнајмљивања кранова и остале грађевинске опреме с руковаоцем, које се не могу 
разврстати под поједине грађевинске услуге
- остале специјализоване грађевинске радове, д. н.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге изнајмљивања грађевинске опреме с руковаоцем за одређену грађевинску услугу, види према 
грађевинским услугама у подручју F

J	 8
<85)	B*5.=?4)	4;	=)<?�.	?	4;	�;<.E	�.�*;=;�	�.B.*4? 	
=.7?<;	?	�.B.b?�;<;	

9L	 8�����	��������	��	������	�	��	����	��������	��������	�	�����������E	��������	
�������$	������	�	���������	

9L��	 							8�����	��������	��������	��������	
9L��� 8�����	��������	������(�����	�	��������	��������	����	����������
9L�����	 8�����	��������	��	������	������(�����	�	��������	��������	����	����������	

Ова категорија укључује:
- услуге трговине на велико новим и кориштеним аутомобилима и моторним возилима лаке 
категорије, сем уз наплату или по уговору

45.11.11 Услуге трговине на велико путничким моторним возилима
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45.11.12 Услуге трговине на велико специјализованим путничким моторним возилима као што су возила 

хитне медицинске помоћи, мини аутобуси итд. те теренска возила као што су џипови (носивости ≤ 
3.5 тоне)

9L����!	 8�����	���������������	��������	��	����	������(�����	�	��������	��������	����	
����������	

45.11.21 Услуге специјализоване трговине на мало новим путничким моторним возилима
45.11.22 Услуге специјализоване трговине на мало кориштеним путничким моторним возилима
45.11.23 Услуге специјализоване трговине на мало новим специјализованим путничким моторним возилима 

као што су возила хитне медицинске помоћи, мини аутобуси итд. те теренска возила као што су 
џипови (носивости ≤ 3.5 тоне)

45.11.24 Услуге специјализоване трговине на мало кориштеним специјализованим путничким моторним 
возилима као што су возила хитне медицинске помоћи, мини аутобуси итд. те теренска возила као 
што су џипови (носивости ≤ 3.5 тоне)

9L����0	 .�����	������	��������	��	����	��1���	������(�����	�	��������	��������	����	����������	
45.11.31 Услуге интернетске трговине на мало аутомобилима и моторним возилима лаке категорије
45.11.39 Остале услуге трговине на мало аутомобилима и моторним возилима лаке категорије, д. н.
9L����9	 8�����	��������	��	������	��	�������	���	��	������	�������	��������	��������	�	

��������	��������	����	����������	
45.11.41 Услуге интернетске трговине уз накнаду или на основи уговора моторним возилима и моторним 

возилима лаке категорије
45.11.49 Остале услуге трговине уз накнаду или на основи уговора моторним возилима и моторним 

возилима лаке категорије
9L��R 8�����	��������	�������	��������	��������
9L��R��	 8�����	��������	��	������	�������	��������	��������	

Ова категорија укључује:
- услуге трговине на велико новим и кориштеним камионима, аутобусима и осталим моторним 
возилима тешке категорије, укључујући возила за кампирање, сем уз наплату или по уговору

45.19.11 Услуге трговине на велико камионима, приколицама, полуприколицама и аутобусима
45.19.12 Услуге трговине на велико камп-возилима као што су каравани и кампкућице
9L��R�!	 8�����	���������������	��������	��	����	�������	��������	��������	
45.19.21 Услуге специјализоване трговине на мало камионима, приколицама, полуприколицама и 

аутобусима
45.19.22 Услуге специјализоване трговине на мало камп возилима као што су каравани и кампкућице
9L��R�0	 .�����	������	��������	��	����	�������	��������	��������	
45.19.31 Интернетске услуге трговине на мало осталим моторним возилима
45.19.39 Остале услуге трговине на мало моторним возилима, д. н.
9L��R�9	 8�����	��������	��	������	��	�������	���	��	������	�������	�������	��������	��������	
45.19.41 Остале интернетске услуге трговине уз накнаду или на основи уговора осталим моторним возилима
45.19.49 Остале услуге трговине уз накнаду или на основи уговора осталим моторним возилима
9L�!	 							8�����	�������'�	�	��������	�������$	������	
9L�!" 8�����	�������'�	�	��������	�������$	������
9L�!"��	 8�����	�������'�	�	��������	�������$	������	�	�������$	������	����	����������	
45.20.11 Услуге редовног одржавања и поправка (сем поправка електричног система, аутогума и каросерије) 

моторних возила и моторних возила лаке категорије
45.20.12 Услуге поправка електричног система моторних возила и моторних возила лаке категорије
45.20.13 Услуге поправка аутогума, укључујући подешавање и балансирање моторних возила и моторних 

возила лаке категорије
45.20.14 Услуге поправка каросерије и сличне услуге (поправци врата, брава, прозора, поновног бојања, 

поправци карамболираних возила) за моторна возила и моторна возила лаке категорије
9L�!"�!	 8�����	�������'�	�	��������	������$	�������$	������	
45.20.21 Услуге редовног одржавања и поправка (сем поправка електричног система и каросерије) осталих 

моторних возила
45.20.22 Услуге поправка електричног система осталих моторних возила
45.20.23 Услуге поправка каросерије и сличне услуге (поправци врата, брава, прозора, поновног бојења, 

поправци карамболираних возила) осталих моторних возила
9L�!"�0	 8�����	���'�	������(���&	������'�	�	���1��	������	
45.20.30 Услуге прања аутомобила, полирања и сличне услуге
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D���� 4����
9L�0	 							8�����	��������	����������	�	���(����	��	�������	������	
9L�0� 8�����	��������	��	������	����������	�	���(����	��	�������	������
9L�0���	 8�����	��������	��	������	����������	�	���(����	��	�������	������	

Ова категорија укључује:
- услуге трговине на велико дијеловима и прибором за моторна возила, осим уз наплату или по 
уговору

45.31.11 Услуге трговине на велико гумама и унутрашњим гумама за аутогуме
45.31.12 Услуге трговине на велико осталим дијеловима и прибором за моторна возила
9L�0��!	 8�����	��������	��	������	��	�������	���	��	������	�������	����������	�	���(����	��	

�������	������	
45.31.20 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора дијеловима и прибором за моторна 

возила
9L�0! 8�����	��������	��	����	����������	�	���(����	��	�������	������
9L�0!��	 8�����	���������������	��������	��	����	����������	�	���(����	��	�������	������	
45.32.11 Услуге специјализоване трговине на мало аутогумама
45.32.12 Услуге специјализоване трговине на мало дијеловима и прибором осталих моторних возила
9L�0!�!	 .�����	������	��������	��	����	����������	�	���(����	��	�������	������	
45.32.21 Интернетске услуге трговине на мало дијеловима и прибором за моторна возила
45.32.22 Услуге трговине на мало поштом дијеловима и прибором за моторна возила
45.32.29 Остале услуге трговине на мало дијеловима и прибором за моторна возила

Ова поткатегорија укључује:
- услуге трговине на мало дијеловима и прибором за моторна возила у:
- неспецијализованим трговинама
- штандовима и тржницама
- осталим мјестима, д.н.

9L�9	 							8�����	��������	�����������&	����������	�	���(����	��	���������	��	�������'�	�		 							
	 							��������	���������	
9L�9" 8�����	��������	�����������&	����������	�	���(����	��	���������	��	�������'�	�	

��������	���������
Овај разред такође укључује:
- услуге трговине, одржавања и поправка мопеда те њиховим дијеловима и прибором
Овај разред искључује:
- трговину, одржавање и поправак бицикала те њиховим дијеловима и прибором

9L�9"��	 8�����	��������	��	������	�����������	��	'�$����	����������	�	���(����	
45.40.10 Услуге трговине на велико мотоциклима те њиховим дијеловима и прибором
9L�9"�!	 8�����	���������������	��������	��	����	�����������	��	'�$����	����������	�	���(����	
45.40.20 Услуге специјализоване трговине на мало мотоциклима те њиховим дијеловима и прибором
9L�9"�0	 .�����	������	��������	��	����	�����������	��	'�$����	����������	�	���(����	
45.40.30 Остале услуге трговине на мало мотоциклима те њиховим дијеловима и прибором
9L�9"�9	 8�����	��������	��	������	��	�������	���	��	������	�������	�����������	��	'�$����	

����������	�	���(����	
45.40.40 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора мотоциклима те њиховим дијеловима 

и прибором
9L�9"�L	 8�����	�������'�	�	��������	����������	
45.40.50 Услуге одржавања и поправка мотоцикала
9N	 8�����	��������	��	������&	�\�	��������	��������	��������	�	�����������	
9N��	 							8�����	��������	��	������	��	�������	���	��	������	�������	
9N��� 8�����	���������'�	�	��������	��%�����������	����������&	�����	������'���&	

����������	����������	�	���������������
9N�����	 8�����	��������	��	������	��	�������	���	��	������	�������	��%�����������	����������&	

�����	������'���&	����������	����������	�	���������������	
46.11.11 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора живим животињама
46.11.12 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора цвијећем и садницама
46.11.19 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора пољопривредним сировинама, 

текстилним сировинама и полупроизводима
9N��! 8�����	���������'�	�	��������	��������&	������&	��������	�	�������������	$�����������
9N��!��	 8�����	��������	��	������	��	�������	���	��	������	�������	�������&	������&	��������	�	

�������������	$�����������	
46.12.11 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора крутим, течним и гасовитим горивима 

и сличним производима
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D���� 4����
46.12.12 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора рудама метала те металима у 

изворном облику
46.12.13 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора индустријским хемикалијама, 

гнојивима и агро-хемијским производима
9N��0 8�����	���������'�	�	��������	�������	���#��	�	���#��������	�����������
9N��0��	 8�����	��������	��	������	��	�������	���	��	������	�������	�������	���#��	�	

���#��������	������������	
46.13.11 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора дрвеном грађом
46.13.12 Услуге продаје уз накнаду или на основи уговора грађевинским материјалом
9N��9 8�����	���������'�	�	��������	��3�����&	�������������	�������&	(��������	�	

�����$��������
9N��9��	 8�����	��������	��	������	��	�������	���	��	������	�������	��3�����&	�������������	

�������&	(��������	�	�����$��������	
46.14.11 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора рачунарима, софтвером, 

електроничком и телекомуникацијском опремом те осталом канцеларијском опремом
46.14.12 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора бродовима, ваздухопловима и 

осталом транспортном опремом, д. н.
46.14.19 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора осталим машинама и индустријском 

опремом, д. н.
9N��L 8�����	���������'�	�	��������	�����3�����&	�����������	��	����������	�	��%�����	��(��
9N��L��	 8�����	��������	��	������	��	�������	���	��	������	�������	�����3�����&	�����������	��	

����������	�	��%�����	��(��	
46.15.11 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора намјештајем
46.15.12 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора радио и TV уређајима те видео 

опремом
46.15.13 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора жељезном робом и ручним алатом
46.15.19 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора прибором за јело и производима за 

домаћинство, д. н.
9N��N 8�����	���������'�	�	��������	���������&	������&	������&	�(���	�	������	�����������
9N��N��	 8�����	��������	��	������	��	�������	���	��	������	�������	���������&	������&	������&	

�(���	�	������	�����������	
46.16.11 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора текстилом

Ова поткатегорија укључује услуге трговине уз накнаду или на основи уговора:
- влакнима и тканинама
- постељином, завјесама и сличним кућанским производима од текстила

46.16.12 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора теписима, крзном и обућом
46.16.13 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора кожним производима и путним 

прибором
9N��O 8�����	���������'�	�	��������	$�����&	�����	�	�������
9N��O��	 8�����	��������	��	������	��	�������	���	��	������	�������	$�����&	����	�	�������	
46.17.11 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора храном
46.17.12 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора пићем
46.17.13 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора дуванским производима
9N��Q 8�����	���������'�	�	��������	����������������	��	������	����#���	���������
9N��Q��	 8�����	��������	��	������	��	�������	���	��	������	�������	�������	�����������	

�����������	
46.18.11 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора фармацеутским и медицинским 

производима, тоалетним производима и производима за чишћење
46.18.12 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора играчкама, спортском опремом, 

бициклима, књигама, новинама, часописима, прибором за писање, музичким инструментима, 
сатовима и накитом те фотографском и оптичком опремом

46.18.19 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора осталим специјалним производима, 
д. н.
Ова поткатегорија укључује услуге трговине уз наплату или по уговору:
- папиром и картоном
- сировим дрветом
- отпадом и старим жељезом те материјалом за употребу
- посебне врсте производа д.н.
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D���� 4����
9N��R ���������'�	�	��������	�����������	�����������
9N��R��	 8�����	��������	��	������	��	�������	���	��	������	�������	�����1����	�����������	
46.19.10 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора различитим производима
9N�!	 							8�����	��������	��	������	��%�����������	����������	�	�����	������'���	
9N�!� 8�����	��������	��	������	����������&	�������	�������&	�����'��	�	$�����	��	������'�
9N�!���	 8�����	��������	��	������	����������&	�����'��	�	$�����	��	������'�	
46.21.11 Услуге трговине на велико житарицама
46.21.12 Услуге трговине на велико сјемењем (сем сјемења уљарица)
46.21.13 Услуге трговине на велико сјемењем уљарица и плодовима
46.21.14 Услуге трговине на велико храном за животиње
46.21.19 Услуге трговине на велико осталим пољопривредним сировинама, д. н.
9N�!��!	 8�����	��������	��	������	�������	�������	
46.21.20 Услуге трговине на велико сировим дуваном
9N�!! 8�����	��������	��	������	�������	�	���������
9N�!!��	 8�����	��������	��	������	�������	�	���������	
46.22.10 Услуге трговине на велико цвијећем и садницама
9N�!0 8�����	��������	��	������	�����	������'���
9N�!0��	 8�����	��������	��	������	�����	������'���	
46.23.10 Услуге трговине на велико живим животињама

Ова поткатегорија такође укључује:
- услуге трговине на велико кућним љубимцима

9N�!9 8�����	��������	��	������	�������	�	3���%����	������
9N�!9��	 8�����	��������	��	������	�������	�	3���%����	������	
46.24.10 Услуге трговине на велико сировим и штављеним кожама
9N�0	 							8�����	��������	��	������	$�����&	�����	�	���������	�����������	
9N�0� 8�����	��������	��	������	����	�	������
9N�0���	 8�����	��������	��	������	����	�	������	
46.31.11 Услуге трговине на велико свјежим воћем и поврћем
46.31.12 Услуге трговине на велико прерађеним воћем и поврћем
9N�0! 8�����	��������	��	������	�����	�	������	�����������
9N�0!��	 8�����	��������	��	������	�����	�	������	�����������	
46.32.11 Услуге трговине на велико месом (укључујући живину)
46.32.12 Услуге трговине на велико месним производима (укључујући производе од живине)
9N�00 8�����	��������	��	������	��������&	�����1���	�����������&	������&	��������	�%���	�	

�������
9N�00��	 8�����	��������	��	������	��������&	�����1���	�����������&	������&	��������	�%���	�	

�������	
46.33.11 Услуге трговине на велико млијечним производима
46.33.12 Услуге трговине на велико јајима
46.33.13 Услуге трговине на велико јестивим уљима и мастима
9N�09 8�����	��������	��	������	�����
9N�09��	 8�����	��������	��	������	�����	
46.34.11 Услуге трговине на велико воћним соковима, минералном водом, безалкохолним и осталим 

безалкохолним пићима
46.34.12 Услуге трговине на велико алкохолним пићима
9N�0L 8�����	��������	��	������	���������	�����������
9N�0L��	 8�����	��������	��	������	���������	�����������	
46.35.10 Услуге трговине на велико дуванским производима
9N�0N 8�����	��������	��	������	3�����&	1��������	�	������3���
9N�0N��	 8�����	��������	��	������	3�����&	1��������	�	������3���	
46.36.11 Услуге трговине на велико шећером
46.36.12 Услуге трговине на велико пекарским производима
46.36.13 Услуге трговине на велико чоколадом и слаткишима
9N�0O 8�����	��������	��	������	�����&	1����&	������	�	��1�����
9N�0O��	 8�����	��������	��	������	�����&	1����&	������	�	��1�����	
46.37.10 Услуге трговине на велико кафом, чајем, какаом и зачинима
9N�0Q 8�����	��������	��	������	�������	$�����	��%�1����	��(�&	%������	�	����3��
9N�0Q��	 8�����	��������	��	������	��(��&	%��������	�	����3����	
46.38.10 Услуге трговине на велико рибом, љускарима и мекушцима
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9N�0Q�!	 8�����	��������	��	������	�������	$�����	
46.38.21 Услуге трговине на велико хомогенизираном и дијететском храном
46.38.29 Услуге трговине на велико осталом храном, д. н.
9N�0R 8�����	�����������������	��������	��	������	$�����&	�����	�	���������	�����������
9N�0R��	 8�����	�����������������	��������	��	������	$�����&	�����	�	�������	
46.39.11 Услуге неспецијализоване трговине на велико замрзнутом храном
46.39.12 Услуге неспецијализоване трговине на велико незамрзнутом храном, пићима и дуваном
9N�9	 							8�����	��������	��	������	�����������	��	����������	
9N�9� 8�����	��������	��	������	���������
9N�9���	 8�����	��������	��	������	���������	
46.41.11 Услуге трговине на велико влакнима
46.41.12 Услуге трговине на велико тканинама
46.41.13 Услуге трговине на велико постељином, завјесама и различитим кућанским производима од 

текстила
46.41.14 Услуге трговине на велико галантеријом
9N�9! 8�����	��������	��	������	������	�	�(���
9N�9!��	 8�����	��������	��	������	������	�	�(���	
46.42.11 Услуге трговине на велико одјећом
46.42.12 Услуге трговине на велико обућом
9N�90 8�����	��������	��	������	�������1���	���������	��	����������
9N�90��	 8�����	��������	��	������	�������1���	���������	��	����������	
46.43.11 Услуге трговине на велико електричним апаратима за домаћинство, сем радио и TV уређајима те 

фотографским производима
46.43.12 Услуге трговине на велико радио и TV уређајима, DVD уређајима

Ова поткатегорија такођер укључује:
- услуге трговине на велико радио уређајима за аутомобиле и TV уређајима

46.43.13 Услуге трговине на велико плочама, аудио и видео тракама, CD-има и DVD-има (сем празних 
трака)

46.43.14 Услуге трговине на велико фотографским и оптичким производима
9N�99 8�����	��������	��	������	����������&	�����������	��	������	�	����������	��	1�3�'�
9N�99��	 8�����	��������	��	������	����������&	�����������	��	������	�	����������	��	1�3�'�	
46.44.11 Услуге трговине на велико порцуланом, стаклом и лончарским производима
46.44.12 Услуге трговине на велико производима за чишћење
9N�9L 8�����	��������	��	������	���������	�	����������
9N�9L��	 8�����	��������	��	������	���������	�	����������	
46.45.10 Услуге трговине на велико парфемима и козметиком

Ова поткатегорија укључује:
- услуге трговине на велико парфемима, козметиком и сапуним

9N�9N 8�����	��������	��	������	�������������	�����������
9N�9N��	 8�����	��������	��	������	�������������	�����������&	$����3���	�	�����������	

�������������	�	���#�����	
46.46.11 Услуге трговине на велико фармацеутским производима и фармацеутским приправцима
46.46.12 Услуге трговине на велико хируршким, медицинским, ортопедским инструментима и уређајима
9N�9O 8�����	��������	��	������	�����3�����&	��������	�	�������	��	��������
9N�9O��	 8�����	��������	��	������	�����3�����&	��������	�	�������	��	��������	
46.47.11 Услуге трговине на велико намјештајем за домаћинство
46.47.12 Услуге трговине на велико опремом за расвјету
46.47.13 Услуге трговине на велико саговима
9N�9Q 8�����	��������	��	������	��������	�	�������
9N�9Q��	 8�����	��������	��	������	��������	�	�������	
46.48.10 Услуге трговине на велико сатовима и накитом
9N�9R 8�����	��������	��	������	�������	�����������	��	����������
9N�9R��	 8�����	��������	��	������	���(����	��	����&	��%�����	�����������	��	����������&	

��������&	����������&	(�1�������	�	�������	�����������	��	����������	
46.49.11 Услуге трговине на велико прибором за јело и жељезним производима за домаћинство
46.49.12 Услуге трговине на велико плутаним, плетарским, бачварским и дрвеним производима
46.49.19 Услуге трговине на велико кућанским производима и опремом, д. н.
9N�9R�!	 8�����	��������	��	������	�������&	��������&	�'�����&	1���������	�	���(����	��	����'�	
46.49.21 Услуге трговине на велико књигама
46.49.22 Услуге трговине на велико часописима и новинама

228



КЛАСИФИКАЦИЈА ПРОИЗВОДА ПО ДЈЕЛАТНОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ - КППД БиХ 2010 

229

D���� 4����
46.49.23 Услуге трговине на велико прибором за писање
9N�9R�0	 8�����	��������	��	������	�������	�����3���	��(��	
46.49.31 Услуге трговине на велико музичким инструментима
46.49.32 Услуге трговине на велико играма и играчкама
46.49.33 Услуге трговине на велико спортском опремом (укључујући бицикле)
46.49.34 Услуге трговине на велико кожним производима и путном опремом
46.49.35 Услуге трговине на велико поштанским маркама и кованицама
46.49.36 Услуге трговине на велико сувенирима и умјетнинама
46.49.39 Услуге трговине на велико различитом потрошном робом, д. н.
9N�L	 							8�����	��������	��	������	�������������M���������������	�������	
9N�L� 8�����	��������	��	������	��1�������&	����������	�������	�	���������
9N�L���	 8�����	��������	��	������	��1�������&	����������	�������	�	���������	
46.51.10 Услуге трговине на велико рачунарима, периферном опремом и софтвером
9N�L! 8�����	��������	��	������	���������1���	�	�������������������	����������	�	�������
9N�L!��	 8�����	��������	��	������	���������1���	�	�������������������	����������	�	�������	
46.52.11 Услуге трговине на велико телекомуникацијском опремом и дијеловима
46.52.12 Услуге трговине на велико електроничком опремом и дијеловима
46.52.13 Услуге трговине на велико празним аудио и видео тракама, дискетама, магнетним и оптичким 

дисковима, CD-има и DVD-има
9N�N	 							8�����	��������	��	������	�������	��3�����&	�������	�	���(����	
9N�N� 8�����	��������	��	������	��%�����������	��3�����&	�������	�	���(����
9N�N���	 8�����	��������	��	������	��%�����������	��3�����&	�������	�	���(����	
46.61.11 Услуге трговине на велико пољопривредним и шумарским машинама, опремом и прибором, 

укључујући тракторе
46.61.12 Услуге трговине на велико вртларским машинама, опремом и прибором
9N�N! 8�����	��������	��	������	�������	��3�����
9N�N!��	 8�����	��������	��	������	�������	��3�����	
46.62.11 Услуге трговине на велико алатним машинама за обраду дрва
46.62.12 Услуге трговине на велико алатним машинама за обраду метала
46.62.19 Услуге трговине на велико осталим алатним машинама за обраду осталих материјала
9N�N0 8�����	��������	��	������	��3�����	��	���������	�	���#����������
9N�N0��	 8�����	��������	��	������	��3�����	��	���������	�	���#����������	
46.63.10 Услуге трговине на велико машинама за рударство и грађевинарство
9N�N9 8�����	��������	��	������	��3�����	��	���������	����������	��	��3�����	��	3���'�	�	

�����'�
9N�N9��	 8�����	��������	��	������	��3�����	��	���������	����������	��	��3�����	��	3���'�	�	

�����'�	
46.64.10 Услуге трговине на велико машинама за текстилну индустрију те машинама за шивање и плетење
9N�NL 8�����	��������	��	������	��������������	�����3�����
9N�NL��	 8�����	��������	��	������	��������������	�����3�����	
46.65.10 Услуге трговине на велико канцеларијским намјештајем
9N�NN 8�����	��������	��	������	�������	��������������	��3�����	�	�������
9N�NN��	 8�����	��������	��	������	�������	��������������	��3�����	�	�������	
46.66.10 Услуге трговине на велико осталим канцеларијским машинама и опремом
9N�NR 8�����	��������	��	������	�������	��3�����	�	�������
9N�NR��	 8�����	��������	��	������	�������	��3�����	�	�������	
46.69.11 Услуге трговине на велико транспортном опремом, сeм моторним возилима, мотоциклима и 

бициклима
46.69.12 Услуге трговине на велико машинама и опремом
46.69.13 Услуге трговине на велико опремом за подизање и руковање
46.69.14 Услуге трговине на велико машинама за прераду хране, пића и дувана
46.69.15 Услуге трговине на велико професионалним електричним машинама, апаратима и материјалима
46.69.16 Услуге трговине на велико оружјем и муницијом
46.69.19 Услуге трговине на велико осталим машинама и опремом за остале опште и специјалне потребе
9N�O	 							.�����	������	���������������	��������	��	������	
9N�O� 8�����	��������	��	������	������&	��1���	�	���������	��������	�	�������	�����������
9N�O���	 8�����	��������	��	������	������&	��1���	�	���������	��������	�	�������	�����������	
46.71.11 Услуге трговине на велико крутим горивима
46.71.12 Услуге трговине на велико моторним горивима укључујући керозин
46.71.13 Услуге трговине на велико осталим течним и гасовитим горивима те сродним производима
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D���� 4����
9N�O! 8�����	��������	��	������	��������	�	��������	������
9N�O!��	 8�����	��������	��	������	��������	�	��������	������	
46.72.11 Услуге трговине на велико жељезним рудама
46.72.12 Услуге трговине на велико нежељезним рудама
46.72.13 Услуге трговине на велико жељезним и челичним металима у примарним облицима
46.72.14 Услуге трговине на велико нежељезним металима у примарним облицима
9N�O0 8�����	��������	��	������	�������&	���#��������	�����������	�	����������	�������
9N�O0��	 8�����	��������	��	������	�������&	���#��������	�����������	�	����������	�������	
46.73.11 Услуге трговине на велико грубо обрађеним дрветом
46.73.12 Услуге трговине на велико производима примарне прераде дрвета
46.73.13 Услуге трговине на велико санитарном опремом
46.73.14 Услуге трговине на велико бојама и лаковима
46.73.15 Услуге трговине на велико равним стаклом
46.73.16 Услуге трговине на велико грађевинским материјалом
46.73.17 Услуге трговине на велико зидним тапетама
46.73.18 Услуге трговине на велико подним облогама (сeм сагова)
9N�O9 8�����	��������	��	������	��������	��(��&	��������������	�����������&	���#�����	�	

�������	��	�������	�	�����'�
9N�O9��	 8�����	��������	��	������	��������	��(��&	��������������	�����������&	���#�����	�	

�������	��	�������	�	�����'�	
46.74.11 Услуге трговине на велико жељезном робом
46.74.12 Услуге трговине на велико инсталацијским материјалом и опремом за водовод и гријање
46.74.13 Услуге трговине на велико алатом
9N�OL 8�����	��������	��	������	$��������	�����������
9N�OL��	 8�����	��������	��	������	$��������	�����������	
46.75.11 Услуге трговине на велико гнојивима и агро-хемијским производима
46.75.12 Услуге трговине на велико индустријским хемикалијама
9N�ON 8�����	��������	��	������	�������	���������������
9N�ON��	 8�����	��������	��	������	�������	��#�������	�����������	
46.76.11 Услуге трговине на велико папиром и картоном
46.76.12 Услуге трговине на велико текстилним влакнима
46.76.13 Услуге трговине на велико пластиком и гумом у примарним облицима
46.76.19 Услуге трговине на велико међуфазним производима, осталим од пољопривредних, д. н.
9N�OO 8�����	��������	��	������	��������	�	��������
9N�OO��	 8�����	��������	��	������	��������	�	��������	
46.77.10 Услуге трговине на велико остацима и отпацима
9N�R	 							4����������������	������	��������	��	������	
9N�R" 4����������������	������	��������	��	������
9N�R"��	 4����������������	������	��������	��	������	
46.90.10 Неспецијализоване услуге трговине на велико
9O	 8�����	��������	��	����&	����	��������	��������	��������	�	�����������	
9O�"	 							8�����	��������	��	����&	����	��������	��������	��������	�	�����������	
9O�"" 8�����	��������	��	����&	����	��������	��������	��������	�	�����������
9O�""��	 8�����	��������	��	����	����&	������&	�����&	��(���&	���������	�	�����1���	

�����������	��	������	
47.00.11 Услуге трговине на мало свјежим воћем и поврћем
47.00.12 Услуге трговине на мало прерађеним воћем и поврћем
47.00.13 Услуге трговине на мало месом
47.00.14 Услуге трговине на мало месним производима
47.00.15 Услуге трговине на мало рибом, љускарима и мекушцима
47.00.16 Услуге трговине на мало пекарским производима
47.00.17 Услуге трговине на мало слаткишима
47.00.18 Услуге трговине на мало млијечним производима
47.00.19 Услуге трговине на мало јајима
9O�""�!	 8�����	��������	��	����	�������	$�����&	�����	�	���������	�����������	
47.00.21 Услуге трговине на мало кафом, чајем, какаом и зачинима
47.00.22 Услуге трговине на мало јестивим уљима и мастима
47.00.23 Услуге трговине на мало хомогенизираном и дијететском храном
47.00.24 Услуге трговине на мало осталим прехрамбеним производима, д. н.
47.00.25 Услуге трговине на мало алкохолним пићима

230



КЛАСИФИКАЦИЈА ПРОИЗВОДА ПО ДЈЕЛАТНОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ - КППД БиХ 2010 

231

D���� 4����
47.00.26 Услуге трговине на мало осталим пићима
47.00.27 Услуге трговине на мало дуванским производима
9O�""�0	 8�����	��������	��	����	��������������	�	���������������	�������	
47.00.31 Услуге трговине на мало рачунарима, периферном и програмском опремом (софтвером)

Ова поткатегорија искључује:
- трговина на мало празним дисковима и касетама, види 47.00.64

47.00.32 Услуге трговине на мало телекомуникацијском опремом
47.00.33 Услуге трговине на мало аудио и видео опремом
9O�""�9	 8�����	��������	��	����	���#��������	�����������	�	��������	��(��	
47.00.41 Услуге трговине на мало металном робом
47.00.42 Услуге трговине на мало бојама и лаковима
47.00.43 Услуге трговине на мало равним стаклом
47.00.44 Услуге трговине на мало вртларским машинама
47.00.45 Услуге трговине на мало водоинсталатерском опремом и опремом за гријање
47.00.46 Услуге трговине на мало санитарном опремом
47.00.47 Услуге трговине на мало алатима
47.00.49 Услуге трговине на мало грађевинским материјалом, д. н.
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47.00.51 Услуге трговине на мало текстилом

Ова поткатегорија укључује у специјализованим продавницама услуге трговине на мало:
- тканина
- влакана за плетење
- основне материјале за израду сагова
- постељине, столњака, ручника и различитих кућанских производа од текстила
- игле за шивање, игле за плетење и слични производи

47.00.52 Услуге трговине на мало завјесама
47.00.53 Услуге трговине на мало зидним тапетама, подним облогама и саговима
47.00.54 Услуге трговине на мало електричним кућанским апаратима
47.00.55 Услуге трговине на мало намјештајем
47.00.56 Услуге трговине на мало опремом за расвјету
47.00.57 Услуге трговине на мало производима од дрвета, плута и трске
47.00.58 Услуге трговине на мало музичким инструментима и партитуре
47.00.59 Услуге трговине на мало грнчаријом, стакленим производима, порцуланом, лонцима, прибором за 

јело, неелектричним апаратима, производима и опремом, д. н.
Ова поткатегорија укључује:
- услуге трговине на мало грнчаријом, стакленим производима, порцуланом, лонцима и прибором 
за јело
- услуге трговине на мало сигурносним системима као што су справе за закључавање, сефови и 
касе, без услуга монтаже и одржавања
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47.00.61 Услуге трговине на мало књигама
47.00.62 Услуге трговине на мало новинама и часописима
47.00.63 Услуге трговине на мало прибором за писање
47.00.64 Услуге трговине на мало музичким и видео снимкама

Ова поткатегорија такође укључује:
- услуге трговине на мало празним дисковима и тракама

47.00.65 Услуге трговине на мало спортском опремом
47.00.66 Услуге трговине на мало опремом за кампирање
47.00.67 Услуге трговине на мало играма и играчкама
47.00.68 Услуге трговине на мало поштанским маркама и кованицама
47.00.69 Услуге трговине на мало сувенирима и умјетнинама

Ова поткатегорија искључује:
- услуге трговина на мало антиквитетима, види 47.00.91
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47.00.71 Услуге трговине на мало одјећом
47.00.72 Услуге трговине на мало обућом
47.00.73 Услуге трговине на мало кожним производима и путном опремом
47.00.74 Услуге трговине на мало фармацеутским производима
47.00.75 Услуге трговине на мало медицинским и ортопедским производима
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47.00.76 Услуге трговине на мало козметичким и тоалетним производима
47.00.77 Услуге трговине на мало цвијећем, садницама и сјемењем
47.00.78 Услуге трговине на мало гнојивима и агро-хемијским производима
47.00.79 Услуге трговине на мало кућним љубимцима и храном за кућне љубимце
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47.00.81 Услуге трговине на мало горивом за аутомобиле
47.00.82 Услуге трговине на мало сатовима и накитом
47.00.83 Услуге трговине на мало фотографском, оптичком и прецизном опремом, услуге оптичара
47.00.84 Услуге трговине на мало производима за чишћење
47.00.85 Услуге трговине на мало лож уљем, боцама за гас, угљем и дрветом
47.00.86 Услуге трговине на мало осталим непрехрамбеним производима, д. н.
47.00.87 Услуге трговине на мало пољопривредним сировинама, д. н.

Ова поткатегорија укључује специјализоване услуге трговине на мало:
– житарицама, сјемењем уљарица, осталим пољопривредним сјемењем те пољопривредном 
сточном храном
– живим домаћим животињама
– осталим пољопривредним сировинама д.н.

47.00.88 Услуге трговине на мало машинама и опремом, д. н.
Ова поткатегорија укључује услуге трговине на мало:
– канцеларијским машинама и опремом
– специјалним индустријским машинама и опремом и одговарајућим прибором
– остале машине и опрему д.н.

47.00.89 Услуге трговине на мало непрехрамбеним и непотрошачким производима, д. н.
Ова поткатегорија укључује услуге трговине на мало:
– папиром и картоном
– минералима и осталим непрехрамбеним непотрошачким производима д.н.
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Ова категорија такође укључује:
- услуге трговине на мало преко аукцијских кућа

47.00.91 Услуге трговине на мало антиквитетима
47.00.92 Услуге трговине на мало кориштеним књигама
47.00.99 Услуге трговине на мало осталим кориштеним производима
i	 8
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49.10.11 Услуге жељезничког превоза путника за разгледавање знаменитости
49.10.19 Остале услуге жељезничког превоза путника, међуградски

Ова поткатегорија укључује:
- услуге међуградског превоза жељезницом, без обзира на удаљеност и кориштени разред
- услуге превоза возила са пратњом, пртљаге, животиња и осталих предмета
Ова поткатегорија искључује:
- услуге градског и приградског превоза путника жељезницом, види 49.31.10
- попратне услуге везане уз жељезнички превоз као што су ранжирање и маневрисање, оперативне 
услуге жељезничке инфраструктуре и услуге путничких терминала, види 52.21.11
- услуге кола за спавање, види 55.90.13
- услуге кола за ручавање, види 56.10.12
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Ова категорија укључује:
- услуге жељезничког превоза робе на главним жељезничким мрежама те кратким жељезничким 
теретним линијама
Ова категорија искључује:
- услуге складиштења, види 52.10.1
- попратне услуге везане уз жељезнички превоз као што су ранжирање и маневрисање, оперативне 
услуге жељезничке инфраструктуре и услуге робних терминала, види 52.21.1
- услуге прекрцавања терета, види 52.24.1

232



КЛАСИФИКАЦИЈА ПРОИЗВОДА ПО ДЈЕЛАТНОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ - КППД БиХ 2010 

233

D���� 4����
49.20.11 Услуге жељезничког превоза робе вагонима - хладњачама

Ова поткатегорија укључује:
- услуге превоза жељезницом замрзнуте и хлађене робе у посебним вагонима - хладњачама

49.20.12 Услуге жељезничког превоза нафтних производа вагонима - цистернама
Ова поткатегорија укључује:
- услуге жељезничког превоза нафтних производа (сирове нафте, природног гаса и рафинисаних 
нафтних производа) посебним вагонима - цистернама

49.20.13 Услуге жељезничког превоза течности и гасова у вагонима - цистернама
Ова поткатегорија укључује:
- услуге жељезничког превоза осталих течности и гасова у ринфузи посебним вагонима -
цистернама

49.20.14 Услуге жељезничког превоза контејнера
Ова поткатегорија укључује:
- услуге жељезничког превоза појединачних предмета и пакета сакупљених и отпремљених у 
специјално конструисаним отпремним контејнерима дизајнираним за лакше руковање у превозу

49.20.15 Услуге жељезничког превоза поштанских пошиљака
Ова поткатегорија укључује:
- услуге жељезничког превоза поштанских пошиљки у име националних и страних поштанских 
служби
- услуге жељезничког превоза писама и пакета у име поште и курирских служби

49.20.16 Услуге жељезничког превоза круте расуте робе
Ова поткатегорија укључује:
- услуге жељезничког превоза круте расуте робе као што су житарице, брашно, цемент, пијесак, 
угаљ итд.

49.20.19 Услуге жељезничког превоза остале робе
Ова поткатегорија укључује:
- услуге жељезничког превоза аутомобила, камиона и камионских приколица
- услуге жељезничког превоза живих животиња
- услуге жељезничког превоза остале робе д.н.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге жељезничког превоза путника и њихових пратећих возила, види 49.10.19
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49.31.10 Услуге градског и приградског жељезничког превоза путника

Ова поткатегорија укључује:
- услуге градског и приградског жељезничког превоза путника.
Дефиниција градског превоза јест промет који се одвија унутар граница исте градске јединице; док 
се приградски промет одвија унутар велеградског подручја укључујући градове с којима граничи
- услуге превоза које осигуравају градске јавне жељезнице (подземна или надземна жељезница)
- услуге превоза возила с пратњом, пртљаге, животиња и осталих предмета
Ова поткатегорија искључује:
- услуге путничког превоза међуградском жељезницом, види 49.10.11
- услуге превоза трамвајима, види 49.31.21
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49.31.21 Услуге редовног градског и приградског друмског превоза путника

Ова поткатегорија укључује:
- услуге превоза према утврђеном реду вожње корисницима аутобуса, трамваја, тролејбуса и 
сличних врста превоза које се нуде унутар једног града или групе насеља
- услуге превоза попратне пртљаге, животиња и осталог што се може превозити без додатне 
наплате
Ова поткатегорија такође укључује:
- услуге превоза успињачама, жичарама, ако су дио градског, приградског или велеградског 
транзитног система, а пружају се по возном реду
Ова поткатегорија искључује:
- услуге градског и приградског жељезничког превоза путника, види 49.31.10

49.31.22 Услуге редовног комбинованог градског и приградског превоза путника
Ова поткатегорија укључује:
- пружање услуга градског и приградског превоза путника, уз употребу више од једног превозног 
средства на редовним линијама и према редовном реду вожње
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49.32.11 Услуге такси службе

Ова поткатегорија укључује:
- услуге моторизоване такси службе, укључујући градске, приградске и међуградске
- изванредне услуге превоза у организацији аеродрома - те се услуге углавном пружају на основи 
удаљености вожње и на одређено одредиште, с тим повезане услуге наруџбе такође су укључене
Ова поткатегорија искључује:
- услуге такси службе запрежним колима, види 49.39.35
- услуге такси службе на води и у ваздуху, види 50.30.19 и 51.10.12
- услуге хитне медицинске помоћи, види 86.90.14

49.32.12 Услуге изнајмљивања личних возила с возачем
Ова поткатегорија укључује:
- услуге изнајмљивања личних аутомобила с возачем, без обзира на то гдје је испорука, сем услуга 
такси службе. 
Те се услуге углавном пружају на основи временског трајања за ограничени број путника и често 
укључују превоз на више од једног одредишта
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49.39.11 Услуге међуградског редовног друмског превоза путника

Ова поткатегорија укључује:
- услуге међуградског превоза корисницима аутобуса, трамваја, тролејбуса и сличних превозних 
средстава који се одвија на унапријед одређеним рутама и према унапријед утврђеном реду вожње
- услуге превоза попратне пртљаге, животиња и осталог што се може превозити без додатне 
наплате

49.39.12 Услуге међуградског друмског превоза путника на посебним линијама
Ова поткатегорија укључује:
- услуге међуградског превоза путника за различите групе корисника који се одвија на унапријед 
одређеним рутама и према унапријед утврђеном реду вожње
- услуге редовног међуградског превоза у организацији аеродрома, нпр. Аутобусима

49.39.13 Услуге осталог друмског превоза путника на посебним линијама
Ова поткатегорија укључује:
- услуге градског и приградског превоза путника за различите групе корисника нпр. факултете и 
предузећа, који се одвија на унапријед одређеним рутама и према унапријед утврђеном реду вожње
- услуге редовног градског и приградског превоза у организацији аеродрома, нпр. аутобусима
- све услуге превоза ученика школским аутобусима између њихових кућа и школа, између самих 
школа укључујући рурална подручја
Ова поткатегорија искључује:
- услуге такси службе, види 49.32.11
- услуге изванредног превоза у организацији аеродрома, види 49.32.11
- услуге изнајмљивања аутомобила с возачем, види 49.32.12
- услуге превоза успињачама, жичарама итд. ако нису дио градског, приградског или велеградског 
транзитног система, види 49.39.20
- услуге разгледавања друмским превозним средствима, види 49.39.32
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49.39.20 Услуге превоза путника успињачама, жичарама и вучницама

Ова поткатегорија укључује:
- услуге превоза успињачама, жичарама, ски лифтовима и сличне услуге превоза, ако нису дио 
градског, приградског или велеградског транзитног система
Ова поткатегорија искључује:
- услуге успињача, жичара итд. ако су дио градског, приградског или велеградског транзитног 
система, види 49.31.21
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49.39.31 Услуге изнајмљивања аутобуса с возачем

Ова поткатегорија укључује:
- услуге изнајмљивања аутобуса с возачем које се углавном пружају на основи трајања, али не 
увијек на основи удаљености. Изнајмљивач одређује када и како ће се изнајмити возило, одређује 
ред вожње и руту вожње те остало.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге изванредног превоза локалним аутобусима, види 49.39.33
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- услуге изванредног превоза аутобусима на дуге релације, види 49.39.34

49.39.32 Услуге друмског превоза путника за разгледавање
Ова поткатегорија укључује:
- услуге разгледавања аутобусом, укључујући вожње по граду

49.39.33 Услуге изванредног превоза локалним аутобусом и услуге чартерске вожње
Ова поткатегорија укључује:
- услуге изванредног изнајмљивања аутобуса с возачем унутар градског и приградског подручја, 
које се углавном пружају на основи трајања и на основи удаљености у више од два одредишта.
За разлику од изнајмљивања аутобуса, која кориснику услуге даје потпуну контролу, ова се услуга 
пружа према унапријед утврђеном реду вожње и рути вожње.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге изнајмљивања аутобуса с возачем, види 49.39.31

49.39.34 Услуге изванредног превоза аутобусом на дуге линије
Ова поткатегорија укључује:
- услуге изванредног изнајмљивања аутобуса с возачем у међуградском подручју и на дугим 
линијама, које се углавном пружају на основи трајања и на основи удаљености у више од два 
одредишта.
За разлику од изнајмљивања аутобуса, која кориснику услуге даје потпуну контролу, ова се услуга 
пружа према унапријед утврђеном реду вожње и рути вожње.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге изнајмљивања аутобуса с возачем, види 49.39.31

49.39.35 Услуге друмског превоза путника запрежним колима
Ова поткатегорија укључује:
- услуге превоза путника запрежним колима или возилима помоћу товарних животиња, укључујући 
услуге возача
Ова поткатегорија искључује:
- услуге изнајмљивања запрежних кола без возача, види 77.12.19

49.39.39 Услуге осталог друмског превоза путника д.н.
Ова поткатегорија укључује:
- услуге превоза путника возилима с возачем, д.н.
- услуге превоза попратне пртљаге, животиња и осталог што се може превозити без додатне 
наплате
Ова поткатегорија искључује:
- услуге хитне медицинске помоћи, види 86.90.14
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Ова категорија искључује:
- услуге пакирања у сандуке за превоз, види 52.29.20

49.41.11 Услуге друмског превоза робе хладњачама
Ова поткатегорија укључује:
- услуге друмског превоза замрзнуте и хлађене робе у специјалним камионима - хладњачама и 
аутомобилима

49.41.12 Услуге друмског превоза нафте и нафтних деривата цистернама и полуприколицама
Ова поткатегорија укључује:
- услуге друмског превоза нафтних производа (сирове нафте, природног гаса и рафинисаних 
нафтних производа) у специјалним камионима - цистернама

49.41.13 Услуге друмског превоза осталих течности и гасова цистернама и полуприколицама
Ова поткатегорија укључује:
- услуге друмског превоза осталих течности и гасова у специјалним камионима - цистернама
Ова поткатегорија искључује:
- услуге дистрибуције воде камионима, види 36.00.20

49.41.14 Услуге друмског превоза интермодалних контејнера
Ова поткатегорија укључује:
- услуге друмског превоза појединачних предмета и пакета сакупљених и отпремљених у 
специјално конструисаним отпремним контејнерима дизајнираним за лакше руковање у превозу

49.41.15 Услуге друмског превоза круте расуте робе
Ова поткатегорија укључује:
- услуге друмског превоза круте расуте робе као што су житарице, брашно, цемент, пијесак, угаљ 
итд.
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49.41.16 Услуге друмског превоза живих животиња

Ова поткатегорија укључује:
- услуге друмског превоза живих животиња специјализованим возилима

49.41.17 Услуге друмског превоза терета запрежним колима
Ова поткатегорија укључује:
- услуге друмског превоза робе запрежним колима

49.41.18 Услуге друмског превоза поштанских пошиљака
Ова поткатегорија укључује:
- услуге друмског превоза поштанских пошиљака било којом врстом копненог превоза, сем 
жељезницом у име поштанских и курирских служби
Ова поткатегорија искључује:
- поштанске и курирске услуге, види 53.10.1 и 53.20.1

49.41.19 Услуге осталог друмског превоза роба
Ова поткатегорија укључује:
- услуге друмског превоза осталим специјализованим возилима д.н.
Овдје је укључен превоз отпада и отпадног материјала (без скупљања и одлагања), бетона, 
макадама, аутомобила итд. специјализованим возилима
- услуге осталог друмског превоза роба, неспецијализованим возилима
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49.41.20 Услуге изнајмљивања камиона с возачем

Ова поткатегорија укључује:
- услуге изнајмљивања камиона и осталих моторних теретних возила, с возачем
Ова поткатегорија искључује:
- услуге друмског превоза робе, види 49.41.1
- услуге изнајмљивања камиона без возача, види 77.12.11
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49.42.11 Услуге пресељења за домаћинства

Ова поткатегорија укључује:
- услуге пресељења роба и намјештаја из домаћинства, укључујући помоћне услуге пакирања и 
ношења те услуге премјештања унутар куће

49.42.19 Услуге осталог пресељења
Ова поткатегорија укључује:
- пресељење канцеларијског намјештаја, опреме и машина, укључујући помоћне услуге пакирања и 
ношења те услуге премјештања унутар канцеларије
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Ова категорија такођер укључује:
– оперативне услуге црпних станица

49.50.11 Услуге цјевоводног транспорта сирове и рафинисане нафте те нафтних деривата
49.50.12 Услуге цјевоводног транспорта природног гаса

Ова поткатегорија искључује:
- услуге укапљивања и уплињавања природног гаса, види 09.10.13
- услуге дистрибуције природног гаса главним гасоводима, види 35.22.10

49.50.19 Услуге цјевоводног транспорта осталих роба
Ова поткатегорија укључује:
- услуге цјевоводног транспорта осталих хемијских производа, угљене шљаке и осталих производа, 
д.н.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге дистрибуције паре и воде главним цјевоводима, види 35.30.12, 36.00.20
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50.10.11 Услуге поморског и приобалног превоза путника трајектима

Ова поткатегорија укључује:
- услуге поморског и приобалног превоза путника трајектима укључујући хидроглисере и 
лебдјелице према утврђеном пловидбеном реду или без њега
- услуге превоза попратне пртљаге, животиња и осталог што се може превозити без додатне 
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наплате

50.10.12 Услуге поморског и приобалног превоза бродовима за кружна путовања
Ова поткатегорија укључује:
- пружање услуга на бродовима за крстарење, укључујући превоз, смјештај, прехрану, рекреацијске 
и остале услуге, а које су укључене у цијену карте

50.10.19 Услуге осталог поморског и приобалног превоза
Ова поткатегорија укључује:
- услуге поморског и приобалног превоза путника према утврђеном пловидбеном реду или без 
њега, без обзира на ниво пружене услуге, сем трајектима и бродовима за кружна путовања
- услуге превоза путника из луке у луку, укључујући путнике на теретним бродовима
- услуге превоза попратне пртљаге, животиња и осталог што се може превозити без додатне 
наплате
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50.10.20 Услуге изнајмљивања путничких морских бродова с посадом

Ова поткатегорија такође укључује:
- услуге изнајмљивања бродова за рекреацију с посадом (нпр. за рибарење)
Ова поткатегорија искључује:
- услуге изнајмљивања морских бродова за превоз робе с посадом, види 50.20.21
- услуге leasinga или изнајмљивања бродова за рекреацију и јахти без посаде, види 77.21.10
- услуге leasinga или изнајмљивања трговачких бродова без посаде, види 77.34.10
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Ова категорија искључује:
- услуге руковања с теретом, види 52.24.1

50.20.11 Услуге поморског и приобалног превоза замрзнуте и хлађене робе бродовима хладњачама
Ова поткатегорија укључује:
- услуге поморског и приобалног превоза замрзнуте и хлађене робе у специјалним коморама за 
хлађење
Ова поткатегорија искључује:
- услуге поморског и приобалног превоза течности и гасова, види 50.20.13

50.20.12 Услуге поморског и приобалног превоза сирове нафте танкерима
50.20.13 Услуге поморског и приобалног превоза осталих течности и гасова танкерима

Ова поткатегорија укључује:
- услуге поморског и приобалног превоза осталих течности и гасова као што су природни гас, метан 
и рафинирани нафтни производи у специјалним танкерима

50.20.14 Услуге поморског и приобалног превоза интермодалних контејнера контејнерским бродовима
Ова поткатегорија укључује:
- услуге поморског и приобалног превоза појединачних предмета и пакета, скупљених и 
отпремљених у специјално конструисаним отпремним контејнерима дизајнираним за лакше 
руковање у превозу

50.20.15 Услуге поморског и приобалног превоза круте расуте робе
Ова поткатегорија укључује:
- услуге поморског и приобалног превоза круте расуте робе као што су житарице, брашно, цемент, 
пијесак, угаљ итд.

50.20.19 Услуге поморског и приобалног превоза остале робе
Ова поткатегорија укључује:
- услуге поморског и приобалног превоза писама и пакета у име поштанске и курирске службе
- услуге поморског и приобалног превоза робе д.н.
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50.20.21 Услуге изнајмљивања теретних морских бродова за превоз робе с посадом
Ова поткатегорија укључује:
- услуге изнајмљивања и leasinga свих врста бродова на властити погон с посадом, као што су 
танкери, бродови за круту расуту робу, теретни бродови, реморкери и бродови за риболов.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге изнајмљивања путничких бродова с посадом, види 50.10.20
- услуге leasinga или изнајмљивања трговачких бродова без посаде, види 77.34.10

50.20.22 Услуге тегљења и гурања на морским и обалним водама
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Ова поткатегорија укључује:
- услуге тегљења и гурања на морским и обалним водама. 
Ове услуге пружају бродови који не служе за превоз роба и путника.
- услуге тегљења нафтних платформи, плутајућих дизалица, јаружала и бова те трупова бродова и 
недовршених бродова
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50.30.11 Услуге превоза путника трајектима унутрашњим воденим путевима

Ова поткатегорија укључује:
- услуге превоза путника трајектима, хидроглисерима и бродовима лебдјелицама на ријекама, 
каналима, језерима и осталим унутрашњим воденим путевима, према утврђеном пловидбеном реду 
или без њега
- услуге превоза возила с пратњом пртљаге, животиња и осталог

50.30.12 Услуге превоза путника на бродовима за кружна путовања
Ова поткатегорија укључује:
- пружање услуга на бродовима за крстарење, на унутрашњим воденим путевима, укључујући 
превоз, смјештај, прехрану и остале услуге, а које су укључене у цијену карте

50.30.13 Услуге превоза путника на разгледавање знаменитости и излете
50.30.19 Остале услуге превоза путника на унутрашњим воденим путевима

Ова поткатегорија укључује:
- услуге превоза путника на ријекама, каналима и осталим унутрашњим воденим путевима према 
утврђеном пловидбеном реду или без њега осталим превозним средствима
- такси служба на води

L"�0"�!	 8�����	������%���'�	����1��$	�����1��$	(������	�	�������	
50.30.20 Услуге изнајмљивања ријечних путничких бродова с посадом

Ова поткатегорија такође укључује:
- услуге изнајмљивања рјечних бродова за рекреацију с посадом
Ова поткатегорија искључује:
- услуге изнајмљивања рјечних бродова за превоз роба с посадом, види 50.40.21
- услуге leasinga или изнајмљивања бродова за рекреацију без посаде, види 77.21.10
- услуге leasinga или изнајмљивања трговачких бродова без посаде, види 77.34.10
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Ова категорија искључује:
- услуге прекрцавања терета, види 52.24.1

50.40.11 Услуге превоза ријечним бродовима замрзнуте и хлађене робе у бродовима хладњачама
Ова поткатегорија укључује:
- услуге превоза унутрашњим воденим путевима замрзнуте и хлађене робе у специјалним коморама 
за хлађење

50.40.12 Услуге превоза сирове нафте танкерима на унутрашњим воденим путевима
50.40.13 Услуге превоза течности и гасова танкерима на унутрашњим воденим путевима

Ова поткатегорија укључује:
- услуге превоза унутрашњим воденим путевима осталих течности и гасова у ринфузи као што су 
природни гас, метан и рафинисани нафтни производи у специјалним танкерима

50.40.14 Услуге превоза интермодалних контејнера на унутрашњим воденим путевима
Ова поткатегорија укључује:
- услуге превоза унутрашњим воденим путевима појединачних предмета и пакета сакупљених и 
отпремљених у специјално конструисаним контејнерима дизајнираним за лакше руковање у 
превозу

50.40.19 Услуге превоза остале робе на унутрашњим воденим путевима
Ова поткатегорија укључује:
- услуге превоза роба унутрашњим воденим путевима д.н.

L"�9"�!	 8�����	������%���'�	�������$	����1��$	(������	�	�������E	������	���%�'�	�	���������'�	
50.40.21 Услуге изнајмљивања теретних ријечних бродова с посадом

Ова поткатегорија укључује:
- услуге изнајмљивања и leasinga свих врста бродова на властити погон с посадом на унутрашњим 
воденим путевима, као што су танкери, бродови за круту расуту робу, теретни бродови, тегљачи и 
бродови за риболов.
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Ова поткатегорија искључује:
- услуге изнајмљивања рјечних путничких бродова с посадом, види 50.30.20
- услуге leasinga или изнајмљивања трговачких бродова без посаде, види 77.34.10

50.40.22 Услуге тегљења и потискивања на унутрашњим воденим путевима
Ова поткатегорија укључује:
- услуге тегљења и гурања на унутрашњим воденим путевима и каналима од стране тегљача
- услуге тегљења нафтних платформи, плутајућих дизалица, јаружала, бова те трупова бродова и 
недовршених бродова
Ова поткатегорија искључује:
- услуге тегљења приликом пристајања и испловљавања пловила, види 52.22.14
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51.10.11 Услуге редовног авио превоза путника на домаћим линијама

Ова поткатегорија укључује:
- услуге редовног авио превоза путника на домаћим линијама авионима било којег типа 
(укључујући хеликоптере)
- услуге повезане с превозом путничког пртљага и осталог што се може превозити без додатне 
наплате

51.10.12 Услуге ванредног авио превоза путника на домаћим линијама, сем разгледања знаменитости
Ова поткатегорија укључује:
- услуге ванредног авио превоза путника на домаћим линијама авионима било којег типа 
(укључујући хеликоптере)
- услуге повезане с превозом путничког пртљага и осталог што се може превозити без додатне 
наплате
Ова поткатегорија искључује:
- услуга авио превоза путника за разгледање, види 51.10.15
- услуге изнајмљивања путничких авиона с посадом, види 51.10.20

51.10.13 Услуге редовног авио превоза путника на међународним линијама
Ова поткатегорија укључује:
- услуге редовног авио превоза путника на међународним линијама авионима било којег типа 
(укључујући хеликоптере)
- повезане услуге превоза путничког пртљага и осталог што се може превозити без додатне наплате

51.10.14 Услуге ванредног авио превоза путника на међународним линијама
Ова поткатегорија укључује:
- услуге ванредног авио превоза на међународним линијама авионима било којег типа (укључујући 
хеликоптере)
- услуге повезане с превозом путничког пртљага и осталог што се може превозити без додатне 
наплате
Ова поткатегорија искључује:
- услуга авио превоза путника за разгледање, види 51.10.15
- услуге изнајмљивања путничких авиона с посадом, види 51.10.20

51.10.15 Услуге ванредног авио превоза путника за разгледање знаменитости
L���"�!	 8�����	������%���'�	�����1���	������	�	�������	
51.10.20 Услуге изнајмљивања путничког авиона с посадом

Ова поткатегорија укључује:
- услуге изнајмљивања путничког авиона или авиона за путнике и робу (укључујући хеликоптере), 
с посадом.
Те се услуге углавном пружају на временској основи и често обухватају неколико различитих 
одредишта
Ова поткатегорија искључује:
- услуге изнајмљивања авиона без посаде, види 77.35.10

L��!	 							8�����	����	�������	��(�	�	����������	�������	
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Ова поткатегорија искључује:
- услуге изнајмљивања теретног авиона с посадом, види 51.21.20

51.21.11 Услуге редовног авио превоза интермодалних контејнера
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Ова поткатегорија укључује:
- услуге редовног авио превоза појединачних предмета и пакета сакупљених и отпремљених у 
специјално конструисаним контејнерима дизајнираним за лакше руковање у превозу

51.21.12 Услуге авио превоза писама и пакетних пошиљака
Ова поткатегорија укључује:
- услуге редовног и ванредног авио превоза поште у име поштанских и курирских служби

51.21.13 Услуге редовног авио превоза остале робе
Ова поткатегорија укључује:
- услуге редовног авио превоза роба д.н.

51.21.14 Услуге ванредног авио превоза осталих роба
Ова поткатегорија укључује:
- услуге ванредног авио превоза појединачних предмета и пакета сакупљених и отпремљених у 
специјално конструисаним контејнерима дизајнираним за лакше руковање у превозу
- услуге ванредног авио превоза роба д.н.

L��!��!	 8�����	������%���'�	��������	������	�	�������	
51.21.20 Услуге изнајмљивања теретног авиона с посадом

Ова поткатегорија укључује:
- услуге изнајмљивања авиона за превоз робе (укључујући хеликоптере) с посадом.
Те се услуге углавном пружају на временској основи и често обухватају неколико различитих 
одредишта
Ова поткатегорија искључује:
- услуге изнајмљивања авиона без посаде, види 77.35.10
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51.22.11 Услуге свемирског превоза путника
51.22.12 Услуге свемирског превоза робе

Ова поткатегорија укључује:
- услуге свемирског превоза робе
- услуге лансирања и постављања сателита у свемиру
Ова поткатегорија такође укључује:
- услуге које пружају свемирске лабораторије
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Ова поткатегорија такође укључује:
- услуге складиштења роба у слободним трговачким зонама

52.10.11 Услуге складиштења замрзнуте и хлађене робе
Ова поткатегорија укључује:
- услуге складиштења замрзнуте и хлађене робе, укључујући покварљиве прехрамбене производе.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге замрзавања и хлађења хране уз наплату или по уговору, види подуговорне послове као дио 
одјељка 10 прерађивачка индустрија

52.10.12 Услуге складиштења течности и гасова
Ова поткатегорија укључује:
- услуге складиштења течности и гасова, укључујући нафту и нафтне производе, вино и слично.

52.10.13 Услуге складиштења житарица
Ова поткатегорија укључује:
- услуге складиштења житарица
- услуге одлагања житарица у силосе

52.10.19 Остале услуге складиштења
Ова поткатегорија искључује:
- услуге паркиралишта за моторна возила, види 52.21.24
- услуге изнајмљивања складишта, види 68.20.12
- услуге изнајмљивања празних простора
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52.21.11 Услуге гурања и вуче у жељезничком превозу
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Ова поткатегорија укључује:
- услуге гурања и вуче возова нпр. маневрисање између стоваришта, индустријских колосјека и 
слично.

52.21.19 Остале услуге у вези с жељезничким превозом
Ова поткатегорија укључује:
- услуге жељезничког путничког терминала (продаја карата, резервације, гардероба, уред за 
изгубљене ствари)
- услуге жељезничке инфраструктуре
- остале помоћне услуге за жељезнички превоз д.н.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге маневрисања, види 52.21.11
- услуге прекрцавања роба на жељезничким терминалима за контејнерски терет, види 52.24.12
- услуге прекрцавања роба на жељезничким терминалима за терет који није контејнерски или за 
путнички пртљаг, види 52.24.19

L!�!��!	 8�����	�	����	�	��������	��������	
52.21.21 Услуге на аутобуским станицама

Ова поткатегорија укључује:
- услуге аутобуског путничког терминала за градски, приградски и међуградски превоз путника 
(продаја карата, резервације, гардероба, уред за изгубљене ствари)
Ова поткатегорија искључује:
- услуге руковања с пртљагом и робама, види 52.24.19

52.21.22 Услуге на аутопутевима
Ова поткатегорија укључује:
- услуге на аутопутевима, путевима, улицама и плочницима
Ова поткатегорија искључује:
- услуге паркиралишта за моторна возила, види 52.21.24

52.21.23 Услуге на мостовима и у тунелима
52.21.24 Услуге паркирања

Ова поткатегорија укључује:
- услуге паркирања моторних возила, мотоцикала и бицикала које се осигуравају на 
паркиралиштима и у паркинг гаражама, наткривеним или не
- услуге скупљања паркиралишне карте на улицама, друмовима и јавним мјестима
Ова поткатегорија искључује:
- услуге изнајмљивања гаража за моторна возила на мјесец или годину дана, види 68.20.12
- услуге службе паркирања, види 96.09.19

52.21.25 Услуге вучне службе за службена и приватна возила
Ова поткатегорија укључује:
- услуге вучне службе за карамболирана службена и приватна возила
- услуге вучне службе за остала возила, нпр. за непрописно паркирање

52.21.29 Остале услуге у вези с друмским превозом
Ова поткатегорија искључује:
- услуге чишћења аутобуса и осталих моторних возила, види 81.29.19
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52.21.30 Услуге у вези с цјевоводним транспортом
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52.22.11 Услуге поморског и приобалног рада лука и пловних путева (сем прекрцавања терета)

Ова поткатегорија укључује:
- услуге лука као што су услуге пристаништа, докова, лукобрана, лучких пристаништа и остале 
услуге везане уз лучки терминал, укључујући услуге путничких терминала у вези с воденим 
превозом
- услуге брана, бродских дизала, устава, одводних канала
- услуге светионика, бродова светионика и других пловних објеката светионика, бова, пловних 
знакова и сличних помоћних направа за навигацију
Ова поткатегорија искључује:
- услуге лучких спремишта и складишта, види 52.10.1
- услуге пилотирања приликом пристајања и испловљавања пловила, види 52.22.13
- услуге тегљења приликом пристајања и испловљавања пловила, види 52.22.13
- услуге складиштења у потпалубље за:
- контејнерски терет, види 52.24.11
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- терет који није контејнерски, види 52.24.13
- услуге марина, види 93.29.19

52.22.12 Услуге на унутрашњим воденим путевима (сем прекрцаја терета)
Ова поткатегорија укључује:
- услуге рада и одржавања бродова, теретних чамаца, канала, каналисаних ријека и осталих 
вјештачких или природних унутрашњих водених путева
- услуге брана, бродских дизалица, устава, одводних канала
- услуге светионика, бродова светионика и других пловних објеката светионика, бова, пловних 
знакова и сличних помоћних направа за навигацију
- услуге тегљења на каналима, сем тегљачима, на примјер камионима тегљачима или локомотивама 
на стази за тегљење
Ова поткатегорија искључује:
- услуге лучких спремишта и складишта, види 52.10.1
- услуге пилотирања приликом пристајања и испловљавања пловила, види 52.22.13
- услуге тегљења приликом пристајања и испловљавања пловила, види 52.22.13
- услуге складиштења у потпалубље за:
- контејнерски терет, види 52.24.11
- терет који није контејнерски, види 52.24.13

52.22.13 Услуге пилотирања и пристајања бродова у морским и обалним водама
Ова поткатегорија укључује:
- услуге пилотирања бродовима, укључујући услуге пилот пловила, без обзира на то наводи ли се 
брод у луку или из луке или у случају опасности приликом пловидбе
- услуге тегљења свих врста пловила приликом пристајања и испловљавања у морским и обалним 
водама са пилотирањем или без
Ова поткатегорија искључује:
- услуге тегљења и гурања у обалним водама или на отвореном мору, види 50.20.22

52.22.14 Услуге пилотирања и пристајања бродова на унутрашњим воденим путевима
Ова поткатегорија укључује:
- услуге пилотирања бродовима, укључујући услуге пилот пловила, без обзира на то наводи ли се 
брод у луку или из луке или у случају опасности приликом пловидбе, на унутрашњим воденим 
путевима
- услуге тегљења свих врста пловила везано уз пристајање или испловљавање, на унутрашњим 
воденим путевима
Ова поткатегорија искључује:
- услуге тегљења и гурања на унутрашњим воденим путeвима, види 50.40.22

52.22.15 Услуге спашавања пловила и њихово оспособљавање за пловидбу у морским и обалним водама
Ова поткатегорија укључује:
- услуге спашавања на мору и у обалним водама
- услуге тегљења оштећених бродова на мору и у обалним водама.
Такве се услуге састоје од проналажења бродова у невољи и потонулих бродова те њихових терета, 
укључујући вађење потонулих бродова, дизање преврнутих бродова и оспособљавање насуканих 
бродова
Ова поткатегорија искључује:
- услуге тегљења оштећених бродова на обалним водама или на отвореном мору, види 50.20.22
- услуге спашавања, противпожарним чамцима у маринама те остале услуге спашавања у 
маринама:
- полицијске услуге, види 84.24.11
- остале услуге у вези с очувањем јавног реда и безбједности, види 84.24.19
- услуге противпожарних чамаца у маринама, види 84.25.11

52.22.16 Услуге спашавања пловила и њихово оспособљавање за пловидбу на унутрашњим воденим 
путевима
Ова поткатегорија укључује:
- услуге спашавања на унутрашњим воденим путевима
- услуге тегљења оштећених бродова на унутрашњим воденим путевима. Такве се услуге састоје од 
проналажења бродова у невољи и потонулих бродова те њихових терета, укључујући вађење 
потонулих бродова, дизање преврнутих бродова и оспособљавање насуканих бродова
Ова поткатегорија искључује:
- услуге тегљења оштећених бродова на унутрашњим воденим путевима, види 50.40.22
- услуге спашавања, противпожарним чамцима у маринама те остале услуге спашавања у 
маринама:
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- полицијске услуге, види 84.24.11
- остале услуге у вези с очувањем јавног реда и безбједности, види 84.24.19
- услуге противпожарних чамаца у маринама, види 84.25.11

52.22.19 Остале услуге у вези с воденим превозом
Ова поткатегорија укључује:
- услуге у вези с воденим превозом које су директно повезане с радом бродова д.н., али нису 
директно повезане с радом бродова, као што су разбијање леда, регистрација бродова, услуге 
складиштења бродова итд.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге дезинфекције и дератизације за бродове, види 81.29.11
- услуге чишћења за бродове укључујући уклањање загађивања узрокована горивима или уљем, види 
81.29.19
- услуге спашавања, противпожарним чамцима у маринама те остале услуге спашавања у 
маринама:
- услуге уклањања нафтних мрља, види 39.00
- полицијске услуге, види 84.24.11
- остале услуге у вези с очувањем јавног реда и безбједности, види 84.24.19
- услуге противпожарних чамаца у маринама, види 84.25.11
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52.23.11 Услуге аеродрома, сем услуга прекрцавања терета

Ова поткатегорија укључује:
- услуге путничких терминала и услуге на тлу, укључујући услуге узлетно-слетне стазе 
аеродромске писте
Ова поткатегорија искључује:
- услуге авио терминала за прихватање и отпрему терета:
- за контејнерски терет, види 52.24.12
- за терет који није контејнерски или за путнички пртљаг, види 52..24.19

52.23.12 Услуге контроле авио промета
Ова поткатегорија укључује:
- услуге торња за контролу лета, укључујући контролу прилаза, слијетања и узлијетања авиона
Ова поткатегорија такође укључује:
- услуге радарских станица смјештених на аеродромима
Ова поткатегорија искључује:
- услуге радионавигацијске помоћи, види 84.13.14

52.23.19 Остале услуге у вези с авио превозом, д. н.
Ова поткатегорија укључује остале услуге у вези с авио превозом као што су:
- услуге гашења пожара на авиону и заштите од пожара
- услуге одржавања авиона (искључујући поправке)
- услуге хангара
- услуге вуче авиона
Ова поткатегорија искључује:
- услуге дезинфекције и дератизације за авионе, види 81.29.11
- услуге чишћења узлетно-слетне стазе те услуге уклањања снијега, види 81.29.12
- услуге чишћења за авионе, види 81.29.19
- услуге спашавања у ваздуху и на мору, види 84.24.11, 84.25.19
- услуге не-комерцијалне школе за летење, види 85.53.12
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52.23.20 Услуге у вези с свемирским превозом
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52.24.11 Услуге прекрцавања контејнера у лукама

Ова поткатегорија укључује:
- услуге прекрцавања терета у специјалним контејнерима и у лукама
- услуге робних терминала, укључујући услуге посредовања при утовару и истовару (на примјер 
утовар, истовар и прекрцавање бродског контејнерског терета у контејнерима у лукама)

52.24.12 Остале услуге прекрцавања контејнера
Ова поткатегорија укључује:
- услуге прекрцавања терета у специјалним контејнерима, сем у лукама
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- услуге робних контејнерских терминала, (који се налазе у лукама) за све врсте превоза, 
укључујући утовар и истовар терета у жељезничким вагонима

52.24.13 Остале услуге прекрцавања терета у лукама
Ова поткатегорија укључује:
- услуге робних терминала, укључујући услуге посредовања при утовару и истовару (на примјер 
утовар, истовар и прекрцај бродског терета који није контејнерски у лукама)

52.24.19 Остале услуге прекрцавања терета
Ова поткатегорија укључује:
- услуге робних терминала за остале врсте терета укључујући путничку пртљагу
- пратеће услуге прекрцавања терета д.н.
Ова поткатегорија такође укључује:
- услуге пратећег пртљага на аеродромима, аутобуским и жељезничким станицама те терминалима 
на аутопутевима
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52.29.11 Услуге бродских брокера
52.29.12 Остале брокерске услуге код превоза терета

Ова поткатегорија укључује:
- услуге посредовања у авио превозу
- остале услуге робног посредништва д.н.

52.29.19 Остале услуге агенција за превоз робе
Ова поткатегорија укључује:
- услуге отпреме робе (услуге припреме и организације превоза робе у име отпремника или 
примаоца робе)
- услуге консолидовања и дијељења терета

L!�!R�!	 .�����	������	������	�	�������&	��	��	
52.29.20 Остале помоћне услуге у превозу, д. н.

Ова поткатегорија укључује:
- услуге припреме превозне документације (посебне дозволе у авио превозу за летове посебним 
врстама авиона)
- услуге руковања робом, нпр. привремено паковање робе како би се роба заштитила за вријеме 
превоза, распаковавање, узимање узорака и вагање

L0	 ��3������	�	��������	������	
L0��	 							8����������	��3������	������	
L0��" 8����������	��3������	������
L0��"��	 8����������	��3������	������	

Ова категорија искључује:
- услуге које пружају даваоци курирских услуга, види 53.20.1
- услуге финансијског посредовања које пружају поштанске штедионице и поштански жиро-
рачуни, види 64.19

53.10.11 Универзалне поштанске услуге у вези с новинама и часописима
Ова поткатегорија укључује:
- услуге прикупљања, превоза и уручења новина, часописа и периодичних публикација поштом у 
земљи или иностранству, које се обављају у оквиру универзалне поштанске услуге

53.10.12 Универзалне поштанске услуге у вези с писмовним пошиљкама
Ова поткатегорија укључује:
- услуге прикупљања, превоза и уручења писама, летака, проспеката и сличних писаних материјала 
у земљи или иностранству, које се обављају у оквиру универзалне поштанске услуге

53.10.13 Универзалне поштанске услуге у вези с пакетима
Ова поткатегорија укључује:
- услуге прикупљања, превоза и уручења пошиљака и пакета у земљи или иностранству, које 
обавља јавни оператер

53.10.14 Поштанске шалтерске услуге
Ова поткатегорија укључује:
- услуге које се пружају на шалтерима поштанских уреда, на примјер продаја поштанских марака, 
руковање вриједносним и препорученим писмима и пакетима те остале услуге на шалтерима 
поштанских уреда

53.10.19 Остале универзалне поштанске услуге
Ова поткатегорија укључује:
- услуге изнајмљивања поштанског претинца, услуга "poste restante" те остале поштанске 
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услуге д.н.
Ова поткатегорија искључује:
- телекомуникацијске услуге, види одјељак 61
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53.20.11 Комбиноване курирске услуге

Ова поткатегорија укључује:
- услуге прикупљања, превоза и уручења у земљи или иностранству, писама и пакета, које обавља 
курир користећи један или више начина превоза, другачије од оних услуга које се пружају унутар 
универзалних поштанских услуга.
Те се услуге могу пружити било властитим било јавним превозним средствима. Укључује услуге 
достављача-курира на бициклима.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге доставе достављачем другачије од оних курира на бициклима, види 53.20.19

53.20.12 Услуге доставе хране на кућну адресу
53.20.19 Остале поштанске и курирске услуге, д. н.

Ова поткатегорија укључује:
- услуге локалне доставе артикала, сем хране
- услуге локалне доставе такси превозом
Ова поткатегорија искључује:
- курирске услуге, укључујући услуге достављача-курира на бициклима види 53.20.11
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55.10.10 Услуге смјештаја за госте у собама или сличним смјештајним капацитетима, са свакодневним 

одржавањем собе (сем time-sharinga)
Ова поткатегорија укључује:
- услуге смјештаја у собама или сличним смјештајним капацитетима са свакодневним одржавањем 
те осталим услугама за лица које су изван мјеста становања, нпр. у хотелима, одмаралиштима, 
мотелима, апартманским хотелима, љечилиштима или конференцијским хотелима и сличним 
смјештајним објектима, које се обично пружају дневно или седмично
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LL�!" 8�����	��������3��	�	���1��$	�(������	��	����	�����
LL�!"��	 8�����	��������3��	�	���1��$	�(������	��	����	�����	
55.20.11 Услуге смјештаја за госте у собама или сличним смјештајним капацитетима у хостелима и 

кућицама за одмор
Ова поткатегорија укључује:
- услуге смјештаја у омладинским хостелима, планинарским домовима и кућицама за одмор, које се 
састоје од соба или сличних смјештајних капацитета с ограниченим или никаквим одржавањем

55.20.12 Услуге смјештаја за госте у собама или сличним смјештајним капацитетима у time-sharingu
Ова поткатегорија укључује:
- услуге смјештаја у time-share објектима за госте који су обично изван свог мјеста становања

55.20.19 Остале услуге смјештаја за госте у собама или сличним смјештајним капацитетима, без 
свакодневног одржавања
Ова поткатегорија укључује:
- услуге смјештаја које се састоје од соба или сличних смјештајних капацитета с укљученим 
одржавањем које није свакодневно, нпр. у кућама за одмор, становима за госте, бунгаловима и 
сеоским кућама, за лица која су изван мјеста становања, а обично се пружају дневно или седмично

LL�0	 							8�����	�������	�	��������	��	�������'�	
LL�0" 8�����	�������	�	��������	��	�������'�
LL�0"��	 8�����	�������	�	��������	��	�������'�	
55.30.11 Услуге кампова

Ова поткатегорија укључује:
- осигуравања простора за камп приколицу или шатор за лица која су изван мјеста становања, 
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услуга се пружа дневно или седмично
Ова поткатегорија такође укључује:
- услуге осигурања наткривеног или празног простора за смјештај шатора и/или врећа за спавање
Ова поткатегорија искључује:
- услуге смјештаја у планинарским домовима, кућицама за одмор те омладинским хостелима, види 
55.20.11

55.30.12 Услуге рекреацијских кампова за одмор
Ова поткатегорија укључује:
- услуге смјештаја с ноћењем у комбинацији с храном и рекреативним услугама или услугама 
тренирања у пакету на кампу за одрасле, омладину или дјецу, при чему су све таксе укључене у 
цијену

LL�R	 							.�����	������	����3����	
LL�R" .�����	������	����3����
LL�R"��	 .�����	������	����3����	
55.90.11 Услуге смјештаја за студенте у собама или сличним смјештајним капацитетима у студентским и 

школским домовима
Ова поткатегорија укључује:
- услуге смјештаја за студенте у собама или сличним смјештајним капацитетима у студентским 
домовима који су уз школе и факултете
Ова поткатегорија искључује:
- пружање услуга смјештаја у собама и сличним смјештајним капацитетима у студентским 
домовима за учеснике конференција и туристе на одмору, види 55.20.19

55.90.12 Услуге смјештаја за раднике у собама или сличним смјештајним капацитетима у радничким 
хостелима или камповима
Ова поткатегорија укључује:
- услуге смјештаја за раднике у радничким хостелима или камповима обично на краће вријеме или 
сезонски

55.90.13 Услуге кола за спавање и сличне услуге у осталим превозним средствима
55.90.19 Остале услуге смјештаја, д. н.

Ова поткатегорија укључује:
- услуге смјештаја у објектима за привремени боравак с исхраном
Ова поткатегорија искључује:
- омладинске хостеле, види 55.20.11
- студентске и школске домове, види 55.90.11

LN	 8������	�����������	��������	�	���������'�	$����	�	���	
LN��	 							8�����	���������	�	������$	�(������	��	��������	�	���������'�	$����	
LN��" 8�����	���������	�	������$	�(������	��	��������	�	���������'�	$����
LN��"��	 8�����	���������	�	������$	�(������	��	��������	�	���������'�	$����	

Ова категорија искључује:
– послуживање пића без припремања хране, види 56.30.10

56.10.11 Услуге услуживања хране с цјелокупном услугом ресторана
Ова поткатегорија укључује:
- услуге припремања хране и пића у опремљеним ресторанима, кафићима и сличним објектима при 
чему конобари пружају потпуну угоститељску услугу потенцијалним гостима који сједе за 
столовима (укључујући штанд или шанк) са или без забавног програма
- услуге припремања хране и пића у опремљеним хотелима и сличним смјештајним капацитетима.
Уобичајено је да конобари пружају потпуну угоститељску услугу гостима који сједе за столовима 
(укључујући штанд или шанк).

56.10.12 Услуге послуживања хране у жељезничким колима за ручање или бродским ресторанима
Ова поткатегорија укључује:
- услуге припремања хране и пића у опремљеним превозним средствима, нпр. возовима или 
бродовима.
Уобичајено је да конобари пружају потпуну угоститељску услугу гостима који сједе за столовима 
(укључујући штанд или шанк).
- услуге ручавања у жељезничким колима

56.10.13 Услуге самопослуживања хране у одговарајућим угоститељским објектима
Ова поткатегорија укључује:
- услуге послуживања јела у угоститељским објектима са самопослуживањем у којима се може 
сједити, али нема конобарске услуге, а то су:
- угоститељски објекти брзе хране са сједењем
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- кантине
Ова поткатегорија искључује:
- услугу послуживања хране у угоститељским објектима без конобарске услуге и без могућности 
сједења, види 56.10.19
- угоститељску услугу у творничким, уредским или школским кантинама на основу концесије, види 
56.29.20

56.10.19 Остале услуге услуживања хране
Ова поткатегорија укључује:
- остале услуге послуживања хране и пића на штандовима, угоститељским објектима брзе хране без 
могућности сједења и уз могућност изношења припремљене хране изван угоститељског објекта 
итд.
- услуге послуживања сладоледа и колача у сластичарнама
- услуге послуживања јела и грицкалица путем продајних аутомата ако су припремљена на лицу 
мјеста
- услуге покретног послуживања хране, припрему и послуживање хране и пића за конзумацију 
одмах која је организирана моторним возилима или колицима. Ове се услуге пружају без 
конобарске услуге и могућности сједења.
Ова поткатегорија искључује:
- услугу послуживања јела и грицкалица путем продајних аутомата, ако нису припремљена на лицу 
мјеста види 47.00.1, 47.00.2

LN�!	 							8�����	���������	�	������	�����������	��������	�	���������'�	$����	
LN�!� 8�����	���������
LN�!���	 8�����	���������	
56.21.11 Услуге кетеринга за домаћинства

Ова поткатегорија укључује:
- услуге припремања и доставе хране на основу уговора при чему се услуга пружа приватној 
особи/домаћинству, на мјесту које одреди корисник услуге и за посебне прилике

56.21.19 Остале услуге кетеринга
Ова поткатегорија укључује:
- услуге припремања и доставе хране на основу уговора при чему се услуга пружа у јавним, 
државним, трговачким институцијама или установама за стални смјештај и на мјесту којег одреди 
корисник услуге и за посебне прилике

LN�!R .�����	������	��������	�	���������'�	$����
LN�!R��	 8�����	�������	$����	��	������	�������	
56.29.11 Услуге доставе хране на основи уговора за превознике

Ова поткатегорија укључује:
- услуге припремања и доставе хране темељем уговора за авионе и остале превозничке фирме

56.29.19 Остале услуге доставе хране на основи уговора
Ова поткатегорија укључује:
- услуге припремања и доставе хране на основу уговора с корисником услуге за одређени 
временски период; на примјер концесија за продају хране за вријеме спортских такмичења и слично
Ова поткатегорија искључује:
- услуге кантина, види 56.29.20

LN�!R�!	 8�����	�������	
56.29.20 Услуге кантине

Ова поткатегорија укључује:
- услуге послуживања хране уз концесију, нпр. пружање услуга вођења угоститељских објеката као 
што су кантине и кафетерије.
Послуживање хране и пића уз ниже цијене у кантинама и кухињама за групе људи који су 
професионално повезани као што су кантине у творницама, канцеларијама, школама, факултетима, 
спортским војним објектима итд.

LN�0	 							8�����	��������	�	���������'�	���	
LN�0" 8�����	��������	�	���������'�	���
LN�0"��	 8�����	��������	�	���������'�	���	
56.30.10 Услуге припреме и послуживања пића

Ова поткатегорија укључује:
- услуге послуживања пића, углавном алкохолних у баровима, пивницама, ноћним клубовима, 
дискотекама и сличним објектима, са или без организоване забаве. 
Укључене су и услуге које пружају барови у хотелима и осталим мјестима за одмор или у 
превозним средствима, тј. у возовима или на бродовима
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Ова поткатегорија искључује:
- услуге препродаје пакованих/припремљених пића, види 47.00.25, 47.00.26
- услуге трговине на мало путем продајних аутомата, види 47.00.26
- услуге послуживања јела за храну и пића, види 56.10.1
- услуге послуживања јела, грицкалица и пића која нису припремљена на мјестима као што су 
продајни аутомати, види 47.00.1, 47.00.2
- услуге пословања дискотека и плесних подија без послуживања пића, види 93.29.19

p	 ?4a.*�;b?:
�)	?	�.�84?�;b?:
�)	8
<85)	
LQ	 8�����	������'�	
LQ��	 							8�����	������'�	�'���&	�������1��$	��(��������	�	������	������	������'�	
LQ��� 8�����	������'�	�'���
LQ�����	 D�������	�'���	
58.11.11 Штампане образовне књиге

Ова поткатегорија укључује:
- наслове првенствено кориштене у сврху образовања за ученике и наставнике у службених 
школским програмима.
Ове књиге уопштено садрже сажето знање и/или практична питања уз текст. Укључује вјежбанке, 
приручнике за наставнике и помоћне материјале као и интерактивне материјале.

58.11.12 Штампане стручне, техничке и школске књиге
Ова поткатегорија укључује:
- специјализоване наслове који садрже истраживачко, напредно знање, и/или информације 
намијењене академској или истраживачкој групи или их користе појединци с циљем вршења 
специфичних занимања или професија, нпр. адвокати, доктори, електричари, књиговође, пословни 
или компјутерски стручњаци

58.11.13 Штампане књиге за дјецу
Ова поткатегорија укључује:
- наслове објављене за дјецу, укључујући сликовнице те књиге које нису уџбеници, као што су:
- белетристика
- публицистика
- комбиновани пакети с књигом и играчком
- књиге које говоре
- бојанке
Ова поткатегорија искључује:
- албуме за самољепљиве сличице, види 58.19.19

58.11.14 Штампани рјечници и енциклопедије
Ова поткатегорија укључује:
- наслове који се примјењују у опште приручне сврхе те наслове намијењене широкој јавности, 
нпр.:
- рјечници
- енциклопедије
- лексикон
- серијски дијелове таквих наслова
Ова поткатегорија искључује:
- атласе и остале књиге са картама, види 58.11.15

58.11.15 Штампани атласи и остале књиге са мапама
58.11.16 Штампане мапе и хидрографске или сличне карте, сем у облику књига

Ова поткатегорија искључује:
- глобусе, види 32.99.59

58.11.19 Остале штампане књиге, брошуре, летци и слично
Ова поткатегорија укључује:
- књиге од општег интереса објављене у сврху употребе од стране широке јавности. 
Укључује литерарну белетристику и публицистику; поезију и драму; вјерске књиге, библије и 
химне; публицистику из подручја као што су историја, политика, дом и врт те биографије и 
приручнике како нешто учинити, куваре, туристичке водиче итд.
Ова поткатегорија искључује:
- аудио књиге, види 58.11.20

LQ����!	 �'���	��	���������&	��������	���	������	����1���	������	
58.11.20 Књиге на дисковима, касетама или другом физичком медију
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Ова поткатегорија укључује:
- физички медиј (CD-ROM, касета итд.) који садржи аудио књиге, тј. аудио записе лица које чита 
текст књиге
- физички медиј (CD-ROM, дискета, микрофилм, микрофише итд.) који садржи безвучне записе 
текстуалног материјала из периодичних публикација, уџбеника, приручника и осталих извора

LQ����0	 �'���	��	���������	
58.11.30 Књиге на интернету

Ова поткатегорија укључује:
- књиге "on-line", укључујући школске уџбенике, опште приручнике, као што су атласи и остале 
књиге са мапама и картама, рјечнике и енциклопедије

LQ����9	 �������	��������	��������	�	�'�����	
58.11.41 Продаја огласног простора у књигама, штампаног
58.11.42 Продаја огласног простора у књигама, електронског
LQ����L	 ?�����'�	�'���	��	�������	���	��	������	�������	
58.11.50 Издавање књига уз накнаду или на основи уговора
LQ����N	 8�����	�����%�'�	���������	�������	��	�'���	
58.11.60 Услуге управљања ауторским правима на књиге

Ова поткатегорија укључује:
- услуге управљања ауторским правима на репродукцију, дистрибуцију или инкорпорирање 
дословних оригинала, као што су књиге, брошуре, летци, карте и слично
Ова поткатегорија искључује:
- изнајмљивање књига, види 77.29.19

LQ��! 8�����	������'�	�������	�	������	�������1��$	������
LQ��!��	 ?������	�	������	�������1��$	������	3�������$	���	��	����1���	������	
58.12.10 Именици и пописи корисничких адреса штампаних или на физичком медију

Ова поткатегорија укључује:
- публикације збирки о систематски организованим контакт информацијама . Оне често укључују 
описне информације о особама, организацијама, публикацијама или осталим ентитетима.
Поједини примјери су:
- телефонски именици
- пословни и трговачки именици 
- општински и градски именици
Ова поткатегорија искључује:
- оригиналне компилације пописа корисничких адреса, види 63.99.20

LQ��!�!	 ?������	�	������	�������1��$	������	��	���������	
58.12.20 Именици и пописи корисничких адреса на интернету

Ова поткатегорија укључује:
- on-line услуге набавке збирки о систематски организованим контакт информацијама. Често су 
укључене описне информације о лицима, организацијама, публикацијама или осталим ентитетима. 
Поједини примјери су:
- телефонски именици
- пословни и трговачки именици
- општински и градски именици

LQ��!�0	 8�����	�����%�'�	���������	�������	��	����3��'�	�������	�	������	�������1��$	������	
58.12.30 Услуге управљања ауторским правима на кориштење именика и пописа корисничких адреса
LQ��0 8�����	������'�	������
LQ��0��	 D�������	������	
58.13.10 Штампане новине

Ова поткатегорија укључује:
- новине које излазе најмање четири пута седмично, а покривају разне теме с намјером обраћања 
широј јавности
Ова поткатегорија такође укључује:
- продају огласног простора за новине које излазе најмање четири пута седмично

LQ��0�!	 4�����	��	���������	
58.13.20 Новине на интернету

Ова поткатегорија укључује:
- новине објављене на интернету, чији се садржај ажурира најмање четири пута седмично у 
сталним интервалима, обично сваки дан; без обзира јесу ли на претплату или нису
- дијелове новина као што су наслови који се шаљу путем електронске поште, свакодневно или 
чешће
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Ова поткатегорија искључује:
- дигиталне архиве, види 91.01.12

LQ��0�0	 �������	��������	��������	�	��������	
58.13.31 Продаја огласног простора у новинама, штампаног
58.13.32 Продаја огласног простора у новинама, електронског
LQ��9 8�����	������'�	1�������	�	�������1��$	��(��������

Овај разред укључује:
- новине, часописе и периодичне публикације које излазе мање од четири пута седмично
Овај разред искључује:
- новине и периодичне публикације који излазе најмање четири пута седмично, види 58.13

LQ��9��	 D�������	1�������	�	�������1��	��(��������	
Ова категорија искључује:
- "on-line" периодичне публикације, види 58.14.20

58.14.11 Штампани часописи и периодичне публикације од општег интереса
Ова поткатегорија укључује:
- периодичне публикације које покривају разне теме од општег интереса с намјером обраћања 
широкој јавности.
Примјери укључују опште вијести, пословне вијести, личне финације, опште интересе (укључујући 
чланке, слике итд.

58.14.12 Штампани пословни, стручни и академски часописи те периодичне публикације
58.14.19 Остали штампани часописи и периодичне публикације
LQ��9�!	 [�������	�	�������1��	��(��������	��	���������	
58.14.20 Часописи и периодичне публикације на интернету

Ова поткатегорија укључује:
- пружање услуга часописа и осталих периодичних публикација "on-line" објављених на интернету, 
гдје се главни садржај ажурира мање од четири пута седмично у сталним интервалима, обично 
седмично или мјесечно; без обзира јесу ли на претплату или не
- дијелови часописа као што су наслови који се редовно шаљу путем e-mail-а
Ова поткатегорија искључује:
- дигитални архив, види 91.01.12

LQ��9�0	 �������	��������	��������	�	1���������	�	�������1���	��(����������	
58.14.31 Продаја огласног простора у часописима и периодичним публикацијама, штампаног
58.14.32 Продаја огласног простора у часописима и периодичним публикацијама, електронског
LQ��9�9	 8�����	�����%�'�	���������	�������	��	1�������	�	�������1��	��(��������	
58.14.40 Услуге управљања ауторским правима на часописе и периодичне публикације
LQ��R .�����	������1��	������
LQ��R��	 .�����	������1��	������	
58.19.11 Штампане разгледнице, честитке и слично
58.19.12 Штампане слике, цртежи и фотографије
58.19.13 Папири за пресликавање (декалкоманија), календари
58.19.14 Штампане неискориштене поштанске марке, биљежнице, папир за пресликавање, чекови, банкноте, 

вриједносни папири и слични документи
58.19.15 Штампани трговачки рекламни материјал, комерцијални каталози и слично

Ова поткатегорија искључује:
-штампане новине за оглашавање, види 58.13.10

58.19.19 Остали штампани материјал
LQ��R�!	 .�����	��������	��	���������	
58.19.21 Садржаји на интернету за одрасле

Ова поткатегорија укључује пружање услуга:
- зрелих тема, сексуално експлицитног садржаја објављеног путем интернет-а, укључујући графику, 
live feeds, интерактивна извођења и практичне активности.
Плаћање се може вршити методама као што су претплата, чланарина и "плати-и-гледај" (pay-per-
view).
Ова поткатегорија искључује:
- садржај за одрасле у новинама, периодичним публикацијама и књигама "on-line", види 58.11.30, 
58.13.20, 58.14.20
- садржај за одрасле у дигиталном архиву, види 91.01.12

58.19.29 Остали садржаји на интернету
Ова поткатегорија укључује:
- остале садржаје "on-line" који нису укључени у претходно наведено као што су честитке, 
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календари, репродукције умјетничких радова
- статистику и сличне информације објављене "on-line"
Ова поткатегорија искључује:
- удомљавање апликација и пружање апликацијских услуга, види 63.11

LQ��R�0	 8�����	�����%�'�	���������	�������	��	������	3�������	����������	
58.19.30 Услуге управљања ауторским правима на остале штампане материјале

Ова поткатегорија укључује:
- услуге управљања ауторским правима на репродукцију, дистрибуцију или инкорпорирање 
умјетничких оригинала као што су репродукције и поново штампани оригинали умјетничких дјела
- услуге управљања ауторским правима на остале ауторизоване штампане материјале као што су 
календари, честитке, фотографије итд.

LQ�!	 							8�����	������'�	��������	
LQ�!� 8�����	������'�	��1�������$	�����
LQ�!���	 ������������	����&	������	
58.21.10 Компјутерске игре, пакети
LQ�!��!	 ��������'�	KqrsW]rTq2	��1�������$	�����	
58.21.20 Преузимање (download) рачунарских игара

Ова поткатегорија укључује:
- електронске датотеке које садрже компјутерске игре, а које се могу пребацити (downloadati) и 
сачувати на локалном уређају

LQ�!��0	 ?���	��	���������	
58.21.30 Игре на интернету

Ова поткатегорија укључује:
- осигуравање игара намијењених игрању на интернету као што су:
- игре с улогама (RPG-и)
- стратешке игре
- акцијске игре
- карташке игре
- игре за дјецу
Плаћање се може вршити путем претплате или "плати-и-играј" (pay-per-play)
Ова поткатегорија искључује:
- услуге коцкања "on-line", види 92.00.14

LQ�!��9	 8�����	�����%�'�	���������	�������	��	����3��'�	��1�������$	�����	
58.21.40 Услуге управљања ауторским правима на кориштење рачунарских игара

Ова поткатегорија укључује:
- услуге управљања ауторским правима на репродукцију, дистрибуцију или инкорпорирање 
компјутерских програма, програмских описа или помоћних материјала за компјутерске игре
Ова поткатегорија искључује:
- стицање права и услуге издавања, види одјељак 58
- готови софтверски пакети, види 58.2
- ограничена права за крајњег корисника као дио софтверског пакета, види 58.2

LQ�!R .�����	������	������'�	��������
LQ�!R��	 
��������	����������	������	
58.29.11 Оперативни паковани системи

Ова поткатегорија укључује:
- софтвер нижег степена који управља периферним хардвер интерфејсом, врши планирање обавеза, 
распоређује меморију и представља кориснику почетни интерфејс без апликацијског програма у 
току.
Укључује све клијентове и умрежене оперативне системе.

58.29.12 Умрежени софтвер, пакети
Ова поткатегорија укључује:
- софтвер који се користи за контролу, праћење, управљање и комуницирање с оперативним 
системима, мрежама, мрежним услугама, базама података, меморијским и мрежним апликацијама 
на интегрисан и кооперативан начин кроз мрежу из централне локације.
Укључује све мрежне менаџментске софтвере, серверски софтвер, сигурносни и шифрирани 
(енкрипцијски) софтвер,међусофтвер итд.

58.29.13 Софтвер управљања базом података, пакети
Ова поткатегорија укључује:
- скуп/низ софтверских програма који омогућавају меморисање, модификацију и извлачење 
информација из базе података.
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Постоји велики број различитих софтвера управљања базом података и то од малих система на 
обичном компјутеру до огромних система на великим компјутерима.

58.29.14 Софтвер за развојне алате и програмске језике, пакети
Ова поткатегорија укључује:
- софтвер који се користи као помоћ у развоју и/или састављању компјутерских програма.
Софтверски производи који помажу информатичару пројектанту у креирању, развијању и 
провођењу низа софтверских система и рјешења.

LQ�!R�!	 ;�����������	�������&	������	
58.29.21 Општа пословна продуктивност и апликације за кућну употребу, пакети

Ова поткатегорија укључује:
- софтвер који се користи у опште пословне сврхе у циљу побољшања продуктивности или се 
користи код куће, за забаву, као приручници или у образовне сврхе.
Укључује office suite апликације као што су word processing, spreadsheets, обичне базе података; 
графичке апликације; софтвер за пројектни менаџмент, софтвер за тренинге на основи компјутера, 
као приручник, за образовање у кући итд.

58.29.29 Остали апликацијски софтвери, пакети
Ова поткатегорија укључује:
- cross-industry апликацијски софтвер, тј. софтвер који је креиран за извођење и/или вођење 
специфичних пословних функција или процеса који нису својствени за одређену индустрију.
Укључује стручни књиговодствени софтвер, вођење људског потенцијала, софтвер за вођење 
односа с клијентима, софтвер за географски информациони систем, софтвер осмишљен за 
интернетске странице итд.
- апликацијски софтвер за вертикално тржиште, тј. софтвер који изводи широк спектар пословних 
функција за специфичну индустрију, као што су производња, малопродаја, здравствено осигурање, 
инжењеринг, ресторани итд.
- utility софтвер, тј. мали компјутерски програм који изводи врло специфичне задатке, као што су 
компресијски програми, анти-вируси, уређаји за претраживање, фонтови, претраживачи датотека те 
софтвер за препознавање гласова (Utilities се разликује од других апликацијских софтвера у смислу 
величине, цијене и сложености)
- апликацијски софтвер, д.н.

LQ�!R�0	 ��������'�	KqrsW]rTq2	��������	
Ова категорија укључује:
- електронске датотеке са софтвером који може бити пребачен (downloadan) и ускладиштен у 
локалном уређају за касније извођење/инсталацију

58.29.31 Преузимање (download) системског софтвера
58.29.32 Преузимање (download) апликацијског софтвера
LQ�!R�9	 
������	��	���������	
58.29.40 Софтвер на интернету

Ова поткатегорија укључује:
- софтвер намијењен извођењу на интернету
Ова поткатегорија искључује:
- игре на интернету види 58.21.30
- преузимање (download) софтвера, види 58.29.3
- услуге интернетског коцкања види 92.00.14

LQ�!R�L	 8�����	�����%�'�	���������	�������	��	����3��'�	��1��������	��������	
58.29.50 Услуге управљања ауторским правима на кориштење рачунарског софтвера

Ова поткатегорија укључује:
- услуге управљања ауторским правима на репродукцију, дистрибуцију или инкорпорирање 
компјутерских програма, описа програма и помоћних материјала за системски као и апликацијски 
софтвер :
- права на репродукцију и дистрибуцију софтвера
- права на кориштење софтверских дијелова за стварање и укључивање у остале софтверске 
производе
Ова поткатегорија искључује:
- ограничена права за крајњег корисника као дио софтвера, види 58.29.1-58.29.4

LR	 8�����	��������'�	�������&	������������	�	�������������	��������&	�����'�	
���1��$	������	�	������'�	����1��$	������	

LR��	 							8�����	��������'�	�	������(�����	�������&	������������	�	�������������	��������	
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LR��� 8�����	��������'�	�������&	������������	�	�������������	��������
LR�����	 .�������������	������	��������'�	�������&	������������	�	�������������	��������	
59.11.11 Услуге организације производње филмова

Ова поткатегорија укључује:
- снимање и реализацију филмова, укључујући анимиране филмове, највише намијењене 
приказивању у кину
- снимање и реализацију филмова свих врста (серија, телевизијских филмова, укључујући 
анимиране филмове), највише намијењене приказивању на телевизији
Ова поткатегорија искључује:
- услуге израде фотографија и дијапозитива, види 74.20

59.11.12 Услуге организације производње промотивних и пропагандних филмова и видеофилмова
59.11.13 Услуге организације производње осталог телевизијског програма

Ова поткатегорија укључује:
- остале услуге снимања телевизијског програма, уживо или на запису, као што су talk show-ови, 
забавни програм, спорт итд.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге уређивања телевизијског програма и услуге емитовања програма, види 60.20.1

LR����!	 a������	���������&	������������	�	������������	��������	
59.11.21 Филмски оригинали, оригинали видео и телевизијског програма

Ова поткатегорија укључује:
- филмове, видео и телевизијске програме заштићене ауторским правом, који су произведени без 
уговора о директној продаји (тј. с власничким правом свих учесника).
Ови оригинали снимљени су за продају која је имплицитно или експлицитно заштићена ауторским 
правом

59.11.22 Кинематографски филмови
59.11.23 Филмови и остали видео садржаји на диску, касети или другом физичком медију

Ова поткатегорија укључује:
- физички медиј (CD-ROM, касете и грамофонске плоче итд., искључујући кинематографски филм) 
који садржи видео записе
Ова поткатегорија искључује:
- малопродају DVD-ија које су произвели други, види 47.00.64
- оригиналне записе снимљене за директну продају (тј. са свим власничким правима), види 59.11.21
- аудио дискове и аудио касете, види 59.20.3

59.11.24 Филмови и остала преузимања (download) видео записа
Ова поткатегорија укључује:
- електронске датотеке које садрже филмове и остале видео записе који се могу пребацивати 
(downloadati) и сачувати на локалном уређају.
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59.11.30 Продаја огласног простора или времена у филмовима, видео и телевизијским производима
LR��! 8�����	����	�������	�����	��������'�	�������&	������������	�	�������������	��������
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59.12.11 Услуге аудио-визуалне монтаже

Ова поткатегорија укључује:
- анализирање, оцјењивање и избор појединих кадрова и сцена аудиовизуалног дјела (филм, видео, 
дигитални медиј итд.) те њихово организовање и састављање у драматуршку цјелину, уз употребу 
опреме као што су пројектори и дигиталне видео монтажне направе и технике.
Процес укључује укључивање готових снимака изабраних из филмске и видео датотеке у филм или 
видеофилм.

59.12.12 Преноси и умножавање основних услуга
Ова поткатегорија укључује:
- услуге преноса, тј. преношење аудиовизуалног дјела (филма, видеофилма, дигиталног медија) из 
једног формата у други, с циљем адаптирања снимка у формат изабран за његово приказивање или 
снимање (нпр. стварање резервних копија, јер се оригинал може уништити). Примјери укључују 
пренос филма на касету, касете на филм, дигиталног медија на филм, дигиталног медија на касету, 
дијапозитива на видео, фотографије на видео итд.
- услуге умножавања и копирања за аудиовизуална дјела, сем филма, тј. стварање дуготрајних и 
краткотрајних репродукција аудиовизуалних дјела (видеофилм, дигитални медиј итд.) за 
разноврсну употребу.
Репродукције могу бити направљене у разним форматима, укључујући аудио и видео записе) итд.

59.12.13 Услуге корекције боја и дигиталне рестаурације
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Ова поткатегорија укључује:
- услуге корекције боја, тј. додавање, модификовање или искључивање боје из аудиовизуелног 
дјела (филма, видеофилма или дигиталног медија итд.) електронским путем, користећи дигиталне 
технике
- услуге дигиталне рестаурације за аудиовизуелна дјела, тј. уклањање огреботина из 
аудиовизуалних дјела (филма, видеофилма или дигиталног медија) помоћу дигиталних техника 
како би се филм припремио за процес преноса

59.12.14 Услуге визуелних ефеката
Ова поткатегорија укључује:
- увођење визуелних ефеката у аудиовизуелна дјела (филм, видеофилм или дигитални медиј итд) 
примјењујући на дјелу фотографску или дигиталну технологију на дјело након главног 
фотографисања или главног снимања као што су минијатуре, оптички и дигитални ефекти, техника 
matte paintings, двоструки отисак, fades и вињете

59.12.15 Услуге анимације
Ова поткатегорија укључује:
- креирање слика, апстрактних призора и сличних оригиналних композиција уз употребу разних 
техника, укључујући компјутеризиовану анимацију или слиједа цртежа
- анимација у којој се употребљавају глинене фигуре и објекти

59.12.16 Називање, додатна услуга и титловање
Ова поткатегорија укључује:
- услуге обраде текста за аудиовизуелна дјела, тј. додавања текста аудиовизуелном дјелу (филму, 
видеофилму или дигиталном медију), уз употребу генератора слова или система за титловање, 
укључујући:
- отворене услуге обраде текста, код којих је текст увијек видљив на екрану 
- затворене услуге обраде текста код којих је текст видљив на екрану по избору корисника
- услуге обраде назива за аудиовизуелна дјела, тј. додавање слагара и графичких елемената који 
служе препознавању и појачавању аудиовизуелног дјела (филма, видеофилма или дигиталног 
медија итд.) путем текста, укључујући почетне наслове, признања и ријечи
- услуге титловања за аудиовизуелна дјела, тј. уметања текста на екрану, којим се преводе дијалози 
и називи оригиналног аудивизуелног дјела (филма, видеофилма или дигиталног медија итд.) на 
језик земље у којој се филм или видеофилм приказују

59.12.17 Услуге монтаже и уређења звука
Ова поткатегорија укључује:
- стварање, додавање и снимање звучних елемената (дијалога, музике, звукова и тишине) 
аудиовизуелном дјелу (филму, видеофилму, дигиталном медију итд.) за звучну касету која 
синхронизује аудио и визуелни дио дјела:
- компоновање, снимање, миксање и интегрисање оригиналне музике и звука на звучну касету 
аудивизуелног дјела
- снимање музике која је временски усклађена са слиједом аудивизуелног дјела
- миксање и снимање музике с одобреним ауторским правима добављене од стране клијента са 
звуком у сврху интегрисања на звучну касету аудивизуелног дјела
- интегрисање музике и звука, набављене од стране клијента с одобреним ауторским правима на 
звучну касету аудиовизуелног дјела и сихронизовање звучних елемената с визуелним елементима 
дјела
- услуге управљања ауторским правима и/или посредничке услуге на управљање ауторским 
правима на музику и звук у пакету с услугама миксања или интегрисања

59.12.19 Остале пост-продукцијске услуге филмова, видео и телевизијског програма
Ова поткатегорија укључује:
- остале пост-продукцијске услуге за аудиовизуелна дјела (филм, видеофилм, дигитални медији 
итд.), укључујући услуге претварања формата, сажимања итд.
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59.13.11 Услуге управљања ауторским правима на филм и његове приходе

Ова поткатегорија укључује:
- услуге управљања ауторским правима на репродукцију, дистрибуцију или укључивање забавних 
оригинала као што су емитовање и приказивање оригиналних филмова, телевизијског програма, 
претходно снимљених касета, видеофилмова слично
Ова поткатегорија искључује:
- изнајмљивање видео касета и дискова, види 77.22.10
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59.13.12 Услуге дистрибуције филма, видео и телевизијског програма

Ова поткатегорија укључује:
- додјелу права на приказивање, емитовање и изнајмљивање аудивизуелних дјела која су 
имплицитно или експлицитно заштићена ауторским правима у посједовању или под контролом 
власника ауторских права, укључујући игране или анимиране филмове, видеофилмове, дигиталне 
медије итд., који су обично намијењени за позоришта, телевизију, тржиште кућног видеа итд.
- дистрибуцију прихода од филмова, видео и телевизијског програма кинима, телевизијским 
мрежама и станицама те приказивачима

LR��9 8�����	���������'�	�����
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59.14.10 Услуге приказивања филма

Ова поткатегорија укључује:
- услуге приказивања филмова у кинима, на отвореном или у кино клубовима у приватним 
просторијама с екраном или другим апаратима за пројекцију
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59.20.11 Услуге снимања звучних записа

Ова поткатегорија укључује:
- услуге изведене у процесу претварања звука, ријечи и музике у трајни физички формат уз 
употребу специјализиоване техничке опреме студија за снимање звука
Ова поткатегорија искључује:
- снимање звучних записа уживо изван студија, на мјестима као што су концертне дворане, 
стадиони, позорнице на отвореном или центри за конференције, види 59.20.12
- обезбјеђивање студија за снимање звучних записа или опреме за снимање звучних записа гдје 
клијент обезбјеђује примарне техничаре и руководиоце опремом, види изнајмљивање опреме за 
снимање звучних записа 77.39.19

59.20.12 Услуге снимања уживо
Ова поткатегорија укључује:
- све услуге снимања изведене на мјесту јавног догађаја уживо као што су конференције, семинари, 
концерти итд.
- снимање радио емисија уживо у студију за снимање звучних записа
Ова поткатегорија искључује:
- услуге даљег снимања које се изводе у студију, види 59.20.11

59.20.13 Снимање оригиналних звучних записа
Ова поткатегорија укључује:
- снимање оригиналних записа звука, ријечи и музике претворене у дигитални или аналогни формат
Ова поткатегорија искључује:
- оригиналне радиопрограме, види 59.20.22

LR�!"�!	 8�����	��������'�	�������������E	����������	�������������	
59.20.21 Услуге производње радиопрограма
59.20.22 Оригинални радиопрограми

Ова поткатегорија укључује:
- радиопрограми с ауторским правима изведени без уговора о директној продаји (тј. с правом 
власништва свих учесника)
Ови оригинали произведени су за продају, која је имплицитно или експлицитно заштићена 
ауторским правом.

LR�!"�0	 8�����	������'�	����1��$	������	
Ова категорија искључује:
- продају на мало музичких композиција произведене од других, види 47.00.58
- права на издавање музичких записа, види 59.20.40

59.20.31 Штампане композиције
Ова поткатегорија укључује:
- музичке композиције у штампаном облику. Укључује штампу властитих композиција те оних за 
које је издавач добио ауторска права на компоновање.
Штампане композиције дистрибуирају се као партитуре или књиге у штампаном облику 
велетрговцима и малотрговцима за крајњу потрошњу.

59.20.32 Електронски музички записи
Ова поткатегорија укључује:
- музичке композиције у електронском облику
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59.20.33 Музички аудио дискови, касете или други физички медији
59.20.34 Остали аудио дискови и касете

Ова поткатегорија искључује:
- аудио књиге и касете, види 58.11.20

59.20.35 Преузимање (download) музике
Ова поткатегорија укључује:
- електронске датотеке које садрже музичке аудио записе који се могу пребацивати (downloadati) и 
сачувати на локалном уређају
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59.20.40 Лиценцне услуге у вези с правом употребе акустичних оригинала

Ова поткатегорија укључује:
- услуге управљања ауторским правима на репродукцију, дистрибуцију или укључивање музичких 
оригинала као што су звучни записи, снимљене касете и нова непромијењена издања
Ова поткатегорија искључује:
- изнајмљивање CD-а, DVD-а и касета, види 77.22.10
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60.10.11 Услуге емитовања радио програма

Ова поткатегорија укључује:
- одабир програма, уређивање и емитовање радио програма
- комбиноване услуге производње и емитовања програма
Ова поткатегорија искључује:
- производњу радиопрограма, види 59.20.21

60.10.12 Емитовање оригинала
Ова поткатегорија укључује:
- оригинални радио садржај заштићен као интелектуално власништво, произведен за пренос

N"��"�!	 *����	��������	
60.10.20 Радио програми

Ова поткатегорија укључује:
- монтажу радио емисија и програма као дневног програма радио станице за дистрибуцију преко 
других

N"��"�0	 �������	�������	��	�������	��	������	
60.10.30 Продаја времена за рекламу на радију
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Ова категорија искључује:
- програмске елементе услуга производње, које нису повезане с емитовањем, види 59.11.1
- дистрибуцијске услуге телевизијског програма, без производње програма, види област 61

60.20.11 Услуге емитовања интернетског телевизијског програма, сем на претплату
Ова поткатегорија укључује:
- интернетски програмски одабир, уређивање и емитовање телевизијског програма
- интернетски комбиноване услуге производње и емитовање програма

60.20.12 Услуге емитовања осталог телевизијског програма, сем на претплату
Ова поткатегорија укључује:
- остале програмске одабире, уређивање и емитовање телевизијских програма
- остале комбиноване услуге производње и емитовање програма

60.20.13 Услуге емитовања интернетског преплатничког телевизијског програма
Ова поткатегорија укључује:
- интернетски програмски одабир, уређивање и емитовање телевизијског претплатничког програма
- интернетске комбиноване услуге производње и емитовање претплатничког програма
- услуге интернетских програма који предају захтјев за видео програмима

60.20.14 Услуге емитовања осталог претплатничког телевизијског програма
Ова поткатегорија укључује:
- остале програмске одабире, уређивање и емитовање телевизијских претплатничких програма
- остале комбиноване услуге производње и емитовање претплатничких програма
- остале услуге претплатничког телевизијског програма који предају захтјев за видео програмима
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60.20.20 Емитовање телевизијских оригинала

Ова поткатегорија укључује:
- оригинални телевизијски садржај заштићен као интелектуално власништво, произведен у сврху 
пренос

N"�!"�0	 B�����������	��������	
60.20.31 Телевизијски програми, сем на претплату

Ова поткатегорија укључује:
- састављање телевизијских емисија у програме (сем на претплату) кроз дневни распоред програма 
за дистрибуцију преко других

60.20.32 Програми телевизијских канала, на претплату
Ова поткатегорија укључује:
- састављање телевизијских емисија у програме (на претплату) кроз дневни распоред програма за 
дистрибуцију преко других
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60.20.40 Продаја времена за рекламу на телевизији
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61.10.11 Услуге непокретне телефоније - приступ и употреба

Ова поткатегорија укључује:
- осигуравање приступа и употребе јавне комуникацијске телефонске мреже за пренос и преспајање 
гласа, података и видеа од фиксне потрошачеве локације или од јавних говорница
- долазни и одлазни телефонски промет према и из националних и међународних одредишта
- позивне могућности/опције у пакету с услугом приступа
Ова поткатегорија искључује:
- осигуравање позивних могућности у фиксној телефонији уз посебну накнаду, види 61.10.12
- осигуравање услуга приватне фиксне телефонске линије, види 61.10.13
- осигуравање локалне петље другим оператерима електронских комуникација, види 61.10.20
- изнајмљивање терминалске опреме, види 77.39.14

61.10.12 Услуге непокретне телефоније--могућности позивања
Ова поткатегорија укључује:
- омогућавање управљања посебним услугама уз новчану накнаду, одвојено од приступне накнаде.
Ова услуга се остварује посебним програмима и администрацијом базе података посебно повезане с 
телекомуникацијским мрежама.
Укључује могућности као што су:
- чекање позива, преусмјеравање позива, идентификација позива, троструко звање, дисплеј позива, 
узвраћање позива, позив на екрану, блокирање позива, аутоматско блокирање позива, одговор на 
позив, гласовну поруку и гласовни мени

61.10.13 Услуге приватних мрежа за жичане телекомуникацијске системе
Ова поткатегорија укључује:
- обезбјеђивање жичаних телекомуникацијских везе/-а између специфичних тачака искључиво за 
потрошачеву употребу
Ова поткатегорија искључује:
- обезбјеђивање приватних веза од стране оператера електронских комуникација према другом 
оператеру електронских комуникација, види 61.10.20

N���"�!	 8�����	�������	��	��1���	����������������	
61.10.20 Услуге преноса за жичану телекомуникацију

Ова поткатегорија укључује:
- омогућавање започињања, закључивања и преноса позива од оператера који посједује жичану 
електронску комуникацијску опрему према другом оператеру електронских комуникација
- наплаћивање међусобног повезивања, успостављање или прекидање националних или 
међународних позива
- наплаћивање међуградских позива који започињу у јавним говорницама или у мрежама других 
оператера
- наплаћивање заједничке употребе опреме
- наплаћивање посебног кориштења канала
Ова поткатегорија искључује:
- пренос жичаног интернетског промета од једног ISP-а према другом ISP-у, види 61.10.41
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61.10.30 Услуге преноса података путем жичаних телекомуникацијских мрежа

Ова поткатегорија укључује:
- осигуравање приступа жичаној опреми и услугама посебно намијењенима за успјешан пренос 
података на основи плати-по-потрошњи (pay-as-you-use)
Ова поткатегорија искључује:
- осигуравање жичане телекомуникацијске везе/-а између специфичних тачака само за 
потрошачеву употребу, види 61.10.13

N���"�9	 ?����������	������	�����	��1���$	����������������	
61.10.41 Услуге интернетске језгрене мреже

Ова поткатегорија укључује:
- преносне услуге интернетског промета од једног ISP-а према другом ISP-у (опште познатом у 
индустрији као "peering" или преносне наплате

61.10.42 Услуге уско-појасног интернетског приступа путем жичаних мрежа
Ова поткатегорија укључује:
- обезбјеђивање директне жичане везе с интернетом при брзини не већој од 64 Kbps. Даваоц 
приступа интернету (ISP) такође може осигурати бесплатне услуге уз приступ интернету као што 
су електронска пошта, простор за корисничку интернетску страницу, алати за једноставни дизајн 
интернетске странице, "chat" и техничку потпору.
Ова услуга такође може укључивати удаљени приступ или друге могућности приступа интернету те 
посебне пакете као што су међународни "roaming" и додатне адресе електронске поште, обично за 
додатну новчану накнаду корисника.

61.10.43 Услуге широко-појасног интернетског приступа путем жичаних мрежа
Ова поткатегорија укључује:
- осигуравање изравне жичане везе с интернетом при брзини од 64 Kbps и већој. Даваоц приступа 
интернету (ISP) може такође осигурати бесплатне услуге уз приступ интернету као што су 
електронска пошта, простор за корисничку интернетску страницу, алати за једноставан дизајн 
интернетске странице, "chat" и техничку потпору.
Ова услуга такође може укључивати удаљени приступ или друге могућности приступа интернету те 
посебне пакете као што су међународни "roaming" и додатне адресе електронске поште, обично за 
додатну новчану накнаду корисника.

61.10.49 Остале интернетске услуге путем жичаних телекомуникација
Ова поткатегорија укључује:
- осигуравање жичаних телекомуникацијских услуга путем интернета, сем приступа интернету.
То укључује услуге као што су телефакс, телефонију, аудио и видео конференције путем интернета.

N���"�L	 8�����	����	����������	������(�����	�����	��1���	��������������	
61.10.51 Услуге кућне програмске дистрибуције путем жичане инфраструктуре, основни програмски пакет.

Ова поткатегорија укључује:
- обезбјеђивање претплатничког приступа основној групи програмских услуга путем жичане 
инфраструктуре, посебно на основи мјесечне претплате.
Овај пакет садржи минималан број канала доступних претплатницима, као што је дефинисано од 
стране сваког кабловског оператера те мора бити купљен како би се добио било који програмски 
пакет на вишем нивоу. Овдје су укључене накнаде за почетни приступ мрежи или за поновно 
повезивање на мрежу.

61.10.52 Услуге дистрибуције програма домаћинствима путем жичане инфраструктуре, програмски пакет по 
избору
Ова поткатегорија укључује:
- осигуравање претплатничких програмских услуга путем жичане инфраструктуре као додатак 
оним укљученима у основни пакет за посебну новчану накнаду, тј као додатак основној претплати 
која се плаћа мјесечно.
Ова програмска услуга може се осигуравати у пакетима одређенима од стране кабловског 
оператера или од стране претплатника.

61.10.53 Услуге дистрибуције програма домаћинствима путем жичане инфраструктуре, плати и гледај (pay-
per-view)
Ова поткатегорија укључује:
- пружање могућности за претплатнике да виде специфични програм (филм или догађај) путем 
жичане инфраструктуре из куће, за додатну новчану накнаду, тј. као додатак основној накнади која 
се плаћа мјесечно за основне или изборне програмске пакете
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61.20.11 Услуге покретних телекомуникација - приступ и употреба

Ова поткатегорија укључује:
- обезбјеђивање приступа и употребе комутираних или некомутираних мрежа за пренос гласа, 
података и видеа од мјеста настајања или прекидања позива до преносног уређаја или направе, као 
што је мобилни телефон, PCS (особне комуникацијске услуге), ESMR (побољшани специјализовани 
мобилни радио) и сателитски телефони; пејџери и мобилни радио апарати;
- позивне могућности повезане с услугом приступа
- обезбјеђивање текстуалних порука (SMS-а) и услуга мултимедијалних порука (MMS-а)
Ова поткатегорија искључује:
- обезбјеђивање услуга мобилне телефоније уз посебну новчану накнаду, види 61.21.12
- обезбјеђивање бежичне опреме за екслузивну употребу потрошача, види 61.20.13
- обезбјеђивање бежичне опреме за започињање, закључивање или пренос позива за другог 
телекомуникацијског оператера, види 61.20.20
- обезбјеђивање бежичне опреме на основи плати-према-потрошњи (pay-as-you-use) за пренос 
података према и од фиксне локације, види 61.20.30
- обезбјеђивање везе према интернету која је компатибилна с мобилним апаратом, види 61.20.40

61.20.12 Услуге покретних телекомуникација - могућности позивања
Ова поткатегорија укључује:
- омогућавање управљања посебним услугама у примјени преносног уређаја уз новчану накнаду 
невезано од приступне накнаде. Ова услуга се омогућава специјалним софтвером и апликацијама 
база података повезаних на телекомуникацијске мреже. Укључује могућности као што су:
- чекање позива, преусмјеравање позива, идентификација броја, тространи позиви, дисплеј позива, 
узвраћање позива, позив на екрану, блокирање позива, аутоматско блокирање позива, одговарање 
на позив, гласовна пошта и гласовни изборник

61.20.13 Услуге приватних мрежа за бежичне телекомуникацијске системе
Ова поткатегорија укључује:
- обезбјеђивање бежичне телекомуникацијске везе/-а између специфичних тачака за ексклузивно 
кориштење од стране корисника
Ова поткатегорија искључује:
- обезбјеђивање приватних веза од стране бежичног телекомуникацијског оператера према 
другом телекомуникацијском оператеру, види 61.20.20
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61.20.20 Услуге преноса за бежичну телекомуникацију

Ова поткатегорија укључује:
- омогућавање од стране бежичног телекомуникацијског оператера започињања, закључивања или 
пренос позива према другом телекомуникацијском оператеру
- наплаћивање међусобног повезивања, успостављање или закључивања домаћих или 
међународних позива
- наплаћивање међуградског преноса позива насталих на јавној говорници (pay phone) или унутар 
локалне мреже других оператера
- наплаћивање заједничке употребе опреме
- наплаћивање посебног кориштења канала
Ова поткатегорија искључује:
- пренос бежичног интернетског промета од стране једног ISP-а другом ISP-у, види 61.20.4
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61.20.30 Услуге преноса података путем бежичних телекомуникацијских мрежа

Ова поткатегорија укључује:
- обезбјеђивање приступа бежичној опреми и услугама посебно осмишљеним за учинковит пренос 
података "наплати-према-потрошњи" (pay-as-you-use)
Ова поткатегорија искључује:
- обезбјеђивање бежичне телекомуникацијске везе/-а између спецификованих тачки за ексклузивну 
употребу корисника, види 61.20.13
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61.20.41 Услуге уско-појасног интернетског приступа путем бежичних мрежа

Ова поткатегорија укључује:
- обезбјеђивање директне бежичне везе с интернетом при брзини не већој од 256 Kbps. Даваоц 
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приступа интернету (ISP) може такође осигурати бесплатне услуге уз приступ интернету као што 
су електронска пошта, простор за корисничку интернет страницу, алати за једноставан дизајн 
интернетске странице, "chat" и техничку подршку.
Ова услуга такође може укључивати удаљени приступ или друге могућности приступа интернету те 
посебне пакете као што су међународни "roaming" и додатне адресе електронске поште, обично за 
додатну новчану накнаду корисника.

61.20.42 Услуге широко-појасног интернетског приступа путем бежичних мрежа
Ова поткатегорија укључује:
- обезбјеђивање директне бежичне везе с интернетом при брзини од 256 Kbps и већој. Даваоц 
приступа интернету (ISP) може такође осигурати бесплатне услуге уз приступ интернету као што 
су електронска пошта, простор за корисничку интернетску страницу, алати за једноставан дизајн 
интернетске странице, "chat" и техничку потпору.
Ова услуга такође може укључивати удаљени приступ или друге могућности приступа интернету те 
посебне пакете као што су међународни "roaming" и додатне адресе електронске поште, обично за 
додатну новчану накнаду корисника.

61.20.49 Остале интернетске услуге путем бежичних телекомуникација
Ова поткатегорија укључује:
- обезбјеђивање бежичних телекомуникацијских услуга путем интернета, сем приступа интернету.
Ово укључује услуге као што су телефакс, телефонија, аудио и видео конференције путем 
интернета.

N��!"�L	 8�����	������(�����	��������	������������	�����	(���1��$	�����	
61.20.50 Услуге дистрибуције програма домаћинствима путем бежичних мрежа
N��0	 							8�����	����������$	����������������	
N��0" 8�����	����������$	����������������
N��0"��	 8�����	����������$	����������������&	���	������	������(�����	��������	������������	

�����	��������	
61.30.10 Услуге сателитских телекомуникација, сем услуга дистрибуције програма домаћинствима путем 

сателита
Ова поткатегорија укључује:
- рад, одржавање и обезбјеђивање приступа опреми за пренос гласа, података, текста, звука и видео 
записа уз употребу инфраструктуре сателитских телекомуникација
Ова поткатегорија такође укључује:
- обезбјеђивање приступа Интернету од стране оператера сателитске инфраструктуре

N��0"�!	 8�����	������(�����	��������	������������	�����	��������	
61.30.20 Услуге дистрибуције програма домаћинствима путем сателита

Ова поткатегорија укључује:
- обезбјеђивање приступа основном пакету програмских услуга путем сателита, посебно на основи 
мјесечне накнаде; Овај пакет садржи минималан број канала доступних претплатницима, као што је 
дефинисано од стране сваког сателитског оператера те мора бити купљен како би се добио било 
који пакет вишег програмског нивоа. Овдје су укључене накнаде за почетно повезивање или 
поновно повезивање.
- обезбјеђивање програмских услуга путем сателита као додатак онима из основног пакета за 
додатну новчану накнаду, тј. као додатак мјесечној накнади. Ова програмска услуга може се 
осигурати у пакетима одређеним од стране кабловског, сателитског или MDS оператера у пакетима 
одређенима од стране претплатника или по наруџби.
- обезбјеђивање претплатницима могућности гледања посебног програма у кући (филма или 
догађаја) путем сателита уз додатну новчану накнаду,тј, као додатак мјесечној накнади за основни 
или изборни пакет

N��R	 							.�����	������������������	������	
N��R" .�����	������������������	������
N��R"��	 .�����	������������������	������	
61.90.10 Остале телекомуникацијске услуге

Ова поткатегорија укључује:
- обезбјеђивање специјализованих телекомуникацијских апликација, као што су сателитска 
праћења, комуникацијске телеметрије (даљинска мјерења) и радарске станице
- рад сателитских терминалних станица и повезане опреме, која је оперативно повезана с једним 
или више земаљских комуникацијских система те може преносити телекомуникације или примати 
телекомуникације из сателистских система
- обезбјеђивање приступа интернету путем мрежа између корисника иISP-а које не посједује и не 
контролише ISP, као што је приступ интернету бирањем броја (dial-up) итд.
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- обезбјеђивање приступа телефону и интернету у јавним просторима
- обезбјеђивање телекомуникацијских услуга путем постојећих телекомуникацијских веза:
- пружање услуга VOIP-a (Voice Over Internet Protocol – интернетска телефонија)
- обезбјеђивање капацитета мреже без пружања осталих услуга
- обезбјеђивање телекомуникацијских услуга, д.н., као што су телеграф, телекс и услуге повезивања 
аудио конференција

N!	 *�1�������	����������'�&	���������'�	�	������	��������	�	'���	
N!�"	 							*�1�������	����������'�&	���������'�	�	������	��������	�	'���	
N!�"� 8�����	��1��������	����������'�
N!�"���	 8�����	������	�	�������	��1�������	������	
62.01.11 Услуге израде и развоја рачунарских апликација

Ова поткатегорија укључује:
- услуге израде структуре и/или писања компјутерског кода, укључујући ажурирања и допуне 
потребне за креирање и/или примјену софтверске апликације као што су:
- дизајнирање структуре и садржаја интернетске странице и/или писање компјутерског кода 
потребног за креирање и примјену интернетске странице
- дизајнирање структуре и садржаја базе података и/или писања компјутерског кода потребног за 
креирање и примјену базе података (складиште података)
- израду структуре и писање компјутерског кода према потреби за израду и развијање нестандардне 
софтверске апликације, сем програмирања интернетске странице, база података или пакиране 
софтверске интеграције
- обликовање и интеграција (мијењање, обликовање итд.) и инсталирање постојеће апликације тако 
да она функционална у окружењу информацијског система корисника
Ова поткатегорија искључује:
- уговоре о услугама код којих је креирање и настајање интернетске странице повезано с 
пружањем услуга удомљавања интернетских страница, види 63.11.13
- уговоре о услугама код којих је креирање и настајање апликације повезано с удомљавањем и 
вођењем апликације на континуираној основи, види 63.11.14
- уговори о услугама код којих је креирање и настајање базе података повезано с континуираним 
вођењем података, види 63.11.19

62.01.12 Услуге израде и развоја рачунарских мрежа и система
Ова поткатегорија укључује:
- дизајнирање, развој и примјена корисничких мрежа, као што су интранети, екстранети и 
виртуалне приватне мреже
- услуге сигурносног дизајна и развоја мреже, тј. дизајнирање, развој и примјена софтвера, хардвера 
и поступака за контролу приступа подацима и програмима те за омогућавање сигурне измјене 
информација путем мреже
Ова поткатегорија искључује:
- уговоре о услугама код којих је ова услуга повезана са свакодневним управљањем корисничком 
мрежом, види 62.03.12

N!�"��!	 .���������	��������	
Ова поткатегорија укључује:
- интелектуално власништво заштићено ауторским правима, настало без уговора о директној 
продаји (тј. с правима власништва свих учесника)
- интелектуална права власништва за продају која су имплицитно или експлицитно заштићена 
ауторским правом (тј. компјутерским софтвером)
Ова поткатегорија искључује:
- софтвер произведен под уговором за друге, види 62.01.11
- услуге велепродаје и малопродаје софтвера, види 46.14.11, 46.51.10, 47.00.31

62.01.21 Оригинални програми рачунарских игара
62.01.29 Остали оригинални програми
N!�"! 8�����	���������'�	�	����	��	��1�������

Овај разред искључује:
- уговоре о услугама код којих је савјет повезан с израдом и развојем IT рјешења (интернетске 
странице, базе података, специфичне апликације, мреже итд.), види одговарајуће услуге 
дизајнирања и развоја информационих технологија (IT), види 62.01.1
- савјете у вези предмета који се односе на пословну стратегију, као што су савјетовање о развоју 
стратегије електронске трговине, види 70.22.11

N!�"!��	 8�����	���������'�	�	����	�	$��������	
62.02.10 Услуге савјетовања у вези с хардвером
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Ова поткатегорија укључује:
- пружање савјета или стручног мишљења о питањима информационих технологија, које се односе 
на хардвер, нпр. захтјеви и набава хардвера
- пружање стручних консултација о питањима које се односе на хардвер
- комбиновање услуге процјењивања организацијских компјутерских захтјева, савјетовање о 
хардверу и софтверу, развијању система спецификације и постављању новог система у функцију
- услуге компјутерских система, тј. анализа корисничког тренутног компјутерског система, 
садашњих и будућих компјутерских захтјева, набавка нове опреме и софтвера те интеграције нових 
и старих системских компоненти како би се израдио нови интегрисани систем

N!�"!�!	 8�����	���������'�	�	����	��	��������	�	���������	
62.02.20 Услуге савјетовања у вези са системом и софтвером

Ова поткатегорија укључује:
– пружање савјета или стручног мишљења о питањима информационе технологије који су повезани 
с IT системом и софтвером, као што су:
- савјети о питањима која се односе на захтијеве за софтвером и набавку софтвера
- сигурност система

N!�"!�0	 8�����	��$��1��	����3��	�	����	�	��1�������	
62.02.30 Услуге техничке подршке у вези с рачунарима

Ова поткатегорија укључује пружање техничке експертизе у сврху рјешавања корисничких 
проблема у примјени софтвера, хардвера или цијелог компјутерског система, као што су:
- пружање подршке кориснику у примјени или откривању кварова у софтверу
- услуге побољшања
- пружање подршке кориснику у примјени или откривању кварова у компјутерском хардверу, 
укључујући испитивање и редовно чишћење те поправак IT опреме
- техничка помоћ у пребацивању корисничког компјутерског система на нову локацију
- пружање подршке кориснику у примјени или откривању кварова, комбиновано у компјутерском 
хардверу и софтверу
- пружање техничке експертизе у сврху рјешавања стручних проблема за корисника у примјени 
компјутерског система, као што су услуге ревизије или оцјењивања компјутерских операција без 
пружања савјета или других пратећих активности, укључујући ревизију, процјењивање и 
документовање сервера
Ова поткатегорија искључује:
- услуге уклањања великих компјутерских кварова, види 62.09.20

N!�"0 8�����	�����%�'�	��1��������	�������	�	��������
N!�"0��	 8�����	�����%�'�	��1��������	�������	�	��������	

Ова категорија укључује услуге вођења и праћења корисничке ИТ структуре, укључујући хардвер, 
софтвер и мреже.

62.03.11 Услуге управљања рачунарским мрежама
Ова поткатегорија укључује:
- услуге управљања и надзора комуникацијских мрежа и повезаних хардвера у сврху 
дијагностиковања проблема у мрежи и скупљања капацитете те корисничке статистике за 
управљање и угађање мрежног промета.
Овдје је укључен и даљински надзор безбједности система.

62.03.12 Услуге управљања рачунарским системима
Ова поткатегорија укључује:
- пружање свакодневног вођења и рада корисничким компјутерским системом

N!�"R .�����	������	�	����	�	�������������	��$����������	�	��1�������
N!�"R��	 8�����	���������'�	��1�����	�	���������	������	
62.09.10 Услуге инсталирања рачунара и периферне опреме

Ова поткатегорија искључује:
- инсталисање услуга главних компјутера, види 33.20.39

N!�"R�!	 .�����	������	�	����	�	�������������	��$����������	�	��1�������&	��	��	
62.09.20 Остале услуге у вези с информационим технологијама и рачунарима, д. н.

Ова поткатегорија укључује:
- услуге спашавања података као нпр. поново добијање корисничких података из оштећеног или 
нестабилног хард диска (hard disk) или другог уређаја за чување или прибављање компјутерске 
опреме и резервног софтвера на другом мјесту, како би се кориснику омогућило премјештање 
редовног особља и одржавање рутинских компјутерских операција у случају елементарних 
непогода, као што су пожар или поплава
- услуге инсталирања софтвера
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- остале услуге техничке подршке информационим технологијама, д.н.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге компјутерског програмирања, види 62.01.1
- услуге савјетовања у вези с компјутерима, види 62.02
- обраду података и хостинг (hosting) услуге, види 63.11.1

N0	 ?�����������	������	
N0��	 							.(����	��������&	������	$�������	�	������	��������	�	'���E	�����������	�������	
N0��� .(����	��������&	������	$�������	�	������	��������	�	'���
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63.11.11 Услуге обраде података

Ова поткатегорија укључује:
- потпуну обраду података и специјализоване извјештаје из података које добавља корисник или 
пружање услуга аутоматске обраде и уноса података, укључујући услуге базе података

63.11.12 Услуге интернетског хостинга
Ова поткатегорија укључује:
- осигуравање инфраструктуре у сврху пружања услуга хостинга с корисничке интернетске 
странице и повезаних датотека на мјесту које омогућава брзу, поуздану везу с интернетом, а која 
може бити:
- ограничена на чување на једном серверу или у другом заједничком или резервисаном капацитету, 
без услуга управљања или интегрисања софтверских апликација (софтвер на серверу је одговоран 
корисницима, а ниво услуге је стандардизован и ограничен)
- пакет повезаних услуга који се састоји од пружања услуга хостинга и вођења интернетске 
странице те повезаних апликација.
Важна особина ове услуге је обећање сигурног и поузданих страница интернета и интернетских 
веза које се могу брзо рангирати за прилагођавање промјенама у примјени. Често су савјетовања, 
прилагођавања и системска интеграција дио пакета. Апликације су често повезане с електронском 
трговином те омогућују "on-line" чување, куповне листе и каталоге с напредним и сложеним 
карактеристикама као што су обрада наруџби, испуњавање, набављање, фактурисање, обрада 
трансакција, вођење потрошача и коначне базе података, услуге интеграције и миграције складишта 
података

63.11.13 Пружање услуга израде апликација
Ова поткатегорија укључује:
- обезбјеђивање изнајмљених софтверских апликација из централизованог, расположивог хостинг 
компјутерског окружења:
- с интеграцијом у системе и инфраструктуру корисника (Често су савјетовања, прилагођавање и 
система интеграција повезани с удомљавањем и вођењем апликације.)
- гдје изнајмљена апликација није прилагођена и није интегрисана с другим апликацијма 
корисника. (Апликацији се обично приступа путем интернета. Уобичајен примјер су софтверске 
апликације за пословање.)

63.11.19 Остале услуге хостинга и остале услуге повезане с инфраструктуром информатичких технологија
Ова поткатегорија укључује:
- колокацијске услуге, тј. осигуравање оквирног простора унутар осигуране опреме за смјештање 
софтвера и платформи предузећа (Услуга укључује простор за кориснички хардвер (hardware) и
софтвер (software), везу с интернетом и осталим комуникацијским мрежама те рутинско праћење 
софтвера. Корисиници су одговорни за вођење оперативних система, хардвера и софтвера.)
- услуге чувања података, тј. услуге вођења или управљања чувањем и "back-up" манаџмент 
података као "back-up" услуге на даљину, чување или вођење хијерархијског чувања (миграције)
- услуге вођења података, тј. текући менаџмент и управљање подацима као организацијским 
ресурсом (Услуге могу укључивати извођење моделирања података, мобилизацију података, 
рационализацију података, вађење података и архитектуру система.)

N0����!	 8�����	�������������	����	��������	�����	�	�����	��������	
63.11.21 Услуге континуираног тока података видео садржаја

Ова поткатегорија укључује:
- проток видео-података посланих путем интернета

63.11.22 Услуге континуираног тока података аудио садржаја
Ова поткатегорија укључује:
- проток аудио-података посланих путем интернета

N0����0	 �������	������������	���������	��������	�	�������	
63.11.30 Продаја интернетског рекламног простора и времена
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Ова поткатегорија искључује:
- огласни простор у интернетским књигама, новинама, часописима и периодичним публикацијама, 
види 58.11.42, 58.13.32, 58.14.32
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63.12.10 Садржај интернетских портала

Ова поткатегорија укључује:
- садржај који се налази на претраживачким интернетским порталима, тј. широка база података 
интернетских адреса и садржај у лако претражљивом формату
Ова поткатегорија искључује:
- објављене "on-line" именике и пописе с поштанском ознаком, види 58.12.20
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Ова категорија искључује:
- услуге самосталних фоторепортера, види 74.20.2
- услуге самосталних новинара, види 90.03.11

63.91.11 Услуге новинских агенција за новине и периодичне публикације
Ова поткатегорија укључује:
- услуге сакупљања, истраживања и осигуравања вијести у облику рукописа или новинских слика 
за штампане медије, као што су новине, периодичне публикације и књиге

63.91.12 Услуге новинских агенција за аудиовизуалне медије
Ова поткатегорија укључује:
- сакупљање, истраживање и осигуравање вијести (рукописа, фотографија, слика) за радио или 
телевизијске станице и филмске компаније
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63.99.10 Остале информационе услуге, д. н.

Ова поткатегорија укључује:
- услуге тражења информација уз накнаду или на основу уговора
- услуге скупљања исјечака новости (news clipping), услуге скупљања новинских исјечака (press 
clipping) итд.
- услуге сакупљања чињеница и информација, сем поштанских пописа
- аутоматизоване информационе услуге уз помоћ компјутера, д.н.
Ова поткатегорија искључује:
- поштанске пописе као дио канцеларијских помоћних услуга, види 82.19.12
- услуге позивних центара, види 82.20.10
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63.99.20 Компилација изворних чињеница/информација

Ова поткатегорија укључује:
- изворне компилације чињеница или информација организованих за позивање и савјетовање, 
укључујући поштанске пописе
Ове су компилације обично заштићене у својој презентацији, али не и у њиховом садржају.
Ова поткатегорија искључује:
- објаву именика и пописа поштанских ознака, 58.12.10
- услуге компиловања чињеница и информација, види 63.99.10
- компилације поштанских пописа као дио канцеларијских помоћних услуга, види 82.19.12
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64.11.10 Услуге Централне банке

Ова поткатегорија укључује:
- услуге које сервисирају државни систем обрачунавања и изравнавања уплата и исплата те осталих 
финансијских трансакција
- услуге одржавања депозитних рачуна за главне финансијске институције и централну владу
- услуге провођења монетарне политике
- услуге управљања владиним резервама девизних валута
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- услуге утицаја на вриједност валуте
- услуге издавања новца под надлежношћу Централне банке, укључујући дизајнирање, уређивање 
производње, дистрибуцију и замјену новца
- услуге фискалног посредника, укључујући савјетодавне услуге за владу о питањима везаним за 
јавни дуг, издавање дуга, вођење евиденције власника обвезница и вршење плаћања у име владе за 
отплату камата и дуга
- надзорне активности у односу на банке и/или не-банке, уколико их подузима Централна банка
- остале услуге централног банкарства, д.н.
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64.19.11 Услуге депозита за корпорације и институционалне улагаче (депозиторе)

Ова поткатегорија укључује:
- услуге полагања средстава, укључујући услуге потражње, обавијести и орочења за велике 
пословне и институционализоване купце, укључујући владе

64.19.12 Услуге депозита за остале улагаче (депозиторе)
Ова поткатегорија укључује:
- услуге полагања средстава, укључујући услуге потражње, обавијести и орочења за депозитаре, 
сем пословних и институционалних
– чековне услуге
- услуге овјере чекова
, - услуге забране плаћања
Ова поткатегорија искључује:
- услуге прикупљања чекова и мјеница, примљених на основи прикупљања, уновчених или узетих на 
полог, види 82.91.12
- услуге прикупљања рачуна или новаца који се запримају додјелом рачуна или уговора, види 
82.91.12
- паковање, заматање, слање поштом или другачије руковање новчаницама и кованицама у име 
купаца, види 82.92.10
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64.19.21 Услуге међуиндустријског одобравања кредита од монетарних институција

Ова поткатегорија укључује:
- зајмове одобрене финансијским посредницима од стране монетарних институција.
Она покрива издавање и управљање зајмовима и предзајмовима повезанима с пословима који се 
врше међу финансијским посредницима (као што су услуге одобравања великих кредита, тј. Између 
фирми распоређених у НКД групама 64.1 и 64.9). Она укључује одобравање зајмова и предзајмова 
домаћим и страним финансијским посредницима, а који су обично кратког доспијећа, отплативи на 
захтјев или након кратког временског периода од обавијести.

64.19.22 Услуге одобравања потрошачких кредита од монетарних институција
Ова поткатегорија укључује:
- услуге личног нехипотекарног кредита на рате од стране монетарних институција, које одобравају 
зајмове с планом отплате
- услуге зајма оквирног кредита, тј. услуге зајма који се заснива на обавези кредитирања фондова за 
зајмопримца до спецификованог износа
- услуге потрошачких зајмова, тј. услуге зајмова у вриједности финансирања потрошачеве 
куповине роба или услуга, код којих се обично купљена роба користи као залог

64.19.23 Услуге одобравања стамбених хипотекарних кредита од монетарних институција
Ова поткатегорија укључује:
- услуге одобравања зајмова од стране монетарних институција у сврху стицања стамбеног 
земљишта или зграде, за које се то земљиште или зграда користе као гаранција
- зајмови домаћег капитала
Ова поткатегорија искључује:
- услуге процјене, види 68.31.16

64.19.24 Услуге одобравања нестамбених хипотекарних кредита од монетарних институција
Ова поткатегорија укључује:
- услуге одобравања зајмова од стране монетарних институција у сврху стицања нестамбеног 
земљишта или зграде, за које се то земљиште или зграда користе као гаранција
Ова поткатегорија искључује:
- услуге процјене, види 68.31.16

64.19.25 Услуге одобравања нехипотекарних комерцијалних кредита од монетарних институција
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Ова поткатегорија укључује:
- услуге зајмова од стране монетарних институција за инвестиционе трговце и брокере, уређене 
финансијске институције, савезне, регионалне и локалне владе или образовне институције, стране 
владе и остале послове
- услуге зајмова појединцима за пословне сврхе
- услуге stand-by, обавезујућих и осталих зајмова, укључујући услуге прекорачења
- услуге јемства и прибављања кредитног писма
- услуге акцептирања, тј. споразума између банке или друге финансијске институције о плаћању 
мјеница или кредитног инструмента који је издала институција

64.19.26 Услуге пословања кредитним картицама од стране монетарних институција
Ова поткатегорија укључује:
- одобравање кредита од стране монетарних институција када власник користи кредитну картицу за 
куповину робе или услуга, без обзира је ли салдо плаћен у потпуности на крају рока отплатe

64.19.29 Услуге одобравања осталих кредита од стране монетарних институција
Ова поткатегорија укључује:
- услуге одобравања осталих кредита од стране монетарних институција, д.н.
- услуге финансирања продаје
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64.19.30 Услуге осталог монетарног посредовања, д. н.

Ова поткатегорија укључује:
- све остале услуге монетарног посредовања (сем услуга одобравања кредита и узимања полога), 
које пружају институције за одобравање кредита и узимање полога, сем централних банака.
Ове услуге су углавном повезане с инвестицијама у преносива јемства (UCIT услуге), укључујући 
дужничке инструменте, удјеле и партиципације итд. и такође садрже изведене финансијске услуге.
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64.20.10 Услуге финансијских холдинг друштава

Ова поткатегорија укључује:
- услуге финансијских холдинг компанија које се првенствено баве вриједосним папирима (или 
осталим власничким интересима за) фирме и предузећа у сврху задовољења интереса контроле
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64.30.10 Услуге трустова, осталих фондова и сличних финансијских субјеката

Ова поткатегорија укључује:
- услуге које пружају законски субјекти који удружују вриједносне папире или друга финансијска 
средства, без управљања у име акционара или корисника. Портфељи су прилагођени купцу како би 
постигли специфичне инвестицијске особине, као што су гранање производа, ризик, стопа поврата, 
колебљивост цијена. Ови субјекти зарађују на каматама, дивидендама и осталом имовинском 
дохотку, али имају мало или немају запосленика те немају приход од продаје услуга.

N9�R	 							.�����	�����������	������&	���	�������'�	�	���������$	�������	
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64.91.10 Услуге финансијског закупа (leasinga)

Ова поткатегорија укључује:
- услуге израде опреме и објеката за купца, без темељних улагања од стране купца, док давалац 
(leasing-а) плаћа и преузима право власништва на опрему или објекте те их даје у закуп прималац 
(leasing-а), задржавајући минималне одговорности власништва
Ова поткатегорија искључује:
- услуге давања у оперативни закуп (leasing), види област 77

N9�R! 8�����	�������	���������	���������'�
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64.92.11 Услуге одобравања међуиндустријских кредита, сем од монетарних институција

Ова поткатегорија укључује:
- зајмове одобрене финансијским посредницима, сем од стране монетарних институција.
Она покрива издавање и вођење зајмова и позајмица повезаних с пословима изведенима измеду 
финансијских посредника (као услуге одобрења велепродајног кредита, тј. између фирми 
распоредених у НКД групама 64.1 и 64.9). Она укључује додјелу зајмова и предзајма домаћим и 
страним финансијским посредницима који су обично кратког доспијећа, отплативи на захтјев или 
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након кратког времена од обавијести.

64.92.12 Услуге одобравања потрошачких кредита, сем од монетарних институција
Ова поткатегорија укључује:
- услуге личних нехипотекарних кредита на рате, сем од стране монетарних институција који се 
састоје од одобравања зајмова с планом отплате
- услуге оквирних зајмова, тј. услуге зајмова који се заснивају на обавези кредитирања фондова за 
зајмопримца до специфичног износа
- услуге потрошачких зајмова, тј. услуге зајмова проширене у сврху финансирања потрошачеве 
куповине робе или услуга гдје се купљена роба опште користи као јемство

64.92.13 Услуге одобравања хипотекарних стамбених кредита, сем од монетарних институција
Ова поткатегорија укључује:
- услуге одобрења зајмова, сем од стране монетарних институција у сврху стицања стамбеног 
земљишта или грађевине и за које се то земљиште или грађевина користе као сигурносно јемство
- зајмови домаћег капитала
Ова поткатегорија искључује:
- услуге процјене, види 68.31.16

64.92.14 Услуге одобравања хипотекарних нестамбених кредита, сем од монетарних институција
Ова поткатегорија укључује:
- услуге одобравања кредита у сврху стицања нестамбеног земљишта или грађевина и за које се то 
земљиште или грађевине користе као сигурносно јемство
Ова поткатегорија искључује:
- услуге процјене, види 68.31.16

64.92.15 Услуге одобравања нехипотекарних комерцијалних кредита, сем од монетарних институција
Ова поткатегорија укључује:
- услуге зајмова, сем од стране монетарних институција инвестиционим трговцима и брокерима, 
уређеним финансијским институцијама, савезним, регионалним и локалним властима или 
образовним корпорацијама, страним владама и осталим пословима
- услуге зајмова појединцима у пословне сврхе
- услуге "standby-а", обавезујућих и осталих зајмова, укључујући услуге прекорачења
- услуге јемства и осигуравања кредитног писма
- услуге акцептирања, тј. споразума од стране банке или друге финансијске институције за плаћање 
мјенице или кредитног средства издатог од стране институције

64.92.16 Услуге пословања кредитним картицама, сем од монетарних институција
Ова поткатегорија укључује:
- одобравање кредита, сем од стране монетарне институције, када власник користи кредитну 
картицу за куповину робе или услуге, без обзира је ли салдо плаћен у потпуности на крају рока 
отплате

64.92.19 Услуге осталог кредитног одобравања, сем од монетарних институција, д. н.
Ова поткатегорија укључује:
- услуге осталог кредитног пословања, сем од стране монетарних институција, д.н.
- услуге финансирања продаје

N9�RR .�����	�����������	������&	���	�������'�	�	���������$	�������&	��	��
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64.99.11 Услуге инвестиционог банкарства

Ова поткатегорија укључује:
- услуге осигуравања вриједносних папира
- услуге јемства продаје емисије вриједносних папира по наведеној цијени од издавачке фирме или 
владе те препродаје инвеститорима
- ангажовање у продаји што је више емисије вриједносних папира могуће, без јемства куповине 
цијеле понуде од стране издаваоца

64.99.19 Финансијске услуге, сем осигурања и пензијских фондова, д. н.
Ова поткатегорија покрива остале услуге финансијског посредовања, д.н., нпр. јамствене и 
обавезујуће услуге, укључујући оне које чине условљене обавезе, ангажовање у куповини или 
продаји вриједносних папира или финасијских деривата на властити рачун од трговаца 
вриједносним папирима

NL	 8�����	�������'�&	���������'�	�	���������$	�������&	���	�(�������	����������	
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NL��	 							8�����	�������'�	
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65.11.10 Услуге животног осигурања, трајног или на одређено вријеме

Ова поткатегорија укључује:
- услуга обавеза по полисама осигурања, које осигуравају исплату средстава корисницима, 
условљених по смрти осигураног лица или по доживљењу до истека полисе.
Полисе могу пружати чисту заштиту или могу такође садржавати компоненте штедње. Полисе могу 
покривати појединце или чланове група.

NL��! 8�����	�������	�������'�
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65.12.11 Услуге осигурања од несреће

Ова поткатегорија укључује:
- услуге обавеза по полисама осигурања које осигуравају периодичне исплате када је осигурана 
особа неспособна за рад као посљедица несреће
- услуге обавеза по полисма осигурања које покривају смрт несретним случајем и рашчлањено 
осигурање, тј. исплату у случају када несрећа резултира смрћу или губитком једног или више 
дијелова тијела (као што су руке или стопала) или вида на једном или оба ока
Ова поткатегорија искључује:
- услуге осигурања путовања, види 65.12.71

65.12.12 Услуге здравственог осигурања
Ова поткатегорија укључује:
- услуге обавеза по полисама осигурања које покривају болничке и медицинске трошкове, који нису 
покривени владиним програмима те, обично, остале трошкове здравствене његе као што су 
лијекови на рецепт, медицински апарати, услуге возила хитне помоћи, приватна њега итд.
- услуге обавеза по полисама осигурања које покривају стоматолошке трошкове
- услуге обавеза по полисама осигурања које осигуравају периодичне исплате када је осигурано 
лице неспособно за рад као резултат болест

NL��!�!	 8�����	�������'�	�������$	������	
65.12.21 Услуге осигурања моторних возила, одговорност трећег лица

Ова поткатегорија укључује:
- услуге обавеза по полисама осигурања које покривају све одговорности произашле из употребе 
копнених моторних возила, укључујући возила за плаћени превоз путника или терета
Ова поткатегорија искључује:
- одговорност трећег лица, која се тиче жељезничког возног парка, види 65.12.3

65.12.29 Остале услуге осигурања моторних возила
Ова поткатегорија укључује:
- услуге осигурања које покрива трошкове произашле из губитка или штете на копненим моторним 
возилима
Ова поткатегорија искључује:
- губитак или штету на жељезничком возном парку, види 65.12.31

NL��!�0	 8�����	�������'�	�	���������&	����	�	�������	�������	
65.12.31 Услуге осигурања жељезничког возног парка

Ова поткатегорија укључује:
- услуге обавеза по полисама осигурања које покривају ризике повезане с употребом:
- жељезничког возног парка
Покривени ризици укључују одговорност и губитак или штету на жељезничком возном парку

65.12.32 Услуге осигурања авио одговорности
Ова поткатегорија укључује:
- услуге обавеза по полисама осигурања везаним уз одговорност трећег лица које покривају ризике 
повезане с употребом:
- авиона
- услуге осигурања сателитског лансирања

65.12.33 Остале услуге авио осигурања
Ова поткатегорија укључује:
- услуга обавезе по полисама осигурања, сем оних повезаних с одговорношћу треће особе, које 
покривају ризике повезане с употребом:
- авинона
- услуге осигурања сателитског лансирања

65.12.34 Услуге осигурања бродске одговорности
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Ова поткатегорија укључује:
- услуге обавеза по полисама осигурања везаним уз одговорност треће особе, које покривају ризике 
повезане с употребом:
- пловила за путнике и терет, без обзира дјелују ли на океанима, обалним воденим путевима или 
воденим путевима у унутрашњости

65.12.35 Остале услуге бродског осигурања
Ова поткатегорија укључује:
- услуге обавеза по полисама осигурања, сем оних везаних уз одговорност треће особе, које 
покривају ризике повезане с употребом:
- пловила за путнике и терет, без обзира дјелују ли на океанима, обалним воденим путевима или 
воденим путевима у унутрашњости

65.12.36 Услуге осигурања терета
Ова поткатегорија укључује:
- услуге обавеза по полисама осигурања које покривају додатне производе у односу на оне које 
пружају путничке компаније, за ризике од штете или губитка терета

NL��!�9	 8�����	�������'�	��	������	�	�����$	�(����	3����	��	�������	
Ова категорија укључује:
- услуге обавеза по полисама осигурања које покривају ризике од штете или губитка имовине, 
искључујући оне покривене поткатегоријом 65.12.2 (услуге осигурања моторних возила), 65.12.3. 
(услуге осигурања у морском, авио и осталом превозу; услуге осигурања терета)

65.12.41 Услуге осигурања од штете на имовини проузроковане пожаром
65.12.49 Услуге осигурања од остале штете на имовини

Услуге осигурања од остале штете на имовини
Ова поткатегорија укључује:
- услуге обавеза по полисама осигурања које покривају ризике од штете или губитка имовине као 
што су крађа, експлозија, олуја, туча, мраз, остале природне силе, радиоактивно загађење и 
помјерање тла
- осигурање котлова и стројева које покрива кварове на имовини произашле из нестанка струје, 
свјетла, гријања, паре или хлађења

NL��!�L	 8�����	�������'�	��	��3��	������������	
65.12.50 Услуге осигурања од опште одговорности

Услуге осигурања од опште одговорности
Ова поткатегорија укључује:
- услуге обавеза по полисама осигурања које покривају ризике свих врста одговорности, 
укључујући одговорност за мањкаве производе, тјелесне озљеде, штету на имовини, загађење, 
занемаривање итд., сем одговорности покривених поткатегоријама 65.12.21 (услуге осигурања 
одговорности за моторна возила), 65.12.3 (услуге осигурања одговорности у морском, авио и 
осталом превозу) и 65.12.4 (услуге осигурања одговорности за имовину)

NL��!�N	 8�����	�������'�	�������	�	��������	�����(�����	
65.12.61 Услуге осигурања кредита

Ова поткатегорија укључује:
- услуге обавеза по полисама осигурања које покривају ризике прекомјерних кредитних губитака 
због несолвентности дужника.
Укључени су извозни кредити, ануитетни кредити, хипотеке, пољопривредни кредити итд.

65.12.62 Услуге осигурања кредитне способности
Ова поткатегорија укључује:
- услуге обавеза по полисама осигурања које покривају ризике неизводивости или пропуста 
испуњења уговорених финансијских обавеза од стране једне странке уговора или споразума

NL��!�O	 8�����	�������'�	������'�&	�����	��	������'�&	������	�������'�	��	���3����	������$	
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65.12.71 Услуге осигурања путовања и помоћи на путовању
Ова поткатегорија укључује:
- услуге обавеза по полисама осигурања које пружају заштиту за трошкове повезане с путовањем 
(које обично иду у пакету) као што су:
- отказивање, прекид или одгода путовања
- изгубљен, задржан или оштећен пртљаг
- здравствени медицински трошкови у случају несреће
- допремање мртвог тијела
Ова поткатегорија искључује:
- услуге осигурања моторних возила, 65.12.2
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65.12.72 Услуге осигурања од трошкова судских поступака

Ова поткатегорија укључује:
- услуге обавеза по полисама осигурања које покривају правне трошкове и трошкове судског спора

65.12.73 Услуге осигурања од различитих финансијских губитака
Ова поткатегорија укључује:
- услуге обавезе по полисама осигурања које покривају ризике различитих финансијских губитака, 
тј. трошкове произашле из сљедећих ризика: губитка запослења, недостатак прихода (уопште), 
лоших временских услова, губитка повластица, продужења општих трошкова, непредвиђених 
трговачких трошкова, губитка тржишне вриједности, губитка ренте или прихода, недиректних 
трговачких губитака (сем претходно наведених), осталих финансијских губитака (нетрговачких) и 
осталих облика губитака

NL��!�R	 .�����	������	����������	�������'�	
65.12.90 Остале услуге неживотног осигурања

Ова поткатегорија укључује:
- услуге обавеза по полисама осигурања које покривају остале неживотне ризике, д.н.

NL�!	 							8�����	���������'�	
NL�!" 8�����	���������'�
NL�!"��	 8�����	���������'�	������&	���������'�	��	������	�	������������	���������'�	
65.20.11 Услуге реосигурања живота

Ова поткатегорија укључује:
- пружање услуга животног реосигурања
- реосигурање ануитета

65.20.12 Услуге реосигурања од несреће
Ова поткатегорија укључује:
- пружање услуга реосигурања од несреће
- реосигурање ануитета

65.20.13 Услуге здравственог реосигурања
Ова поткатегорија укључује:
- пружање услуга здравственог реосигурања
- реосигурање ануитета

NL�!"�!	 8�����	���������'�	�������	�	�������	
65.20.21 Услуге реосигурања моторних возила, одговорност трећег лица

Ова поткатегорија укључује:
- пружање услуга реосигурања полиса за моторна возила, одговорност трећег лица

65.20.22 Остале услуге реосигурања моторних возила
Ова поткатегорија укључује:
- пружање услуга реосигурања за моторна возила, сем у случају одговорности треће особе

65.20.23 Остале услуге реосигурања у морском, авио и осталом превозу
Ова поткатегорија укључује:
- пружање услуга реосигурања за полисе морског, авио и осталог превоза

65.20.24 Услуге реосигурања терета
Ова поткатегорија укључује:
- пружање услуга реосигурања за полисе за терет

65.20.25 Услуге реосигурања од пожара или других облика штете на имовини
NL�!"�0	 8�����	���������'�	��	��3��	������������&	�������	�	��������	�����(�����	
65.20.31 Услуге реосигурања од опште одговорности
65.20.32 Услуге реосигурања кредита и кредитне способности
NL�!"�9	 8�����	���������'�	��	���3����	������$	���������	�	�����1���$	�����������$	��(�����	
65.20.41 Услуге реосигурања од трошкова судских поступака
65.20.42 Услуге реосигурања различитих финансијских губитака
NL�!"�L	 8�����	���������'�	�	����	�	����������	���������	
65.20.50 Услуге реосигурања у вези с пензијским фондовима
NL�!"�N	 8�����	�������	����������	���������'�	
65.20.60 Услуге осталог неживотног реосигурања
NL�0	 							8�����	���������$	�������	
NL�0" 8�����	���������$	�������
NL�0"��	 8�����	���������$	�������	

Ова поткатегорија искључује:
- услуге трустова, види 66.19.31
- администрацију пензијских фондова, види 66.29.19
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- услуге управљања пензијским фондовима, види 66.30.12
- услуге управљања портфељима, види 66.30.11

65.30.11 Услуге индивидуалних пензијских фондова
Ова поткатегорија укључује:
- осигуравање услуга ануитета, тј. планова који пружају исплату дохотка у редовним интервалима 
појединцима.
Планови могу захтијевати једнократан допринос или низ доприноса; могу бити обавезни или 
изборни; могу имати номиналне предности одређене унапријед или зависно од тржишне 
вриједности аспеката који чине план и ако се односе на запослење, могу или не морају бити 
преносиви с промјеном запослења. Трајање периода током којег се плаћају доприноси могу бити 
тачно одређени у смислу минимума или максимума; они могу или не морају припасти доживљеним 
лицима.

65.30.12 Услуге групних пензијских фондова
Ова поткатегорија укључује:
- осигуравање услуга планова који пружају исплату дохотка у редовним интервалима члановима 
група.
Планови могу захтијевати једнократан допринос или низ доприноса; могу бити обавезни или 
изборни; могу имати номиналне предности одређене унапријед или зависно од тржишне 
вриједности средстава која подрзавају план и ако се односе на запослење, могу или не морају бити 
преносиви с промјеном запослења. Трајање периода током којег се доприноси плаћају може бити 
тачно одређено у смислу минималног и максималног; могу или не морају припасти доживљеним 
особама.

NN	 ������	������	���	�����������$	�	������	�������'�	
NN��	 							������	������	���	�����������$	������&	���	�������'�	�	��������$	�������	
NN��� 8�����	�	����	�	�������'��	�����������$	����3��
NN�����	 8�����	�	����	�	�������'��	�����������$	����3��	
66.11.11 Оперативне услуге финансијских тржишта

Ова поткатегорија укључује:
- административне услуге које се састоје од намјештања простора и осталих објеката неопходних за 
дјеловање робне и вриједносне берзе

66.11.12 Регулаторне услуге финансијских тржишта
Ова поткатегорија укључује:
- услуге регулисања и праћења финансијских тржишта и учесника на тим тржиштима

66.11.19 Остале услуге у вези с пословањем финансијских тржишта
Ова поткатегорија искључује:
- осигуравање финансијских вијести за медије који извјештавају, види 63.91.1
- услуге чувања вриједносних папира, види 66.19.32

NN��! 8�����	���������'�	�	�������'�	������������	��������	�	��(���	���������
NN��!��	 8�����	���������'�	�	�������'�	������������	��������	�	��(���	���������	

Ова категорија искључује:
- услуге управљања портфељима, уз накнаду или на основу уговора, види 66.30.11

66.12.11 Услуге посредовања у пословању вриједносним папирима
Ова поткатегорија укључује:
- услуге посредовања (тј. спајања купаца и продаваца истог инструмента) за вриједносне папире
- услуге продајног агента јединица, акција и осталих интереса у заједничком (инвестицијском) 
фонду
- услуге продаје, испоруке и откупа владиних обвезница
- посредничке опције

66.12.12 Услуге посредовања у пословању робним уговорима
Ова поткатегорија укључује:
- услуге посредовања за робу и робне термине, укључујући финансијске термине
- посредничке финансијске деривате, сем опција
Ова поткатегорија искључује:
- посредништво у опцијама, види 66.12.11

66.12.13 Услуге мјењачница
Ова поткатегорија укључује:
- услуге мијењања стране девизне валуте које пружа мењачница итд.

NN��R .�����	������	������	���	�����������$	������&	���	�������'�	�	���������$	�������
NN��R��	 8�����	�(����	�	�(��1���	�����������	�����������$	������	
66.19.10 Услуге обраде и обрачуна трансакција вриједносних папира
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Ова поткатегорија укључује:
- компјутерски обрачун и поравнање измјене у дуговању, кредитима и преносу власништва 
вриједносних папира

NN��R�!	 ������	������	�	����	�	��������������	(����������	
66.19.21 Услуге спајања и преузимања

Ова поткатегорија укључује:
- услуге савјетника и преговарача у уређивању спајања и преузимањa

66.19.22 Услуге пословања у вези с корпоративним финансијским и предузетничким капиталом
Ова поткатегорија укључује:
- услуге уређивања корпоративног финансирања, укључујући дугове, темељни капитал и 
финансирање предузетничког капитала
- услуге финансирања предузетничког капитала

66.19.29 Остале помоћне услуге у вези с инвестиционим банкарством
Ова поткатегорија искључује:
- услуге објаве цијене дионица доступне путем информационог сервера, види 58.19.29
- осигуравање финансијских вијести медијима, види 63.91.11
- услуге трустова и чувања вриједносних папира, види 66.19.3
- услуге управљања портфељима, види 66.30.11

NN��R�0	 8�����	��������	�	1���'�	�����������$	������	
66.19.31 Услуге трустова

Ова поткатегорија укључује:
- административне услуге и услуге управљања имовином и трустовима
- услуге вршења дужности повјериоца инвестиционих фондова
- услуге вршења дужности повјериоца за вриједносне папире (административне услуге повезане с 
издавањем и регистрацијом вриједносних папира и исплатом камата и дивиденди)
Ова поткатегорија искључује:
- услуге управљања фондовима, види 66.30.1

66.19.32 Услуге чувања вриједносних папира
Ова поткатегорија укључује:
- према упутствима, пружање услуга депо послова и рачуноводства за вриједну и обично 
профитабилну личну имовину, укључујући вриједносне папире
- услуге депо послова
- услуге депоновања у сеф
- услуге чувања вриједносних папира
- услуге потврде ревизије с обзиром на купчеве вриједносне папире који се чувају за депоновање

NN��R�R	 .�����	������	������	���	�����������$	������&	���	�������'�	�	���������$	�������&	��	��	
66.19.91 Услуге финансијског савјетовања

Ова поткатегорија укључује:
- финансијске савјетодавне услуге
- анализу и интелигенцију тржишта
Ова поткатегорија искључује:
- услуге спајања и преузимања, види 66.19.21
- услуге финансијског и предузетничког капитала, види 66.19.22
- услуге трустова и чување вриједносних папира, види 66.19.3
- услуге савјетовања за осигурања и пензијске фондове, 66.29.19
- услуге управљања портфељима, види 66.30.11
- савјетодавне услуге о порезним питањима, види 69.20.3
- услуге савјетовања финансијског менаџмента (сем пословног пореза), види 70.22.12

66.19.92 Услуге обраде финансијских трансакција и обрачунских кућа
Ова поткатегорија укључује:
- услуге обраде финансијских транскација, као што су верификација финансијских биланса, 
одобрење транскација, пренос трансакција на и са трансакцијских рачуна, обавијест банке (или 
издаваоца кредитне картице) о индивидуалним трансакцијама и провизија дневних извјештаја
- услуге обрачунавања чекова, мјеница и осталих наруџби плаћања
- услуге трговачке дебитне картице
Ова поткатегорија искључује:
- услуге обраде трансакција вриједносним папирима, види 66.19.10

66.19.99 Остале помоћне услуге код финансијских услуга, д. н., сем осигурања и пензијских фондова
Ова поткатегорија укључује:
- посредничке услуге у вези хипотека и зајмова
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Ова поткатегорија искључује:
- услуге паковања кованица и новчаница, види 82.92.10

NN�!	 							������	������	�	�������'�	�	����������	���������	
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66.21.10 Услуге процјене ризика и штете

Ова поткатегорија укључује:
- услуге истраживања осигуравајућих захтева, одређујући износ губитка или штете који покрива 
полиса осигурања и преговарачка нагодба
- услуге испитивања тврдњи које се истражују те одобрења плаћања
- услуге оцјењивања штете

NN�!! 8�����	�������	�	����������	�������'�
NN�!!��	 8�����	�������	�	����������	�������'�	
66.22.10 Услуге агената и посредника осигурања

Ова поткатегорија укључује:
- услуге продаје, преговора или наговора на ануитете и полисе реосигурања

NN�!R .�����	������	������	�	�������'�	�	����������	���������
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66.29.11 Актуарске услуге

Ова поткатегорија укључује:
- услуге израчунавања ризика осигурања и премијa

66.29.19 Остале помоћне услуге у осигурању и пензијским фондовима, д. н.
Ова поткатегорија укључује:
- администрацију осигурања и пензијских фондова
- административне услуге за "спашено"
- савјетодавне услуге за осигурање и пензијске фондове

NN�0	 							8�����	�����%�'�	���������	
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66.30.11 Услуге управљања портфељем, сем пензијских фондова

Ова поткатегорија укључује:
- управљање портфељном имовином појединаца, пословима и другим, уз накнаду или провизију, 
сем за пензијске фондове.
Менаџери доносе одлуке које се инвестиције купују или продају. Примјери на тај начин 
управљаних портфеља су портфељи међусобних или осталих инвестиционих фондова или трустова.
Ова поткатегорија искључује:
- куповину и продају вриједносних папира на основи трансакцијске накнаде, види 66.12.11
- савјетодавне услуге личном финансијском планирању, које не укључује доношење одлука у име 
клијента, види 66.19.91
- управљање пензијским фондовима, види 66.30.12

66.30.12 Услуге управљања пензијским фондовима
u	 8
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68.10.11 Услуге продаје и куповине стамбених зграда са земљиштем

Ова поткатегорија укључује:
- продају стамбених зграда са земљиштем за властити рачун у случајевима гдје се продаја третира 
као продаја залога, а не као продаја имовине и то као продаја дуготрајне имовине продајне јединице
- продају кућа са земљиштем, вишестамбених зграда са земљиштем и појединачних стамбених 
јединица у таквим зградама, као што су појединачни апартмани или кондоминијуми. Таква имовина 
може бити или под закупом или у власништву.
Ова поткатегорија искључује:
- продају стамбених некретнина властите градње, види 41.00.10
- продају ненастањеног земљишта за градњу стамбених зграда, види 68.10.13

68.10.12 Услуге продаје и куповине time-share имовине
Ова поткатегорија укључује:
- продају "time-share" имовине за властити рачун
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68.10.13 Услуге продаје и куповине ненастањеног земљишта за градњу стамбених зграда

Ова поткатегорија укључује:
- продају ненастањеног земљишта за градњу стамбених зграда на властити рачун у случајевима гдје 
се продаја третира као продаја залога продавца. Такво ненастањено земљиште може укључивати 
распарцелисано ненастањено земљиште.
Ова поткатегорија такође укључује:
- парцелисање земљишта, без опремања земљишта потребном инфраструктуром
Ова поткатегорија искључује:
- парцелисање земљишта и опремања земљишта потребном инфраструктуром, види 42.99.29

68.10.14 Услуге продаје и куповине нестамбених зграда са земљиштем
Ова поткатегорија укључује:
- продају нестамбених зграда са земљиштем за властити рачун у случајевима гдје се продаја 
третира као продаја залога продавца, а не као продаја имовине и то као продаја дуготрајне имовине 
продајне јединице.
Примјери нестамбене имовине укључују:
- творнице, уредске зграде, складишта
- позоришта, вишенамјенске зграде које су претежно нестамбене
- пољопривредне, шумарске објекте
- сличну имовину
Ова поткатегорија искључује:
- продају нестамбених зграда властите градње, види 41.00.20
- продају ненастањеног земљишта за градњу нестамбених зграда, види 68.10.15

68.10.15 Услуге продаје и купновинe ненастањеног земљишта за градњу нестамбених зграда
Ова поткатегорија укључује:
- продају ненастањеног земљишта за градњу нестамбених зграда на властити рачун у случајевима 
гдје се продаја третира као залог продавца. Такво ненастањено земљиште може укључивати 
распарцелисано ненастањено земљиште
Ова поткатегорија такође укључује:
- парцелисање некретнине, без опремања земљишта потребном инфраструктуром
Ова поткатегорија искључује:
- парцелисање и опремање земљишта потребном инфраструктуром, види 42.99.29
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68.20.11 Услуге изнајмљивања и управљања властитим некретнинама или некретнинама узетим у закуп 

(leasing), стамбеним
Ова поткатегорија укључује:
- услуге изнајмљивања стамбене некретнине од стране власника или закупца:
- кућа, станова, зграда с апартманима
- вишенамјенских зграда које су претежно стамбене
- мјеста за покретне домове
- простора у посједу власника "time-share"
Ова поткатегорија искључује:
- услуге пружања смјештаја у хотелима, мотелима, собама за изнајмљивање, школским домовима, 
камповима и осталим смјештајним мјестима, види област 5

68.20.12 Услуге изнајмљивања и управљања властитим некретнинама или некретнинама узетим у закуп 
(leasing), нестамбеним
Ова поткатегорија укључује:
- услуге изнајмљивања индустријских, комерцијалних и осталих нестамбених зграда или 
некретнина од стране власника или закупца.
Примјери укључују:
- творнице, уредске зграде, складишта
- позоришта, конференцијске центре, изложбене дворане и вишенамјенске зграде које су претежно 
нестамбене
- пољопривредну, шумарску и сличну објекте
– изнајмљивање или давање у оперативни закуп (leasing), на мјесечној или годишњој основи, мјеста 
за камп-кућице, гараже "под кључем" или осталих мјеста за паркирање возила
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68.31.11 Услуге продаје стамбених зграда са земљиштем уз накнаду или на основи уговора, сем имовине у 

власништву time-share
Ова поткатегорија укључује:
- услуге агенција и брокерских кућа за посредовање при продаји кућа, станова, зграда с 
апартманима и осталих стамбених некретнина те сличних посредничких услуга које укључују 
куповину,продају и изнајмљивање стамбених зграда са земљиштем, уз наплату или на основи 
уговора
Ова поткатегорија искључује:
- услуге продаје имовине у власништву "time-share"уз наплату или по уговору, види 68.31.12

68.31.12 Услуге продаје имовине у власништву "time-share" уз накнаду или на основи уговора
Ова поткатегорија укључује:
- услуге посредовања агенције и брокерске куће у продаји "time-share"

68.31.13 Услуге продаје ненастањеног земљишта за градњу стамбених зграда уз накнаду или на основи 
уговора
Ова поткатегорија укључује:
- услуге посредовања агенције и брокерске куће у пословању некретнинама у продаји ненастањеног 
земљишта за градњу стамбених зграда те сличне посредничке услуге које укључују куповину, 
продају и изнајмљивање, уз наплату или на основи уговора

68.31.14 Услуге продаје нестамбених зграда са земљиштем уз накнаду или на основи уговора
Ова поткатегорија укључује:
- услуге посредовања агенције и брокерске куће у пословању некретнинама у продаји нестамбених 
зграда са земљиштем, као што су канцеларије, творнице, трговине итд. те сличне посредничке 
услуге које укључују куповину, продају и изнајмљивање нестамбених зграда са земљиштем, уз 
наплату или на основи уговора

68.31.15 Услуге продаје ненастањеног земљишта за градњу нестамбених зграда уз накнаду или на основи 
уговора
Ова поткатегорија укључује:
- услуге посредовања агенције и брокерске куће у пословању некретнинама у продаји ненастањеног 
земљишта за градњу нестамбених зграда те сличне посредничке услуге које укључују куповину, 
продају и изнајмјивање, уз наплату или на основи уговора

68.31.16 Услуге процјене у пословању некретнинама уз накнаду или на основи уговора
Ова поткатегорија укључује:
- процјену стамбених зграда и земљишта, нестамбених зграда и земљишта те ненастањеног 
земљишта за градњу стамбених и нестамбених зграда, уз наплату или по уговору
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68.32.11 Услуге управљања стамбеном имовином уз накнаду или на основи уговора, сем имовине у 

власништву time-share
Ова поткатегорија укључује:
- услуге управљања које укључују пословање кућама и осталом стамбеном имовином, уз накнаду 
или на основи уговора
- услуге управљања које укључују пословање апартманским објектима с више јединица (или 
вишенамјенским објектима које су претежно стамбене)
- услуге управљања које укључују пословање просторима за стамбене покретне куће
- услуге прикупљање најамнина
- услуге које укључују пословање стамбеним објектима у здруженом власништву

68.32.12 Услуге управљања time-share имовином уз накнаду или на основи уговора
68.32.13 Услуге управљања нестамбеном имовином уз накнаду или на основи уговора

Ова поткатегорија укључује:
- услуге које укључује пословање индустријским и комерцијалним некретнинама, вишенамјенским 
зградама првенствено нестамбеним итд.
- услуге које укључује пословање пољопривредним, шумарским и сличним некретнинама
Ова поткатегорија искључује:
- услуге одржавања објеката (комбинација услуга као што су темељно чишћење унутрашњег 
простора, одржавање и мањи поправци, одлагање отпада,надзор и заштита), види 81.10.10
- управљање објектима, као што су војне касарне, затвори и остали објекти (сем управљања 
компјутерском опремом и системом), види 81.10.10
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- рад спортских и спортско-рекреативних објеката, види 93.11.10
- рад рекреативних објеката и објеката за забаву, види 93.29.1
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Ова категорија искључује:
- административне услуге судова, види 84.23.11

69.10.11 Услуге пружања правних савјета и заступања у области кривичног права
Ова поткатегорија укључује:
- услуге савјетовања, заступања и припадајуће услуге (обрана, тражење доказа, свједоци, вјештаци 
итд.) у области кривичног права

69.10.12 Услуге пружања правних савјета и заступања у судским споровима у области пословног и 
трговачког права
Ова поткатегорија укључује:
- услуге савјетовања, заступања и припадајуће услуге у судским или сличним правним поступцима 
у области пословног и трговачког права

69.10.13 Услуге пружања правних савјета и заступања у судским споровима у области права из радних 
односа
Ова поткатегорија укључује:
- услуге савјетовања, заступања и припадајуће услуге у судским или сличним правним поступцима 
у области права из радних односа

69.10.14 Услуге пружања савјета и заступања у судским споровима у области грађанског права
Ова поткатегорија укључује:
- услуге савјетовања, заступања и припадајуће услуге у судским или сличним правним поступцима 
у областима грађанског права

69.10.15 Услуге пружања савјета у области патената, ауторских права и осталих права интелектуалне 
својине
Ова поткатегорија укључује:
- услуге израде нацрта и издавање потврда за документе те припадајуће услуге за патенате и 
осталих права интелектуалне својине
Ова поткатегорија искључује:
- услуге издавања одобрења за право на употребу интелектуалне својине и сличне производе, види 
77.40.1

69.10.16 Услуге јавних биљежника
Ова поткатегорија укључује:
- израду и чување аутентичних инструмената с примјењивом и доказном вриједношћу.
Ове услуге тичу се подручја као што су породично право (брачни уговори), закон о насљедству, 
пренос власништва над имовином, закон о трговачким друштвима итд.

69.10.17 Услуге арбитраже и помирења
Ова поткатегорија укључује:
- услуге асиситирања у арбитражи или посредовању у нагодби спора између радника и управе, 
између предузећа или између појединаца
Ова поткатегорија искључује:
- услуге заступања у име једне од страна у спору, види 69.10.11 – 69.10.14

69.10.18 Правне услуге у вези са аукцијом
Ова поткатегорија укључује:
- правне услуге везане за продају имовине аукцијом
Ова поткатегорија искључује:
- услуге аукције, сем услуга у вези с правним споровима, види 82.99.19

69.10.19 Остале правне услуге
Ова поткатегорија укључује:
- услуге чувања и преноса власништва над имовином
- услуге савјетовања клијената о њиховим законским правима и обавезама те остале правне услуге, 
д.н.
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69.20.10 Услуге финансијске ревизије

Ова поткатегорија укључује:
- услуге контроле рачуноводствених евиденција и других попратних доказних материјала одређене 
организације ради изражавања мишљења да ли финансијски извјештаји организације праведно 
приказују њено стање на одређени датум и резултате њеног пословања за период до тог датума, а у 
складу с опште прихваћеним рачуноводственим начелима
Ова поткатегорија искључује:
- услуге рачуноводствене ревизије, види 69.20.21
- ревизије вођења, види 70.22.11

NR�!"�!	 *�1������������	������	
Ова категорија искључује:
-услуге обраде података, види 63.11.11

69.20.21 Услуге рачуноводствене ревизије
Ова поткатегорија укључује:
- услуге прегледа годишњих и привремених финансијских извјештаја те других рачуноводствених 
података. Обухват прегледа мањи је од обухвата финансијске ревизије те је стога и ниво 
поузданости нижи
- анализу биланса итд.

69.20.22 Услуге састављања финансијских извјештаја
Ова поткатегорија укључује:
- услуге састављања финансијских извјештаја на основи података добијених од клијента. Нема 
гаранције у вези с тачношћу таквих података
- услуге припремања пријава за порез, када се пружају у пакету с припремом финансијских 
извјештаја за исту накнаду
- услуге састављања извјештаја о добити, биланси итд.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге припремања пријава за порез предузећа, када се пружају као посебне услуге, види 69.20.3

69.20.23 Књиговодствене услуге
Ова поткатегорија укључује:
- књиговодствене услуге разврставања и биљежења пословних трансакција изражених у новцу или 
некој мјерној јединици у књиге рачуна
Ова поткатегорија искључује:
- услуге израде платних листа, укључујући обрачун платних листа и главне књиге, види 69.20.24
- књиговодствене услуге које се односе на поврат пореза, види 69.20.3
- услуге наплате рачуна, види 82.91.12

69.20.24 Услуге обрачунавања плата
Ова поткатегорија укључује:
- услуге у вези с платним листама, укључујући обрачун платне листе и главне књиге

69.20.29 Остале рачуноводствене услуге
Ова поткатегорија укључује:
- остале рачуноводствене услуге као што су овјеравање, процјене, услуге припремања извјештаја 
про форма итд.

NR�!"�0	 8�����	��������	���������'�	
69.20.31 Услуге порезног савјетовања и састављања пријава за предузећа

Ова поткатегорија укључује:
- савјете предузећима и припрему поврата свих врста пореза (нпр. ПДВ-а)

69.20.32 Услуге састављања и планирања пореских пријава за појединца
Ова поткатегорија укључује:
- услуге припреме и планирања порезких давања за недружена предузећа
- услуге припрема и планирање пореских давања за физичка лица

NR�!"�9	 8�����	���1���	�	��������	������	
69.20.40 Услуге стечаја и принудне управе

Ова поткатегорија укључује:
- пружање савјета и помоћи менаџменту и/или кредиторима несолвентних предузећа и/или 
вршиоцу дужности стечајног управника или повјереника

O"	 8����%�1��	������E	������	���������'�	�	����	�	�����%�'��	
O"��	 							8����%�1��	������	
O"��" 8����%�1��	������
O"��"��	 8����%�1��	������	
70.10.10 Управљачке услуге
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Ова поткатегорија укључује:
- управљачке услуге главних уреда осталим јединицама истог друштва или предузећа
Ова поткатегорија искључује:
- услуге финансијских холдинг друштава, које се не баве управљањем, види 64.20.10

O"�!	 							8�����	���������'�	�	����	�	�����%�'��	
O"�!� 8�����	������	�	�����3�	�	����3��'�
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70.21.10 Услуге односа с јавношћу и саопштења

Ова поткатегорија укључује:
- услуге савјетовања, усмјеравања и оперативне помоћи, укључујући лобирање, методе за 
побољшање имиџа и односа организације или појединца с јавношћу, владом, гласачима, 
дионичарима и осталима
Ова поткатегорија искључује:
- планирање и осмишљавања промоције, види 73.11.11
- услуге истраживања тржишта и јавног мијења, види 73.20

O"�!! 8�����	���������'�	�	����	�	�������'��	�	�������	�����%�'��
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70.22.11 Услуге савјетовања у вези са стратешким управљањем

Ова поткатегорија укључује:
- услуге савјетовања, усмјеравања и оперативне помоћи у погледу пословне политике и стратегије 
те цјелокупног планирања, структусирања и контроле неке организације. Детаљније, послови 
савјетовања у вези с општим менаџментом могу укључивати једно од или комбинацију слиједећег:
- утврђивање политике
- одређивање организацијске структуре (систем доношења одлука) која највише одговара циљевима
- правну организацију
- стратегијске пословне планове
- услуге савјетовања у вези с развојем и рестуктурирањем предузећа као што су спајања, 
преузимања, заједничка улагања, стратешки савези, диверзификација, приватизација
- дефинисањем информатичког управљачког система
- развој и контрола менаџмента
- плановима пословног заокрета
- процјена успјешности менаџмента
- развој програма за повећање профита
- и осталим питањима од посебне важности за виши менаџмент неке организације
Ова поткатегорија искључује:
- услуге пружања правних савјета и заступања, види 69.10.1
- услуге савјетника и преговарача који договарају спајања и преузимања, види 66.19.21

70.22.12 Услуге савјетовања у вези с финансијским управљањем (сем за порез на добит и доходак 
предузећа)
Ова поткатегорија укључује:
- услуге савјетовања, усмјеравања и оперативне помоћи у области доношења одлука које су, по 
својој природи, финансијске као што су:
- управљање радним капиталом и ликвидношћу, одређивање одговарајуће структуре капитала
- анализа приједлога капиталних инвестиција
- управљање имовином
- израда рачуноводствених система и буџета те буџетских контрола
- услуге финансијског савјетовања у вези са спајањем, преузимањем итд., као што су савјети о 
методама вредновања, методама плаћања, методама контроле, међународним финансијама
Ова поткатегорија искључује:
- услуге креирања и развоја компјутерских софтвера за рачуноводствене системе, види 62.01.1
- услуге посредовања у пословању вриједносним папирима, види 66.12.11
- услуге управљања портфељима и фондовима, види 66.30.11
- услуге рачуноводствене, књиговодствене и финансијске ревизије, види 69.29

70.22.13 Услуге савјетовања у вези с управљањем маркетингом
Ова поткатегорија укључује:
- услуге савјетовања, усмјеравања и оперативне помоћи у вези с маркетиншком стратегијом и 
маркетиншким пословањем организације. Задаци савјетовања у вези с маркетиншким менаџментом 
могу се бавити једним или комбинацијом сљедећег:
- анализом и стварањем маркетиншке стратегије
- стварањем програма за потрошаче, формирањем цијена, промотивним и дистрибуцијским 
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каналима
- продајним менаџментом и тренинзима особља продаје
- организацијом маркетиншких канала (продаја трговцима на велико или директно трговцима на 
мало, директна пошта, франшиза итд.), дизајном паковања и осталим питањима у вези с 
маркетиншком стратегијом и дјеловањем организације
Ова поткатегорија искључује:
- услуге савјетовања у односима с јавношћу и комуникацији, види 70.21.10
- услуге рекламе, види 73.11

70.22.14 Услуге савјетовања у вези с управљањем људског потенцијала
Ова поткатегорија укључује:
- услуге савјетовања, усмјеравања и оперативне помоћи везане уз стратегије, политику, праксу и 
поступке менаџмента људског потенцијала. Послови савјетовања у погледу потенцијала могу 
укључивати једно од или комбинацију сљедећег:
- ангажовањем кадрова, накнадама, правима, мјерењем учинка и оцјеном
- организационим развојем (побољшање функционирања унутар и међу групама)
- тренингом запосленика и развојним потребама
- поступцима размјештања и плановима за помоћ запосленим
- планирањем сукцесије
- усклађеношћу с владиним одредбама у областима као што су здравство, сигурност, радничка 
накнада и радничка права
- однсима запослених и менаџмента
- ревизијом људског потенцијала
Ова поткатегорија искључује:
- услуге савјетовања у вези с запошљавањем или тражењем високог менаџмента, види 78.10.1
- услуге савјетовања у вези с образовањем, види 85.60.10

70.22.15 Услуге савјетовања у вези с управљањем производњом
Ова поткатегорија укључује услуге савјетовања оперативног менаџмента као што су :
- савјетовање у вези с побољшањем система и поступака
- побољшање канцеларијских и услужних операција као што су:
- изглед канцеларије
- планирање тока рада и радних стандарда
- канцеларијска аутоматизација као што су одабир и инсталисање аутоматизованих система
- развој производа, осигурање квалитета и управљање квалитетом
- сигурност, осигурање и заштита постројења
Ова поткатегорија искључује:
- услуге савјетовања у вези ланаца набаке, види 70.22.16
- услуге савјетовања и дизајнирања инжењеринга за индустријске и производне објекте и процесе, 
види 71.12.17
- услуге које пружају агрономи и пољопривредни економисти, види 74.90.19

70.22.16 Услуге савјетовања у вези с логистиком и набавком и остале услуге савјетовања у вези с 
управљањем
Ова поткатегорија укључује:
- услуге савјетовања у области интегрисаних ланаца набавке. Савјетовање у области интегрисаних 
ланаца набавке је пакет производ, који укључује услуге управљања залихама, складиштењем и 
чувањем те дистрибуцијом
- услуге савјетовања у вези с менаџментом логистике као што су:
- услуге савјетовања у вези с менаџментом логистике за залихе, тј. евидентирање постојећих 
залиха, одређивање најучинковитијих потреба у вези са залихама за клијента
- услуге савјетовања у вези с логистичким складиштењем и чувањем, укључујући процесе пријема, 
чувања и издавања артикла
- савјетовање везано за дистрибуцију и транспорт робе, укључујући процесе пријема, чувања и 
издавања артикла
- услуге савјетовања у вези логистичког одржавања
- остале услуге савјетовања у вези с менаџментом, д. н.
Ова поткатегорија искључује:
- архитектонске савјетодавне услуге, види 71.11.24
- инжењерске савјетодавне услуге, види 71.12.11
- услуге савјетовања у вези околине, види 74.80.13
- остале услуге научног и техничког савјетовања, д.н., види 74.90.19

70.22.17 Услуге савјетовања у вези с управљањем пословним процесима
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Ова поткатегорија укључује пружање скупа услуга која комбинује интензивне услуге 
информационе технологије с радом (ручним или стручним, зависно од рјешења), уређајима и 
пратећом опремом, пружањем услуга и вођењем пословних процеса за клијента:
- финансијски пословни процес као што је обрада финансијских трансакција, обрада кредитних 
картица, услуге плаћања, услуге кредитирања
- пословни процес у вези с људским потенцијалом као што су вођење бенефиција, обрада платних 
листи, вођење особља
- пословни процес управљања ланцима набавке као што су управљање залихама, услуге набавке, 
логистичке услуге, распоређивање производње и обрада наруџби
- пословни процес вођења односа с купцима као што су пружање информација позивни центар, 
одјел за односе с купцима
- пословни процес вертикалног тржишта, који се проводи код појединих индустрија као што су 
електрична, хемијска, нафтна
- остали пословни процеси за клијенте

O"�!!�!	 8�����	�������	�����%�'�	����������&	���	�����%�'�	����������	�	���#����������	
70.22.20 Услуге осталог управљања пројектима, сем управљања пројектима у грађевинарству

Ова поткатегорија укључује:
- услуге координисања и надгледање ресурса у припремању, вођењу и извођењу пројекта у име 
клијента
- услуге пројектног менаџмента могу укључивати израду буџета, контролу рачуноводства и 
трошкова, набавку, планирање рокова и других услова извођења, координацију рада подуговарача, 
инспекцију и квалитет контроле итд.
- услуге пројектног менаџмента које укључују услуге менаџмента и канцеларијског менаџмента, са 
или без прибављања властитог особља
Ова поткатегорија искључује:
- услуге пројектног менаџмента у грађевинарству, види 71.12.20

O"�!!�0	 8�����	�������	���������	���������'�	
70.22.30 Услуге осталог пословног савјетовања

Ова поткатегорија укључује:
- услуге регионалног, индустријског или туристичког развоја

O"�!!�9	 *�(��	�����	�	����3���	
70.22.40 Робне марке и франшизе

Ова поткатегорија укључује:
- оригиналне робне марке и франшизе, тј. законски регистровано власништво над одређеним 
заштићеним именом марке.
Ови производи се производе за властити рачун с намјером стицања користи од давања права 
другима на кориштење робних марки или франшиза
Ова поткатегорија искључује:
- услуге одобравања права на употребу робних марки и франшиза, види 77.40.12
- истраживање и развојни рад који доводи до производа или концепта као заштићене робне марке, 
види област 72
- услуге савјетовања за организацију маркетиншких канала (укључујући франшизе), види 70.22.13
- услуге менаџмента за права на робне марке и франшизе, види 74.90.20

O�	 ;�$����������	�	����'�����	������E	������	��$��1���	��������'�	�	�������	
O���	 							;�$����������	�	����'�����	������	��	�	'���	��������	������	��$��1���	���������'�	

Ова грана укључује:
- услуге израде нацрта (детаљни пројекти, цртежи, планови и илустрације зграда, структура, систем 
или компоненти инжењеринга и архитектонске спецификације, које су израдили архитекте или 
техничари инжењери)

O���� ;�$����������	������
O������	 �������	�	������	��	��$����������	������(�	
71.11.10 Планови и нацрти за архитектонску употребу
O�����!	 ;�$����������	������	��	������	

Ова категорија искључује:
- услуге унутрашњег уређења, види 74.10.11

71.11.21 Архитектонске услуге за пројектовање стамбених зграда
Ова поткатегорија укључује архитектонске услуге за:
-пројекте стамбених кућа 
- пројекте стамбене зграда

71.11.22 Архитектонске услуге за пројектовање нестамбених зграда
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Ова поткатегорија укључује архитектонске услуге за:
- пројекте пословних зграда
- пројекте малопродајних објеката и ресторана
- хотелске и конференцијске центре
- пројекте објеката здравствене услуге
- пројекте зграда за забаву, рекреацију и културу
- пројекте образовних институција
- пројекте индустријских зграда
- пројекте објеката за дистибуцију и превоз
- пројекте осталих нестамбених зграда

71.11.23 Архитектонске услуге за рестаурацију историјских грађевина
Ова поткатегорија укључује:
- архитектонске услуге с правним захтјевима за очувањем и рестаурацијом зграда историјских 
карактера

71.11.24 Архитектонске савјетодавне услуге
Ова поткатегорија укључује:
– услуге вјештака из подручја архитектуре који прикупљају доказе и износе их пред судом и 
административним тијелима те су темељем искуства, вјештина или знања компететни дати своје 
мишљење из те области
- услуге пружања савјета, елабората и извјештаја везаним за архитектуру
Ова поткатегорија искључује:
- услуге пружања савјета, елабората и извјештаја везаним за архитектуру у пакету с другим 
архитектонским услугама за специфични пројект, види према типу пројекта под 71.11.21, 
71.11.22, 71.11.23

O�����0	 8�����	��(������1���	�	����������	�������'�	
71.11.31 Услуге урбанистичког планирања

Ова поткатегорија укључује:
- развојне услуге за програме у вези с кориштењем земљишта, избором градилишта, контролом и 
употребом, друмским системима и одржавањем земљишта ради постизања и одржавања системски 
координисаног урбаног развоја као што су:
- свеобухватни урбанистички планови
- урбанистички планови заједнице
- елементи урбанистичких планова намијењени специфичним погодностима или циљевима као што 
су саобраћајна или доставна инфраструктура итд.
- студије и нацрти везани за санацију и обнову
- студије и нацрти у вези с јавним и приватним превозом и доступност
- студије и нацрти у вези с урбаном економском и друштвеном просторном одрживошћу
- студије о изводивости
- студије о дјеловању програма урбаног развоја на околину и њихову економску процјену
Ова поткатегорија такође укључује:
- савјетодавне услуге урбаног планирања као што су стручно вјештачење, политика и програм 
процјене те остале савјетодавне услуге урбаног планирања
Ова поткатегорија искључује:
- развојне услуге за нестамбене грађевинске пројекте, види 41.00.2

71.11.32 Услуге руралног и просторног планирања
Ова поткатегорија укључује:
- развој програма који садрже дугорочне циљеве развоја инфраструктуре, становања, индустрије, 
комерцијалних, рекреативних и осталих објеката у руралним подручјима
- потпуне програме који покривају велика географска подручја, на дужи временски период

71.11.33 Услуге у вези пројектовања главних локацијских планова
Ова поткатегорија укључује услуге припреме планова за градилишта, показујући предложену 
локацију зграда, улица, паркинга и осталих објеката за:
- пројекте стамбених зграда
- пројекте нестамбених зграда

O�����9	 ;�$����������	������	��	����������'�	������$	����3���	�	������������	��$����������	
������	

71.11.41 Архитектонске услуге за пројектовање зелених површина
Ова поткатегорија укључује архитектонске услуге уређивања околиша за:
- стамбене грађевинске пројекте:
- пројекте за стамбене куће
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- пројекте за стамбене зграде
- стамбене пројекте с појединицима
- нестамбене грађевинске пројекте:
- пословне грађевинске пројекте
- хотеле, конференцијске центре, стадионе и арене
- грађевинске пројекте за образовне институције
- здравствене, затворске институције
- остале нестамбене грађевинске пројекте
- пројекти на отвореном
- градске центре и јавне тргове
- пројекте рекреацијских објеката и површина
- транспортне коридоре
- одмаралишта
- остале пројекте на отвореном
Ова поткатегорија такође укључује архитектонске услуге уређивања околине у вези с:
- припремањем и модификовањем терена као што су рашчишћавање земљишта и категоризацијски 
планови, нацрти за дренажу, ерозију и седиментну контролу, нацрти за држеће зидове, планови за 
системе за вањско насипање,
- олакшавањем приступа локацијама израдом планова расвјете, планови означавања, планови 
путева, нацрти за приступ
- објектима за посебне намјене

71.11.42 Савјетодавне архитектонске услуге за пројектовање зелених површина
Ова поткатегорија укључује:
- услуге вјештака из подручја пројектовања зелених површина који прикупљају доказе и износе их 
пред судом и административним органима те су на темељу искуства, вјештина или знања 
компетентни дати своје мишљење из те области
- услуге пружање савјета, студија и извјештаја о питањима архитектуре околине
Ова поткатегорија искључује:
- услуге пружање савјета, студија и извјештаја о питањима архитектуре околине у пакету с 
другим архитектонским услугама уређивања околине за специфични пројект, види 71.11.41

O���! 8�����	����'������	�	�	'��	��������	��$��1��	���������'�
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Ова категорија искључује:
- услуге истраживања и експерименталног развоја у инжењерингу, види 72.19.2

71.12.11 Услуге инжењерског савјетовања
Ова поткатегорија укључује:
- пружање савјета клијентима везано уз принципе и методе инжењеринга, приликом самосталног 
извођења инжењерског пројекта, укључујући, анализу политике, студије и истраживања регулативе
- свједочење вјештака који има потребно искуство, обуку, вјештину или знање из инжењеринга те 
је компетентан дати своје мишљење из те области
- инжењерско истраживање у пољу системског инжењеринга или структуре за одређивање 
случајних фактора
Ова поткатегорија искључује:
- савјете, студије и извјештаје у вези с пројектом, види на основи типа пројекта 71.12.12-71.12.19

71.12.12 Инжињерске услуге за грађевинске пројекте
Ова поткатегорија укључује:
- услуге израде нацрта, планова и студија у вези са стамбеним грађевинским пројектима као што су:
- нови и постојећи домови
- куће у низу, апартмани итд.
- зграде с комбинованом сврхом, претежно стамбеном
- услуге израде нацрта, планова и студија у вези с новим и постојећим комерцијалним, јавним и 
институцијским грађевинским пројектима, укључујући зграде с комбинованом намјеном које се 
претежно користе за комерцијалне, јавне или институцијске намјене као што су:
- уредске зграде
- шопинг центри
- хотели и ресторани
- услужне станице и складишта
- аутобуски и камионски терминали
- болнице, школе, цркве
- затвори, стадиони и арене
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- библиотеке и музеји
Ова поткатегорија такође укључује:
- савјетодавне услуге инжењеринга у вези са специфичним стамбеним, комерцијалним, јавним или
институцијским грађевнским пројектима
Ова поткатегорија искључује:
- савјетодавне инжињерске услуге које нису везане за специфичне пројекте, види 71.12.11

71.12.13 Инжињерске услуге за енергетске пројекте
Ова поткатегорија укључује:
- услуге инжењеринга у вези с постројењима за стварање електричне енергије из:
- угља и других фосилних енергената као што су нафта и гас
- нуклеарне енергије
- воде
- осталих енергија као што су соларна, енергија из вјетра, геотермална енергија укључујући 
когенерацијска постројења
- услуге инжењеринга у вези с надземним и подземним преносом електричне енергије и њеним 
дистрибуцијским кабловима

71.12.14 Инжињерске услуге за транспортне пројекте
Ова поткатегорија укључује све услуге инжењеринга (укључујући израду нацрта, планова и 
студија) у вези с:
- аутопутевима, путевима и улицама, укључујући подигнуте аутопутеве за превоз моторним 
возилима,
- мостовима и тунелима,
- попратним путним објектима као што су станице за одмор, теретне станице, кућице за наплату 
путарине
- системима масовног транзита као што су "light rail" систем или систем подземне жељезнице,
- жељезничком и сличним структурама,
- жељезничким мостовима и тунелима,
- морским и копненим лукама
- пристаништима, бранама, каналима и гатовима намијењенима претежно за транспортне сврхе,
- аеродромима, пистама, хангарима,
- осталим објектима за авио превоз,
- пројектима за свемирски превоз,
- пројектима за превоз нафте и плина,
- осталим пројектима за превоз, д.н.

71.12.15 Инжињерске услуге за пројекте управљања отпадом (опасног и неопасног)
Ова поткатегорија укључује:
- Инжињерске услуге везане за пројекте сакупљања и одлагања отпада из домаћинстава као што су:
- опрема за рециклирање
- опрема за прераду у компост
- трасферне станице
- опрема за обнову ресурса
- мјеста за затрпавање отпада
- Инжињерске услуге у вези с програмима за сакупљање, обрађивање, рециклирање и одлагање 
индустријског ваздуха, воде и тврдог отпада, уопште до нивоа на којој преостали отпад може бити 
сигурно одложен у природно окружење или обичне локалне системе
- Инжињерске услуге у вези с програмима за санацију опасног отпада као што је:
- збрињавање нуклеарног отпада
- уништавање хемијских агенса
- поновни развој "смеђих поља" (brown field)
- обликовање подземних вода
- санација загађених мјеста

71.12.16 Инжињерске услуге за водне пројекте, пројекте за канализацију и дренажу
Ова поткатегорија укључује:
- Инжињерске услуге у вези са системима сакупљања, обраде и одлагања вода као што су:
- дистрибуцијски системи питке воде, станице са пумпама, резервоари, постројења за чување воде, 
водови за пренос и дистрибуцију воде, укључујући бране које се претежно користе за локалну 
дистрибуцију питке воде и десалинизацију биљака
- системи за збрињавање, дренажу, задржавање сливних вода које се претежно користе за контролу 
поплаве
- системи за сакупљање, обрађивање и одлагање отпадних вода
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- системи наводњавања и водовод, укључујући бране које се претежно користе за наводњавање

71.12.17 Инжињерске услуге за индустријске и производне пројекте
Ова поткатегорија укључује примјену закона физике и начела инжењеринга у дизајну, развоју и 
кориштењу машина, материјала, инструмената, структура, процеса и система.
Ова поткатегорија укључује:
- Инжињерске услуге у вези с индустријским постројењима и процесима:
- рударска и металуршка постројења као што су рудиници, топионице, творнице, рафинерије руда, 
укључујући пројекте инжењеринга за интегрисана постројења и процесе
- рударски и металуршки процеси као што су вађење руда, топљење, рафинисање, обликовање 
метала
- нафтна и петрохемијска постројења као што су нафтне и гасне платформе, рафинерије, цјевоводи, 
петрохемијски погони, укључујући пројекте инжењеринга за интегрисана постројења и процесе
- процеси за производњу нафте и петрохемикалија као што су вађење, рафинисање, формулисање, 
мијешање
- микроелектронска постројења и процеси као што су они који производе микропроцесоре, 
силиконске чипове и вафере, микросклопове и полуводиче
- постројења и процеси текстилне и одјевне индустрије
- постројења и процеси за прераду жељеза и челика
- остала индустријска и производна постројења и процеси, д.н.
- Инжињерске услуге у вези с дизајном индустријских и произведених производа:
- индустријске машине као што су пољопривредни, грађевински, рударски, металопрерађивачки, 
комерцијални уређаји те уређаји у услужној индустрији, гријању, вентилацији и раду клима уређаја
- електронска опрема као што су компјутери и периферна опрема, опрема за комуникацију, аудио и 
видео опрема, полуводичи и остали електронски елементи
- електронска опрема као што су расвјета, велики и мали апарати те њихови елементи
- опрема за превоз као што су моторна возила, авиони, возови, морска пловила, свемирске 
летјелице
- индустријски и произведени производи који нису друго класификовани
Ова поткатегорија искључује:
- услуге индустријског дизајна, види 74.10.12

71.12.18 Инжињерске услуге за пројекте телекомуникација и емитовања
Ова поткатегорија укључује:
- Инжињерске услуге у вези са системима преноса гласа и података међу умрежаним терминалним 
тачкама путем бакрене жице, фиброоптичког кабла, коаксијалног кабла и хибридног фибро-
коаксијалног кабла
- Инжињерске услуге у вези са системима за пренос гласа, података и програма међу умрежаним 
терминалним тачкама путем кратких или микро талас као што су:
- бежични телефонски системи
- сателитски радиосистеми
- сателитски системи за директно емитовање
- Инжињерске услуге у вези са системима за пренос радио и телевизијских сигнала
- Инжињерске услуге у вези са системима за пренос или дистрибуцију гласа, података или 
програма, који нису другдје класификовани

71.12.19 Инжињерске услуге за остале пројекте
Ова поткатегорија укључује:
- Инжињерске услуге у вези с:
- дистрибуцијским пројектима природног гаса и паре
- осталим комуналним пројектима, д.н.
- Инжињерске услуге у вези са системима, процесима, постројењима или производима, д.н., 
укључујући пружање с њима повезаних услуга израде нацрта, планова и студија

O���!�!	 8�����	�����%�'�	���#��������	����������	
71.12.20 Услуге управљања грађевинским пројектима

Ова поткатегорија укључује:
- услуге преузимања потуне одговорности за успјешно довршење грађевинског пројекта у име 
клијента, укључујући организирање финансија и нацрта, захтјевање тендера и извођење 
менаџментских и контролних функција
- услуге управљања пројектима које пружају инжењери и архитекте
Ова поткатегорија искључује:
- опште грађевинске радове, види области 41,42
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71.12.31 Геолошке и геофизичке савјетодавне услуге

Ова поткатегорија укључује:
- геолошке услуге савјетовања у вези с рудним наслагама, нафтним и гасним пољима и подземним 
водама помоћу проучавања својстава земље, формирања и структуре стијена
- пружање савјета с обзиром на истраживање и развој рудних, нафтних и својстава природног гаса
- услуге савјетовања о процјени геолошких, геофизичких и геохемијских аномалија
- услуге савјетовања о геолошком картирању и мјерењу на површини и испод ње

71.12.32 Геофизичке услуге
Ова поткатегорија укључује:
- услуге које пружају информације о формацијма испод земљине површине путем различитих 
метода:
- сеизмографичком, гравиметријском, мегнетометријском методом
- осталим методама прегледавања формација испод земљине површине
Ова поткатегорија искључује:
- испитивачке радове бушења и сврдлања, види 43.13.10

71.12.33 Услуге вађења и вредновања руда
Ова поткатегорија искључује:
- покусно бушење у вези с вађењем нафте и природног гаса, види 09.10.11
- испитивачке радове бушења и сврдлања, види 43.13.10

71.12.34 Услуге површинског мјерења
Ова поткатегорија укључује:
- сакупљање информација о облику, позицији и/или границама појединог дијела земљине површине 
различитим методама, укључујући транзитно, фотограметричко и хидрографичко мјерење у сврху 
припремања карата
- сакупљање података помоћу сателита
- услуге мјерења земљишта (нпр. означавање имања, означавање граница)
Ова поткатегорија искључује:
- услуге ваздушних фотографија, види 74.20.24

71.12.35 Картографске услуге
Ова поткатегорија укључује:
- услуге израде карата које се састоје од припрема и ревизије карата свих врста (нпр. путева, 
катастра, топографских, планиметричких, хидрофграфичких карата), користећи резултате мјерења, 
друге карте и остале изворе информација
Ова поткатегорија искључује:
- објављивање карата и атласа, види 58.11.15 и 58.11.16
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O��!" 8�����	��$��1���	��������'�	�	�������
O��!"��	 8�����	��$��1���	��������'�	�	�������	
71.20.11 Услуге испитивања и анализе сaстaва и чистоће

Ова поткатегорија укључује:
- услуге испитивања и анализе хемијских и биолошких својстава твари као што су ваздух, вода, 
отпад (градски и индустријски), гориво, метал, тло, минерали, храна и хемикалије
- услуге испитивања и анализе у сродним научним областима као што су микробиологија, 
биохемија, бактериологија итд.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге испитивања у вези са животињском здравственом његом и контролом, види 75.00.1
- услуге медицинског и стоматолошког испитивања, види 86.90.15

71.20.12 Услуге испитивања и анализе физичких својстава
Ова поткатегорија укључује:
- услуге испитивања и анализе физичких својстава као што су снага, растезљивост, електрична 
проводљивост и радиоактивност материјала као што су метали, пластика, текстил, дрво, стакло, 
бетон и остали материјали
- услуге испитивања напетости, тврдоће, отпорности на ударац, отпорности на умор материјала и 
дјеловања високих температура

71.20.13 Услуге испитивања и анализе интегрисаних механичких и електронских система
Ова поткатегорија укључује:
- услуге испитивања и анализе механичких и електронских својстава цијелих уређаја, мотора, 
аутомобила, алата, апарата, комуникацијске опреме и остале опреме која садржи механичке и 
електронске дијелове.
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Резултати испитивања и анализе обично се приказују у облику процјене рада и својстава која се 
показују при раду тестираног предмета. Испитивање се може обављати кориштењем макета или 
модела бродова, авиона, брана итд.

71.20.14 Услуге техничког испитивања исправности возила за друмски превоз
Ова поткатегорија укључује:
- периодична техничка испитивања исправности аутомобила, мотоцикла, аутобуса, теретних 
аутомобила, камиона и осталих возила за друмски превоз
Ова поткатегорија искључује:
- услуге одржавања и поправака моторних возила и мотоцикала, види 45.20
- услуге процјене штете, види 66.21.10

71.20.19 Остале услуге техничког испитивања и анализе
Ова поткатегорија укључује:
- услуге испитивања и анализе техничке или научне природе који не мијењају тестирани предмет
- радиографско, магнетско и ултразвучно испитивање дијелова и структура уређаја у сврху 
проналажења дефекта. Ова испитивања често се проводе на самом мјесту.
- атестирање бродова, авиона, брана итд.
- атестирање и овјера великих производа
- радиолошко испитивање исправности спојних мјеста
- услуге анализе полицијских лабораторија
- све друге услуге техничког испитивања и анализе које нису нигдје другдје класификоване
Ова поткатегорија искључује:
- услуге процјене оштећења у име осигуравајућих друштава, види 66.21.10
- услуге техничког испитвања исправности аутомобила, види 71.20.14
- услуге медицинских анализа и испитивања, види 86.90.15

O!	 8�����	���1���	���������'�	�	�������	
Ова област искључује:
- услуге истраживања тржишта, види 73.20.11
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Ова категорија укључује услуге истраживања и експерименталног развоја у примјени науке и 
технологије на живе организме као и дијелове, производе или моделе истих у сврху промјене 
живих или неживих материја с циљем производње знања, роба или услуга.
Ово укључује:
- услуге истраживања и експерименталног развоја за ДНА (кодирање):
- геномика, фармакогенетика, пробе гена, стављање у низове/синтеза/амплификација ДНА, 
генетски инжењеринг
- услуге истраживања и експерименталног развоја на протеинима и молекулама (функционални 
блокови):
- протеински/пептидни низови/синтеза, липидни/протеински/глико инжењеринг, протеомика, 
хормони и фактори раста, станични рецептори/знакови/феромони
- истраживање и експериментални развој у области станичних и култура ткива те њихов 
инжењеринг:
- ћелијска/ткивна култура, инжењеринг ткива, хибридизација, ћелијска фузија, вакцино/имуно 
стимуланси, манипилација ембријима
- истраживање и експериментални развој у области процесних биотехнологија:
- биореактори, ферментација, био обрада, биофилтрирање, биодесумпоризација, био горива, био 
филтрација, биоремедијација
-истраживање и експериментални развој у субстаничним организмима:
- генска терапија, вирусни вектори

72.11.11 Услуге истраживања и експерименталног развоја у здравственој биотехнологији
72.11.12 Услуге истраживања и експерименталног развоја у биотехнологији заштите околине и 

индустријској биотехнологији
72.11.13 Услуге истраживања и експерименталног развоја у пољопривредној биотехнологији
O!����!	 ?������	���������'�	�	������	�	(����$��������	
72.11.20 Изворна истраживања и развој у биотехнологији

Ова поткатегорија укључује:
- научне оригинале у области биотехнологије, тј. идеје, планове, нацрте, формуле за иновације, 
производе и процесе који се могу заштитити и лиценцирати као индустријско власништво, 
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пословне тајне, патенти итд.
Стварање оваквих оригиналних радова чини се на властиту одговорност, тј. њихова производња 
намијењена је продаји која се врши без уговора или унапријед познатог купца.
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72.19.11 Услуге истраживања и експерименталног развоја у математици
72.19.12 Услуге истраживања и експерименталног развоја у рачунарским и информационим наукама
72.19.13 Услуге истраживања и експерименталног развоја у физичким наукама

Ова поткатегорија укључује:
- услуге истраживања и експерименталног развоја у области топлоте, свјетлости, 
електромагнетизма, астрономије итд.

72.19.14 Услуге истраживања и експерименталног развоја у хемијским наукама
72.19.15 Услуге истраживања и експерименталног развоја у наукама о земљи и сродним наукама о заштити 

околине
72.19.16 Услуге истраживања и експерименталног развоја у биолошким наукама

Ова поткатегорија укључује:
- услуге истраживања и експерименталног развоја у области физиологије и екологије животиња и 
биљака, микроорганизама итд.

72.19.19 Услуге истраживања и експерименталног развоја у осталим природним наукама
Ова поткатегорија такође укључује:
- интердисциплинарна истраживања и развој, претежно у области природних наука
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72.19.21 Услуге истраживања и експерименталног развоја у нанотехнологији
72.19.29 Остале услуге истраживања и експериметналног развоја у техници и технологији, сем 

биотехнологије
Ова поткатегорија укључује:
- услуге истраживања и експерименталног развоја у области примијењене науке и технологије за 
лијевање, метале, машина, електричну енергију, комуникације, пловила, авионе, нискоградњу, 
грађевинарство итд.
Ова поткатегорија искључује:
- истраживање и експериментални развој у заштити природне средине и индустријског 
биотехнологији, види 72.11.12
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72.19.30 Услуге истраживања и експерименталног развоја у подручју медицинских наука

Ова поткатегорија укључује:
- услуге истраживања и експерименталног развоја у области лијечења болести, превентивне његе, 
фармације итд.
Ова поткатегорија искључује:
- истраживања и експериментални развој у здравственој биотехнологији, види 72.11.11
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72.19.40 Услуге истраживања и експерименталног развоја у пољопривредним наукама

Ова поткатегорија укључује:
- услуге истраживања и експериметналног развоја у области пољопривредних техника, културе 
воћа, шумарства, сточарства, рибарства итд.
Ова поткатегорија искључује:
- истраживања и експериментални развој у области пољопривредне биотехнологије, види 72.11.13
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72.19.50 Изворно истраживање и развој у природним, техничким и технолошким наукама, сем 
биотехнологије
Ова поткатегорија укључује:
- научне оригинале у природним, техничким и технолошким наукама, сем биотехнологије, тј. идеје, 
планове, нацрте, формуле за иновације, производе и процесе који се могу заштитити и лиценцирати 
као индустријско власништво, пословне тајне, патенти итд. 
Стварање оваквих оргиналних радова чини се на властиту одговорност, тј њихова производња 
намјењена је продаји која се врши без уговора или унапријед познатог купца.
Ова поткатегорија искључује:
- истраживачке и развојне оригинале у подручју биотехнологије, види 72.11.20
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72.20.11 Услуге истраживања и експерименталног развоја у економији и предузетништву

Ова поткатегорија укључује:
- услуге истраживања и експерименталног развоја у области теорија економије, пословног 
менаџмента, финансија, статистике итд.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге истраживања тржишта, види 73.20.11

72.20.12 Услуге истраживања и експерименталног развоја у психологији
72.20.13 Услуге истраживања и експерименталног развоја у праву

Ова поткатегорија укључује:
- услуге истраживања и експерименталног развоја у области јавног права, грађанског права итд.

72.20.19 Услуге истраживања и експерименталног развоја у осталим друштвеним наукама
Ова поткатегорија укључује:
- услуге истраживања и експерименталног развоја у области друштвене и културне антропологије, 
демографије, географије (хумане, економске и друштвене), политичких науке, социологије итд.

O!�!"�!	 8�����	���������'�	�	����������������	�������	�	$��������1���	�������	
72.20.21 Услуге истраживања и експерименталног развоја у језику и књижевности

Ова поткатегорија укључује:
- услуге истраживања и експерименталног развоја у древним и модерним језицима и књижевности

72.20.29 Услуге истраживања и експерименталног развоја у осталим хуманистичким наукама
Ова поткатегорија укључује:
- услуге истраживања и експерименталног развоја у области историје, филозофије, умјетности, 
религије, теологије итд.

O!�!"�0	 ?������	���������'�	�	������	�	���3������	�	$��������1���	�������	
72.20.30 Изворна истраживања и развој у друштвеним и хуманистичким наукама

Ова поткатегорија укључује:
- научне оригинале у области друштвених и хуманистичких наука, тј. идеје, планове, нацрте, 
формуле за изуме, производе и процесе који се могу заштитити и лиценцирати као индустријско 
власништво, пословне тајне, патенти итд.
Стварање оваквих оригиналних радова чини се за властити рачун, тј. њихова производња 
намијењена је продаји која се врши без уговора или унапријед познатог купца.
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73.11.11 Услуге укупне промоције

Ова поткатегорија укључује:
- пружање комплетног низа промотивних услуга, укључујући услуге планирања, стварања и 
провођења, као што су:
- одабир кориштених медија
- креирање пропагандних огласа, илустрација, постера итд.
- писање сценарија за пропагандне филмове, извођење у медијима, планирање (без снимања) 
рекламних објеката или филмова
- организовање директних маркетиншких или директних обраћања путем поште "mailing" 
промотивним кампања
Ова поткатегорија искључује:
- снимање и реализацију промотивног или пропагандног филма, види 59.11.12
- услуге односа с јавношћу, види 70.21.10
- услуге истраживања тржишта, види 73.20.11
- фотографија везане за оглашавање, види 74.20.22

73.11.12 Услуге директног маркетинга и директног обраћања поштом
Ова поткатегорија укључује:
- развијање и организовање директних маркетиншких пропагандних кампања, као што су 
организовано слање пропагандних и промотивних порука директно купцима, за разлику од 
обраћања путем масовних медија.
Укључује методе као што су директно обраћање путем поште "маилинг" и телемаркетинг.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге поштанских активности, види 82.29
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73.11.13 Услуге осмишљавања и концептуалног развоја пропагандних кампања

Ова поткатегорија укључује:
- креирање основне идеје за пропагандни оглас, нацрт текста
- дизајнирање плана за штампане огласе, илустрације, постере
- писање сценарија за пропагандне филмове

73.11.19 Остале услуге пропаганде
Ова поткатегорија укључује:
– рекламирање из ваздуха
- услуге испоруке бесплатних узорака и осталог пропагандног материјала
- услуге пропагандног демострирања и презентовања на мјесту продаје
- услуге промотивне продаје (у случају да се не заприме наруџбе)
Ова поткатегорија искључује:
- издавање пропагандног материјала, види 58.19.15
- обликовање агенцијских услуга, види 78.10.12;
- услуге оглашавања путем поште, види 82.19.12
- услуге телемаркетинга, види 82.20.10
- услуге организовања састанака и пословних сајмова, види 82.30.1

O0��! 8�����	����3���'�	�����	������
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Ова категорија укључује:
- услуге продаје или давања у оперативни закуп (leasing) простора или времена за пропаганду, уз 
наплату или на основи уговора
- услуге агенција које купују медије, тако што закупе простор или вријеме у медијима у име 
оглашивача или рекламне агенције
Ова категорија искључује:
- услуге односа с јавношћу и комуникације, види 70.21.10

73.12.11 Продаја огласног простора и времена уз накнаду или на основи уговора у штампаном медију
Ова поткатегорија искључује:
- продају простора или времена у штампаним медијима од стране издавача, види област 5

73.12.12 Продаја огласног простора и времена уз накнаду или на основи уговора, на телевизији/радију
Ова поткатегорија искључује:
- продају простора на ТВ-у/радију од стране компанија које емитују, види 60.10.30, 60.20.40

73.12.13 Продаја огласног простора и времена уз накнаду или на основи уговора, на интернету
73.12.14 Продаја догађаја који су повезани с оглашавањем

Ова поткатегорија укључује:
- услуге продаје права имена на турнирима, стадионима итд.

73.12.19 Остала продаја огласног простора и времена уз накнаду или на основи уговора
Ова поткатегорија укључује:
- услуге продаје простора или времена за рекламу на великим паноима, зградама, возилима итд.
- услуге продаје простора или времена за рекламу у електронским медијима, сем "on-line"
- услуге продаје простора или времена за рекламу путем видео записима и филмовима (пласирање 
производа)

O0��!�!	 ����������	��������	��������	�	�������	��	�������	���	��	������	�������	
73.12.20 Препродаја огласног простора и времена уз накнаду или на основи уговора
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Ова категорија укључује:
- анализу тржишта, анализу конкуренције и понашање потрошача
- употребу испитивачких монографа, статистику, економетријске моделе, анкете итд.
Ова категорија искључује:
- рекламне услуге, види 73.1
- услуге испитивања јавног мијења, види 73.20.20

73.20.11 Услуге истраживања тржишта: квалитативна истраживања
Ова поткатегорија укључује:
- (исцрпне) интервјуе с једном или неколико особа с отвореним упитницима који нису ограничени 
интервалима. Често се заснивају на случајном одабиру.

73.20.12 Услуге истраживања тржишта: квантитативна ad-hoc истраживања
Ова поткатегорија укључује:
- анкете које се проводе само једанпут, а одговори могу бити груписани по интервалима
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73.20.13 Услуге истраживања тржишта: квантитативна континуирана и редовна истраживања

Ова поткатегорија укључује:
- анкете које се проводе редовно, а одговори могу бити груписани по интервалима

73.20.14 Услуге истраживања тржишта, сем провођења истраживања
Ова поткатегорија укључује:
- истраживање тржишта без провођења анкета, а користећи већ постојеће информације из разних 
извора

73.20.19 Остале услуге истраживања тржишта
O0�!"�!	 8�����	��������'�	������	���'�	
73.20.20 Услуге испитивања јавног мнења

Ова поткатегорија укључује:
- услуге испитивања јавног мијења везане за друштвена, политичка и остала питања
Ова поткатегорија искључује:
- услуге истраживања везане за преферисање потрошача, види 73.20.1
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74.10.11 Услуге уређења ентеријера

Ова поткатегорија укључује:
- услуге унутрашњег дизајна као што су планирање и дизајнирање унутрашњих простора у циљу 
задовољавања физичких, естетских и функционалних људских потреба
- израда дизајна за унутрашње декорисање
- декорисање унутрашњости, укључујући украшавање прозора и преграда
Ова поткатегорија искључује:
- услуге архитектонског дизајна, види 71.11

74.10.12 Услуге индустријског дизајна
Ова поткатегорија укључује:
- услуге дизајна индустријских производа, тј. Осмишљавање и развој дизајна и спецификација које 
оптимализирају употребу, вриједност и изглед производа, укључујући одређивање материјала, 
грађу, механизам, облик, боју и површинско довршавање производа, узимајући у обзир људске 
особине и потребе, сигурност, жалбе на тржишту те учинковитост дистрибуције, употребе и 
одржавања
Ова поткатегорија искључује:
- техничке услуге за дизајн индустријских производа, види 71.12.17

74.10.19 Остале специјализоване дизајнерске услуге
Ова поткатегорија укључује:
- услуге дизајнирања узорака за различите предмете те удовољавање њиховим естетским, 
техничким и другим захтјевима, као што су:
- дизајн намјештаја
- одјеће, обуће и накита
- услуге дизајна за остале производе
– дизајнирање амбалаже
– производња тродимензионалних модела
– услуге графичког дизајна

O9��"�!	 -����������	���������	
74.10.20 Дизајнерски оригинали

Ова поткатегорија укључује:
- оригиналне дизајнерске концепте, произведене на властиту одговорност:
- дизајн индустријских производа
- естетски дизајн
- графички дизајн
Ово интелектуално власништво најчешће се производи с намјером продаје или лиценцирања 
информације другима.
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74.20.11 Фотографске плоче и филмови, освијетљени, али неразвијени
74.20.12 Фотографске плоче и филмови, освијетљени и развијени, за офсетну репродукцију
74.20.19 Остале фотографске плоче и филмови, освијетљени и развијени
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Ова категорија такође укључује:
- фотоновинарске услуге

74.20.21 Услуге израде портретних фотографија
Ова поткатегорија укључује:
- услуге које се састоје од фотографисања особа и других субјеката у студијима или на другим 
локацијама као што су уреди или домови клијената. Уопште у ове се услуге укључује развијање и 
израда таквих слика према захтјевима купца:
- пасош или идентификацијска фотографија
- дјечји портрети
- породични или војни портрети
- модне фотографије
- колективне фотографије

74.20.22 Услуге израде рекламних и сродних фотографија
Ова поткатегорија укључује:
- услуге које се састоје од фотографисања:
- трговачких, индустријских производа
- модне и остале врсте одјеће
- машина, зграда
- особа и других субјеката за употребу у односима с јавношћу
- фотографске услуге за:
- рекламе дисплеје, брошуре, новинске огласе,
- каталоге

74.20.23 Фотографске услуге за сликање догађаја "уживо"
Ова поткатегорија укључује:
- услуге фотографисања и видео снимања догађаја "уживо" као што су вјенчања, промоције, 
конференције, пријеми, модне ревије, спортски и политички догађаји те сви остали актуални 
догађаји
Ова поткатегорија искључује:
- услуге снимања филмова, видео и телевизијског програма, види 59.11.1
- услуге новинских агенција, види 63.91.1

74.20.24 Фотографске услуге сликања из ваздуха
Ова поткатегорија укључује:
- услуге фотографисања околине, грађевина и других површина из авиона или хеликоптера
Ова поткатегорија искључује:
- фотограметријске снимке и збирке података добијене сателитским путем, види 71.12.34

74.20.29 Остале специјалне фотографске услуге
Ова поткатегорија укључује:
- услуге сликања особа, предмета или околине примјеном специјалне опреме или технике.
Примјери таквих услуга јесу:
- подводно фотографисање
- медицинско и биолошко фотографисање
- фотомикрографија
Ова поткатегорија искључује:
- фотографије намијењене штампи, види 63.91.1

O9�!"�0	 .�����	�����������	������	
74.20.31 Услуге обраде фотографија

Ова поткатегорија укључује:
- услуге које се првенствено састоје од развијања негатива и израде фотографија за друге, према 
захтјевима купаца:
- увећавање негатива или дијапозитива
- црно-бијела обрада
- израда фотографија у боји
-умножавање дијапозитива и негатива, репринт итд.
- услуге које се састоје од развијања филма и за аматерске фотографе и за клијенте
- услуге припреме за фотографске дијапозитиве
- услуге копирања за филмове
- претварање фотографија и филмова у друге медије
Ова поткатегорија искључује:
- услуге обраде покретног филма и постсниматељске услуге, види 59.12.1

291



КЛАСИФИКАЦИЈА ПРОИЗВОДА ПО ДЈЕЛАТНОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ - КППД БиХ 2010 

292

D���� 4����
74.20.32 Услуге рестаурације и ретуширања фотографија

Ова поткатегорија укључује:
- услуге које се састоје од рестаурисања старих фотографија
- услуге ретуширања и осталих специјалних фотографских ефеката

74.20.39 Остале фотографске услуге, д.н.
Ова поткатегорија укључује:
- услуге микрофилма
Ова поткатегорија искључује:
- услуге фотокопирања, види 82.19.11

O9�0	 							���������1��	������	�	������	����1�	
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74.30.11 Преводилачке услуге

Ова поткатегорија укључује:
- услуге које су уопште у вези с превођењем текстова с једног језика на други, а чији резултат је 
писани документ

74.30.12 Услуге тумача
Ова поткатегорија укључује:
- услуге тумача које се уопште тичу усменог навођења на једном језику онога што је било усмено 
наведено на другом
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74.90.11 Услуге ревизије рачуна и информације о накнадама за превоз робе
74.90.12 Услуге пословног посредовања и процјењивања, сем за некретнине и осигурање

Ова поткатегорија укључује:
- услуге уређивања куповине и продаје малих и средњих послова, укључујући стручне праксе
- услуге процјењивања за антиквитете, накит итд.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге процјене за осигурања, види 66.21.10
- услуге које пружају посредници за некретнине, види 68.31.1
- услуге процјене некретнина, види 68.31.16

74.90.13 Савјетодавне услуге о заштити околине
Ова поткатегорија укључује:
- оцјену околине, тј. објективне студије израђене с једним и више сљедећих циљева: 
идентификовање присутности или неприсутности загађења околине на одређеном мјесту и уколико 
постоји, његов извор, природа и степен; оцјену ризика за јавну сигурност и здравље од загађења 
околине у вези с предложеним пројектом или на самом мјесту; оцјену утицаја на екологију или 
економију промјена у околини насталих као резултат људског или природног дјеловања
- ревизије околине, тј. независне оцјене тренутног статуса придржавања одређеног субјекта 
примјењивим захтјевима околине или прилагођавања политике, праксе и контроле одређеног 
субјекта околини
- услуге планирања санације мјеста, тј. припрема планова за уклањање загађења околине, обично на 
специфичном мјесту које има такве техничке или друге захтјеве који могу бити прописани законом 
или одредбама
- оцјену студија о околини, тј. израду анализе која објашњава снагу или слабости студије о околини 
те пружа основе за алтернативне оцјене. Оцјењивање студија о околини може, такође, укључивати 
анализу будућих одговора на природне регулаторе
- савјетовање за збрињавање природних ресурса, тј. пружање објективних информација, савјета или 
смјерница које се тичу најбољих пракси за еколошки одржив развој и употребу: земље, шума, 
водених тијела, гаса, нафте и рудних наслага, широке популације у дивљини и осталих природних 
ресурса
- савјетовања у вези збрињавања отпада, тј. пружање објективних информација, савјета или 
смјерница које се тичу најбољих пракси за минимализацију, транспорт, руковања, одлагања и/или 
рециклирање отпада
- савјетовање о политици развоја околине, тј. пружање савјета јавним иили приватним 
институцијама о дизајну, развоју и провођењу статута, одредби, стандарда или пракси о околини
- остале савјетодавне услуге околини, д.н.

74.90.14 Услуге прогнозирања времена и метеоролошке услуге
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Ова поткатегорија укључује:
- изношење метеоролошке анализе атмосфере и предвиђање временских процеса и услова

74.90.15 Сигурносне савјетодавне услуге
Ова поткатегорија укључује:
- услуге које се састоје од одређивања потреба клијената и пружања савјета и сугестија у вези 
одлуке који је тип сигурности најпогоднији за клијента или у вези побољшања постојећих система
Ова поткатегорија искључује:
- савјетодавне услуге за компјутерску сигурност, види 62.20
- услуге праћења и одржавања за уређаје сигуросних система, види 80.20.10

74.90.19 Остале научне и техничке савјетодавне услуге, д. н.
Ова поткатегорија укључује:
- савјетодавне научне услуге од стране математичара, статистичара итд
- услуге које пружају агрономи и пољопривредни економисти
- услуге које пружају масовни анкетари
- услуге које пружају остали научни и технички савјетници, д.н.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге које пружају менаџментски савјетници, види 70.22.1
- услуге које пружају архитектонски и технички савјетници, види 71.11.24, 71.12.11
- услуге које пружају маркетиншки савјетници, види 73.11.1

O9�R"�!	 .�����	����1��&	��$��1��	�	��������	������&	��	��	
74.90.20 Остале стручне, техничке и пословне услуге, д. н.

Ова поткатегорија укључује:
- специјалне савјетодавне услуге, сем у области некретнина, осигурања и инжењеринга, нпр. 
специјалне савјетодавне услуге у области умјетности, специјалне услуге за правне судове итд.
- услуге управљања ауторским правима и њиховим доходцима, сем за филм и умјетничка права
- услуге управљања правима на индустријско власништво (патенти, лиценце, робне марке, 
франшизе итд)
Ова поткатегорија такође укључује:
- услуге које пружају агенције и агенти у име појединаца који траже ангажман у филмовима, 
позоришним продукцијама или спортским атракцијама
- пласирање књига, представа, умјетничких дијела, фотографија итд., с издавачима, продуцентима 
итд.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге управљања филмским правима, види 59.13.12
- услуге управљања умјетничким правима, види 90.02.19
- услуге кориштења умјетничке опреме, види 90.04.10
- услуге организовања спортских догађаја, види 93.11.10, 93.12.10

OL	 =�����������	������	
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Ова категорија искључује:
- услуге у вези са узгојем животиња као што је вјештачка оплодња, види 01.62.10
- услуге ветеринарског испитивања и контроле у вези с производњом хране, види 71.20.11

75.00.11 Ветеринарске услуге за кућне љубимце
Ова поткатегорија укључује:
- животињске и ветеринарске болничке и неболничке медицинске, хируршке те стоматолошке 
услуге које се пружају кућним љубимцима. Услуге су намијењене излијечењу, обнављању и/или 
одржавању здравља животиња.
- болничке, лабораторијске и техничке услуге, храну (укључујући посебне режиме прехране) те 
остале потрепштине и средства.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге збрињавања кућних љубимаца без услуга здравствене његе, види 96.09.11

75.00.12 Ветеринарске услуге за стоку, живину и друге животиње
Ова поткатегорија укључује:
- животињске и ветеринарске болничке и неболничке медицинске, хируршке те стоматолошке 
услуге које се пружају стоци. Услуге су намијењене лијечењу, обнављању и/или одржавању 
здравља животиње
- болничке, лабораторијске и техничке услуге, храну (укључујући посебне режиме прехране) те 
остале потрепштине и средства
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Ова поткатегорија искључује:
- услуге испитивања стада, услуге сакупљања стада, услуге "агистмент", услуге кастрирања 
живине, види 01.62.10
- услуге шишања оваца, види 01.62.10
- услуге збрињавања животиња на фармама без услуга здравствене његе, види 01.62.10

75.00.19 Остале ветеринарске услуге
Ова поткатегорија укључује:
- животињске и ветеринарске болничке и неболничке медицинске, хируршке те стоматолошке 
услуге које се пружају животињама, сем кућних љубимаца и стоке (укључујући животиње из 
зоолошког врта и животиње које су узгојене за производњу крзна или осталих производа). Услуге 
су намијењене лијечењу, обнављању и/или одржавању здравља животиње.
- болничке, лабораторијске и техничке услуге, храну (укључујући посебне режиме прехране) те 
остале потрепштине и средства
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Ова област искључује:
- услуге давања у финансијски закуп, види 64.91.10
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77.11.10 Услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) моторних возила лаке категорије

Ова поткатегорија укључује:
- услуге изајмљивања и давања у оперативни закуп (leasing) путничких аутомобила и лаких 
моторних возила лаке категорије, носивости мање од 3,5 тона, без возача
Ова поткатегорија искључује:
- услуге давања у закуп (leasing), изнајмљивања и унајмљивања путничких возила с возачем, види 
49.32.12
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77.12.11 Услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) возила за превоз робе, без возача

Ова поткатегорија укључује:
- услуге давања у закуп (leasing), изнајмјивања и унајмљивања моторних возила, носивости веће од 
3,5 тоне без возача,првенствено намијењених за превоз робе (нпр. полу-приколице, трактори, 
камиони, комбији за превоз терета и остала сродна возила)
Ова поткатегорија искључује:
- услуге изнајмљивања или унајмљивања комерцијалних теретних возила, с возачем, види 49.41.20

77.12.19 Услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) осталих копнених превозних средстава, без возача
Ова поткатегорија укључује:
- услуге давања у закуп (leasing), изнајмљивања или унајмљивања осталих путничких возила за 
јавни превоз као што су аутобуси без возача
- услуге давања у закуп, изнајмљивања и унајмљивања осталих копнених превозних средстава, без 
возача
- услуге изнајмљивања возила за превоз путника помоћу људске или животињске снаге, без услуга 
возача
Ова поткатегорија искључује:
- услуге давања у закуп (leasing), изнајмљивања или унајмљивања путничких возила за јавни превоз, 
с возачем, види 49.39.31
- услуге давања у закуп (leasing), изнајмљивања или унајмљивања бицикала, скија, види 77.21.10
- услуге давања у оперативни закуп (leasing), изнајмљивања или унајмљивања мотоцикала, 
каравана и камп-кућица без возача, види 77.39.13

OO�!	 							8�����	������%���'�	�	����'�	�	�����	K]\TlVWo2	��������	��	��1��	������(�	�	����������	
OO�!� 8�����	������%���'�	�	����'�	�	�����	K]\TlVWo2	������	��	����������	�	�����	

	
	
	
	

294



КЛАСИФИКАЦИЈА ПРОИЗВОДА ПО ДЈЕЛАТНОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ - КППД БиХ 2010 

295

D���� 4����
OO�!���	 8�����	������%���'�	�	����'�	�	�����	K]\TlVWo2	������	��	����������	�	�����	
77.21.10 Услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) опреме за рекреацију и спорт

Ова поткатегорија укључује:
- услуге давања у закуп(leasing), изнајмљивања или унајмљивања опреме за забаву и разоноду као 
што су:
- бицикли, скије за снијег, клизаљке за лед
- ваздушне једрилице, змајеви
- опрема за водене спортове (нпр. Даске за сурфање, скије за воду)
- чамци за разоноду (кануи, једрилице и остали чамци за забаву)
- остала спортска опрема (нпр. Oпрема за голф, опрема за игре на отвореном, игре с рекетом итд.), 
седла за коње, опрема за камповање итд.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге изнајмљивања видеокасета, види 77.22.10
- услуге изнајмљивања осталих предмета за личну употребу и домаћинство, види 77.29.1
- услуге изнајмљивања опреме за забаву и разоноду као саставни дио рада рекреативних објеката, 
види 93.29.1

OO�!! 8�����	������%���'�	�����������	�	�������
OO�!!��	 8�����	������%���'�	�����������	�	�������	
77.22.10 Услуге изнајмљивања видеокасета и дискова

Ова поткатегорија укључује:
- услуге давања у закуп (leasing), изнајмљивања или унајмљивања видеокасета, CD-а и DVD-а 
намијењених за кућну забаву
- услуге давања у закуп (leasing), изнајмљивања снимљених записа, аудиокасета и компакт дискова
- услуге давања у закуп (leasing), изнајмљивања или унајмљивања видео игара

OO�!R 8�����	������%���'�	�	����'�	�	�����	K]\TlVWo2	������$	��������	��	��1��	������(�	�	
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77.29.11 Услуге изнајмљивања и давања у закуп телевизора, радиоапарата, видеорекордера и сличне опреме 
и прибора
Ова поткатегорија укључује:
- услуге давања у закуп (leasing), изнајмјивања или унајмљивања свих врста електричне и 
електронске опреме за кућну забаву као што су:
- стереосистеми, касетофони, телевизори, радиоапарати
- видеорекордери и слична опрема

77.29.12 Услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) намјештаја и осталих кућанских апарата
Ова поткатегорија укључује:
- услуге давања у закуп (leasing), изнајмљивања или унајмљивања намјештаја (укључујући мадраце 
и носаче мадраца), електричних или неeлектричних апарата за домаћинство као што су хладњаци, 
машине за прање веша, собни климатизациони уређаји, апарати за сушење косе, тостери, миксери 
итд.
- услуге давања у закуп (leasing), изнајмљивања и унајмљивања керамичких и стаклених предмета, 
кухињског и стоног прибора
Ова поткатегорија искључује:
- услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) канцеларијског намјештаја, види 77.33.11

77.29.13 Услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) музичких инструмената
77.29.14 Услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) постељног и стоног веша

Ова поткатегорија искључује:
- изнајмљивање постељног и стоног рубља у праоницама веша, види 96.01.1

77.29.15 Услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) текстила, одјеће и обуће
Ова поткатегорија такође укључује:
- услуге изнајмљивања костима
Ова поткатегорија искључује:
- изнајмљивање радних одијела и сличних предмета у праоницама веша, види 96.01.1

77.29.16 Услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) уређаја и опреме "уради сам"
Ова поткатегорија укључује:
- услуге давања у закуп (leasing), изњамљивања или унајмљивања косилица за травњаке, алата за 
поправке у домаћинствима итд., без оператера

77.29.19 Услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) осталих предмета за личну употребу и 
домаћинство, д. н.
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Ова поткатегорија укључује:
- услуге давања у закуп (leasing) или изнајмљивања:
- књига, новина и часописа
- камера, фотографске опреме, опреме и осталих оптичких предмета
- цвијећа и биљака
- накита
- сатова итд.
- услуге давања у закуп (leasing), изнајмљивања и унајмљивања медицинске опреме (штака) и 
парамедицинске опреме
Ова поткатегорија искључује:
- услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) аутомобила, камиона, приколица и камп 
приколица (кампера), без возача, види 77.1
- услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) опреме за рекреацију и спорт, види 77.21.10
- услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) видеокасета и дискова, види 77.22.10
- услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) музичких инструмената, види 77.29.13
- услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) постељног и стонног веша, види 77.29.14
- услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) текстила, одјеће и обуће, види 77.29.15
- услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) машина и опреме ”уради сам” види 77.29.16
- услуге изнајмљивања и давање у закуп (leasing) мотоцикала, каравана и камп-кућица, без возача, 
види 77.39.13
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77.31.10 Услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) пољопривредних машина и опреме

Ова поткатегорија укључује:
- услуге давања у закуп (leasing), изнајмљивања или унајмљивања пољопривредних и шумарских 
машина и опреме, без оператера, тј. производа из разреда 28.30 као што су трактори и прикључци, 
сијалице, машине за жетву, узгој усјева и сортирање итд.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге давања у закуп (leasing), изнајмљивања или унајмљивања пољопривредних и шумарских 
машина и опреме, с оператером, види 01.61.10, 01.62.10, 02.40.10
- услуге давања у закуп (leasing), изнајмљивања и унајмљивања косилица за травњаке, види 77.29.16
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77.32.10 Услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) машина и опреме за грађевинарство

Ова поткатегорија укључује:
- услуге давања у закуп (leasing), изнајмјивања или унајмљивања машина и опреме за 
грађевинарство , без оператера
- услуге давања у закуп (leasing), изнајмљивања или унајмљивања трактора за грађевинарство и 
уклањање земље, равнача цесте, ваљака, булдождера, машина за искапање, утоваривача, скела без 
услуга монтаже и демонтаже, барака итд.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге давања у закуп (leasing), изнајмљивања или унајмљивања опреме за грађевинарство, с 
оператером, види подручје F
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77.33.11 Услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) канцеларијских машина и опреме (сем рачунара)
Ова поткатегорија укључује:
- услуге давања у закуп (leasing), изнајмљивања или унајмљивања свих врста канцеларијских 
машина и опреме, без оператера као што су:
- фотокопир апарати
- писаће машине и машине за обраду текста
- рачуноводствене машине и опрема као што су електронски калкулатори, регистар благајне итд.
- услуге давања у оперативни закуп (leasing), изнајмљивања или унајмљивања канцеларијског 
намјештаја, сефова и слично
Ова поткатегорија искључује:
- услуге давања у закуп (leasing) или изнајмљивања компјутера, без оператера, види 77.33.12
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- услуге давања у закуп (leasing), изнајмљивања или унајмљивања телефонске и телефакс опреме, 
види 77.39.14

77.33.12 Услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) рачунара
Ова поткатегорија укључује:
- услуге давања у закуп (leasing), изнајмљивања или унајмљивања компјутера и периферне опреме, 
без оператера као што су електронски процесори података, централна процесна јединица, 
периферне јединице и магнетски или оптички читачи
Ова поткатегорија искључује:
- услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) компјутера, с оператером, види 63.11
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77.34.10 Услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) пловних превозних средстава

Ова поткатегорија укључује:
- услуге давања у закуп (leasing), изнајмљивања или унајмљивања чамаца, бродова и лебдјелица, 
без оператера, првенствено намијењених превозу путника и терета
Ова поткатегорија искључује:
- услуге давања у закуп (leasing), изнајмљивања или унајмљивања пловила за превоз морем и 
приобаљем, с оператером, види 50.10.20 за путничка пловила и 50.20.21 за теретна пловила
- услуге давања у закуп (leasing), изнајмљивања или унајмљивања пловила за превоз унутрашњим 
воденим путовима, с оператером, види 50.30.20 за путничка пловила и 50.40.21 за теретна 
пловила
- услуге давања у закуп (leasing), изнајмљивања или унајмљивања чамаца за разоноду, види 77.21.10
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77.35.10 Услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) авио превозних средстава

Ова поткатегорија укључује:
- услуге давања у закуп (leasing), изнајмљивања или унајмљивања опреме за авио превоз (нпр. 
Хеликоптера, авиона, зрачних балона), без оператера
Ова поткатегорија искључује:
- услуге давања у закуп (leasing), изнајмљивања или унајмљивања опреме за авио превоз, с 
оператером, види 51.10.20
- услуге давања у закуп (leasing), изнајмљивања или унајмљивања једрилица и змајева, види 77.21.10
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77.39.11 Услуге изнајмљивање и давања у закуп (leasing) шинских возила
Ова поткатегорија укључује:
- услуге изнајмљивања и нефинансијског давања у закуп (leasing) комерцијалне опреме за 
жељезнички превоз, без оператера као што су:
- локомотиве и остали жељезнички возни парк, кола подземне жељезнице, опрема за лаке трачнице 
и трамваји.
Односи се на закуп који није структуиран како би омогућио финансирање закупопримца. Услуга 
изнајмљивања и давања у закуп (leasing) може укључивати услуге одржавања и поправака те 
осигурање и јaмства
Ова поткатегорија искључује:
- пружање зајмова трговцима за финасирање њихових залиха, види 64.19.25, 64.92.15
- пружање закупа, структуираних тако да омогуће финансирање закупопримца, види 64.91.10
- услуге осигурања које се продају засебно, види 65.12.31
- услуге одржавања и поправака опреме за жељезнички превоз које се продају засебно, види 
33.17.11

77.39.12 Услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) контејнера
Ова поткатегорија укључује:
- услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) комбинованих контејнера за интермодални 
промет

77.39.13 Услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) мотоцикала, каравана и камп-кућица
Ова поткатегорија укључује:
- услуге давања у закуп (leasing), изнајмљивања или унајмљивања мотоцикала, каравана и камп-
кућица, без возача
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Ова поткатегорија искључује:
- услуге давања у закуп (leasing), изнајмљивања или унајмљивања путничких возила за јавни превоз, 
са оператером, види 49.39.31
- услуге давања у закуп (leasing), изнајмљивања или унајмљивања бицикала, скија, види 77.21.10

77.39.14 Услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) телекомуникацијске опреме
Ова поткатегорија укључује:
- услуге давања у закуп, изнајмјивања или унајмљивања телекомуникацијске опреме, без оператера:
- професионалне радијске, телевизијске и телекомуникацијске опреме
- телефона, телефакс уређаја, дојављивача и мобилних телефона

77.39.19 Услуге изнајмљивања и давања у закуп (leasing) осталих машина и опреме, без оператера те 
осталих материјалних добара, д. н.
Ова поткатегорија укључује:
- услуге давања у закуп (leasing), изнајмљивања или унајмљивања свих врста машина, електричних 
или неелектричних, сем предмета за личну употребуи домаћинство, који се опште користе као 
капитална добра у индустрији, без оператера као што су:
- мотори и турбине
- алатни стројеви
- опрема за рударство и нафтна поља
- аутомати за игре на срећу (на жетоне)
- изложбени материјал
- опрема за снимање филмова
- професионална, знанствена мјерна и контролна опрема
- остали комерцијални и индустријски стројеви
Ова поткатегорија такође укључује:
- услуге изнајмљивања стамбених или канцеларијских контејнера
- услуге изнајмљивања животиња (нпр. стада, тркаћих коња)
- услуге изнајмљивања палета
Ова поткатегорија искључује:
- услуге давања у закуп (leasing), изнајмљивања или унајмљивања пољопривредних и шумарских 
машина и опреме, без оператера, види 77.31.10
- услуге давања у закуп (leasing), изнајмљивања или унајмљивања машина и опреме за 
грађевинарство и инжењеринг, без оператера, види 77.32.10
- услуге давања у закуп (leasing), изнајмљивања и унајмљивања уредских машина, намјештаја и 
опреме, без оператера, види 77.33.11
- услуге давања у закуп (leasing), изнајмљивања и унајмљивања компјутера, без оператера, види 
77.33.12
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Ова категорија укључује:
- одобравање или на неки други начин дато право на употребу производа интелектуалног 
власништва и сличних производа.
То обухвата право на експлоатацију тих производа као што су давање лиценце трећим странама;
кориштење патентираних дизајна у производним процесима у сврху производње нових роба итд.
Ограничене лиценце крајњег корисника које се продају као дио производа (нпр. паковани софтвер, 
књиге) овдје нису укључени.
Ова категорија искључује:
- услуге давања лиценци за радове заштићене ауторским правима (књиге, филмови, музика, 
софтвер, компјутерске игре), види одговарајућу поткатегорију у областима 58. и 59
- услуге израде нацрта, издавања потврда и правне услуге у вези с производима интелектуалног 
власништва, види 69.10.15
- услуге управљања правима на индустријско власништво (патенти, лиценце, трговачке марке, 
франшизе итд.), види 74.90.20
- услуге управљања ауторскима правима и њиховим дохоцима, сем за филм и умјетничка права, 
види 74.90.20

77.40.11 Услуге давања лиценце за права на употребу истраживачких и развојних производа
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Ова поткатегорија укључује:
- услуге давања лиценце за права на употребу резултата истраживачких и развојних дјелатности, тј. 
Иновација као што су структура ствари, процеса, механизама, електричних и електронских 
склопова и направа, фармацеутских формула и нових врста живих бића произведних на вјештачки 
начин

77.40.12 Услуге давања лиценце за права на употребу трговачких знакова и франшиза
Ова поткатегорија укључује:
- услуге давања лиценце за права на употребу трговачких марки и пословање под франшизама у 
односу на осталу непроизведену имовину

77.40.13 Услуге давања лиценце за права на употребу истраживања и процјене минерала
Ова поткатегорија укључује:
- услуге давања лиценце за права на употребу истраживања и процјене минерала као што су 
истраживања о налазиштима нафте, гаса, руда, итд.

77.40.19 Услуге давања лиценце за права на употребу интелектуалног власништва и сличних производа, сем 
радова који су заштићени ауторским правима
Ова поткатегорија укључује:
- услуге давања лиценце за права на употребу других врста производа интелектуалног власништва 
као што су архитектонски и инжињерски планови, индустријски дизајни итд.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге давања лиценце за права на употребу компилација чињеница/податка (базе података), 
види 58.12.30
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78.10.11 Услуге тражења руководилаца

Ова поткатегорија укључује:
- специјализоване услуге тражења и запошљавања, ограничене на попуњавање високо плаћених 
руководећих и стручних радних мјеста према захтјевима клијената. Укључене су услуге:
- провођења детаљних интервјуа с руководећим тимом клијентове организације
- израде описа радних мјеста, оглашавања и тражења потенцијалних кандидата за посао
- провјере потенцијалних кандидата, припрема, презентовање и разговор с клијентом о 
повјерљивим листама с подацима о висококвалификованим кандидатима
- организовање интервијуа, преговарање о накнади и ономе што слиједи по запошљавању.
Будући послодавац/клијент одлучује којег ће канидата запослити. Накнада за пружене услуге се 
наплаћује без обзира је ли кандидат запослен. Ова услуга је такође позната као континуирано 
тражења особља.
Ова поткатегорија такође укључује:
- услуге тражења руководилаца особља "on-line"

78.10.12 Услуге сталног запошљавања, сем услуга тражења руководилаца
Ова поткатегорија укључује:
- тестирање, разговор, провјеру препорука, оцјењивање и савјетовање будућих запосленика,
- проналажење, одабир и упућивање кандидата клијенту ради попуњавања радних мјеста на 
неодређено вријеме.
Услуге се обављају за будуће послодавце или за будуће запосленике. Кандидата бира и запошљава 
будући послодавац. Агенција за запошљавање је плаћена за своје услуге само за успјешно 
запошљавање кандидата.
Ова поткатегорија укључује услуге запошљавања на неодређено вријеме за читав низ занимања од 
нискоквалификованих радника до руководилаца , сем оних који се запошљавају путем 
континуираног тражења особља те за домаћа и међународна запошљавања.
Ова поткатегорија такође укључује:
- услуге агенција за запошаљавање на неодређено вријеме "on-line"
- услуге агенција за посредовање при додјели позоришних или филмских улога ("casting" агенције)
Ова поткатегорија искључује:
- услуге особних позоришних или умјетничких агената или агенција, види 74.90.20
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Ова категорија укључује:
- услуге запошљавања особља за привремене послове.
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Агенција за привремено запошљавање запошљава своје запосленике и упућује их клијентима ради 
привремене потребе за додатном радном снагом у одређеним радним ситуацијама као што су 
одсутност запослених, привремени недостатак стручњака,сезонски послови те посебни задаци и 
пројекти. Запослени су на платној листи агенције за привремено запошљавање која је законски 
одговорна за њихова дјела, али када раде они су под директним надзором клијента. Агенција за 
привремено запошљавање одређује плату, утврђује права запослених итд.

78.20.11 Услуге агенција за привремено запошљавање рачунарског и телекомуникацијског особља
Ова поткатегорија укључује:
- услуге привременог запошљавања компјутерског и телекомуникацијског особља као што су 
особље за подршку IT-ју и телекомуникацијским системима, пројектанти софтверских рјешења, 
особље за обраду података итд.

78.20.12 Услуге агенција за привремено запошљавање осталог канцеларијског особља
Ова поткатегорија укључује:
- услуге привременог запошљавања осталог канцеларијског особља као што су секретарице, 
службеници, књиговође, дактилографи итд.

78.20.13 Услуге агенција за привремено запошљавање комерцијалног и трговачког особља
78.20.14 Услуге агенција за привремено запошљавање услуга у превозу, складиштењу, логистици и 

производњи
Ова поткатегорија укључује:
- услуге привремног запошљавања особља у превозу, складиштењу, логистици или производњи као 
што су грађевински радници, радници на одржавању, возачи, машинци, монтажери, оператори 
машина, неквалификовани радници, отправници итд.

78.20.15 Услуге агенција за привремено запошљавање особља у хотелима и ресторанима
Ова поткатегорија укључује:
- услуге привременог запошљавања особља у хотелима и ресторанима као што су кувари, конобари, 
хотелски рецепционари

78.20.16 Услуге агенција за привремено запошљавање медицинског особља
78.20.19 Услуге агенција за привремено запошљавање осталог особља

Ова поткатегорија укључује:
- услуге привременог запошљавања наставника, руководећег и осталог особља, д.н
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Овај разред искључује:
- услуге уступања људских ресурса заједно с надзором или вођењем пословања, види разред који се 
односи на економску дјелатност тог предузећа
- услуге пружања само једне од функција људских ресурса, види разред који се односи на економску 
дјелатност те функције
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Ова категорија укључује:
- услуге уступања људских ресурса ради повећаног обима послова.
Услови оваквог договора значе да клијент може ангажовати особу или особе предузећа за уступање 
људских ресурса те их поставити на њихово радно мјесто или пренијети дио њихове постојеће 
радне снаге компанији за попуњавање радне снаге на предузеће. Дугорочно запослени постављају 
се на платну листу предузећа за уступање људских ресурса, која је законски одговорна за њихов 
посао, али када раде надгледа их клијент. Услуга укључује закуп радника, закуп особља, закуп 
запослених, дугорочно запошљавање особља и стављање на платну листу.

78.30.11 Услуге осталог уступања људских ресурса за рачунарско и телекомуникацијско особље
Ова поткатегорија укључује:
- услуге запошљавање и вођења у вези с уступањем компјутерског и телекомуникацијског особља 
као што су особље за подршку IT-ју и телекомуникацијским системима, пројектанти софтверских 
рјешења, особље за обраду података итд.

78.30.12 Услуге осталог уступања људских ресурса за остало канцеларијско особље
Ова поткатегорија укључује:
- услуге запошљавања и вођења у вези с уступањем осталог канцеларијског особља као што 
секретарице, службеници, књиговође, дактилографи итд.

78.30.13 Услуге осталог уступања људских ресурса за комерцијално и трговачко особље
78.30.14 Услуге осталог уступања људских ресурса за услуге у превозу, складиштењу, логистици и 

производњи
Ова поткатегорија укључује:
- услуге запошљавања и вођења у вези с уступањем особља у превозу, складиштењу, логистици као 
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што су грађевински радници, радници на одржавању, возачи, машинци, монтажери, машински 
оператери, неквалификовани радници, отправници итд.

78.30.15 Услуге осталог уступања људских ресурса за особље у хотелима и ресторанима
Ова поткатегорија укључује:
- услуге запошљавања и вођења у вези с уступањем хотелског и ресторанског особља као што су 
кухари, конобари, хотелски рецепционари итд.

78.30.16 Услуге осталог уступања људских ресурса за медицинско особље
78.30.19 Услуге осталог уступања људских ресурса за остало особље, д. н.

Ова поткатегорија укључује:
- услуге запошљавања и вођења у вези с уступањем наставника, високих менаџера и осталог 
особља, д.н.
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Ова категорија укључује:
- услуге у вези с продајом услуга превоза и сродних услуга.
Ове услуге укључују примање клијентових захтјева, савјетовање о могућностима превоза, помоћ у 
клијентовом одабиру те могу укључивати издавање карата у име добављача услуге. Оне се често 
пружају лично, телефонски или путем Интернет-а. Tакође су укључене релевантне услуге поновне 
продаје. Резервације могу бити за домаћи или међународни превоз.

79.11.11 Услуге резервација авио превоза
Ова потакатегорија укључује:
- организовање резервација за карте у авио превозу

79.11.12 Услуге резервација жељезничког превоза
Ова потакатегорија укључује:
- организирање резервација за сједећа мјеста у жељезничком превозу

79.11.13 Услуге резервација аутобуског превоза
Ова потакатегорија укључује:
- услуге резервација у аутобуском превозу

79.11.14 Услуге резервација за најам возила
Ова потакатегорија укључује:
- организовање резервација за најам аутомобила

79.11.19 Остале услуге путничких агенција за резервације превоза
Ова поткатегорија укључује договарање резервација за остале услуге, д.н. као што су:
- услуге резервисања за превоз трајектом
- услуге резервисања за превоз до аеродрома
- остале услуге у вези с резервацијом превоза

OR����!	 8�����	�����1��$	��������	��	�����������	����3����&	������$	������'�	�	�����M���������	
79.11.21 Услуге резервација смјештаја

Ова потакатегорија укључује:
- организовање резервација за услуге смјештаја:
- услуге резервисања смјештаја у земљи
- услуге резервисања смјештаја у иностранству
- услуге директне размјене за остале власнике стамбених објеката као што су куће или 
апартмани/станови

79.11.22 Услуге резервација кружних путовања
Ова потакатегорија укључује:
- услуге организовања резервација за кружна путовања за:
- кружна путовања у трајању једног дана или мање
- кружна путовања у трајању дуже од једног дана

79.11.23 Услуге резервација пакет-аранжмана
Ова потакатегорија укључује:
- договарање резервација за пакет-аранжмане
- пакет-аранжмане у земљи
- пакет-аранжмане у иностранству

OR��! 8�����	������������
OR��!��	 8�����	������������	
79.12.11 Услуге туроператора за организовање и прикупљање пакет-аранжмана
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Ова потакатегорија укључује:
- организовање, прикупљање и продају пакет-аранжмана:
- унапријед сложених пакет-аранжмана у земљи и иностранству
- пакет-аранжмана према захтјеву наручиоцу за групе у земљи и иностранству.
Такав пакет обично укључује куповину и препродају услуга превоза путника и пртљага, смјештаја, 
услуге прехране и разгледања знаменитости. Пакет-аранжмани могу се продавати појединцима, 
путничким агентима или другим туроператорима.

79.12.12 Услуге вођења и организовања путовања
Ова поткатегорија укључује:
- услуге вођења и организовања путовања за властити рачун

OR�R	 							.�����	�������������	������	�	������	��������	�	'���	
OR�R" .�����	�������������	������	�	������	��������	�	'���

Овај разред искључује:
- услуге путничких агенција, види 79.11
- услуге тоуроператора, види 79.12.1

OR�R"��	 8�����	�������1��	���������	�	����'�	�������1��$	�����������	������������	
79.90.11 Услуге туристичке промоције

Ова потакатегорија укључује:
- промоцију туризма за државе, регије или заједнице

79.90.12 Услуге давања туристичких информација посјетиоцима
Ова потакатегорија укључује:
- пружање информација посјетиоцима или потенцијалним посјетиоцима с посјећеном 
дестинацијом, припремање брошура итд.

OR�R"�!	 8�����	�������1��$	����1�	
79.90.20 Услуге туристичких водича

Ова потакатегорија укључује:
- услуге туристичких водича од стране агенција које осигуравају туристичке водиче или 
туристичких водича који раде самостално
Ова поткатегорија искључује:
- услуге усменог превођења, види 74.30.12
- услуге водича за лов и риболов, услуге планинских водича, види 93.19.13

OR�R"�0	 .�����	�������������	������&	��	��	
79.90.31 Услуге у вези с "time-sharingom"

Ова потакатегорија укључује:
- услуге размјене и резервација за власнике "time-share"-а

79.90.32 Услуге резервација конференцијских и конгресних центара те изложбених дворана
Ова поткатегорија искључује:
- организовање и вођење састанака и конференција, види 82.30.11

79.90.39 Услуге резервација карата за представе, забавне и рекреативне догађаје те остале резервацијске 
услуге, д. н.
Ова потакатегорија укључује:
- организовање резервација за догађаје као што су позоришне представе, концерти и спортски 
догађаји

Q"	 7�3�����	�	��������	������	
Q"��	 							8�����	��������	��3����	
Q"��" 8�����	��������	��3����
Q"��"��	 8�����	��������	��3����	
80.10.11 Услуге заштите блиндираним возилима

Ова потакатегорија укључује:
- услуге снабдијевања блинидраним аутомобилом за преузимање и испоруку новца, докумената или 
других вриједности, с унајмљеним особљем, ради директне заштите имовине у транзиту
- услуге подизања и полагања новца и драгоцјености у банку
- трансфер вриједносних папира

80.10.12 Услуге чувања
Ова потакатегорија укључује:
- услуге пружања заштите уз помоћ унајмљеног особља ради пружања сигурности људима или 
приватној, индустријској или комерцијалној имовини чувајући их од ватре, крађе, вандализма или 
незаконитог улаза:
- услуге сигурносног патролирања
- услуге сигурносног чувања

302



КЛАСИФИКАЦИЈА ПРОИЗВОДА ПО ДЈЕЛАТНОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ - КППД БиХ 2010 

303

D���� 4����
- услуге тјелохранитеља
- услуге пса чувара
- услуге контроле паркинга
- услуге контроле приступа
Ова поткатегорија искључује:
- услуге очувања јавног реда и безбједности, види 84.24.1

80.10.19 Остале заштитне услуге
Ова потакатегорија укључује:
- услуге тренирања паса чувара,
- полиграфске услуге,
- услуге давања отисака прстију,
- услуге уништавања информација на било којем медију, из сигурносних разлога

Q"�!	 							8�����	��3����	�����������	���������	
Q"�!" 8�����	��3����	�����������	���������
Q"�!"��	 8�����	��3����	�����������	���������	
80.20.10 Услуге заштите сигурносним системима

Ова поткатегорија укључује:
- услуге надзора и одржавања направа сигурносних система, као што су противпровални или 
противпожарни аларми, преузимањем алармних сигнала, потврђивања или провјеравања исправног 
рада свих система и обавјештавање полиције, ватрогасаца и других одговарајућих служби
Ова поткатегорија такође укључује:
- услуге даљинског надзора
Ова поткатегорија искључује:
- услуге постављања сигурносних система као што су противпровални и противпожарни аларми, 
без даљњег надзора, види 43.21.10
- услуге продаје сигурносних система, механичких или електронских направа за закључавање, 
сефова и сигурносних претинаца (трезора), услуге надзора, види 47.00.59
- услуге савјетовања као самосталне услуге, види 74.90.15
- услуге умножавања кључева, види 95.29.19

Q"�0	 							?�������	������	
Q"�0" ?�������	������
Q"�0"��	 ?�������	������	
80.30.10 Истражне услуге

Ова поткатегорија укључују истражне и детективске услуге као што су:
- услуге истраге случајева које пријављује клијент, а односе се на кривична дјела, крађу, превару, 
непоштење, нестале особе, породичне односе и остала законска и незаконска поступања 
- интерне и тајне истраге
- услуге заштите од крађе у трговинама
Ова поткатегорија искључује:
- услуге прикупљања података о кредитима, види 82.91.11

Q�	 8�����	�����%�'�	�	�������'�	������&	��	������	���#�'�	�	�������'�	������$	
����3���	

Q���	 							������	������	�����%�'�	��������	
Q���" ������	������	�����%�'�	��������
Q���"��	 ������	������	�����%�'�	��������	
81.10.10 Помоћне услуге управљања зградама

Ова поткатегорија укључује:
- пружање комбинација помоћних услуга унутар зграде корисника услуга као што су чишћење 
унутрашњих просторија, одржавање, одлагање смећа, надзор и заштита, расподјела поште, пријем, 
прање веша итд.
Ова поткатегорија искључује:
- пружање само једне од помоћних услуга (нпр. само услуге унутрашњег чишћења), види 
одговарајући разред према врсти пружане услуге
- пружање услуга руководећег и радног особља ради потпуног пословања предузећа у власништву 
корисника услуге,као на примјер хотела, ресторана, рудника или болнице, види разред дјелатности 
коју обавља предузеће

Q��!	 							8�����	1�3�'�	
Q��!� 8�����	��������	1�3�'�	������
Q��!���	 8�����	��������	1�3�'�	������	
81.21.10 Услуге основног чишћења зграда
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Ова поткатегорија укључује:
- услуге чишћења и одржавања станова или трговачких, канцеларијских и индустријских зграда:
- чишћење и полирање подова
- чишћење унутрашњих зидова
- полирање намјештаја
- остале услуге редовног одржавања, укључујући мање поправке
Ова поткатегорија искључује:
- специјализоване услуге чишћења као што је чишћење димњака, камина, разних врста пећи, 
бојлера, вентилацијских цијеви, испушних јединица, види 81.22.1

Q��!! .�����	������	1�3�'�	������	�	������	�������������	1�3�'�
Q��!!��	 8�����	�������������	1�3�'�	
81.22.11 Услуге прања прозора

Ова поткатегорија укључује:
- услуге чишћења прозора у стамбеним и осталим зградама. Овдје су укључене услуге чишћења за 
спољашње прозоре употребом висећих скела

81.22.12 Услуге специјалног чишћења
Ова поткатегорија укључује:
- услуге чишћења рачунарских просторија и слично
- услуге чишћења индустријских машина
- услуге специјалног чишћења резервоара и спремника који су дио индустријскијх комплекса или 
превозне опреме
- услуге стерилизације објеката или просторија (операционих дворана)
- услуге спољашњег чишћења свих врста зграда, укључујући канцеларије, творнице, продавнице, 
установе и друге пословне просторије те стамбене зграде с више станова
- остале услуге чишћења зграда и индустријских објеката, д.н.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге чишћења за пољопривредних објеката (кокошињаца, свињаца итд.), види 01.62.10
- услуге одржавања инсталација за централно гријање, види 43.22.12
- услуге спољашњег чишћења зграда у вези са завршетком зграде, види 43.39.19
- услуге чишћења пећи и димњака, види 81.22.13
- чишћење тепиха, тапета, тканина, зидних украса итд., види 96.01.19

81.22.13 Услуге чишћења пећи и димњака
Ова поткатегорија искључује:
- услуге одржавања инсталација за централно гријање, види 43.22.12

Q��!R .�����	������	1�3�'�
Q��!R��	 .�����	������	1�3�'�	
81.29.11 Услуге дезинфекције и заштите од штеточина

Ова поткатегорија укључује:
- услуге дезинфекције стамбених и других зграда
- услуге дезинфекције возила, нпр. аутобуса, возова, бродова, авиона
- услуге уништавања инсеката, глодара и других штеточина
- услуге раскуживања и заштите штеточина
Ова поткатегорија искључује:
- услуге заштите штеточина (укључујући зечеве) у вези с пољопривредом, види 01.61.10
- услуге чишћења пољопривредних објеката (кокошињаца, свињаца итд.), види 01.62.10
- услуге импрегнације дрва, види 16.10.91
- услуге уклањања азбеста, олова у зградама, види 39.00.14

81.29.12 Услуге чишћења и уклањања снијега
Ова поткатегорија укључује:
- услуге чишћења писта на аеродромима
- услуге чишћења улица
- услуге посипања шљунка и соли на путевима
- услуге раскрчивања и уклањања снијега

81.29.13 Остале санитарне услуге
Ова поткатегорија укључује:
- услуге чишћења плажа
Ова поткатегорија искључује:
- услуге заштите од штеточина (укључујући зечеве) у вези с пољопривредом, види 01.61.10
- услуге чишћења нафтних мрља и осталих загађења у обалним подручјима, види 39.00
- услуге дезинфекције и заштите од штеточина у зградама и осталим непољопривредним 
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објектима, види 81.29.11

81.29.19 Остале услуге чишћења, д. н.
Ова поткатегорија укључује:
- услуге редовног чишћења аутобуса, подземне жељезнице и осталих возова, авиона, бродова и 
остале превозне опреме
- услуге чишћења боца
- услуге чишћења и одржавања базена
- услуге чишћења унутрашњости цистерни и танкера
- остале услуге чишћења, д.н.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге чишћења пољопривредних објеката (кокошињаца, свињаца итд.), види 01.62.10
- услуге санације и чишћење природне средине, види 39.00
- услуге спољашњег чишћења зграде у вези са завршетком зграде, види 43.39.19
- услуге чишћења аутомобила, види 45.20.30
- услуге чишћења тепиха, декоративних тканина, зидних украса итд., види 96.01.19

Q��0	 							8�����	���#�'�	�	�������'�	������$	����3���	
Q��0" 8�����	���#�'�	�	�������'�	������$	����3���
Q��0"��	 8�����	���#�'�	�	�������'�	������$	����3���	
81.30.10 Услуге уређења и одржавања зелених површина

Ова поткатегорија укључује:
- услуге уређења и одржавања:
- паркова и вртова за:
- приватне куће и стамбене зграде
- зграде јавне и полујавне (школе, болнице, управне зграде, цркве итд.)
- градске површине (паркове, зелене површине, гробља итд.)
- зеленила уз саобраћајнице (путеве, жељезничке и трамвајске пруге, водене путеве, луке)
- индустријских и трговачке зграде
- зеленила за:
- зграде (кровни вртови, фасадно зеленило, унутарашњи вртови итд)
- спортске терене (фудбалски терени, терени за голф итд.), дјечја игралишта, површине за сунчање 
и остале рекреативне паркове
- стајаће и текуће воде (базене, промијењива влажна подручја, вјештачка језерца, базене за 
пливање, канале, водене токове, системе за снабдијевање биља водом)
- услуге поновне садње дрвећа, орезивање и резање непољопривредних биљака
- услуге сађења и уређења зелених површина за заштиту од буке, вјетра, ерозије, видљивости и 
бљештавила
- остале услуге уређења и одржавања околине, сем пољопривредних и шумских земљишта: 
обнављање природе,оплемењивања земљишта,побољшање тла, базени за заштиту од поплава итд.
Ова поткатегорија такође укључује:
- мање услуге пригодног дизајна и изградње (моделирање тла, подизање зидова за задржавање, 
стазе за шетњу итд.)
Ова поткатегорија искључује:
- услуге узгоја биљака и дрвећа за продају, види области 01, 02
- услуге расадника дрвећа и расадника шумског дрвећа, види 01.30.10, 02.10.20
- услуге одржавања пољопривредног земљишта у сврху његова одржавања у добром 
пољопривредном и еколошком стању, види 01.61.10
- грађевинске радове у сврху уређења зелених површина, види подручје F
- услуге пројектовања зелених површина, види 71.11.4
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82.11.10 Комбиноване канцеларијске административне услуге

Ова поткатегорија укључује:
- пружање низа свакодневних административних канцеларијских услуга, као што су пријем, 
финансијско планирање, издавање рачуна и наручивање, услуге у с особљем и поштом итд. за 
друге,уз накнаду или на основу уговора
Ова поткатегорија искључује:
- пружање услуга особља за обављане свих послова, види према врсти посла који се обавља
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- пружање само једне одређене услуге споменуте овдје, види према врсти пружене услуге

Q!��R a���������'�&	��������	����������	�	������	���������������	�������������	������	
������
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82.19.11 Услуге умножавања
Ова поткатегорија укључује:
- израду нацрта, фотокопирање, шапирографирање и остале услуге умножавања, сем компјутерског 
исписивања
Ова поткатегорија искључује:
- услуге компјутерског исписивања докумената (офсет принтање, брзо исписивање итд.), види 
18.12.19

82.19.12 Услуге састављања пописа корисничких адреса и поштанске услуге
Ова поткатегорија укључује:
- пружање услуга израде именика и адресара поштом из телефонских именика и других извора
- услуге припреме за слање материјала (нпр. рекламног материјала, информативног материјала и 
осталог материјала) укључујући адресирање коверти, паковање, печаћење, вагање и отпрему 
пошиљки
Ова поткатегорија искључује:
- курирске услуге, види 53.20.1
- услуге обраде података, види 63.11.1
- услуге обједињавања чињеница и информација, види 63.99.10
- комплилирање оргиналних података и информација из различитих извора, види 63.99.20
- услуге испоруке рекламног материјала, види 73.11.1

82.19.13 Услуге припреме докумената и остале специјализоване канцеларијске помоћне услуге
Ова поткатегорија укључује:
- припрему докумената
- уређивање докумената или исправљање (коректура)
- куцање, обаду текста
- секретарске помоћне услуге
- препис докумената и друге секретарске услуге
- писање писама или сажетака
- услуге изнајмљивања поштанског претинца
- услуге дораде текста
- остале услуге копирања докумената без пружања услуга штампања као што су офсет испис, брзи 
испис, дигитални испис,услуге припреме за штампу
Ова поткатегорија искључује:
- услуге припреме за штампу, види 18.13.10
- специјализоване стенографске услуге као што је стенографско биљежење судсаких расправа, 
види 82.99.11
- јавне стенографске услуге, види 82.99.11

Q!�!	 							8�����	�������$	�������	
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Q!�!"��	 8�����	�������$	�������	
82.20.10 Услуге позивних центара

Ова поткатегорија укључује:
- преузимање наруџби од корисника телефоном
- пружање информација корисницима телефоном
- телемаркетинг
Ова поткатегорија искључује:
- услуге промотивне продаје, ако нису запримљене никакве наруџбе, види 73.11.19
- услуге истраживања тржишта, види 73.20.1
- услуге испитивања јавног мнења, види 73.20.20

Q!�0	 							8�����	����������'�	���������	�	��������$	�������	
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82.30.11 Услуге организовања састанака

Ова поткатегорија укључује:
- организовање и вођење конференција и конгреса те пружање помоћних услуга за конференције, са 
или без властитог особља, укључујући елементе као што су:
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- услуге савјетовања у вези са свим аспектима организације конференције, укључујући дефинисање 
циљева, финансирање, нпр. путем спонзорства, изложби, кредита и котизација, процјене прихода и 
трошкова те осталих финансијских питања
- помоћ приликом тражења простора за одржавање састанака и организовање њихове доступности
- маркетиншке и јавне одоносе за одржавање састанака и конференција, успостављање везе с 
говорником
- организовање или стављање на располагање канцеларијских просторија, канцеларијске опреме те 
особља, приликом регистровања учесника, припреме документације за конференције, израде 
сажетака, превода докумената итд.
- оргнизовање симулатног превођења и осталих услуга "на лицу мјеста"
- набавку система за обраду регистрација, електронске информације и дизајн
- набавку и постављање опреме као што је аудиовизуелна опрема у вези с организацијом догађаја
- организовање смјештаја, укључујући попусте на групе, трансфере учесника и превозне услуге "на 
лицу мјеста", пансионске услуге те излетничке програме
Наплата ових услуга може ићи на терет организатора или излагача или путем наплате улазница 
посјетиоцима

82.30.12 Услуге организовања пословних сајмова
Ова поткатегорија укључује:
- услуге организовања и управљања изложбама и сајмовима те пружање помоћних услуга, 
укључујући елементе као што су:
- услуге савјетовања у вези са свим аспектима организације изложби и сајмова укључујући 
дефинисање циљева, финансирање, нпр. путем спонзорства, изложби, кредита и котизација, 
процијене прихода трошкова те осталих финансијских питања
- помоћ приликом тражења простора за одржавање састанака и организовање њихове доступности
- маркетиншке и јавне односе за одржавање састанака и конференција, успостављање везе с 
говорником
- организовање или стављање на располагање канцеларијских просторија, канцеларијске опреме те 
особља, приликом регистрације сучесника, припреме документације за конференције, израде 
сажетака, превода докумената итд.
- организовање симултаног превођења и осталих услуга "на лицу мјеста"
- набавке система за регистрацијску обраду, електронске информације и дизајне
- набавка и постављање опреме као што је аудиовизуална опрема у вези с организацијом догађаја
- организовање смјештаја, укључујући попусте на групе, трансфере учесника и превозне услуге "на 
лицу мјеста", пансионске услуге те излетничке програм
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82.91.11 Услуге извјештавања о кредитној способности

Ова поткатегорија укључује:
- услуге оцјене кредитне способности особа и предузећа
- услуге процјене финансијског статуса и кредитних активности могућих корисника кредита итд
- услуге кредитних информација

82.91.12 Услуге агенција за прикупљање и наплату рачуна
Ова поткатегорија укључује:
- услуге прикупљања рачуна, чекова, уговора или обавијести те новчаних дознака за клијента
- услуге прикупљања редовних рачуна (нпр. рачуни за режије) и утјеривања ненаплаћених рачуна
- директан откуп неплаћених рачуна и дугова те накнадно утјеривање

Q!�R! 8�����	������'�
Q!�R!��	 8�����	������'�	
82.92.10 Услуге паковања

Ова поткатегорија укључује:
- услуге паковања робе за друге као што су прехрамбени производи, фармацеутски производи, 
средства за чишћење у домаћинству, тоалетни прибор и жељезарија, путем примјене различитих 
аутоматизованих или ручних техника паковања, укључујући водоотпорно паковање, паковање у 
амбалажу од биоразградивог материјала, пуњење у боце, етикетирање
- паковање пошиљаки и дарова
- паковање кованица и новчаница
- услуге пуњења стакленки, укључујући пиће и храну
Ова поткатегорија искључује:
- искључиво штампане информације о амбалажама, види 18.12.16, 18.12.19
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- услуге паковања и стављања у сандуке прилагођене за превоз, види 52.29.20
- услуге дизајна паковања, види 74.10.19
- услуге паковања које садрже обраду властитих материјала корисника у различите производе 
(нпр. мијешање воде и концетрата у сврху производње безалкохолних пића, припремање рибе прије 
стављања у конзерве, мијешање крема и материјала за бојање у козметички производ), види 
подуговорене дјелатности као дио производње у подручју 

Q!�RR .�����	��������	������	������&	��	��
Q!�RR��	 .�����	��������	������	������&	��	��	
82.99.11 Услуге дословног извјештавања и стенографског биљежења

Ова поткатегорија укључује:
- специјалне стенотипске услуге као што су судски записиници
- јавне стенографске услуге

82.99.12 Помоћне телефонске услуге
Ова поткатегорија укључује:
- услуге јављања на телефон
- услуге телефонског буђења
Ова поткатегорија искључује:
- услуге аутоматизованих информација на компјутеру, види 63.99.10
- услуге позивних центара, види 82.20.12

82.99.19 Остале разноврсне пословне помоћне услуге, д. н.
Ова поткатегорија укључује:
- симултано коментарисање телевизијских преноса састанака, конференција итд. "уживо"
- услуге припреме бар кодова
- услуге утискивања бар кодова
- услуге организовања сакупљања средстава за фондове по уговору или уз наплату
- услуге враћања имовине у посјед
- услуге сакупљања кованица за паркинг апарате
- издавање купона са смањеном цијеном и поклон бонова
- услуге јавних аукција, сем оних у вези с правним поступцима
- очитавање бројила за гријање, струју, гас и воду
- услуге припреме података
- остале пословне услуге, д.н.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге обраде текста, називља и титловања, види 59.12.16
- услуге у вези с рекламном и промотивном продајом, види 73.1
- услуге преписивања докумената, види 82.19.13
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84.11.11 Извршне и законодавне услуге

Ова поткатегорија укључује:
- извршне и законодавне административне услуге централних, регионалних и локалних органа

84.11.12 Финансијске и фискалне услуге
Ова поткатегорија укључује:
- административне и надзорне услуге у вези с финансијским и фискалним пословима као што су:
- оперативне услуге за систем опорезивања
- убирање царина и пореза
- услуге истраживања порезких прекршаја
- услуге вођења и управљања јавним фондовима и јавним дуго

84.11.13 Услуге општег привредног и социјалног планирања те статистичке услуге
Ова поткатегорија укључује:
- административне и оперативне услуге у вези с општим привредним и социјалним планирањем
- услуге које пружају уреди за планирање и статистику на различитим владиним нивоима управе
- услуге осталих канцеларија и програмских јединица које формулишу, координирају те често прате 
провођење општих привредних и социјалних планова и програма

84.11.14 Услуге јавне управе у вези с темељним истраживањима
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Ова поткатегорија укључује:
- административне услуге које пружају уреди, програмске јединице итд. за дјелатности управе у 
финансирању или вођењу темељних истраживања у природним, друштвеним и хуманистичким 
наукама те темељном мултидисциплинарном истраживању
Ова поткатегорија искључује:
- услуге управљања истраживачком и развојном политиком с намјером побољшања личне користи 
те повезаних фондова, види 84.12.12
- услуге управљања истраживачком и развојном политиком с намјером побољшања привредних 
резултата и конкурентности, види 84.13.1
- услуге управљања истраживачком и развојном политиком и повезаним фондовима у подручју 
одбране, види 84.22.

84.11.19 Остале опште услуге јавне управе
Ова поткатегорија укључује:
- административне, оперативне и помоћне услуге у вези с пословима јавне управе које не могу бити 
види једну од четири претходно наведених категорија
- услуге које пружају програмске јединице које се баве несамоуправним и повјереним регионалним 
пословима
- услуге које пружају програмске јединице које проводе изборе

Q9����!	 ������	������	��	�����	������	
84.11.21 Опште услуге у вези с особљем за јавну управу

Ова поткатегорија укључује:
- јавне административне и оперативне услуге у вези са особљем за јавну управу, били они везани уз 
одређену функцију или не
- услуге у вези с развојем и провођењем опште кадровске политике и поступака, што обухвата 
избор и унапређење, методе оцијењивања, описе радних мјеста, вредновање и класификацију 
радних мјеста, провођење закона о јавним службама и слична питања

84.11.29 Остале помоћне услуге за јавну управу
Ова поткатегорија укључује:
- услуге повезане с јавном набавком и снабдијевањем
Ова поткатегорија искључује:
- услуге управљања државним зградама,властитим или унајмљеним, види 68.20.12, 68.32.13
- услуге управљања државним архивима, види 91.01.12
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Ова категорија укључује:
- услуге управљања истраживачком и развојном политиком и повезаним фондовима у тим 
подручјима

84.12.11 Услуге јавне управе у подручју образовања
Ова поткатегорија укључује:
- услуге јавне управе за различите образовне институције
- услуге управљања, вођења,надзора и подршке за све врсте школа и осталих образовних 
институција
- услуге јавног информисања у вези с образовним системом уопште, које пружају владини уреди 
или посебне програмске јединице
Ова поткатегорија искључује:
- помоћне услуге у образовању, види 85.60.10

84.12.12 Услуге јавне управе у области здравства
Ова поткатегорија укључује:
- јавне услуге јавне управе за све врсте здравствене и социјалне услуге
- услуге управљања, вођења, надзора и подршке за опште и специјализоване медицинске или 
стоматолошке болнице и клинике, услуге домова за здравствену његу и опоравак
- административне услуге управљања, вођења и подршке у питањима јавног здравства, као што су 
услуге банке крви, услуге откривања болести, превентивне услуге, вођење програма квалитете 
лијекова, услуге контроле рађања итд.
Ове услуге често пружају посебни тимови или индивидуални здравствени стручњаци који нису 
повезани с болницом, клиником или докторском ординацијом.
Ова поткатегорија искључује:
- административне услуге за остварење права обољелих, породиља или привремено 

309



КЛАСИФИКАЦИЈА ПРОИЗВОДА ПО ДЈЕЛАТНОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ - КППД БиХ 2010 

310

D���� 4����
онеспособљених, види 84.30.11
- услуге повезане са здраственом заштитом, види област 86
- услуге социјалне услуге, види 87.90

84.12.13 Услуге јавне управе у области становања и комуналних услуга
Ова поткатегорија укључује:
- услуге јавне управе за стамбени и општи комунални развој, снабдјевање водом, канализацију и 
уличну расвјету
- услуге које се односе на развој, праћење и оцјену становања и стамбених стандарда (сем 
грађевинских стандарда)
- административне услуге за контролу станарина и стандарда за подобност од стране државе 
субвенционисаног становања
- административне стамбене услуге за јавност или за људе с посебним потребама
- дисеминацију јавних информација о становању
- услуге које пружају уреди, одјели и програмске јединице које се баве развојем и провођењем 
прописа о снабдјевању водом
- услуге јавне управе које се односе на одвоз и одлагање отпада, канализацијски систем и чишћење 
улица
- стандарде загађивања, дисеминацију инфомација о загађењу
- административне услуге програма за заштиту околине
Ова поткатегорија искључује:
- уклањање отпадних вода, збрињавање отпада и санација околине, види области 37,38, 39

84.12.14 Услуге јавне управе у подручју рекреације, културе и религије
Ова поткатегорија укључује:
- помоће услуге за културне објекте и самосталне умјетнике као и организације које се баве 
промовисањем културних активности, укључујући услуге дистрибуције јавних подршки 
умјетницима
- помоћне услуге за националне, регионалне или локалне свечаности те за одржавање и вођење 
религијских институција
- услуге спонзорисања рекреативних и културних дјелатности
Ова поткатегорија искључује:
- услуге музеја и остале културне услуге, види област 91
- услуге државних библиотека и архива, види 91.01.1
- остале рекреацијске услуге, види 92.00, 93.21, 93.29
- услуге рада спортских објеката, види 93.11.10
- услуге промоције и организовања спортских догађаја, види 93.12.10, 93.19.11
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Ова категорија укључује:
- услуге управљања истраживачком иразвојном политиком и повезаним фондовима у тим 
подручјима
- помоћне и информацијске услуге за те послове
Ова категорија искључује:
- услуге истраживања и експерименталног развоја, види област 72.

84.13.11 Услуге јавне управе у вези с пољопривредом, шумарством, рибарством и ловством
Ова поткатегорија укључује:
- услуге јавне управе које се односе на:
- управљање пољопривредним земљиштем
- аграрне реформе и нагодбе о земљишту/пренос власништва над земљиштем
- стабилизацију пољопривредних тржишта
- ветеринарство
- контролу штеточина
- шумарство
- риболов и лов
- административне услуге које пружају уреди и програмске јединице које се односе на:
- очување пољопривредних земљишта
- стварање обрадивих површина
- побољшање и проширење замљишта
- осигуравање ветеринарских услуга пољопровредним газдинствима
- истребљење или контролу штеточина, штеточина, биљних болести или других уништавајућих 
фактора
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- надзор и класификовање усјева
- административне услуге које се односе на :
- прописе који уређују управљање шумама
- издавање дозвола за сјечу дрвећа
- рационализацију експлоатације шумских ресурса
- рад на пошумљавању
- административне услуге у вези с управљањем и подршком заштићеним ловиштима и рибњацима
- развој и праћење прописа, укључујући издавање дозвола за риболов и лов

84.13.12 Услуге јавне управе у вези с горивом и енергијом
Ова поткатегорија укључује:
- административне услуге које пружају уреди и програмске јединице у вези с:
- круто гориво, укључујући прописе о њиховом искориштавању или очувању,
- нафтом и земним гасом
- минералним горивима
- нуклеарним и некомерцијалним горивима, укључујући горива као што су алкохол, дрво и дрвни 
отпаци итд.

84.13.13 Услуге јавне управе у вези с рударством и минералним ресурсима, прерађивачком индустријом и 
грађевинарством
Ова поткатегорија укључује:
- административне услуге које пружају уреди и програмске јединице у вези с:
- откривањем, искориштавањем, очувањем, продајом и другим видовима производње руда, 
укључујући развој и праћење прописа о проналажењу руда
- стандардима рударства и безбједности
- услугама насталима с циљем развијања, ширења и побољшања положаја производних погона
- услугама везаним уз развој и провођења прописа о грађевинским стандардима, издавање 
употребних дозвола, развој и праћење прописа о сигурности на градилиштима
Ова поткатегорија искључује:
- административне услуге у вези с минералним горивима, види 84.13.12

84.13.14 Услуге јавне управе у вези с превозом и комуникацијама
Ова поткатегорија укључује:
- услуге јавне управе за друмски, водени, жељезнички и авио превоз те комуникације
- административне услуге које пружају уреди и програмске јединице које се односе на:
- планирање, израду нацрта, одржавање и побољшање путева, аутопутева и повезаних структура
- темеље путева и повезаних структура
- објекте за водени превоз; жељезнице;писте на аеродромима; терминале; хангаре; уређаје за авио 
навигацију; остале непомичне структуре и опрему повезану са авио превозом
- цјевоводе и остале објекте
- надзор и регулирање таквих радова те развој и провођење оперативних прописа за све споменуте 
начине превоза и уз њих повезану опрему
- административне услуге у вези с комуникацијама, тј. поштанским, телефонским, телеграфским, 
кабловским и бежичним комуникацијским системом те комуникацијским сателитима
- услуге у вези с планирањем, развојем, функционирањем и побољшањем комуникацијских система
- услуге које се тичу развоја и провођење прописа за те системе
Ова поткатегорија искључује:
- услуге полиције у вези с регулисањем промета на путевима и воденим путевима, види 84.24.11

84.13.15 Услуге јавне управе у вези с дистрибутивном трговином и кетерингом, хотелима и ресторанима
Ова поткатегорија укључује:
- услуге јавне управе у вези с трговином, складиштењем, хотелима и ресторанима
- административне услуге које пружају уреди и програмске јединице које се односе на:
- развој и праћење прописа о велепродаји и малопродаји, заштите потрошача, контроли цијена и 
система рационализације који се проводе преко трговаца на мало и на велико, о складиштењу, раду 
хотела и ресторана
- административне услуге које се односе на израду нацрта и градњу хотела и ресторана

84.13.16 Услуге јавне управе у вези с туристичким пословима
Ова поткатегорија укључује:
- јавне управе у вези с туризмом и промоцијом туризма
- административне услуге које пружају уреди и програмске јединице које се односе на :
- рекламне кампање
- дисеминацију информација о туризму
- остале услуге за подршку туризму
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Ова поткатегорија искључује:
- услуге туристичких уреда, види 79.90.12

84.13.17 Услуге јавне управе у вези с вишенамјенским развојним пројектима
Ова поткатегорија укључује:
- административне услуге које пружају уреди и програмске јединице које се односе на: планирање, 
осмишљавање, израду, побољшање и рад разноврсних развојних пројеката. Такви пројекти обично 
се састоје од интегрисаних услуга за производњу енергије, контролу поплава, наводњавање, 
пловидбу и рекреацију

84.13.18 Опште услуге јавне управе у вези с привредом, комерцијалним пословима, радом и запошљавањем
Ова поткатегорија укључује:
- административне услуге које пружају уреди и програмске јединице, а укључују:
- формулисање опште економске политике
- регулисање или подршку општим економским дјелатностима као што су послови увоза и извоза у 
цјелини те тржишта робе и капитала
- контроле укупног дохотка
- дјелатности промицања оопште трговине
- општу регулацију монопола и осталих ограничења уласка у пословање и на тржиште
- регулисање, давање дозвола и надзор разних комерцијалних сектора
- административне услуге које се односе на рад таквих институција као што су уреди за патенте, 
робне марке и ауторска права те институције за прогнозирање времена и стандардизацију
- административне услуге које се односе на формулисање и примјену опште радне политике и 
прописа као што су радни услови; дјеловање берзи рада; провођење државних и регионалнх мјера 
развојне политике за смањење назпослености и подстицање покретљивости радне снаге
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Ова категорија искључује:
- услуге међународне помоћи за жртве великих несрећа или избјеглице, види 88.99.19

84.21.11 Административне услуге у вези с спољним пословима, дипломатским и конзуларним 
представништвима
Ова поткатегорија укључује:
- јавне услуге управљања и вођења за министарства спољних послова те дипломатске и 
конзуларних представништва у иностранству или при канцеларијама међународних организација
- услуге управљања, вођења и подршке информационим службама и службама за културу 
намјењеним ширењу изван националних граница, укључујући библиотеке, читаонице и приручне 
библиотеке у иностранству

84.21.12 Услуге у вези са спољном привредном помоћи
Ова поткатегорија укључује:
- услуге јавне управе за економску помоћ земљама у развоју, без обзира је ли помоћ упућена путем 
међународних организација или није,
- административне услуге које пружају уреди и програмске јединице за невојне програме помоћи 
земљама у развоју
- осигуравање или потпора за техничку помоћ и образовање
- мисије економске помоћи при страним владама

84.21.13 Услуге у вези са спољном војном помоћи
Ова поткатегорија укључује:
- административне услуге које пружају уреди и програмске јединице у вези с мисијама војне 
помоћи при страним владама или везано уз међународне војне организације или савезе
- донације и зајмове за војну помоћ
- доприносе међународним мировним снагама, укључујући слање људства
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Ова категорија укључује:
- услуге управљања истраживачком и развојном политиком и повезаним фондовима у области 
одбране

84.22.11 Услуге војних одбрамбених снага
Ова поткатегорија укључује:
- услуге јавне управе у вези с војном одбраном
- услуге управљања, вођења и надзора за:
- војну одбрану и снаге: војне, копнене и авио одбрамбене снаге
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- инжењерске, превозне, комуникацијске снаге
- обавјештајне снаге
- материјалне, људске и друге неборбене снаге и заповједништва
- резервне и помоћне снаге придружене одјелу одбране
- услуге везане за набаку опреме, зграда, снабдијевања итд. те услуге здравствене заштите за војно 
особље на терену
Ова поткатегорија искључује:
- услуге пружања војне помоћи страним земљама, види 84.21.13
- административне услуге за војне судове, види 84.23.11
- услуге образовања које пружају војне школе, факултети и академије, види одговарајућу 
категорију под 85.3,85.4
- услуге војних болница, види 86.10.1

84.22.12 Услуге цивилних одбрамбених снага
Ова поткатегорија укључује:
- услуге управљања, вођења и подршке у вези с цивилним одбрамбеним снагама
- помоћне услуге у вези с израдом планова за случајеве непредвиђене опасности
- извођење вјежби које укључују цивилне институције и становништво
Ова поткатегорија искључује:
- услуге у вези с осигурањем снабдијевања у случају мирнодопских несрећа у земљи, види 84.24.19
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84.23.11 Административне услуге у вези са судовима

Ова поткатегорија укључује:
- јавне административне услуге за судове грађанског и кривичног права, војне судове и правосудни 
систем
- услуге правног заступања и пружања савјета у име владе или у име других када их осигурава 
влада
- услуге у вези с доношењем пресуда и тумачењем закона, укључујући арбитражу у грађанским 
парницама
Ова поткатегорија искључује:
- услуге у вези са савјетовањем и заступањем у грађанским, кривичним и осталим поступцима, 
види 69.10.1

84.23.12 Административне услуге у вези са затварањем и рехабилитацијом осуђеника
Ова поткатегорија укључује:
- услуге јавних поправних завода
- услуге управљања и вођења везане у затвор и друга мјеста за одслужење казне и рехабилитацију 
осуђеника као што су затворске фарме, радионице, поправни домови и психијатрије
Ова поткатегорија искључује:
- услуге образовања у затворским школама, види област 85
- услуге затворских болница, види 86.10.1
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Ова категорија искључује:
- рад полицијских лабораторија, види 71.20.19
- услуге управљања и вођења војних оружаних снага, види 84.22.11
- услуге управљања и вођења ватрогасних постројења за борбу против пожара и заштиту од 
пожара које финансира јавна власт, види 84.25.11
- услуге борбе против поплава и осталих природних катастрофа, надзора плажа и спашавање 
настрадалих на отвореним водама и у планинама те сличне услуге које пружају ватрогасне снаге, 
види 85.25.19

84.24.11 Услуге полиције
Ова поткатегорија укључује:
- услуге управљања и вођења редовних и помоћних полицијских снага које финасира држава те 
лучке полиције, граничне полиције, обалне страже и осталих специјалних полицијских снага
- услуге полиције у вези с регулисањем промета, регистрацијом странаца и вођењем полицијских 
досјеа

84.24.19 Остале услуге у вези с очувањем јавног реда и безбједности
Ова поткатегорија укључује:
- услуге у вези с управљањем, регулацијом и подршком дјелатности за промовисање јавног реда и 
безбједности те развој укупне политике у вези с тиме
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- услуге у вези с осигурањем снабдијевања у случају мирнодопских несрећа у земљи те услуге 
дисеминације информација за претходно наведено
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84.25.11 Услуге гашења и спречавања пожара

Ова поткатегорија укључује:
- услуге управљања и вођења редовиних и помоћних ватрогасних уређаја за борбу против пожара и 
заштиту од пожара које финансира јавна власт
- услуге противпожарних снага на мору
Ова поткатегорија искључује:
- услуге заштите од пожара и борбе против пожара у шумарству, види 02.40.10
- услуге борбе против пожара на нафтним и гасним пољима, види 09.10.11
- услуге борбе против пожара и заштите од пожара на аеродромима које пружају 
неспецијализоване јединице, види 52.23.19

84.25.19 Остале услуге ватрогасне службе
Ова поткатегорија укључује: 
- остале услуге које пружају ватрогасне јединице:
- борбу против поплава и осталих природних катастрофа
- надзор плажа и операције спашавања на отвореним водама и у планинама
- услуге које пружају војне или полицијске снаге за цивилне пројекте
Ова поткатегорија искључује:
- борбу против поплава и осталих природних катастрофа, надзор плажа и спашавање 
настрадалих на отвореним водама и у планинама те сличне услуге које пружају полицијске снаге, 
види 84.24.11
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Ова категорија искључује:
- услуге необавезног социјалног осигурања, види област 65
- услуге социјалне заштите (без смјештаја), види 88.10, 88.9

84.30.11 Услуге обавезног социјалног осигурања за случај болести, материнства и привремене 
неспособности
Ова поткатегорија укључује:
- административне и оперативне услуге у вези са социјалним осигурањем, укључујући осигуравање 
права у случају губитка дохотка проузрокованог болешћу, рођењем дјетета или привремном 
непособношћу
Ова поткатегорија искључује:
- услуге јавне управе у области здравства, види 84.12.12

84.30.12 Услуге обавезног социјалног осигурања за пензијско и инвалидско осигурање
Ова поткатегорија укључује:
- услуге јавне управе у вези с државним пензијским системом те старосном, инвалидском или 
породичном пензијом, сем за државне службенике
- административне и оперативне услуге у вези с пензионером и инвалидношћу за државне 
службенике и њихове насљеднике, укључујући социјалну помоћ ради накнаде губитка дохотка због 
дјелимичне или потпуне инвалидности

84.30.13 Услуге обавезног социјалног осигурања за случај незапослености
Ова поткатегорија укључује:
- јавне административне, оперативне и помоћне услуге у вези с програмима накнаде за незапослене. 
Укључена је новачана накнада на основи социјаног осигурања или других владиних програма у 
сврху накнаде губитка дохотка због незапослености појединцима.

84.30.14 Услуге обавезног социјалног осигурања за породични и дјечји додатак
Ова поткатегорија укључује:
- јавне административне, оперативне и помоћне услуге у вези с новчаном помоћи домаћинствима и 
породицама с уздржаваном дјецом
- накнаде породицама с уздржаваном дјецом, без обзира је ли прималац дохотка члан домаћинства 
или није
- накнада домаћинствима по дјетету, без обзира на потребе
Ова поткатегорија искључује:
- услуге у вези с накнадама за породиљство, види 84.30.11
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Ова област такође укључује:
- посебно образовање за физичко или ментално оштећене ученике на сваком нивоу образовања
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85.10.10 Услуге предшколског образовања

Ова поткатегорија укључује:
- услуге образовања које обично пружају дјечји вртићи, мале школе, центри за рано образовање 
дјеце или посебни одјели у основним школама.
Предшколско образовање (ISCED ниво 0) је дефинисано као почетна фаза организованог 
подучавања, првенствено обликовано да малу дјецу уведе у школско окружење, тј. да представља 
везу измеду кућног и школског окружења.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге дневне бриге о дјеци, види 88.91.1
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Ова категорија укључује:
- услуге образовања које се пружају на ISCED нивоу 1, а укључују програме обликоване тако да 
пруже ученицима основно знање читања, писања и математике заједно с основним разумијевањем 
других предмета као што су историја, географија, природне науке, умјетност и музика.
Ова категорија такође укључује:
- услуге у вези с провођењем програма описмењавања за одрасле на овом нивоу
Ова категорија искључује:
- услуге дневне бриге о дјеци, види 88.91.1

85.20.11 Услуге основног образовања путем интернета
85.20.12 Услуге осталог основног образовања
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85.31.11 Услуге нижег општег средњег образовања путем интернета

Ова поткатегорија укључује:
- услуге образовања путем интернета на ISCED нивоу 2 које су обично усмјерене на завршетак 
стицања основних вјештина и знања на првом нивоу, иако је настава обично предметно усмјерена, 
често са запосленим стручним наставним особљем које предаје предмете сваки из своје области 
специјализације.
Ове услуге обухватају образовање које није обликовано изричито ради припреме полазника за 
одређене групе занимања или звања или за улазак у струковне или теххничке образовне програме.
Ова поткатегорија такође укључује:
- услуге у вези с провођењм програма описмињавања за одрасле на овом нивоу

85.31.12 Услуге осталог нижег општег средњег образовања
Ова поткатегорија укључује:
- услуге осталог образовања на ISCED нивоу 2 које су обично усмјерене на завршетак стицања 
основних вјештина и знања на првом нивоу, иако је настава обично предметно усмјерена, често са 
запосленим стручним наставним особљем које предаје предмете сваки из своје области 
специјализације.
Ове услуге обухватају образовање које није обликовано изричито ради припреме полазника за 
одређене групе занимања или звања или за улазак у струковне или техничке образовне програме.
Ова поткатегорија такође укључује:
- услуге у вези с провођењем програма описмињавања за одрасле на овом нивоу

85.31.13 Услуге вишег општег средњег образовања путем интернета
85.31.14 Услуге осталог вишег општег средњег образовања
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Ова категорија искључује:
- услуге образовања које није дефинисано према нивоима везане уз рекреацију, хоби или у сврху 
личног развијања, види 85.5
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- услуге возачких школа које нису намијењене професионалним возачима, види 85.53.11
- услуге пословног усавршавања које чине саставни дио услуга социјалне бриге без смјештаја, види 
88.10.13, 88.99.13

85.32.11 Услуге нижег техничког и струковног средњег образовања путем интернета
Ова поткатегорија укључује:
- услуге образовања путем интернета на ISCED нивоу 2 које су обично усмјерене на завршетак 
стицања основних вјештина и знања на првом нивоу, иако је настава обично предметно усмјерена, 
често са запосленим стручним наставним особљем које предаје предмете сваки из своје области 
специјализације
Ове услуге обухватају образовање које припрема полазнике за обављање специфичних занимања, 
без даљњег усавршавања. Успјешан завршетак таквих програма води одговарајућим струковним 
квалификацијама на тржишту рада.

85.32.12 Услуге осталог нижег техничког и струковног средњег образовања
Ова поткатегорија укључује:
- услуге осталог образовања на ISCED нивоу 2 које су обично усмјерене на завршетак стицања 
основних вјештина и знања на првом нивоу, иако је настава обично предметно усмјерена, често са 
запосленим стручним наставним особљем које предаје предмете сваки из своје области 
специјализације.
Ове услуге обухватају образовање које припрема полазнике за обављање специфичних занимања, 
без даљњег усавршавања. Успјешан завршетак таквих програма води одговарајућим струковним 
квалификацијама на тржишту рада.

85.32.13 Услуге вишег техничког и струковног средњег образовања путем интернета
Ова поткатегорија укључује:
- услуге образовања путем интернета за програме (ISCED ниво 3) с већим степеном 
специјализације и гдје су наставници квалификованији и више специјализовани по предметима у 
поређењу са ISCED нивоом 2.
На овом нивоу образовања постоје различити смјерови и врсте програма. Уопште говорећи, 
завршетак образовања на ISCED нивоу 3 представља минималан услов за улазак у програме 
високог образовања. Услуге у овој поткатегорији обухватају образовање које припрема полазнике 
за обављање специфичних занимања, без даљњег усавршавања. Успјешан завршетак таквих 
програма води одговарајућим струковним квалификацијама на тржишту рада.

85.32.14 Услуге осталог вишег техничког и струковног средњег образовања
Ова поткатегорија укључује:
- услуге осталог образовања за програме (ISCED нивоу 3) с већим степеном специјализације и гдје 
су наставници квалификованији и више специјализовани по предметима у односуи с ISCED нивоом 
2.
На овом нивоу образовања постоје различити смјерови и врсте програма. Уопште говорећи, 
завршетак образовања на ISCED нивоу 3 представља минималан услов за улазак у програме 
високог образовања. Услуге у овој поткатегорији обухватају образовање које припрема полазнике 
за обављање специфичних занимања, без даљњег усавршавања. Успјешан завршетак таквих 
програма води одговарајућим струковним квалификацијама на тржишту рада.
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Ова категорија искључује:
- услуге обуке из умјетности и језика везане уз рекреацију, хоби или у сврху личног развоја, види 
85.52.1
- услуге возачких школа које нису намијењене професионалним возачима, види 85.53.11
- услуге пословног усавршавања које чине саставни дио услуга социјалне бриге без смјештаја, види 
88.10.13, 88.99.13

85.41.11 Услуге општег образовања након средњег образовања које није високо, путем интернета
Ова поткатегорија укључује:
- услуге образовања путем интернета за програме (ISCED ниво 4) који се проводе након што 
студенти заврше више образовање на другом нивоу, а не могу се сматрати високим образовањем 
јер ти програми према свом садржају нису значајно напреднији у односу на програме вишег 
образовања на другм нивоу.
То су или кратки струковни програми који воде студенте према тржишту рада или програми са 
значајном теоретском подлогом посебно обликовани да припреме студенте за улазак у високо 
образовање у случају да су раније похађали наставни програм (на ISCED нивоу 3) који није 
садржавао елементе потребне за упис у програме високог образовања. Услуге у овој поткатегорији 
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обухватају образовање које није обликовано посебно ради припреме полазника за одређене групе 
занимања или звања или за улазак у струковне или техничке образовне програме.

85.41.12 Услуге осталог општег образовања након средњег образовања које није високо
Ова поткатегорија укључује:
- услуге осталог образовања за програме (ISCED нивоу 4) који се проводе након што студенти 
заврше више образовање на другом нивоу, а не могу се сматрати високим образовањем јер ти 
програми према свом садржају нису значајно напреднији у односу на програме вишег образовања 
на другом нивоу.
То су или кратки струковни програми који воде студенте према тржишту рада или програми са 
значајном теоретском подлогом посебно обликовани да припреме студенте за улазак у високо 
образовање у случају да су раније похађали наставни програм (на ISCED нивоу 3) који није 
садржавао елементе потребне за упис у програме високог образовања. Услуге у овој поткатегорији 
обухватају образовање које није обликовано посебно ради припреме полазника за одређене групе 
занимања или звања или за улазак у струковне или техничке образовне програме.

85.41.13 Услуге техничког и струковног образовања након средњег образовања које није високо, путем 
интернета
Ова поткатегорија укључује:
- услуге образовања путем интернета за програме (ISCED нивоа 4) који се проводе након што 
студенти заврше више образовање на другом нивоу, а не могу се сматрати високим образовањем 
јер ти програми према свом садржају нису значајно напреднији у односу на програме вишег 
образовања на другом нивоу.
То су или кратки струковни програми који воде студенте према тржишту рада или програми са 
значајном теоретском подлогом посебно обликовани да припреме студенте за улазак у високо 
образовање у случају да су раније похађали наставни програм (на ISCED нивоу 3) који није 
садржавао елементе потребне за упис у програме високог образовања. Услуге у овој поткатегорији 
обухватају образовање које припрема полазнике за обављање специфичних занимања, без даљњег 
усавршавања. Успјешан завршетак таквих програма води одговарајућим струковним 
квалификацијама на тржишту рада.

85.41.14 Услуге осталог техничког и струковног образовања након средњег образовања које није високо
Ова поткатегорија укључује:
- услуге осталог образовања за програме (ISCED нивоу 4) који се проводе након што студенти 
заврше више образовање на другом нивоу, а не могу се сматрати високим образовањем јер ти 
програми према свом садржају нису значајно напреднији у односу на програме вишег образовања 
на другом нивоу.
То су или кратки струковни програми који воде студенте према тржишту рада или програми са 
значајном теоретском подлогом посебно обликовани да припреме студенте за улазак у високо 
образовање у случају да су раније похађали наставни програм (на ISCED нивоу 3) који није 
садржавао елементе потребне за упис у програме високог образовања. Услуге у овој поткатегорији 
обухватају образовање које припрема полазнике за обављање специфичних занимања, без даљњег 
усавршавања. Успјешан завршетак таквих програма води одговарајућим струковним 
квалификацијама на тржишту рада.
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Ова категорија укључује:
- услуге образовања које воде до вискоке стручне спреме или одговарајућег степена. Такве 
образовне услуге пружају универзитетити, факултети или сличне установе за високо образовање.
Ова категорија такође укључује:
- услуге школа умјетности које пружају високо образовање

85.42.11 Услуге првог степена високог образовања путем интернета
85.42.12 Услуге првог степена високог образовања, сем путем интернета
85.42.13 Услуге другог степена високог образовања путем интернета
85.42.14 Услуге другог степена високог образовања, сем путем интернета
85.42.15 Услуге трећег степена високог образовања путем интернета

Ова поткатегорија укључује:
- услуге образовања путем интернета за програме високог образовања који дирекнтно воде до 
дипломе научног степена, као што је докторат

85.42.16 Услуге трећег степена високог образовања, сем путем интернета
Ова поткатегорија укључује:
- услуге осталог образовања за програме високог образовања који директно воде до дипломе 
научног степена, као што је докторат
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85.51.10 Услуге образовања у области спорта и рекреације

Ова поткатегорија укључује обезбјеђивање наставе и спортских кампова по школама или 
професионалних школских инструктора, учитеља или тренера групама појединаца. . Искључује 
пружање таквих услуга од стране академских школа, факултета и свеучилишта.
Ова поткатегорија укључује:
- услуге обуке из спорта (фудбал, кошарка, бејзбол, крикет итд.)
- услуге спортске обуке у камповима
- услуге обуке за плесне навијачке групе ("cheerleading")
- услуге обуке из гимнастике
- услуге обуке из јахања
- услуге обуке из пливања
- услуге обуке из борилачких вјештина
- услуге обуке из карташких игара (као што је бриџ)
- услуге обуке из јоге
Ова поткатегорија искључује:
- услуге образовања у области културе, види 85.52

QL�L! 8�����	�(������'�	�	�(�����	�������
QL�L!��	 8�����	�(������'�	�	�(�����	�������	

Ова категорија искључује формалну обуку у области културе која води стицању професионалне 
дипломе или степена, види према нивоима образовања 85.2 – 85.4.

85.52.11 Услуге плесних школа и учитеља плеса
Ова поткатегорија укључује:
- услуге које пружају инструктори плеса и студији плеса

85.52.12 Услуге музичких школа учитеља музике
Ова поткатегорија укључује:
- услуге обуке из клавира и услуге пружања остале музичке обуке

85.52.13 Услуге школа ликовне умјетности и обука из умјетности
85.52.19 Услуге осталог образовања и обукa у области културе

Ова поткатегорија укључује:
- услуге обуку из глуме (сем академске)
- услуге обуку из фотографисања и снимања (сем професионалне)
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85.53.11 Услуге ауто школа

Ова поткатегорија укључује:
- услуге обуке за стицање возачке дозволе за управљање аутомобилом, аутобусом, камионом и 
мотоциком
Ова поткатегорија искључује:
- услуге возачких школа за професионалне возаче, види 85.32.1

85.53.12 Услуге школа летења и једрења
Ова поткатегорија укључује:
- услуге обуку за стицање дозволе (непрофесионалне) за управљање авионима и пловилима.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге школа летења за професионалне пилоте, види 85.32.13, 85.32.14
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Ова категорија искључује:
- услуге које пружају академске школе, факултети и универзитети или установе које издају 
одговарајућу диплому, види према нивоу образовања 85.2 – 85.4

85.59.11 Услуге језичних школа
Ова поткатегорија укључује:
- услуге обуке из језика и конверзацијских вјештине

85.59.12 Услуге информатичких школа
Ова поткатегорија укључује:
- услуге компјутерског усавршавања и обуке

85.59.13 Услуге струковног образовања и обуке, д. н.
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Ова поткатегорија укључује:
- услуге континуираног струковног образовања одраслих које није дефинисано нивоима.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге техничког и стручног образовања на другом нивоу, види 85.32.1
- услуге образовања након средњег образовања, а које није високо и услуге високог образовања који 
су успоредиви са редовним системом образовања, види 85.41.1, 85.42.1
- услуге образовања које пружају инструктори, тренери итд., као дио спортских дјелатности, 
види 85.51.10
- услуге образовања у области културе, сем академског, види 85.52.1
- услуге обуке из језика и конверзацијских вјештина, види 85.59.11

85.59.19 Услуге осталог образовања и обуке, д. н.
Ова поткатегорија укључује:
- услуге вођења студената кроз студиј
- курсеви за помоћ при учењу (нпр. из читања, писања, математике итд.) које нуде центри за учење
- припремне курсева за полагање испита ради стицања професионалних диплома или 
свједочанстава
- услуге обуке у брзом читању
- услуге религијске обуке
- услуге оспособљавања за спасиоце на плажама или базенима
- услуге оспособљавања за преживљавање (опстанак) у природи
- услуге оспособљавања за јавне говорнике
- услуге образовања које није дефинисано нивоима
Ова поткатегорија искључује:
- услуге у вези с програмима описмењавања за одрасле, види 85.20.1
- услуге општег средњег образовања, види 85.31.1
- услуге техничког и струковног средњег образовања, види 85.32.1
- услуге образовања након средњег образовања, а које није високо и услуге високог образовања који 
су упоредиви с редовним системом образовања, види 85.41.1, 85.42.1
- услуге образовања које пружају инструктори, тренери итд., као дио спортских дјелатности, 
види 85.51.10
- услуге образовања у области културе, сем академског, види 85.52.1
- услуге обуке из језика и конверзацијских вјештина, види 85.59.11
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85.60.10 Помоћне услуге у образовању

Ова поткатегорија укључује пружање услуга, сем услуга обуке, које помажу образовне процесе или 
системе, као што су:
- услуге савјетовања у образовању
- услуге пружања савјета и давања смјерница ученицима и студентима
- услуге вредновања испитивања у образовању
- услуге испитивања у образовању
- услуге организовања програма за размјену ученика и студената
Ова поткатегорија искључује:
- услуге истраживања и развоја у друштвеним и хуманитарнистичким наукама, види 72.20.1
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Ова категорија укључује:
- услуге краткотрајног или дуготрајног збрињавања пацијената, тј. медицинске и дијагностичке 
услуге те услуге лијечења које проводе опште болнице (нпр. јавне и регионалне болнице, болнице 
непрофитних организација, универзитетске болнице, болнице у војним базама и затворске болнце) 
и специјализоване болнице (нпр. психијатријске болнице, болнице за лијечење овисности о 
алкохолу, дрогама или другим опојним средствима, болнице за инфективне болести, породилишта, 
специјализовани санаторији).
Те су услуге углавном намијењене болничким пацијентима и проводе се под директним надзором 
доктора медицине:
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- услуге медицинског и парамедицинског особља
- услуге лабораторија и техничке услуге
- услуге хитне службе, операционих сала итд.
Ова категорија искључује:
- услуге болничких амбуланти за спољне пацијенте, види 86.21.10, 86.22.1

86.10.11 Хируршке услуге болница
Ова поткатегорија укључује:
- хируршке услуге намијењене болничким пацијентима које се проводе под водством доктора 
медицине с циљем лијечења, поновног успостављања и/или одржавања пацијентова здравља
Ова поткатегорија искључује:
- услуге денталне хирургије у болницама, види 86.23.11

86.10.12 Гинеколошке услуге болница и услуге породилишта
Ова поткатегорија укључује:
- гинеколошке услуге и услуге породилишта намијењене болничким пацијентима које се проводе 
под водством доктора медицине с циљем лијечења, поновног успостављања и/или одржавања 
пацијентова здравља.
Ова поткатегорија такође укључује:
- услуге планирања породице, укључујући медицинско лијечење у случају нпр. Стерилизације или 
прекида трудноће, са смјештајем у болници

86.10.13 Рехабилитацијске услуге болница
Ова поткатегорија укључује:
- рехабилитацијске услуге намијењене болничким пацијентима које се проводе под водством 
доктора медицине с циљем лијечења, поновног успостављања и/или одржавања пацијентова 
здравља

86.10.14 Услуге психијатријских болница
Ова поткатегорија укључује:
- психијатријске услуге намијењене болничким пацијентима које се проводе под водством доктора 
медицине с циљем лијечења, поновног успостављања и/или одржавања пацијентова здравља

86.10.15 Остале услуге болница које пружају доктори медицине
Ова поткатегорија укључује:
- остале услуге болница намијењене болничким пацијентима које се проводе под водством доктора 
медицине с циљем лијечења, поновног успостављања и/или одржавања пацијентова здравља
Ова поткатегорија искључује:
- здравствене услуге за војно особље на терену, види 84.22.11
- приватне савјетодавне услуге за болничке пацијенте, види 86.2
- стоматолошке услуге, види 86.23.1

86.10.19 Остале услуге болница
Ова поткатегорија укључује:
- остале услуге болница (фармацеутске услуге, услуге његе, услуге лабораторија и техничке услуге, 
укључујући радиолошке и анастезиолошке услуге итд.)
Ова поткатегорија искључује:
- услуге лабораторијског испитивања и контроле свих врста материјала и производа, сем 
медицинских, види 71.20.1
- ветеринарске услуге, види 75.00.1
- услуге возила хитне помоћи, види 86.90.14 
- услуге медицинских лабораторија, види 86.90.15
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86.21.10 Услуге опште медицинске праксе

Ова поткатегорија укључује:
- услуге опште медицинске праксе које се састоје од превенције, дијагностификовања и лијечења 
тјелесних и/или менталних болести које проводе доктори медицине, као што су:
- савјетовања
- прегледи итд.
Те услуге нису ограничене посебним или одређеним стањем, болестима или анатомским областима. 
Могу се пружати у ординацијама опште медицине и амбулантама за спољне пацијенте, у властитим 
домовима, амбулантама при предузећима, школама итд. или путем телефона, интернета или другим 
начинима.
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Ова категорија укључује:
- услуге специјалистичке медицинске праксе које се могу пружати у специјалистичким 
ординацијама медицине и амбулантама за спољне пацијенте, у властитим домовима, амбулантама 
при предузећима, школама итд. или путем телефона, интернета или другим начином

86.22.11 Анализа и тумачење медицинских налаза
Ова поткатегорија укључује:
- анализе и тумачења медицинских слика (рендгенских слика, ендоскопије и слично)
Ова поткатегорија искључује:
- услуге болница за болничке пацијенте, види 86.10.1
- услуге медицинских лабораторија, види 86.90.15

86.22.19 Остале услуге специјалистичке медицинске праксе
Ова поткатегорија укључује:
- услуге савјетовања у области педијатрије, гинекологије и акушерства, неурологије и психијатрије 
те различите медицинске услуге
- хируршке савјетодавне услуге
- услуге лијечења у амбулантама за спољне пацијенте, као што су услуге дијализе, хемотерапије, 
инзулинске терапије, респираторног лијечење, зрачења и сличне услуге.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге болница за болничке пацијенте, види 86.10.1
- стоматолошке услуге, види 86.23.1
- услуге које пружају бабице, види 86.90.11
- услуге које пружају медицинске сестре, види 86.90.12
- физиотерапеутске услуге, види 86.90.13
- услуге медицинских лабораторија, види 86.90.15
- савјетовање у вези с планирањем породице без медицинског лијечења, види 88.99.19
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86.23.11 Ортодонтске услуге

Ова поткатегорија укључује:
- ортодонске услуге, нпр. лијечење неправилних зуби, унакрсног загриза, покровног загриза итд., 
укључујући услуге денталне хирургију, чак и онда када се пружа у болницима болничким 
пацијентима
- услуге у подручју оралне хирургије
- остале специјализоване стоматолошке услуге, нпр. у области парадонтологије, педодонција, 
ендодонције и реконструкције

86.23.19 Остале услуге стоматолошке праксе
Ова поткатегорија укључује:
- услуге дијагностике и лијечења болести или поремећаја у усној шупљини и услуге којима је циљ 
спречавање обољења зуби. 
Те се стоматолошке услуге могу пружати у медицинским амбулантама, као што су оне при 
школама,. уредима, старачким домовима, као и у приватним ординацијама.
Споменуте услуге покривају подручје опште стоматологије, као што су редовни стоматолошки 
прегледи, превентивна зубна њега, лијечење каријеса итд.
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86.90.11 Услуге у вези с трудноћом

Ова поткатегорија укључује услуге које не проводе доктори медицине, већ овлаштена лица:
- услуге као што су праћење и надзор трудноће и порода
- услуге праћења и надзора мајке након порода
- услуге планирања породице укључујући медицинско лијечење

86.90.12 Услуге здравствене његе
Ова поткатегорија укључује услуге које не проводе доктори медицине, већ овлаштена лица:
- услуге у области здравствене његе (без надзора), пружање савјета и превентивне заштите 
пацијентима у њиховим домовима, пружање његе породиљама, бригу о дјечјој хигијени итд.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге установа за његу, види 87.10.10
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86.90.13 Физиотерапеутске услуге

Ова поткатегорија укључује услуге које не проводе доктори медицине, већ овлаштена лица:
- услуге у области физикалне терапије, ерготерапије итд.

86.90.14 Услуге возила хитне помоћи
Ова поткатегорија укључује:
- услуге које укључују превоз пацијаната возилима хитне помоћи, са или без опреме за оживљавање 
или медицинског особља

86.90.15 Услуге медицинских лабораторија
Ова поткатегорија искључује:
- услуге лабораторијског испитивања, сем медицинског, види 71.20.1
- услуге испитивања у области хигијене хране, види 71.20.11

86.90.16 Услуге банака крви, сперме и трансплантацијских органа
Ова поткатегорија укључује:
- услуге које пружају банке крви, сперме, ембрија, ткива и органа за трансплантацију укључујући 
чување и каталогизовање доступних узорака, поређивање усклађености донираних узорака и 
потенцијалних примаоца итд.

86.90.17 Дијагностичке услуге без тумачења
Ова поткатегорија укључује:
- дијагностичке услуге без анализа и тумачења, нпр. рендегенских слика, ултразвука, магнетске 
резонанце (MRI) итд.

86.90.18 Услуге заштите менталног здравља
Ова поткатегорија укључује услуге које не проводе доктори медицине, већ овлаштена лица:
- услуге везане уз ментално здравље пацијената које пружају психоаналитичари, психолози и 
психотерапеути

86.90.19 Остале услуге здравствене заштите, д. н.
Ова поткатегорија укључује:
- остале парамедицинске услуге здраствене заштите као што су нпр. радна терапија, акупунктура, 
ароматерапија, говорна терапија, хомеопатија, нутриционизам итд.
Те услуге не пружају доктори медицине, већ овлаштена лица.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге као што су психотерапија и ерготерапија, види 86.90.13
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87.10.10 Услуге установа са смјештајем које укључују одређени степен здравствене његе

Ова поткатегорија укључује:
- комбиноване услуге смјештаја и медицинске његе које се пружају без надзора доктора медицине 
смјештеног у таквим установама, нпр. домови за његу, старачки домови с медицинском његом, 
домови за опоравак (рехабилитацију), домови за одмор с организованом његом.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге његе у домовима које пружају стручни здраствени радници, види област 86
- услуге старачких домова без или са минималном његом, види 87.30.11
- услуге социјалне бриге са смјештајем које пружају сиротишта, дјечји домови и хостели, 
привремена склоништа за бескућнике, види 87.90.1
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Ова категорија укључује:
- услуге које пружају установе за лијечење овисности о алкохолу или дроги, психијатријски домови 
за лијечење емоционалних поремећаја, установе за лица с тешкоћама у развоју (ментално 
ретардирана лица), установе за ресоцијализацију душевно болесних лица.
Ова категорија искључује:
- услуге болничке његе за лица с тешкоћама у развоју, душевно болесна лица и лица овисна о 
алкохолу, дрогама или другим опојним средствима, види 86.10
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- услуге социјалне њега са смјештајем, као што су привремена склоништа за бескућнике, види 
87.90.1

87.20.11 Услуге социјалне бриге са смјештајем за дјецу с тешкоћама у развоју, душевно болесну дјецу и 
дјецу овисну о алкохолу, дрогама или другим опојним средствима

87.20.12 Услуге социјалне бриге са смјештајем за одрасла лица с тешкоћама у развоју, душевно болесна
одрасла лица и одрасла лица овисне о алкохолу, дрогама или другим опојним средствима
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Ова категорија укључује:
- услуге установа за смјештај старијих лица и лица с инвалидитетом које пружају помоћ у 
свакодневном животу и услуге које пружају домови за одмор без услуга његе
Ова категорија искључује:
- комбиноване услуге смјештаја и медицинске његе под директним надзором доктора медицине, 
види 86.10.1
- комбиноване услуге смјештаја и медицинске његе без директног надзора доктора медицине, види 
87.10.10
- услуге социјалне бриге са смјештајем при чему медицинско лијечење или образовање нису важан 
елемент, види 87.90

87.30.11 Услуге социјалне бриге које пружају установе за смјештај старијих лица
Ова поткатегорија укључује:
- услуге социјалне бриге које укључују укупно бригу током 24 сата у установама за старија лица, 
укључујући услуге континуиране бриге у домовима пензионера, домовима за старија лица с 
минималном његом

87.30.12 Услуге социјалне бриге које пружају установе за смјештај дјеце и омладине с инвалидитетом
Ова поткатегорија укључује:
- услуге социјалне бриге које укључују цјелодневну бригу током 24 сата у установама за смјештај 
дјеце и омладине с тјелесним или менталним оштећењима, укључујћи слијепе, глухе или 
глухонијеме

87.30.13 Услуге социјалне бриге које пружају установе за смјештај одраслих лица с инвалидитетом
Ова поткатегорија укључује:
- услуге социјалне бриге које укључују цјелодневну бригу током 24 сата у установама за смјештај 
одраслих лица са тјелесним или менталним оштећењима, укључујући слијепе, глухе или 
глухонијеме

QO�R	 							.�����	������	���������	(����	�	����������	��	����3�����	
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Ова категорија искључује:
- услуге финансирања и управљања програмима обавезног социјалног осигурања, види 84.30.1
- услуге установа за његу, види 87.10.10
- услуге привремених склоништа за жртве великих несрећа, види 88.99.19

87.90.11 Остале услуге социјалне бриге са смјештајем за дјецу и омладину
Ова поткатегорија укључује:
- услуге социјалне бриге са смјештајем за дјецу и омладину која укључује цјелодневну бригу током 
24 сата, нпр. услуге сиротишта, домова за дјецу којој је потребна заштита, поправних домова за 
малољетнике итд.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге социјалне бриге са смјештајем за дјецу с тешкоћама у развоју, душевно болесну дјецу и 
дјецу овисну о алкохолу, дрогама или другим опојним средствима, види 87.20.11
- услуге у вези с усвајањем дјеце, види 88.99.11

87.90.12 Услуге социјалне бриге са смјештајем за злостављане жене
87.90.13 Остале услуге социјалне бриге са смјештајем за одрасла лица

Ова поткатегорија укључује:
- услуге социјалне бриге са смјештајем за одрасла лица која укључује цјелодневну бригу током 24 
сата, нпр.:
- домови за самохране мајке и њихову дјецу
- привремена склоништа за бескућнике 
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- установе за ресоцијализацију за лица са социјалним или личним проблемима
- установе за ресоцијализацију за починиоце кривичних дјела и прекршаја
- остале услуге социјалне рехабилитације
Ова поткатегорија искључује:
- услуге социјалне бриге са смјештајем за одрасла лица с тешкоћама у развоју, душевно болесна 
одрасла лица и одрасла лица овисне о алкохолу, дрогама или другим опојним средствима, види 
87.20.12
- услуге социјалне бриге са смјештајем за старија лица и лица с инвалидитетом, види 87.30.1

QQ	 8�����	���������	(����	(��	����3����	
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Ова категорија искључује:
- услуге финансирања и управљања програмима обавезног социјалног осигурања, види 84.30.1

88.10.11 Услуге посјете и помоћи за старија лица
88.10.12 Услуге дневне бриге за старија лица
88.10.13 Услуге стручне рехабилитације за лица с инвалидитетом

Ова поткатегорија укључује:
- услуге стручне рехабилитације и хабилитације за лица с инвалидитетом при чему је образовна 
компонента ограничена
Ова поткатегорија искључује:
- услуге стручне рехабилитације за лица с инвалилдитетом при чему преовладава образовна 
компонента, види област 85

88.10.14 Услуге посјете и помоћи за лица с инвалидитетом
88.10.15 Услуге дневне бриге за одрасла лица с инвалидитетом

Ова поткатегорија искључује:
- услуге дневне бриге за дјецу с инвалидитетом, види 88.91.12
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88.91.11 Услуге дневне бриге о дјеци, сем дневне бриге о дјеци с инвалидитетом

Ова поткатегорија укључује:
- услуге социјалне бриге без смјештаја које се састоје од пружања дневног чувања и основног 
учења уз игру, за малу дјецу у дјечјим вртићима и осталим установама дневне бриге за дјецу
Ова поткатегорија искључује:
- услуге чувања дјеце, види 88.91.13

88.91.12 Услуге дневне бриге о дјеци и омладини с инвалидитетом
Ова поткатегорија укључује:
- услуге социјалне бриге без смјештаја које се састоје од пружања дневног чувања и основног 
учења уз игру, за дјецу и омладину с инвалидитетом

88.91.13 Услуге чувања дјеце
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Ова категорија искључује:
- услуге финансирања и управљања програмима обавезног социјалног осигурања, види 84.30.1

88.99.11 Услуге усмјеравања и савјетовања, д. н., у вези с дјецом
Ова поткатегорија укључује:
- услуге усмјеравања и савјетовања, д. н., које се пружају појединцима и породицама, обично 
родитељима у њиховим домовима или на другим мјестима.
Такве услуге се могу односити на проблеме у понашању и остале проблеме везане за дјецу, нпр. 
проблеме због разореног дома, проблеме у школи, проблеме у развоју, спречавање злостављања 
дјеце, услуге интервенције у кризним ситуацијама, услуге при усвајању итд.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге усмјеравања и савјетовања за дјецу у вези с образовањем, види 85.60.10

88.99.12 Добротворне услуге, сем смјештаја
Ова поткатегорија укључује:
- услуге социјалне бриге које не укључују услуге смјештаја, нпр. услуге утврђивања права на 
додјелу социјалне помоћи, помоћи за плаћање становања и маркица за набавку хране
- услуге дневне помоћи за бескућнике и остале социјално угрожене групе
- услуге савјетовања о вођењу кућног буџета
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- услуге савјетовања у вези с кредитирањем и дуговањима
- услуге унутар заједнице и сусједства
Ова поткатегорија искључује:
- услуге здравствене његе у кући, види 86.90.12
- услуге дневне његе за старија лица и лица с инвалидитетом, види 88.10.12, 88.10.15

88.99.13 Услуге стручне рехабилитације за незапослена лица
Ова поткатегорија укључује:
- услуге стручне рехабилитације и хабилитације за незапослена лица при чему је образовна 
компонента ограничена.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге стручне рехабилитације при чему превладава образовна компонента, види област 85
- услуге стручне рехабилитације и хабилитације за лица с инвалидитетом при чему је образовна 
компонента ограничена, види 88.10.13

88.99.19 Остале услуге социјалне бриге без смјештаја, д. н.
Ова поткатегорија укључује:
- остале услуге социјалне бриге које не укључују смјештај, нпр. услуге брачног савјетовања, услуге 
савјетовања за лица под условном казном, услуге социјалне помоћи жртвама великих несрећа, 
избјеглицама и досељеницима, укључујући услуге привременог смјештаја, добротворне услуге као 
што су прикупљање средстава или остале услуге помоћи усмјерене на социјални рад.
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90.01.10 Услуге извођачке умјетности

Ова поткатегорија укључује:
- услуге глумаца, читаталаца, пјевача, музичара, плесача, каскадера, телвизијских домаћина, 
предавача, говорника, циркуских умјетника и осталих умјетника из области изводачке умјетности
- услуге слободних манекенки
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Ова категорија искључује:
- услуге личних позоришта или умјетничких агената или агенција, види 74.90.20
- услуге у вези с додјелом позоришних или филмских услуга, види 78.10.12

90.02.11 Услуге производње извођења умјетничких представа
Ова поткатегорија укључује:
- услуге производње и извођења:
- позоришних представа, опера, балета, мјузикала, концерата
- луткарских представа
- циркуских представа
Ова поткатегорија искључује:
- услуге приређивања ватромета те представа са свјетлосним и звучним ефектима, види 93.29.21

90.02.12 Услуге рекламе и организације умјетничких представа
Ова поткатегорија укључује:
- услуге реклама и организације:
- позоришних представа, опера, балета, мјузикала, концерата
- луткарских представа
- циркуских представа

90.02.19 Остале помоћне услуге у извођачкој умјетности
Ова поткатегорија укључује:
- услуге управљања правима која се односе на умјетничка, књижевна и музичка дјела, сем 
кинематографских и аудиовизуелних радова
- помоћне услуге у извођачкој умјетности које пружају дизајнери сценских позадина, костимографи 
и мајстори расвјете
- остале помоћне услуге у извођачкој умјетности, д.н. (рад с позадином и засторима, опремом за 
освјетљење и озвучење)
Ова поткатегорија искључује:
- услуге управљања правима за филмове, види 59.13.12
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90.03.11 Услуге које пружају аутори, композитори, кипари и остали умјетници, сем извођача

Ова поткатегорија укључује:
- услуге слободних умјетника као што су композитори, кипари, сликари, цртачи цртаног филма или 
карикатуристи, гравери, бакроресци итд.
- услуге слободних аутора за различита подручја укључујући научну фантастику и техничке 
текстове
- услуге слободних новинара
- рестаурисање умјетничких дјела
Ова поткатегорија искључује:
- услуге рестаурисања оргуља и осталих историјских музичких инструмената, види 33.19.10
- услуге производње филмова и видеофилмова те услуге које слиједе након производње филмова и 
видеофилмова, види 59.11.1, 59.12.1
- услуге рестаурисања намјештаја (сем предмета музејских збирки), види 95.24.10

90.03.12 Оригинални радови аутора, композитора и осталих умјетника, сем извођача, сликара, графичких 
умјетника и кипара
Ова поткатегорија укључује оригиналне радове:
- аутора: књиге у рукопису (оргинални рукопис)
- композитора: оригинални музички радови без ауторских права (не мастер записи заштићени 
ауторским правима који се производе на темељу њих)
- осталих умјетнка, сем из области извођачке умјетности, сликара, графичких умјетника и кипара 
Ти су радови створени за властити рачун, тј. намијењени су за продају која се обавља без уговора 
односно није за познатог купца.
Ова поткатегорија искључује:
- оригиналне радове сликара, графичких умјетника и кипара, види 90.03.13

90.03.13 Оригинални радови сликара, графичких умјетника и кипара
Ова поткатегорија укључује:
- слике, цртежи и пастеле; оригиналне гравуре, литографије; оригиналне скулптуре и кипове од 
било којег материјала
Ова поткатегорија искључује:
- кипове, сем умјетничких оригинала, види 23.70.1
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90.04.10 Услуге умјетничких објеката

Ова поткатегорија укључује:
- услуге концертних дворана, позоришта, оперсих кућа, дворана за музичке приредбе, укључујући 
продају улазница
- услуге вишенамјенских центара и сличних објеката у којима превладавају културни садржаји
Ова поткатегорија искључује:
- услуге кинематографа, види 59.14.1
- услуге агенција за продају улазница, види 79.90.39
- услуге свих врста музеја, види 91.02.10
- услуге стадиона и арена које се користе у различите сврхе, види 93.11.10
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91.01.11 Услуге библиотека

Ова поткатегорија укључује:
- услуге сакупљања, каталогизацију, чувања и проналажења књига и слично
- услуге посуђивања књига и записа
- услуге услуге фототека и филмотека
Ова поткатегорија искључује:
- услуге изнајмљивања видеокасета и DVD-а, види 77.22.10
- услуге изнајмљивања књига, види 77.29.19

91.01.12 Услуге архива
Ова поткатегорија укључује:
- услуге рада јавних архива (скупљање, каталогизација, очување и проналажење), укључујући 
дигиталне архиве
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- услуге рада историјских архива, укључујући дигиталне архиве

R��"! 8�����	������
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91.02.10 Услуге музеја

Ова поткатегорија укључује:
- услуге излагања свих врста збирки (умјетничких, научних и техничких, историјских)
- услуге вођења и очувања збирки
- услуге организовања изложби за покретне збирке
Ова поткатегорија искључује:
- услуге продаје и излагања које обављају продајне галерије, види 47.00.69
- услуге рестаурације умјетничких дјела и предмета музејских збирки, види 90.03.11
- услуге библиотека и архива, види 91.01.1
- услуге историјских мјеста и грађевина, види 91.03.10
- услуге ботаничких и зоолошких вртова, види 91.04.11
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91.02.20 Музејске збирке

Ова поткатегорија укључује:
- збирке и колекционарски предмети од историјског, етнографског, зоолошког, ботаничког, 
минералошког, анатомског или нумизматичког интересa
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91.03.10 Услуге рада историјских мјеста и грађевина те сличних знаменитости за посјетиоце

Ова поткатегорија укључује:
- услуге рада, приступа и посјећивања историјских мјеста, споменика и грађевина
- услуге очувања историјских мјеста, споменика и грађевина
Ова поткатегорија искључује:
- услуге реновирања и рестаурације историјских мјеста и грађевина, види подручје F
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Ова категорија искључује:
- услуге уређења и одржавања зелених површина

91.04.11 Услуге ботаничких и зоолошких вртова
Ова поткатегорија укључује:
- услуге рада, приступа и посјећивања ботаничких и зоолошких вртова
- услуге очувања и одржавања ботаничких и зоолошких вртова
Ова поткатегорија искључује:
- услуге природних резервата, види 91.04.12

91.04.12 Услуге природних резервата, укључујући услуге заштите дивљих животиња
Ова поткатегорија укључује:
- услуге рада, приступа и посјећивања националних паркова, паркова природе и природних 
резервата
- услуге надгледања националних паркова, паркова природе и природних резервата
- услуге очувања и одржавања националних паркова, паркова природе и природних резервата
Ова поткатегорија искључује:
- услуге резервата за спортски риболов и риболов, види 93.19.13
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92.00.11 Услуге коцкања на столовима за игре на срећу

Ова поткатегорија укључује:
- услуге коцкања у коцкарницама на столовима за игре на срећу, као што су рулет, покер итд.

92.00.12 Услуге аутомата за игре на срећу
Ова поткатегорија укључује:
- услуге аутомата за игре на срећу
- услуге терминала за видео лутрију
- услуге забаве уз награду (AWP)
- услуге кола среће
Ова поткатегорија искључује:
- рад (кориштење) аутомата за игре на кованице, види 93.29.22
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92.00.13 Услуге лутрије, томболе, бинга и сличних игара на срећу

Ова поткатегорија укључује:
- услуге лота
- услуге инстант лутрије
- услуге бинга
- услуге осталих игара на срећу

92.00.14 Услуге интернетског коцкања
92.00.19 Остале услуге коцкања
R!�""�!	 8�����	���#�'�	

Ова категорија укључује:
- услуге клађења на коњске трке и трке паса
- услуге клађења на спортска такмичења
- услуге клађења на остале догађаје

92.00.21 Услуге интернетског клађења
92.00.29 Остале услуге клађења
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93.11.10 Услуге рада спортских објеката

Ова поткатегорија укључује:
- услуге рада у спортских објеката на отвореном или затвореном простору као што су стадиони, 
арене, позоришта, базени за пливање, стадиони за атлетику, игралишта за голф, стазе за куглање, 
тениски терени, дворане за јахање итд.
- рад стаза за аутомобилске утрке, трке паса и коњске трке
- услуге организације било које врсте спортских такмичења, на отвореном или у затвореном 
простору, за професионалце или аматере у властитим спортским објектима
Ова поткатегорија искључује:
- услуге рада скијашких жичара, види 49.39.20
- услуге управљања нестамбеном имовином уз наплату или на основи уговора, види 68.32.13
- изнајмљивање опреме за рекреацију и спорт, види 77.21.10
- услуге фитнес центара, види 93.13.10
- услуге паркова и плажа, види 93.29.11
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93.12.10 Услуге спортских клубова

Ова поткатегорија укључује:
- услуге организовања и вођења спортских такмичења од стране спортских клубова који пружају 
могућност бављења спортом као што су фудбалски клубови, куглачки клубови, пливачки клубови, 
голф клубови, боксерски клубови, клубови за зимске спортове, шаховски клубови и клубови за 
атлетику итд.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге самосталних спортских учитеља, тренера, види 85.51.10
- услуге рада спортских објеката, види 93.11.10
- услуге организације вођења спортских такмичења, на отвореном или затвореном простору за 
професионалце или аматере од стране спортских клубова у њиховим властитим спортским 
објектима, види 93.11.10
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93.13.10 Услуге фитнес центара

Ова поткатегорија укључује:
- услуге које пружају фитнес и боди-билдинг клубови и објекти
Ова поткатегорија искључује:
- услуге самосталних спортских тренера, тренера, види 85.51.10
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93.19.11 Услуге промоције спортских и спортско-рекреативних догађаја

Ова поткатегорија укључује:
- услуге извођења или промоцију спортских догађаја у спортским објектима или изван њих
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Ова поткатегорија искључује:
- услуге организације вођења спортских такмичења, на отвореном или у затвореном простору, за 
професионалце или аматере од стране спортских клубова у њиховим властитим спортским 
објектима или изван њих, види 93.11.10, 93.12.10

93.19.12 Услуге атлетичара
Ова поткатегорија укључује:
- услуге самосталних спортиста или атлетичара

93.19.13 Помоћне услуге у вези са спортом и рекреацијом
Ова поткатегорија укључује:
- услуге спортских лига и спортских савеза
- услуге које пружају спортске судије и мерачи времена
- услуге резервата за спортски лов и риболов
- услуге водича за лов
- услуге водича за риболов
- услуге планинских водича
- услуге стаја за тркаће коње, штенара и спортских гаража
- услуге које се односе на дресуру животиња за спорт и забаву
Ова поткатегорија искључује:
- услуге изнајмљивања спортске опреме, види 77.21.10
- услуге које се односе на дресуру паса чувара, види 80.10.19
- услуге школа за спорт и игре, укључујући услуге које пружају спортски инструктори, учитељи, 
тренери, види 85.51.10

93.19.19 Остале спортске и спортско-рекреативне услуге
Ова поткатегорија укључује:
- услуге спортског падобранства
- услуге слободног летења змајем
- услуге подводног роњења
- остале спортске и рекреативне услуге, д.н.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге рекреативних паркова и плажа, види 93.29.11
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93.21.10 Услуге забавних и тематских паркова

Ова поткатегорија укључује:
- услуге забавних паркова
- услуге мјеста с атрактивним и забавним садржајима
- услуге рингишпила
- управљање очуваним историјским жељезницама
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93.29.11 Услуге рекреативних паркова и плажа

Ова поткатегорија укључује:
- услуге рекреативних паркова и плажа (без смјештаја) укључујући изнајмљивање објеката или 
опреме као што су кабине за пресвлачење, ормарићи, лежајке, као саставни дио њихова рада
Ова поткатегорија искључује:
- услуге кампова за камп кућице, кампова за разоноду, кампова за лов и риболов те простора за 
камповање, види 55.30.1

93.29.19 Разноврсне рекреативне услуге, д. н.
Ова поткатегорија укључује:
- услуге које пружају плесне дворане и остали рекреативни објекти
- услуге скијалишта
- услуге вожње рекреативним објекатима, нпр. Марина
Ова поткатегорија искључује:
- услуге рада жичара, сједаљки, ски жичара и успињача, види 49.39.20
- услуге послуживања пића у дискотекама, види 56.30.10
- услуге рада спортских и спортско-рекреацијских објеката, види 93.11.10
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93.29.21 Услуге приређивања ватромета те представа са свјетлосним и звучним ефектима
93.29.22 Услуге аутомата за игре на кованице
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Ова поткатегорија укључује:
- услуге игара на кованице као што су флипер, стони фудбал итд., сем видео игара
Ова поткатегорија искључује:
- услуге аутомата за игре на срећу, види 92.00.12
- услуге забавних и тематских паркова, види 93.21.10

93.29.29 Забавне услуге, д. н.
Ова поткатегорија укључује:
- забавне услуге д.н. као што су борбе с биковима, родеи
Ова поткатегорија искључује:
- услуге управљања нестамбеном имовином, види 68.32.13
- услуге личних позоришних или умјетничких агенција, види 74.90.20
- услуге агенција за посредовање при додјели филмских или позоришних улога („casting“ услуге), 
види 78.10.12
- услуге позоришних група и циркуских трупа, види 90.01.10
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94.11.10 Услуге пословних организација и удружења послодаваца

Ова поткатегорија укључује:
- услуге представљања, преговарања, информисања и сличне услуге које пружају пословне 
организације и удружења послодаваца, интерес чијих чланова је усмјерен на развој и напредак 
пословања или трговине уопште или њене поједине гране, укључујући привредне коморе
Ова поткатегорија искључује:
- услуге односа с јавношћу које пружају други у корист неког удружења, види 70.21.10
- услуге које пружају синдикати, види 94.20.10

R9��! 8�����	���������$	1������$	������������
R9��!��	 8�����	���������$	1������$	������������	
94.12.10 Услуге струковних чланских организација

Ова поткатегорија укључује:
- услуге представљања, преговарања, информисања и сличне услуге које пружају струковне 
организације, интерес чијих чланова је усмјерен на једну школску спрему, професију или техничку 
област уопште или на поједину област
Ова поткатегорија такође укључује:
- услуге научних друштава
Ова поткатегорија искључује:
- услуге образовања које пружају те организације, види област 85

R9�!	 							8�����	���������	
R9�!" 8�����	���������
R9�!"��	 8�����	���������	
94.20.10 Услуге синдиката

Ова поткатегорија укључује:
- услуге представљања, преговарања и информисања о гледиштима чланова у вези с условима рада 
и организацијске услуге за усклађено дјеловање које пружају удружења чији су чланови углавном 
запослени
Ова поткатегорија искључује:
- услуге образовања које пружају те организације, види област 85

R9�R	 							8�����	������$	1������$	������������	
R9�R� 8�����	�������$	������������
R9�R���	 8�����	�������$	������������	
94.91.10 Услуге вјерских организација

Ова поткатегорија укључује:
- услуге вјерског поштовања, обуке и учења
- посебне вјерске услуге као што су услуге вјенчања или обреди за мртве итд.
- вјерске услуге, укључујући услуге пружања уточишта од стране установа вјерских редова
- мисионарске услуге
Ова поткатегорија искључује:
- услуге образовања које пружају те организације, види област 85
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- здравствене услуге које пружају те организације, види област 86
- услуге социјалне бриге које пружају те организације, види области 87, 88

R9�R! 8�����	������1��$	������������
R9�R!��	 8�����	������1��$	������������	
94.92.10 Услуге политичких организација

Ова поткатегорија укључује:
- услуге информисања, услуге односа с јавношћу, услуге прикупљања средстава и сличне услуге, 
које пружају политичке странке и сличне организације које се баве постављањем чланова странке 
или њених симпатизера у канцеларије политичких партија

R9�RR 8�����	������$	1������$	������������&	��	��
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94.99.11 Услуге организација за заштиту људских права

Ова поткатегорија укључује:
- услуге које пружају чланске организације ради побољшања људских права, као што су грађанске 
инцијативе или протестни покрети, путем средстава јавног информисања, политичког утицаја, 
оснивања хуманитарних фондова итд.

94.99.12 Услуге покрета за заштиту природне средине
Ова поткатегорија укључује:
- услуге које пружају чланске организације ради заштите природне средине, путем средстава јавног 
информисања, политичког утицаја, оснивања фондова итд. од стране организација за заштиту 
природне средине, организација за заштиту биљног и животињског свијета

94.99.13 Услуге заштите положаја посебних група
Ова поткатегорија укључује:
- услуге које пружају удруге за заштиту и побољшање положаја посебних група, као што су етничке 
и мањинске групе, помоћу образовања јавности, политичког утицаја, подршке заједнице и 
друштвених активности итд.

94.99.14 Остале услуге побољшања положаја грађанства и промоције општих интереса заједнице
Ова поткатегорија укључује:
- услуге које пружају чланске организације ради промоције општег добра путем средстава јавног 
информисања, политичког утицаја, оснивања фондова итд.
- услуге које пружају борачка удружења укључујући удружења ратних ветерана
- остале услуге које пружају организације ради подршке заједници, друштвеним и образовним 
активностима

94.99.15 Услуге које пружају удружења младих
Ова поткатегорија укључује:
- услуге које пружају удружења младих и дјеце
- услуге које пружају студентска удружења, клубови и братства
- услуге које пружају удружења као што су извиђачи
Ова поткатегорија искључује:
- услуге смјештаја у студентским домовима, види 55.90.11

94.99.16 Услуге културних и рекреативних удружења
Ова поткатегорија укључује:
- услуге које пружају културни и рекреативни клубови као што су пјеснички и књижевни клубови, 
вртларски клубови, филмски и фотографски клубови, музички и умјетнички клубови, 
предузетнички и и сакупљачки клубови, карневалски клубови итд.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге професионалних умјетничких група и организација, види 90.02.1
- услуге спортских клубова, види 93.12.10

94.99.17 Услуге осталих цивилних и друштвених организација
Ова поткатегорија укључује:
- услуге које пружају аутомобилска удружења
- услуге које пружају удружења потрошача
- услуге које пружају удружења са сврхом друштвеног зближавања, као што су ротар-клубови, 
масонске ложе итд.

94.99.19 Услуге које пружају остале чланске организације, д. н.
Ова поткатегорија укључује:
- услуге које пружају удружења власника или најмопримаца станова/кућа
- услуге које пружају остале чланске организације, д.н.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге које пружају струковна удружења, види 94.12.10
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94.99.20 Услуге давања новчане помоћи (донација) чланских организација

Ова поткатегорија укључује:
- услуге давања новчане помоћи (донација) од стране чланских организација или трустова, обично 
ради финансирања образовања, истраживања или општих интереса заједнице илии друштва
Ова поткатегорија искључује:
- услуге одобравања кредита, види 64.19.2, 64.92.1
- добротворне услуге прикупљања новчаних средстава повезане са социјалном бригом, види 
88.99.19

RL	 8�����	���������	��1�����	�	��������	��	��1��	������(�	�	����������	
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RL�����	 8�����	���������	��1�����	�	���������	������	
95.11.10 Услуге поправaкa рачунара и периферне опреме

Ова поткатегорија укључује:
- услуге поправке компјутера и компјутерских машина те периферне опреме:
- десктоп рачунари
- лаптоп рачунари
- магнетних диск drive, меморијских уређаја (flash drive уређаји) и осталих уређаја за чување 
података
- оптички диск (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW)
- штампачи
- монитора
- тастатура
- мишева, палица за игру (јоystick) и trackball
- унутрашњих и спољних компјутерских модема
- компјутерских терминала за посебне намјене
- компјутерских сервера 
- скенера, укључујући читаче линијских кодова
- читача паметних картица
- кацига за виртуалну стварност
- компјутерских пројектора
Ова поткатегорија такође укључује:
- услуге поправка и одржавања:
- компјутерских терминала као што су банкомати, аутоматски машине за бројање новца АТМ's, 
уређаји намијењени електронском плаћању роба и услуга на продајним мјестима (POS терминали), 
механички неуправљани
- ручним компјутерима
Ова поткатегорија искључује:
- услуге поправка и одржавања фотокопир апарата, види 33.12.16
- услуге поправка и одржавања модема, види 95.12.10

RL��! 8�����	���������	�������������	������
RL��!��	 8�����	���������	�������������	������	
95.12.10 Услуге поправака комуникационе опреме

Ова поткатегорија укључује:
- услуге поправка и одржавања телевизијских и радијских одашиљача
- услуге поправка и одржавања телефона, мобитела, дојављивача, телефакс уређаја
- услуге поправка и одржавања професионалних телевизијских камера

RL�!	 							8�����	���������	��������	��	��1��	������(�	�	����������	
RL�!� 8�����	���������	�����������$	���#���	��	3�����	�����3'�
RL�!���	 8�����	���������	�����������$	���#���	��	3�����	�����3'�	
95.21.10 Услуге поправака електронских уређаја за широку потрошњу

Ова поткатегорија укључује:
- услуге поправка и одржавања уређаја за широку потрошњу:
- телевизора и радиопријемника
- видео уређаја
- CD уређаја
- видео камера за домаћинство
Ова поткатегорија искључује:
- услуге поправка и одржавања калкулатора, види 33.12.16
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- услуге поправка професионалних телевизијских камера и видеокамера, види 95.12.10

RL�!! 8�����	���������	�������	��	����������	��	������	��	���	�	���
RL�!!��	 8�����	���������	�������	��	����������	��	������	��	���	�	���	
95.22.10 Услуге поправака апарата домаћинство те опреме за кућу и врт

Ова поткатегорија укључује:
- услуге поправка електронских апарата за домаћинство, нпр. фрижидера и замрзивача, машина за 
суђе, машина за прање и сушење веша домаћинства, електричних апарата за кухање и гријање у 
домаћинству, усисавача и осталих апарата за домаћинства
- услуге поправка опреме за кућу и врт, нпр. косилица за травњаке, уређаје за чишћење снијега и 
лишћа, шишача траве (тримера), маказа за живицу итд.

RL�!0 8�����	���������	�(��	�	���������	��	����
RL�!0��	 8�����	���������	�(��	�	���������	��	����	
95.23.10 Услуге поправака обуће и производа од коже

Ова поткатегорија укључује:
- специјализоване услуге поправка обуће, путних и ручних торби

RL�!9 8�����	���������	�����3����	�	�����3����
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95.24.10 Услуге поправака намјештаја и покућства

Ова поткатегорија укључује:
- услуге поновног тапецирања, поправљања и рестаурације намјештаја и покућства
Ова поткатегорија такође укључује:
- услуге састављања самостојећег намјештаја

RL�!L 8�����	���������	������	�	������
RL�!L��	 8�����	���������	������	�	������	
95.25.11 Услуге поправака сатова

Ова поткатегорија искључује:
- услуге поправка сатова за мјерење времена, уређаја за приказивање времена и датума, брава с 
уграђеним сатним механизмом и сличних уређаја за мјерење времена, види 33.13.11

95.25.12 Услуге поправака накита
RL�!R 8�����	���������	������$	��������	��	��1��	������(�	�	����������
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95.29.11 Услуге поправака и преправљања одјеће и текстилних предмета за домаћинство

Ова поткатегорија укључује:
- ушивање и мање преправљање кориштене одјеће

95.29.12 Услуге поправака бицикала
95.29.13 Услуге поправака и одржавања музичких инструмената

Ова поткатегорија укључује:
- услуге одржавања и поправка музичких инструмената
- услуге угађања клавира и осталих музичких инструмената

95.29.14 Услуге поправака и одржавања спортске опреме
Ова поткатегорија укључује:
- услуге поправка и одржавања скија за снијег, даски за снијег (snowboard), скија за воду, даски за 
сурфање и сличне опреме; клизаљки и ролера
- услуге поправка и одржавања осталих предмета и опреме за спорт и игре на отвореном (рекети за 
тенис и бадминтон, палице за голф и хокеј итд.)
Ова поткатегорија искључује:
- услуге поправка спортског и рекреативног оружја, види 33.11.14

95.29.19 Услуге поправака осталих предмета за личну употребу и домаћинство, д. н.
Ова поткатегорија укључује:
- услуге поправка производа и апарата за домаћинство д.н., предмета за расвјету, играчака, књига те 
осталих предмета за личну употребу и домаћинство
- услуге као што су израда кључева (умножавање кључева), пластифицирање показница за 
идентификацију
Ова поткатегорија искључује:
- услуге поправка ручног алата, види 33.12.18
- услуге поправка и рестаурације умјетничких дјела, види 90.03.11
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96.01.11 Услуге прања на машинама за самопослуживање за прање веша на кованице

Ова поткатегорија укључује:
- услуге чишћења текстила помоћу машина за самопослуживање на кованице

96.01.12 Услуге хемијског чишћења (укључујући чишћење крзнених производа)
Ова поткатегорија укључује:
- услуге хемијског чишћења одјеће и осталог текстила, крзна и производа од коже

96.01.13 Услуге пеглања
Ова поткатегорија укључује:
- услуге пеглања одјеће и осталих текстилних производа

96.01.14 Услуге избјељивања и бојења
Ова поткатегорија укључује:
- услуге избјељивања и бојења одјеће и осталих текстилних производа који нису повезани с 
производњом тих производа
Ова поткатегорија искључује:
- услуге избјељивања и бојења влакана и тканина, види 13.30.11, 13.30.13

96.01.19 Остале услуге чишћења текстила
Ова поткатегорија укључује: 
- услуге прања, чишћења и пеглања текстилних предмета одјеће за установе и предузећа 
- услуге прања, чишћења и пеглања за складишта веша 
- услуге прања, чишћења и пеглања за домаћинства 
- услуге чишћења текстила, намјештаја и сагова у просторијама корисника услуга 
- услуге чишћења сагова, пресвлака, завјеса итд. 
- услуге прања пелена
Ова поткатегорија такође укључује:
- услуге скупљања и испоруке веша
Ова поткатегорија искључује:
- услуге изнајмљивања одјеће, види 77.29.15
- услуге хемијског чишћења, види 96.01.12

RN�"! a��������	������	�	������	��������	��	�%��3���'�
RN�"!��	 a��������	������	�	������	��������	��	�%��3���'�	
96.02.11 Фризерске услуге за жене и дјевојчице

Ова поткатегорија укључује:
- услуге прања, скраћивања, шишања косе те остале фризерске услуге за жене и дјевојчице

96.02.12 Фризерске услуге за мушкарце и дјечаке
Ова поткатегорија укључује: 
- услуге прања, скраћивања, шишања косе те остале фризерске услуге за мушкарце и дјечаке 
- услуге бријања и скраћивања браде

96.02.13 Козметички третмани, услуге маникира и педикира
Ова поткатегорија укључује:
- третмани за његу лица уљепшавање, укључујући козметичке третмане 
- услуге маникира и педикира
- услуге савјетовања око уљепшавања, његе лица и шминкања
Ова поткатегорија искључује: 
- здраствене услуге као што је затезање коже лица (лифтинг лица), види 86.10.11

96.02.19 Остале услуге уљепшавања
Ова поткатегорија укључује:
- услуге одржавања личне хигијене, његе тијела, депилације, третмана с ултраљубичастим и 
инфрацрвеним зрацима и остале услуге везане уз хигијену тијела
Ова поткатегорија искључује:
- медицинске третмане, види 86

RN�"!�!	 C�����	����&	���(��#���	
96.02.20 Људска коса, необрађена
RN�"0 �����(��	�	���1��	������
RN�"0��	 �����(��	�	���1��	������	

Ова категорија искључује:
- вјерске погребне услуге, види 94.91.10
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96.03.11 Услуге гробља и крематорија

Ова поткатегорија укључује:
- услуге управљања и одржавања гробља, бригу за гробове и гробља
- услуге кремирања
- услуге изнајмљивања и продаје гробова

96.03.12 Услуге погребника
Ова поткатегорија укључује: 
- услуге организирања церемоније погреба и кремирања 
- услуге покопавања и ископавања 
- услуге балзамовање и услуге које пружају мртвачнице 
- превоз тијела покојника 
Ова поткатегорија такође укључује: 
- услуге покопавања кућних љубимаца

RN�"9 8�����	��	'���	�	�������'�	������
RN�"9��	 8�����	��	'���	�	�������'�	������	
96.04.10 Услуге за његу и одржавање тијела

Ова поткатегорија укључује:
- услуге његе и одржавања тијела какве пружају турска купатила, сауне и парне купатила, соларији, 
салони за мршављење, масаже (искључујући терапеутске масаже) и слично
Ова поткатегорија искључује:
- услуге медицинске масаже и терапије, види 86.90.13, 86.90.19
- услуге фитнесс и бодy буилдинг клубова, види 93.13.10

RN�"R .�����	��1��	������&	��	��
RN�"R��	 .�����	��1��	������&	��	��	
96.09.11 Услуге бриге за кућне љубимце

Ова поткатегорија укључује:
- услуге дресирања кућних љубимаца
- услуге бриге за кућне љубимце као што су храњење и њега
- услуге смјештаја за кућне љубимце (склоништа за животиње, хотели за псе)
- услуге тимарења и тетовирања (означавања) кућних љубимаца
Ова поткатегорија искључује:
- ветеринарске услуге за кућне љубимце, види 75.00.11
- услуге које се односе на дресуру животиња за спорт и забаву (нпр. спортска такмичења, циркус), 
види 93.19.13

96.09.12 Услуге пратње
Ова поткатегорија укључује:
- услуге пратње
- услуге проститутки

96.09.13 Услуге самопослужних аутомата на кованице, д. н.
Ова поткатегорија укључује:
- услуге самопослужних аутомата на кованице личне услуге као што су аутомати за мјерење крвног 
притиска, ваге за мјерење тјелесне тежине, ормарићи за чување ствари, стројеви за чишћење 
ципела, кабине за фотографисање итд.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге аутомата за игре и игре на срећу на кованице, види 92.00.12, 93.29.22
- услуге самопослужних апарата за прање веша на кованице, види 96.01.11

96.09.19 Остале разноврсне услуге, д. н.
Ова поткатегорија укључује:
- услуге агенција за женидбу
- услуге уговарања излазака с другим особама
- графолошке и родословне услуге
- астролошке и спиритуалистичке услуге те услуге читања из длана
- услуге јавних писаца
- услуге тетовирања
- услуге piercing-а
- услуге носача, чистача ципела и чувара паркираних аутомобила
- услуге јавних санитарних чворова
- остале личне услуге, д.н.
Ова поткатегорија искључује:
- услуге паркиралишта, види 52.21.24
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97.00.10 Услуге домаћинстава као послодаваца који запошљавају послугу

Ова поткатегорија укључује:
- услуге приватних домаћинстава која запошљавају све врсте послуге, као што су служавке, кувари, 
дадиље и учитељи
Ова поткатегорија искључује:
- независне јединице (укључујући појединце) које пружају услуге домаћинствима, види њихов главни 
производ
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98.10.10 Производи приватних домаћинстава која производе различиту робу за властите потребе
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98.20.10 Услуге приватних домаћинстава која обављају различите услуге за властите потребе
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<85)	=;4B)*?B.*?:;<4? 	.*5;4?7;b?:;	?	B?:)<;	
RR	 8�����	����������������$	������������	�	������	
RR�"	 							8�����	����������������$	������������	�	������	
RR�"" 8�����	����������������$	������������	�	������
RR�""��	 8�����	����������������$	������������	�	������	
99.00.10 Услуге вантериторијалних организација и тијела

Ова поткатегорија укључује:
- услуге које пружају Уједињени народи и њихове специјализоване агенције, регионална тијела 
итд., Европска унија, Организација за економску сарадњу и развој, Свјетска трговинска 
организација, Свјетска царинска организација, Организација земаља производа и извозника нафте и 
друга међународна тијела и вантериторијалне јединице
- услуге страних дипломатских и конзуларних представништва
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На основу члана 8. Закона о статистици Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ“, бр. 26/04, и 42/04), 
Агенција за статистику Босне и Херцеговине, утврђује

�<;
?a?�;b?:8	�*.?7=.-;	�.	-:)<;B4.
B?�;	�.
4)	?	 )*b)5.=?4)	!"�"	
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Овим актом утврђује се Класификација производа по дјелатностима Босне и Херцеговине 2010 - КППД БиХ 
2010, са називима и шифрама производа по дјелатностима, која ће се примјењивати на територији Босне и 
Херцеговине.

jj		8�����(�	�������������	���������	��	�������������	�����	�	 ����������	!"�"	/	���-	�� 	!"�"	

Класификација производа по дјелатностима Босне и Херцеговине 2010 - КППД БиХ 2010 користи се 
у државном статистичком систему за прикупљање и публиковање података разноврсних 
статистичких истраживања која захтјевају нивое производа (роба или услуга), нпр. индустријске 
статистике, статистике спољне трговине, статистике платног биланса, статистике националних 
рачуна итд.
КППД БиХ 2010 обезбијеђује оквир за међународну упоредивост статистичких података и служи као 
основ за рекомпилирање основних статистичких података из њихових изворних класификација у 
стандардну класификацију.

jjj		 ������$�����	�����	�������������	���������	��	�������������	�����	�	 ����������	!"�"	

КППД БиХ 2010 има сљедеће хијерархијске нивое груписања:
- подручје (section2	/	����1���	������������	�(�������	�������&	
- област (division)	/		����1���	�����������	�������&	
- грана (group)	/		����1���	�����������	�������&	
- разред (class)	/	����1��	1��������������	�������&		
- категорија (category)	/	����1���	������������	�������&	
- поткатегорија (subcategory)	/		����1���	3��������������	��������	

jS		
�������	���	
Саставни дио овог акта чине:

1. Методологија за примјену Класификације производа по дјелатностима Босне и Херцеговине 2010
2. Структура КППД БиХ 2010

S		��������	�	����3��	�����(�	

Класификација производа по дјелатностима Босне и Херцеговине - КПД БиХ („Службени гласник БиХ“, број 
31/07) престаје важити од дана примјене овог акта.

Класификација производа по дјелатностима Босне и Херцеговине 2010 - КППД 2010 ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику БиХ“.

Број протокола                          Директор  
10-43-5-3-594-1-1/10                Зденко Милиновић
12.април 2011. године, Сарајево
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Један од главних услова за статистички рад је постојање препознатљивог оквира који може прихватити велики 
распон доступних статистичких података на начин да могу бити са смислом представљени и анализирани. 
Класификације омогућују заједнички језик за прикупљање и презентовање статистичких података. 

Како би се постигло учинковито и јединствено тржиште са аспекта макро и микро економске анализе, те 
комерцијалног маркетинга, неопходно је имати јединствен и ажуриран класификацијски систем који се може 
користити у свим земљама чланицама ЕУ и у институцијама Заједнице.

Економске статистике захтјевају различите класификације за различите потребе. Због тога су развијене 
међународне класификације. Оне полазе од гранске класификације која је утемељена унутар Система 
националних рачуна (SNA1), до Међународне стандардне индустријске класификације свих економских 
активности (ISIC2) и врло детаљне робне класификације Хармонизованог система (HS3).  

Ова публикација се бави класификацијом производа по дјелатности.

Класификације економских дјелатности су дизајниране да категоризирају податке који се могу односити само 
на јединицу дјелатности (на примјер, појединачни погон или група погона који чине привредни субјекат као 
што је предузеће ). Оне пружају  основу за припрему статистика оутпута, разних инпута у производне  процесе 
(рад, материјал, енергија и сл.), капиталних инвестиција и финансијских  трансакција таквих јединица.

Класификације производа су дизајниране тако да сврстају  производе са заједничким карактеристикама (робе и 
услуге) у категорије. Оне пружају основу за припрему статистичких података  о производњи, дистрибутивној 
трговини, потрошњи, спољној трговини и транспорту тако сврстаних  производа.

CPA је дио интегрисаног система статистичких класификација, развијеног углавном под покровитељством 
Статистичког одјела УН-а. Овај систем омогућује упоредбу статистичких података  произведених  у 
различитим статистичким подручјима.

                                                          
1 Систем националних рачуна 1993, Комисија европских заједница (Еуростат), Међународни монетарни фонд, Организација 
за економску сарадњу и развој, Уједињене нације, Свјетска банка, Брисел/Луxембург, Њу Јорк, Париз, Вашингтон, Д.Ц, 
1993.
2 ISIC Rev. 4, Међународна стандардна индустријска класификација свих економских активности, Статистички радови, 
Серије M, прерађено издање бр. 4, Уједињене нације, Њу Јорк, 2008.
3 Робне класификације хармонизованог система и систем кодирања, Савјет за царинску сарадњу, Брисел, 2007.
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С европске тачке гледишта, систем се може приказати како слиједи:

Економске                 Производи                                                                Роба
дјелатности

је референтна класификација. Класификације су повезане структуром

је референтна класификација. Класификације су повезане конверзијским табелама

Класификације су повезане конверзијским табелама

Гдје је:
� ISIC УН-ова Међународна стандардна индустријска класификација свих економских дјелатности 
� NACE статистичка класификација економских дјелатности у  Европским заједницама (скраћеница је 

изведена из назива на француском “Nomenclature générale des Activités économiques dans les 
Communautés Européennes“)

� CPC је УН-ова централна класификација производа
� CPA је Европска класификација производа по дјелатностима
� HS је Хармонизовани опис роба и систем кодирања, уређен од Свјетске царинске организације
� CN је Комбинована номенклатура, Европска класификација добара која се користи за статистику 

спољне трговине
� SITC је УН-ова Стандардна међународна трговачка класификација, међународна класификација добара 

која се користи за статистику спољне трговине
� PRODCOM је класификација добара која се користи за статистику индустријске производње у ЕУ

  
��!�					 *������	����#�	��(���	�	������	

Добра су физички објекти за којима постоји потражња, над којима може бити успостављено право власништва 
и чије власништво може бити пренијето с једне институционалне јединице на другу кроз укључивање у 
трансакције на тржишту. За њима постоји потражња јер задовољавају потребе или жеље домаћинстава или 
заједнице или служе за производњу других добара или услуга. Производња и размјена добара су сасвим 
одвојене активности. Нека добра се не морају никад размијењивати, док друга могу бити више пута купљена и 
продата. Раздвајање  производње добара од њихове накнадне продаје или препродаје је економски значајна 
карактеристика добра која нема ништа заједничко с услугом.
Услуге су подручја над којима право власништва не може бити успостављено. Трговина услугама не може се 
одвојити од њихове производње. Услуге су хетерогени оутпути произведени по наруџби и обично се састоје од 
промјена извршених према условима потрошачких јединица, због активности произвођача на захтјев 
потрошача. До времена када се њихова производња завршава услуге морају бити пружене потрошачима. 

CPC

NACE CPA PRODCOM CN

HS SITC

Национална 
верзија 
NACE

Национална 
верзија CPA

Национална 
верзија 
PRODCOM

ISIC
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Проблематични случајеви су тзв. „производи освајања знања“ („knowledge – capturing products“) који су оутпути 
креативног процеса проведеног за властити рачун. Ови „производи“ се не уклапају у дефиницију услуга,  а нису 
ни физички предмети. Ипак, могу се сматрати „нематеријалним добрима“ као и оригинали истраживања и 
развоја (R&D originals), иако тај концепт  не постоји.

��0�					 
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CPA се састоји од хијерархијске структуре (како је утврђено у CPA Регулативи), уводне напомене и објашњења. 
Структура CPA је описана у CPA Регулативи како слиједи:

a) Први ниво, �����1��, чине наслови означени словном шифром (21 подручје)	
b) Други ниво, �(����, чине наслови означени двоцифреном шифром (88 области)
c) Трећи ниво, �����, чине наслови означени троцифреном шифром (261 грана)
d) Четврти ниво, ������, чине наслови означени четвероцифреном шифром (575 разред)
e) Пети ниво, ����������, чине наслови означени петоцифреном шифром (1 342 категорија)
f) Шести ниво, �������������, чине наслови означени шестоцифреном шифром (3 142 

поткатегорија)

CPA је класификација производа чији су елементи повезани са дјелатностима дефинисаним по NACE Rev. 2. 
Сваки производ је, без обзира радило се о преносивој или непреносивој роби или услузи, додјељен једној 
јединој NACE Rev. 2 дјелатности. Повезаност с дјелатностима, како је дефинисано у NACE Rev. 2, даје CPA-у 
структуру паралелну са оном у NACE Rev. 2 на свим нивоима истакнутим по NACE Rev. 2. Међутим, детаљна 
повезаност између производа и дјелатности могла је бити успостављена само до одређеног степена. Ипак 
постоје случајеви када се производи могу додјелити дјелатностима само на вишем нивоу од нивоа разреда, или 
чак када разред у CПА нема одговарајућег двојника у NACE Rev. 2 (види 5.3.1)

Стога, CPA кодирање је усвојило систем кодирања NACE Rev. 2 (са изузетком поменутим у  5.3.1). Ипак, у CPA 
кодирању постоји друга тачка између четврте и пете цифре. На овај начин, систем кодирања CPA може се 
разликовати од система кодирања HS, који такође има тачку између четврте и пете цифре, али нема између 
друге и треће.

Принципи кодирања у CPA су за прве четири цифре једнаки као у NACE. Што се тиче формирања шифре за 
категорију (пет цифара), прво што треба поменути је да (чисто из практичних разлога) кодирање последње 
(пете) цифре увијек почиње са „1“, без обзира постоји ли више од једне категорије или не. У случају више 
категорија за њихово се шифрирање користе растући редни бројеви. Међутим, ово није случај при формирању 
шифре за поткатегорију (шест цифара).У том случају последња цифра из поткатегорије је „0“ ако постоји само 
једна поткатегорија у оквиру те категорије. За све остале поткатегорије, у оквиру исте поткатегорије, ако их има 
више од једне, користе се растући редни бројеви од 1 па надаље.
Кад год је то могуће, резидуалне гране, разреде, категорије и поткатегорије типа „остало“ и/или д.н. „другдје 
неразврстано“ користи се цифра 9 (нпр, грана 08.9 – „Производи рударства и вађења, д.н.“, разред 08.99 –
„Остали производи рударства и вађења д.н.“, и поткатегорија 08.99.29 „Остали минерали“).
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CPA је европска верзија CPC и сврхе којима служи су у складу са CPC. Док је CPC само препоручена 
класификација, CPA је правно обавезујућа у Европској Унији. Осим тога, класификације посебних 
истраживања морају бити у вези са CPA уколико  се сама CPA не користи као класификација истраживања.

CPA је израђена 1993. године, дорађена 1996. и поново 2002; најновија верзија, у складу  са NACE Rev.2,
уведена је 2008. године.
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Како су класификације основни инструменти за разврставање појава у стварном свијету, потребно их је 
ревидирати (прерадити) с времена на вријеме према промјенама насталим у стварном свијету. Такве ревизије 
обично не утичу само на поједине елементе класификација, већ и на цјелокупну хијерархијску структуру. Што 
класификација више мијења своје елементе и своју структуру, више ће бити повријеђен континуитет 
временских серија података које се базирају на тој класификацији. Ту је, дакле, потребно процијенити добитке 
и губитке (trade-off) између очувања континуитета и нужности ажурирања класификације. Према томе,  
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препоручује се да се класификације не ревидирају пречесто. Надаље, примјену ревидиране класификације треба 
темељито провјерити прије него што ступи на снагу. 

��L���					������	��������		Gz>	!""Q	

Ревизија CPA је резултат процеса који је укључивао велики број заинтересованих страна, као што су 
национални институти за статистику, Европска централна банка (ECB), Европска комисија, Еуростат, Европска 
пословна удружења и сви други који су изразили интерес за ту тему. Не само на европској разини, него и на 
међународној разини, развојни рад се догодио и инпут је осигуран. 

С обзиром на јаке везе између CPA и NACE/ISIC/CPC, полазна тачка за CPA је био први нацрт CPC Ver.2 који 
је осигурао подлогу и ниво детаља за CPA. Четвероцифрена структура NACE Rev. 2 је проширена додавањем 
категорија и поткатегорија како би се добила CPA  шестоцифрена структура.

У мају 2004, Еуростат је покренуо широке конзултације с нагласком на CPA структуру. Уз расположиви нацрт 
CPA који је био у складу с ISIC нацртом, и узимајући у обзир достављене приједлоге од стране горе 
споменутих заинтересованих страна, за NACE Rev. 2, почело је консултирање везано за структуру CPA 2008. 
Број повратних  информација од корисника је био знатан, 2 600 примједби и приједлога.

Структура је постала стабилнија и у децембру 2005. године, Еуростат је покренуо друге широко-усмјерене 
консултације, које су поново достављене горе споменутим заинтересованим странама. Ово консултирање је 
било усмјерено на потпуну структуру нацрта CPA 2008. Опет је било пуно примједби и приједлога од 
корисника (више од 900) који су били усредоточени на питања везана за CN, ниво детаља, ниво CPC детаља 
које треба узети у обзир,  појашњење наслова, итд. 

У новембру 2006. године, радна група за израду ревидиране NACE и CPA је завршила коресподентне  табеле, 
као и објашњења. У тој фази процеса CPA структура је достављена Европском савјету и Парламенту. 
Регулатива о успостављању CPA 20084 је усвојена од стране  Савјета Европске Уније у априлу 2008. године. 
Међутим, примјена CPA 2008 је ретроактивна и почиње од 1. јануара 2008. године, што је уједно и датум кад је 
NACE Rev. 2 ступио на снагу.
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HS се ревидира сваких 5 година. Посљедња ревизија је била 2005. године, а њено  увођење 1. јануара 2007. 
године.

Будући да се ревизије повезаних класификација ISIC/CPC и NACE/CPA требају проводити истовремено због 
досљедности и транспарентности, Еуростат и УН имају унапријед договорен заједнички распоред за 
ажурирање/ревизије; 2012. година је одређена за сљедеће ажурирање када ће и ревидирани HS бити 
представљен.

��N�					 ������	�������	Gz>		
	
��N���					
�������1��	������(�	
	
Статистички подаци прикупљени од стране земаља чланица ЕУ укључујући класификацију производа по 
дјелатностима морају бити састављене према CPA или националној класификацији која је изведена из CPA. 
Стога, за те статистике (национални рачуни, краткорочне статистике, статистика пољопривреде и рибарства, 
структурне пословне статистике) одговарајући правни акти се морају прилагодити како би узели у обзир 
ревизију CPA.
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CPA Регулатива допушта земљама чланицама да користе националну верзију изведену из CPA за националне 
потребе. Међутим, такве националне верзије се морају уклопити у структуру и хијерархијски оквир CPA у 
складу са сљедећим правилима:

a) класификације које су сажетије (више агрегиране) од CPA ће обухватити прецизне агрегате 
CPA поткатегорија;

                                                          
4 Регулатива (EZ) бр.451/2008 Европског парламента и Европског савјета од 23. априла 2008. године којом се успоставља 
нова класификација производа по дјелатностима (CPA) и укида Регулатива Европског савјета (EEC) бр. 3696/93
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b) класификације које су детаљније од CPA ће обухватити наслове који су у цјелости садржани у 
CPA поткатегоријама;

c) класификације које су изведене у складу с овим одломком могу имати различито кодирање и 
укључиће коресподентну табелу са CPA.

Европска комисија ће провјерити усклађеност националних класификација са овим правилима.  
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Статистички уред Европскe заједницe (Eurostat) управља и одржава и CPA и NACE класификације. Еуростат и 
земље чланице ЕУ су ставили на располагање бројне on-line изворе информација.

Како се питања везана за класификацију углавном рјешавају на државном нивоу, посебно
када се она односе на класификовање појединачних јединица, корисник може имати потребу контактирати 
државни завод за статистику за савјет. За општа питања која се односе на класификацију, Еуростат нуди 
разнолике писане (штампане), електронске или on-line информације.
RAMON, Еуростатов сервер метаподатака
 (http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC), не садржи  само веома велик број 
класификација и кореспондентних табела, него и публикације рангиране од почетних до напредних нивоа, које 
осигуравају додатне информације о класификацијама. 

Новији инструмент је wеб страница посвећена  "NACE Rev. 2 - CPA 2008"  
(http://circa.europa.eu/irc/dsis/nacecpacon/info/data/en/index.htm) која укључује класификације и кореспондентне 
табеле у електронском облику и која олакшава извлачење и прилагођавање табела према индивидуалним 
потребама. Ту су укључене  класификације NACE / ISIC, CPA/ CPC, као и Комбинована номенклатура (CN). 

Поред телефонских контакт линија и Интернета, земље чланице ЕУ могу контактирати Еуростат путем e-mail 
адресе  estat-classifications@ec.europa.eu .
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У члану 1(3) Регулативе Парламента и Савјета из 2008. год,  којом се успоставља статистичка класификација 
производа по дјелатностима (CPA) наводи се сљедеће "Ова ће се Регулатива примјењивати на коришћење
класификације само за статистичке сврхе". То значи да терминологију CPA 2008 (као и терминологију у NACE 
Rev. 2) треба тумачити у контексту статистичке сврхе, обично с врло специфичним значењем које не мора 
нужно бити примјенљиво у другачијем контексту, а који  чак не мора бити ни правни контекст. 

Овај однос између NACE и CPA значи да је терминологија између двије класификације усклађена како би се 
олакшала упоредба између класификација,  као и електронска претрага према кључним ријечима. 

За даље информације, погледајте рјечник (види наслов 8).
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CPA је европски двојник CPC иако су компоненте CPA различитог структурног редослиједа. CPC структурира 
производе на основу физичких својстава и стварне природе производа, као и на основу принципа индустријског 
поријекла; CPА има исте критерије, али даје приоритет индустријском поријеклу.

Разреди CPA се заснивају на неколико других класификација: CPC, HS/CN, док ISIC/NACE одређује границе 
CPA поткатегорија. Основни принцип за разврставање производа у CPA је критериј индустријског поријекла. 
Сваки производ - без обзира радило се о преносивој или непреносивој роби или услузи - је додијељен једној и 
само једној NACE дјелатности на најдетаљинијем нивоу, то јесте NACE разреду за који је карактеристично да 
производи производ. Дакле, разврставање производа према индустријском поријеклу даје класификацији 
производа другачију структуру од CPC структуре: наиме структуру која је паралелна NACE Rev. 2 структури.
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За дефиницију разреда производа по индустријском поријеклу, CPA и NACE стоје у истој вези као и CPC и ISIC 
(иако доста јачој).  Како је NACE детаљнији од ISIC, тако је CPA (уз неке изнимке) детаљнији од CPC. 

За потребе усклађивања јасна предност је коришћење елемената HS као подлоге за CPA и за све остале 
класификације производа које су везане за CPA. Дакле, најмање подлоге за CPA ( и CPC) су у већини случајева 
HS-ставке. Међутим, у неколико случајева CPA поткатегорије нису дефинисане на нивоу HS потпоглавља, него 
на детаљнијем нивоу CN. То је случај гдје је CPC подразред подјељен да би се слиједило индустријско 
поријекло у складу с NACE, и гдје ниво потпоглавља HS није било довољно детаљно да се то учини
(један од критерија за HS је индустријско поријекло , али се користе и други критерији). Постоји неколико 
случајева у којима чак ни ниво детаљности CN није примјерено, или гдје CN није детаљнији него HS. У таквим 
случајевима, дефинисање специфичне CPA поткатегорије у смислу HS или CN могло се само остварити 
стварањем "ex-case", што значи да та CPA поткатегорија обухваћа само дио  потпоглавља HS или CN. Један 
примјер таквог ex-случаја је "млијеко". Ни HS, нi CN  не разликују "сирово млијеко" (као производ 
пољопривреде) и "прерађено млијеко" (као производ мљекаре).

HS и CN су направљене као класификације за потребе царине. Стога, ниво детаља између опсега обухваћених 
производа може бити сасвим друкчија. Да су се елементи CPA  заснивали само на основним ставкама HS, они 
производи којима се никада или само повремено тргује у иностранству, као што су тешка или кварљива роба, 
не би могли бити приказани на одговарајућем нивоу детаљности. У цјелини, за дефинисање CPA поткатегорија 
ријетко је кориштен ниво CN умјесто HS.
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У претходном поглављу описана су општа начела и поступци кориштени за развој CPA. Осим тога, потребно је 
објаснити неколико специфичних карактеристика, тако да се структура CPA може исправно разумјети. Те 
специфичности се односе на одређене врсте производа за које је потребно детаљније објашњење да би њихова 
класификација и концепти у позадини били разумљиви. Те карактеристике ће бити описане у овом поглављу. 
Неке од тих специфичних карактеристика укључују одступања од CPC.
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Ревидирани ISIC и NACE разликују засебне активности за прикупљање, обраду и одлагање отпада и остатака (у 
NACE Rev. 2 гране 38.1 и 38.2) и за  рециклажу (у NACE Rev. 2 грана 38.3). Током процеса ревизије NACE и 
CPA одлучено је да се у CPA 2008 сав отпад и остаци намијењени на даљу обраду разврстава у грану 38.1 
(Отпад, услуге cкупљања отпада) без обзира да ли потичу из домаћинства или предузећа (посљедњи су били 
разврстани у разреде прерађивачке индустрије у CPA 2002). Отпад и остаци  који произилазе из обраде или 
одлагања су укључени у грану 38.2 (Услуге обраде и збрињавања отпадом).

Дјелатности рециклаже материјала прерађују отпад и остатке у секундарне сировине.
Стога, инпути у дјелатности рециклаже састоје се од отпада и остатака, док је оутпут из ове дјелатности 
секундарна сировина, тј. бивши отпад и остаци спремљени за даљи поступак (процес трансформације), без да су 
постали нови финални производи (38.3 грана - " Услуге рециклаже отпадним материјалом; секундарне 
сировине ").
	
HS разликује неколико ставки за отпад и остатке и већина њих су разврстане у област 39 у CPC. Међутим, 
област 39 у CPC  нема везу према ISIC Rev.4. У контексту CPA, било је проблема како успоставити везе између 
ставки за отпад и остатке у HS и производа рециклаже материјала. HS не даје смјернице о томе хоће ли или не 
ставке отпада и остатака одговарати за даљу обраду. Многе од тих ставки прије се могу сматрати као инпути у 
дјелатност рециклаже него као оутпути. Према томе, ниједна HS ставка није класификована као производи 
рециклаже (секундарне сировине). Надаље, ове секундарне сировине не могу се више сматрати отпадом или 
остацима, јер су они  претворени из отпада у сврсисходне производе.

Ту је сличан проблем с "рабљеним" робама, јер су многе од њих такође обухваћене у области 39 CPC (second-
hand одјећа). Претходно усвојено правило је очувано, тј. разврставање рабљене робе под истом ставком као и 
нове робе.
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Осим ако није другачије наведено, примјењује се опште начело да се производња специјализованих "дијелова и 
прибора" разврстава под ставку CPA 2008 која првенствено садржи производе (машине, апарати, итд.) којима 
дијелови и прибор припадају. Производња дијелова и прибора произлази из многих економских дјелатности, 
али таква производња је посебно важна када су у питању машине и слична опрема, транспортна опрема и 
електрични и електронски апарати. HS наслови за готово све од ових специфичних производа укључују ставке 
за дијелове и прибор. 

У већини случајева, HS даје уску дефиницију ставке за одређени дио тако да нема никаквих проблема у 
правилном додјељивању тих поднаслова у један од четвероцифрених производних разреда. С друге стране, 
постоје случајеви у којима се HS поднаслови састоје од дијелова који су различитог индустријског поријекла 
према NACE Rev. 2. У изнимним случајевима, детаљнији елементи CN указују на рјешење за овај проблем. У 
другим ситуацијама, веза између CPA и HS/CN је морала бити слабија.
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Грађевине су сада дио CPA 2008, и услуге развоја грађевинских пројеката су укључене у подручје F 
(Грађевинарство и грађевински радови), области 41. и 42. У првој фази, није било одлучено јесу ли грађевине 
оутпут развоја грађевинских пројеката или оутпут градитеља. Дакле, у области 41, производи су били повезани 
са NACE Rev. 2 на нивоу области једноставно како би се задржале двије отворене опције. Овај проблем се не 
појављује у области 42, гдје су и пројектанти и градитељи заједно у истим разредима. 

У другој фази је одлучено, грађевине се сматрају оутпутом пројектаната, а грађевински радови се сматрају 
оутпутом градитеља.
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У складу с NACE Rev. 2, поправак, одржавање и услуге уградње су разврстане у област 33 за машине и опрему, 
у област 43 за елементе који чине саставни дио зграда или других грађевинских објеката, у грану 45.2 за 
моторна возила те у област 95 за рачунаре, за личну и употребу у домаћинству.
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Оутпут извођача радова (уговаратељ) који врше услуге на роби коју они не посједују је разврстан као  "услуге 
обављене уз накнаду или на основи уговора". Производња уз накнаду или на основи уговора је уобичајена за 
неке дјелатности у NACE (нпр. дорада текстила). За њих су формиране неке одређене ставке у CPA, као што је 
случај за грану 13.3, област 18 (дио), грану 24.5 (дио), или гране 25.5, 25.6 (већина ових услуга су покривене са 
CPC области 89). Међутим, најчешће, специфичне  категорије и поткатегорије, које се обично кодирају са 
zx.yy.9 односно zx.yy.99, долазе под насловом "подуговаратељски послови као дио производње у ...". Те 
поткатегорије укључују дјеломичне или цијеле операције у процесу производње наведених производа које су 
обављене од стране извођача радова (уговаратељ) на материјалу у власништву наручитеља. Извођач радова се 
плаћа за посао који обавља, и пружене услуге могу укључити и снабдјевање малом количином додатних 
материјала потребних за овај посао. Ове услуге су покривене CPC области 88, осим за грану 13.3, гдје су оне 
обухваћене с области 89. Подуговаратељски послови не укључују робу из исте категорије ако се роба 
производи од стране уговаратеља који посједује главни инпутни материјал.
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CPA 2008 укључује оргинална дјела аутора и умјетника, оригинале софтвера и аудиовизуалне производе, 
оригинале као резултат прикупљених чињеница, истраживање и развој, пројектирање, дизајнирање, заштитне 
знакове и концесије и, уопште, оригиналне производе заштићеног интелектуалног власништва. Локација 
оригинала у CPA је одмах до услуга које су оутпути  економске дјелатности на коју се односе. Оригинали могу 
бити изравно доступни потрошачима или тврткама (нпр. оригинали „plastic arts“), али они су чешће објављени 
путем изведених производа, као што су " производни садржај " у информацијском сектору.
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Услуге лиценцирања за право на коришћење интелектуалног власништва и природних ресурса (ауторска права,
патенти, лиценце, заштитни знакови, концесије, права у вези с минералним истраживањем и евалуацијом) 
укључене су у CPA 2008. Оне су разврстане у грани 77.4, осим ауторским правом заштићена дјела (књиге, 
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филмови, музика, софтвер, рачунарске игре) која су укључена у области 58 и 59. Услуге управљања за права на 
индустријско власништво и ауторска права и њихови приходи разврстани су у 74.90.20, осим оних за права која 
се односе на умјетничка, књижевна и музичка дјела (58.11.60, 58.12.30, 58.14.40, 90.02.19) или кинематографске 
и аудиовизуалне радове (59.13.12).
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Предуслов за примјену усклађене CPA је усклађено тумачење појединих ставки унутар ње. Објашњења су од 
знатне помоћи како би се постигло јединствено тумачење.

Објашњења се састоје од два дијела: Садржај CPA ставке је описан у дијелу сроченом као "ово 
подручје/област/грана/разред/категорија/поткатегорија укључује". Затим, како би се повукла граница с осталим 
CPA ставкама, и да служи као смјерница, реда ставке "ово подручје 
/област/грана/разред/категорија/поткатегорија искључује" набраја  производе/услуге које би корисник 
класификације могао очекивати да буду укључене у ту CPA ставку, али су разврстане другдје у CPA. Референса 
указује разред којем они  припадају. (За више детаља о објашњењима, види наслов 4.2.1).

Чак и са доступним објашњењима, бројне су ситуације гдје ће вјеројатно бити нејасно којој од двије или више 
CPA поткатегорија одређени производ треба бити додијељен. NACE и HS могу осигурати рјешење, али су 
понекад потребна и посебна  правила тумачења.

Полазна тачка за разврставање производа је дефинисати битне елементе производа који се разврстава. 
Производи, као и дјелатности, могу се такође састојати од неколико дијелова. Као и помоћне дјелатности, тако 
и дијелови добара и услуга могу подржати главну функцију добра или главну сврху услуге. Примјери су 
паковање материјала за робу спремљену за малопродају, при чему је нова роба упакирана или је додан 
кориснички приручник - ово је намијењено за потпору коришћења "главног" производа; мали дијелови који се 
користе за производњу услуге у категорији 45.20.1 (Услуге одржавања и поправака моторних возила и 
моторних возила лаке категорије); савјетодавно мишљење да подржи услуге поткатегорије 47.00.74 (Услуге 
трговине на мало фармацеутским производима). Све ове производе (паковање материјала, додавање 
приручника) не би требало гледати као засебне услуге, него као дио "главног" производа.

У складу с концептом националних рачуна, CPA 2008 гледа на оутпут робе производног процеса различито, 
зависно о томе је ли инпутни материјал у власништву јединице или не. У другом случају, оутпут јединице је 
услуга извршена на и укључена у инпутни материјал, и то је оно за што се извођач радова плаћа. 
Дакле, генерално, CPA 2008 прави разлику између роба произведених за властити рачун и услуга извршених на 
робама уз накнаду или на основи уговора (види наслов 3.2). У CPC се ти оутпути називају "производне услуге".

Ако је јасно који производ мора бити разврстан, одговарајућа CPA-шифра може бити пронађена. Прво, треба 
узети у обзир општа начела CPA. NACE-разред у којем су добра или услуге произведени одређује прве четири 
цифре CPA-разреда. Може бити корисно употребљавати NACE објашњења уз CPA објашњења за додатне 
информације. Објашњења CPA и NACE нису иста. CPA описује производе и услуге, док NACE описује 
дјелатности. Но, осим ове основне разлике, објашњења за NACE понекад дају неке додатне специфичне 
(базиране на дјелатностима) информације или описују дјелатности у различитим условима. Наравно, помоћ 
NACE не иде даље од четврте цифре и не даје увијек рјешење. У тим случајевима друге врсте помоћи су 
доступне, као што су специфична правила за преносиву робу из HS.

HS наслови (четвероцифрене HS шифре) и поднаслови  (шестероцифрене HS шифре) су 
саставни елементи CPA, због тога што они такође примјењују индустријско поријекло као један од главних 
критерија. Стога, за производе обухваћене с HS, правила тумачења ове класификације се могу примјенити када 
NACE не пружа довољно информација или када се ради о петеро или шестероцифреном нивоу.

Основна правила HS су сљедећа5:

"Свако поглавље и потпоглавље такође садржи и производе који су непотпуни или 
недовршени, под условом да - као што је представљено - непотпун или недовршен производ има битнан скуп 

                                                          
5 Комплетна правила се могу наћи у Свјетској царинској организацији, Хармонизовани опис робе и систем шифрирања, 
четврто издање 2007.
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особина потпуног или готовог производа. Непотпуни производи су, на примјер, машине или уређаји који још 
нису опремљени са електричним мотором; они обично укључују или моторна возила, која још увијек нису 
опремљена с воланима, гумама или акумулатором или која нису опремљена са мотором или са унутрашњом 
опремом или бицикл без сједала и гума. Одредбе овог правила се такође примјењују и на празнине (полу-
производи који већ имају облик готових производа). 

Сваки разред са референсом у поглављу (материјал или твар) такође укључује смјесе или комбинације тог 
материјала или твари с другим материјалима или тварима.

Смјесе, мјешане робе које се састоје од различитих материјала или су састављене од различитих састојака, и 
добра стављена у сетове за малопродају, разврстане су према материјалу или састојаку који одређује њихов 
битни скуп особина, уколико је овај критериј примјенљив. 

Када се производи могу разврстати под два или више поглавља, класификовање  треба урадити дајући 
предност поглављу које  пружа  специфичнији опис производа." 

Одлуке донесене за HS су од знатне помоћи у тумачењу CPA 2008, али треба узети у обзир чињеницу да се HS 
правила односе на HS-позиције.

Производ који садржи комбинацију неколико елемената добара или услуга треба бити разврстан по CPA уз 
примјену "top-down" методе. То значи да прво састављене производе који су у истом највишем нивоу (ниво 
подручја) треба комбиновати да се одреди главно подручје; исти поступак се примјењује и за области, гране, 
разреде и категорије како би се завршило с правом поткатегоријом. Значај производа се мјери по вриједности 
робе. Ово се може неслагати са цијеном која се плаћа за пакет добара и услуга, често са циљем да би се стекао
дојам да је један производ купљен, а да је други производ бесплатан (на примјер, мобилни телефони и 
телефонске картице).

HS-правило које одлучује да, у крајњој нужди, робе требају бити разврстане под поглављем које долази задње у 
бројчаном поретку и међу оним које заслужују једнак еквивалент, није прикладно с економске тачке гледишта, 
али је потребно због правних разлога с обзиром да се HS користи за царинске сврхе. У оваквом случају CPA 
захтијева да се роба разврстава према сличности. Супротно HS-у, ти аспекти сличности такође могу бити 
базирани на процесу производње као што је описано у NACE Rev. 2. 

У принципу, HS може помоћи да се тумачи садржај дате CPA ставке. Међутим, како су HS ставке често 
прилично хетерогене и додјељују се CPA ставкама према њиховом главном садржају, има случајева гдје се везе 
између HS и CPA 2008  не поклапају прецизно у сваком случају. У таквим ситуацијама, опис (наслов) CPA 2008 
има приоритет у односу на HS дефиницију.

Како потпоглавља 5.252 у HS, тако и поткатегорије 3.142 у CPA не задовољавају захтјеве описа за свако 
поједино добро или услугу. У таквим случајевима важно је разјаснити грану (CPA-разред) у којој се добро 
производи или услуга пружа, и гдје се производ или услуга у том смислу разврставају у CPA. Паралелни 
производи од којих је исправна CPA поткатегорија позната, или тражи виши општи појам може дати идеју о 
томе како одређено добро или услуга треба бити разврстана. На примјер, мајонеза је "умак" унутар значења 
CPA (10.84.12) и закуп snowboarda долази под "Услуге изнајмљивање и давања у закуп (leasing) опреме за 
рекреацију и спорт" (77.21.10). Ако нема друге могућности, добра или услуге морају бити разврстане под 
одговарајућом поткатегоријом за добра или услуге за које су они најближи. Да бисте пронашли одговарајуће
поткатегорије, понекад је потребно ићи путем HS или тражити од врха према доље са CPA гране или разреда 
(нпр. унутар гране 16.2 за производе од дрвета). 

Ако производ директно или индиректно није споменут у наслову или објашњењу за било коју одређену ставку, 
он мора бити разврстан у једну од преосталих ставки, и то "остало" или "д.н." ("другдје ненаведено"). Те ставке 
могу се препознати по "9" као посљедњем броју. Поткатегорије 25.99.29 (Остали производи од основних 
метала, д.н.) и 82.99.19 (Остале разноврсне пословне помоћне услуге, д.н.) су примјери за ово. 

Треба напоменути да, ако су CPA ставке искориштене за друге сврхе осим оних статистичких,  на примјер као 
извор за припрему правних докумената или за такве сврхе као што су набава или правне одлуке, то је до оних 
који су припремили правни документ или донијели одлуку у чијој референси су CPA ставке, а не до 
развијатеља класификације, који су одговорни за објашњења о коришћењу ставки у правном документу или 
одлуци.
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Да би се постигло једно, заједничко тумачење, објашњења су од велике помоћи. 
Као што је CPA 2008 заснована на CPC Ver.2, објашњења CPA 2008 су заснована на CPC Ver.2 Uopšte, 
објашњења CPC Ver.2 су преузета као објашњења за CPA 2008. Ако је CPC подразред подјељен у двије или 
више CPA поткатегорије у CPA 2008, објашњења такође морају бити подјељена. У неким случајевима, 
објашњења CPC Ver.2 су модификована или проширена како би детаљније описала садржај CPA поткатегорија.

За преносиве производе (тј. робу), објашњења HS-a се могу користити за тумачење CPA 2008. Ове биљешке су 
добро састављене и њихова употреба помаже да се постигне јединствено разумјевање CPA ставки када се 
узимају у обзир границе описане у наслову 4.1. 
CPA 2008 представља детаљна објашњења везана за производе, осим за преносиве производе, тј. услуге. Ова 
објашњења пружају описе производа који су укључени у сваку поткатегорију и који су искључени, за 
референтне сврхе. У неким случајевима, такође постоје објашњења за ставке на вишим нивоима агрегације CPA 
2008 структуре. Кад год је производ искључен, такво искључење је пропраћено тачном унакрсном референсом 
за означавање шифре поткатегорије гдје је производ о коме је ријеч заправо разврстан.

Док наслови описа имају за циљ дефинисати границе CPA 2008 ставки, објашњења додатно појашњавају 
границу и садржај ставки. Међутим, објашњења нису стварно намијењена да представе исцрпан попис свих 
производа под сваком ставком; треба их, једноставно, сматрати као списак примјера који илуструју садржај. 
Исто се примјењује за објашњења у HS-у или Комбинованој номенклатури на Европском нивоу.

Листа производа кориштена за истраживање Заједнице о индустријској производњи (PRODCOM листа) користи 
структуру CPA 2008 за структуисање ставки у подручју истраживања. Према томе, детаљи дати у PRODCOM 
листи, који се једном годишње мјењају, дају корисне информације за тумачење CPA 2008. 
  
Надаље, PRODCOM листа искључиво одређује "индустријске услуге" у подручју рударства и прерађивачке 
индустрије. Међутим за обраду уговора PRODCOM истраживање има своја правила, а која нису у складу с 
тумачењем датом у наслову 3.2 (Услуге обављене уз накнаду или на основи уговора), с обзиром да се 
PRODCOM више бави производима него дјелатностима. 

Годишње верзије PRODCOM листе су доступне на RAMON-u, Еуростатовом метадата серверу 
(http://ec.europa.eu/eurostat/ramon ).
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Коресподентне табеле су важно средство за упоређивање статистичких података који су прикупљени и 
приказани користећи различите класификације. Они постају нужни када се класификација мјења током 
времена, или када класификације не могу бити уско повезане због разлике у подлози оквира. Табеле 
кореспонденције између различитих верзија исте класификације користе се за детаљно описивање промјена 
које се догађају у процесу ревизије. 

Будући да се CPA користи за прикупљање и презентовање статистичких података у многим подручјима, дошло 
је до потребе за коресподентним табелама између тренутне CPA и њезине претходне верзије.

Како су NACE Rev. 2 и CPA 2008 рађене у исто вријеме, успостављена је јака веза између те двије 
класификације. Дефинисањем робе у CPA у погледу CN кад год је то могуће, успостављене су детаљне 
коресподентне табеле између CN, CPC, ISIC и NACE. 

Коресподентне табеле показују везе између наведених класификација на најнижем нивоу сваке класификације. 
Чак ако они и не пружају текстуално објашњење веза, могу се користити као средство за тумачење CPA 2008. 
Ако је класификација у CN, CPC Ver.2 или CPA 2002 позната, одговарајућа CPA 2008 ставка може бити лако 
пронађена, с условом наведеним у насловима 5.1.1 и 5.2.1. 
Ове коресподентне табеле, као и многе друге коресподентне табеле, такође су доступне на Еуростатовом 
метадата серверу  RAMON, (http://ec.europa.eu/eurostat/ramon ).    
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Једно практично средство које може помоћи да се постигне јединствено тумачење CPA 2008 у подручју 
трговине је документ "Трговина описана по производима којима се тргује". Овај документ све преносиве 
производе (тј. робе) у CPA 2008 распоређује у поткатегорије у трговини (области 45-47 класификације). 

Само они производи који су продати у одређеној врсти трговине се узимају у обзир. За малопродају у значењу 
области 47 CPA 2008, на примјер, продане робе се ограничавају на робу која се обично назива роба широке 
потрошње или малопродајна роба. Стога, роби која иначе није инпут у трговини на мало, попут житарица, руда, 
индустријских машина и сл, нису додјељене шифре области 47. 

Како су ставке преносивих производа (тј. роба) више или мање хетерогене, може се десити да поткатегорије за 
робу нису довољно детаљно подјељене како би им се могле додијелити поткатегорије у трговини. Стога, када се 
разврставају услуге трговине, у одређеним случајевима може бити потребна произвољна одлука. 
  
Документ "Трговина описана по производима којима се тргује" је доступан на RAMON-у, 
Еуростатовом метадата серверу ( http://ec.europa.eu/eurostat/ramon ).  
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Одбор Европског Статистичког Система (ESSC) може издати одлуке о додјели производа специфичним CPA 
поткатегоријама. Међутим, у већини случајева те одлуке се доносе на састанаку NACE/CPA радне групе. Такве 
одлуке су обично познате као "правила". 

Ова правила се заснивају на одређеним питањима класификације која су се појавила на националном нивоу, тј. 
питања која се постављају у државним статистичким институцијама и представљена су NACE / CPA радној 
групи на одлучивање.

Еуростат редовно ажурира списак рјешења и чини их доступним на RAMON-у 
(http://ec.europa.eu/eurostat/ramon ).        
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CPA је Европски двојник CPC (Централна  класификација производа), и њезини циљеви су у складу с онима из 
CPC. Примарна сврха ове двије класификације је класифицирати робу и услуге које су резултат економске 
дјелатности: CPC за било које управљање, а CPA за европско управљање. Осим тога, CPC има за циљ да пружи 
оквир за међународну упоредбу и унапеђење усклађивања различитих врста статистике које се баве добрима и 
услугама, као и јачање улоге националних рачуна као инструмента за координацију економске статистике. CPA 
и CPC су конзистентне на најдетаљнијем нивоу: основне ставке CPA су и даље оне из CPC или њених подјела. 
Међународно усклађивање између држава чланица Европске уније и свјетског нивоа је на тај начин осигурано. 

Да би боље разумјели однос између CPA и CPC, слиједи кратко представљање употребе, опсега и структуре 
CPC.                
CPC служи као референтна класификација за све производне класификације унутар међународног система 
економских класификација која је постављена од стране Уједињених Народа. Дакле, један од основних циљева 
је да послужи као међународни стандард за састављање и табелирање свих врста детаљних података о 
производу, укључујући и индустријску производњу, националне рачуне, услужну индустрију, домаћу и спољну
трговину, међународну трговину услугама, платне билансе и статистику потрошње и цијена.  

CPC је потпуна класификација производа која покрива све робе и услуге које могу бити 
предмет домаћих или међународних трансакција, или да се могу унијети у залихе и углавном прати дефиницију 
производа унутар SNA. Робе и услуге су схваћене као резултат производње. 

Опсег CPC покрива (a) физичка добра (што укључује и преносива и непреносива физичка добра), (b) 
нематеријална добра и (c) услуге. Концепт нематеријалних добара примјењује се за бројне информације о 
производима и другим оригиналима, који представљају оутпуте из привредне производње, али не би могли 
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бити другачије укључени у CPC. Концептуални преглед производа обухваћених у CPC Ver.2 такође доводи до 
увођења ширег концепта добара и услуга. Као резултат тога, грађевине, иако су непреносива произведена 
добра, укључене су у редовну структуру CPC.

CPC такође обухваћа производе који не морају имати вриједност, као што је отпад. Иако се често третирају као 
да су без вриједности, они су још увијек (ненамјерно) оутпути производног процеса, али и даље могу бити 
мјерени као инпути за одређене процесе. CPC, као и SNA, искључује пружање услуга домаћинстава за властиту 
крајњу потрошњу у истом домаћинству. 

CPC се састоји од девет подручја. Свако подручје је подјељено на не више од девет потподручја, која се даље 
дијеле на не више од девет грана, и тако даље. Подручја 0 - 4 су за добра која одговарају категоријама у HS, гдје 
се критериј физичке имовине преносивих добара првенствено користи за разврставање добара. Преостала 
подручја су за грађевинарство (подручје 5) и услуге (подручја 6-9). Подручје услуга CPC-а приближно одговара 
сажетим подручјима ISIC.

Сваки подразред у подручјима 0 - 4 CPC-а је дефинисан као еквивалент једног поглавља или потпоглавља или 
спајања неколико поглавља или потпоглавља у HS. У случајевима гдје дефиниција CPC подразреда не користи 
цијело потпоглавље HS, пружена су сажета објашњења. 

У структури CPC, природа производа и индустрије о поријеклу су узети у обзир, иако CPC структура не прати 
строги принцип индустријског поријекла у свим случајевима. На примјер, непрерађене коже, сматрају се као 
сирови животињски материјали, а разврставају се у подручје 0 (пољопривредни, шумарски и рибљи производи), 
док је месо разврстано у подручје 2 у прехрамбене производе, чак и поред тога што оба производа долазе из 
клаонице. Метални производи од лијеваног жељеза и остали производи од лијеваног метала су још један 
примјер: разврстани су у HS као дијелови машина или других добара. Стога, CPC не пружа везу са ISIC граном 
243 (Лијевање метала) за све производе који могу бити оутпут те индустрије.
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Иако је CPA Европски двојник за CPC, разликује се од новијег не само по томе што је обично детаљнији (3,142 
поткатегорије за претходни, 2,728 подразреда за новији), него и у погледу његове структуре. 
Виши нивои агрегације за CPC и CPA су сасвим друкчији. CPA користи критериј економског поријекла према 
структури NACE, док CPC има одређену структуру која се првенствено дијели на добра и услуге. 

Надоградња CPC хијерархијских мјеста сврстава преносива добра у подручја од 0 до 4, непреносива добра у 
подручје 5 и услуге у подручја од 6 до 9. У том оквиру, уградња, поправак, одржавање и производња уз накнаду 
или на основу уговора разврстане су у подручју 8. Обрада "нематеријалних добара" у CPC је сложенија, јер су 
ови производи они којима је битан дио информације уграђен у производ. Ова информација може бити уграђена 
у физички објект, као што је софтвер на рачунарској траци или концепт индустријског дизајна у штампаним 
облицима, или могу бити на располагању и дистрибуирати без физичких носача (нпр. softver или online музика). 
У првом случају (информације уграђене у физички објект), производи се третирају као добра - подручје 0-4, у 
другом случају - без физичког носача - они су груписани унутар услуга у подручјима 8-9.

Као резултат многих дјелатности које производе и добра и услуге, као што су прерађивачке дјелатности, или 
производе обје врсте "нематеријалних добара" доводе до производа са различитим распоредима у CPC и CPA: 
CPA поткатегорије морају бити преуређене у складу са својим привредним поријеклом како би одговарале 
структури NACE. Из тог разлога нека добра су разврстана  у услуге, ван подручја A до F: Принтани материјал 
за објаву (област 58), медији са снимљеним подацима једне врсте који се користе за уређаје за аутоматску 
обраду података (област 58), магнетне траке са звучним и визуалним снимком, кинематографски филмови, 
изложени и развијени; биљешке (област 59), планови и цртежи за архитектонске, инжињерске и друге сврхе 
(област 71), фотографске плоче и филмови, осим кинематографских, изложене (област 74), умјетничка дјела 
(област 90), музејске збирке и антиквитети (област 91) и услуге фризерских салона и остали третмани за 
уљепшавање (област 96). 

Надаље, у пољопривреди (област 01), CPC Ver.2 има одвојене подразреде за сјемење у грани 01.1, док CPA 2008 
не прави ову разлику. Неке разлике у CPC Ver.2 се сматрају исувише детаљне за Европу, док CPA 2008 
групише таква поглавља у гране 01.1, 01.2 и 01.4. Ситуација је слична и у другим разредима и поткатегоријама 
(види Анекс 1).
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У неким дијеловима су направљене промјене на структури ISIC Rev.4 и NACE Rev.2 без паралелне 
модификације са CPC Ver.2 Одступања CPA 2008 од CPC Ver.2 су морала бити направљена ради одржавања 
поравнања CPA са NACE (за детаље види Анекс 1). 

Коначно, неке поткатегорије CPA 2008 немају јасан препис у CPC Ver.2 (види Анекс 1)
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CPC разврстава производе на основу физичких својстава и праве природе производа, као и на принципу 
индустријског поријекла. CPA има исте критерије, али даје предност индустријском поријеклу, док су за CPC 
разлика између добара и услуга те корак производње (сировине према прерађеним производима)  много 
важнији. 
Индустријско поријекло добара и услуга у CPA стоји у истом односу (иако јачем), као и везе добара и услуга 
CPC у односу на ISIC. С обзиром да је NACE детаљнији од ISIC, било је потребно разврстати CPC елементе 
ISIC разреда у један или више NACE разреда, који су специфичне подобласти тог ISIC разреда. Само у 
неколико случајева CPA ne prihvaća industrijsko porijeklo dato po CPC, па је разврставање тих производа 
различито од CPC. Надаље, за разлику од CPC, CPA разврстава све производе у складу са индустријским 
поријеклом. У CPC постоје производи који немају референсу за дјелатности или имају референсу само на 
вишем агрегираном нивоу, као што је ниво разреда. Примјер првог случаја је CPC област 39 (отпади или 
остаци). Примјер другог случаја је CPC област 88 (прерађивачке услуге физичких инпута у власништву других). 
Према томе, за већину истакнутих подразреда, индустријско поријекло је дато само на нивоу ISIC области.

Елементи CPA су из CPC и обично су у односу 1:1 или n:1. Стога, сви CPC подразреди су ушли у CPA било на 
истом нивоу детаља или се даље разрађују. Разлози за подјелу CPC подразреда су двоструки. Први разлог је 
направити повезаност са NACE. Ако је ISIC разред подјељен на два или више NACE разреда то је због тога што 
је понекад потребно подјелити одговарајући CPC подразред како би се правилно разврстао према 
индустријском поријеклу. Други разлог је тај што је за европске сврхе пожељан већи ниво детаља  u CPA. 
Међутим, у неким случајевима, CPC подразреди нису преузети у CPA на истом нивоу детаља, него на вишем 
агрегираном нивоу. Овдје се мислило да је ниво детаља у CPC била превисока како би била релевантна у 
Европи. Примјерице, разлика између мотела и услуга хотелског смјештаја није важна за европске потребе. 
Постоје и други примјери код риба и других рибарских производа, конзервисаног меса и месних производа. У 
другим случајевима, диференцирани производи у CPC нису раздвојени у CPA због потешкоћа у прикупљању 
података о њима.
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HS, и њена проширена верзија CN која се користе у земљама чланицама Европске Уније, су класификације 
производа које царинске власти користе за вањску трговину.  Као што је горе наведено, однос између CPA и 
HS/CN се одређује помоћу елемената HS/CN као подлога за преносива добра у CPA. Успоредбом са SNA, 
концепти и опсег HS/CN добарима сматрају физичке објекте за којима постоји потражња, над којима се може 
успоставити право власништва и власништво које може бити пренесено с једне институционалне јединице у 
другу путем тржишних трансакција. Заједнички опсег CPA и HS/CN обухваћа произведена добра у њиховом 
физичком стању, а услуге су искључене из HS јер се њима не може трговати одвојено од њихове производње. 

Опсег HS такође покрива енергију, рабљене машине и опрему, као што су возила, а за разлику од CPA не одваја 
рабљену роба од нове робе. Како су HS/CN  направљене за потребе царине, производи којима се никада или 
само повремено тргује у иностранству, као што су тешка или кварљива роба попут сировог млијека или 
кварљивих јела, нису посебно приказани у поглављима. 

Структура CPA се разликује од HS/CN и организована је у 21 подручје; то чине производи примарних 
произвођача (као што су живе животиње, рибе, поврће, житарице, итд.) те њихови производи; сировине (као 
што су пластика, гума, метали итд.) те њихови производи; рафинисани производи, нпр. машине и механички 
уређаји, возила, оптички инструменти и слично; оружје и стрељива; умјетничка дјела и антиквитети.

Разлика између производа у HS/CN заснива се на материјалу од којег је производ направљен, функцији коју 
производ испуњава и степену обраде производа. Непотпуна или недовршена добра су разврстана у HS/CN као 
потпуни или готови производи ако имају битне карактеристике потпуних или готових производа. Несастављена 
или растављена добра се разврставају на исти начин као и састављена. На примјер, ручни сатови и сатови су 
одвојени у различита потпоглавља HS/CN-а, прво по оклопу (да ли је метални оклоп од племенитих метала или 
није), даље су одвојени према покретима и осталим дијеловима, затим потпуни и састављени су одвојени од 
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растављених или дјеломично састављених, укључујући и непотпуне али састављене часовнике, ручне 
часовнике или њихов погон. У CPC све ово припада истом разреду док је  у подразредима разлика мање строга. 

Индустријско поријекло, као критериј се не користи у HS/CN, па неке разлике у CPA нису могуће у HS/CN, 
нпр. рибе према томе да ли се узгајају у океанима, обалним или унутрашњим водама или у рибогојилиштима.

Унаточ различитом критерију разврставања, у неким подручјима структуре CPA и HS/CN приближавају се 
једна другој на нижем нивоу разврставања. Међутим, успоредбе између ових класификација су једино могуће 
коришћењем конверзационих табела због неких разлика у принципу третирања одређених производа.
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HS покрива све производе који могу бити предмет међународне трансакције и који имају физичко својство. 
Дакле, непреносива добра и саме услуге нису покривене HS-ом. Међутим, резултатити неких услужних 
дјелатности су физичка добра, којима се може трговати с иностранством и којим ће бити покривен HS. То је 
обично случај са "нематеријалним добрима" када је информација уграђена у физички објект. Примјер су 
кинематографски филмови као производи филмске индустрије, рачунарски CD-ови и DVD-ови као производи 
софтверске индустрије или архитектонски планови као производи архитектонске струке. За њих, и за 
успоредиве производе, у HS-у постоје посебне ставке. Међутим, када не постоји физички носач (нпр. softver 
или online музика ), производи немају HS референсу. 

Будући да CPC за преносива добра има исти обухват као HS, CPC такође укључује ставке за физичке производе 
такве врсте услужних дјелатности. Осим тога, CPC такође има ставке за услуге као такве (нпр. услуге филмске 
производње, услуге пружања softvera, архитектонске услуге). Све те ставке су преузете у CPA, тако да се обје 
услуге као такве и њихови физички производи и налазе у CPA. Дакле, у примјени CPA треба пазити на могуће 
двоструко пребројавање услуга и физичких добара који их подржавају.

Други примјери некореспонденције између CPA и HS/CN укључују многе пољопривредне производе као што су 
сирово млијеко од оваца и коза, дева и камила, животињских ембрија за размножавање, слатководних риба и 
морских алги и осталих алги (не узгојене), који су ријетко, ако су уопште икада, предмет спољнотрговачке 
размјене. У складу са тиме, у подручју C (прерађени производи), постоје неки кварљиви или домаћи производи 
који немају везу с HS/CN, као што је резано и пакирано поврће и воће, припремљена јела, монтажне грађевине 
од пластике. 

Други примјери некореспонденције укључују различите врсте оригинала (као што су радио програм и звучни 
снимак оригинала, сл.) у подручју J (Информацијске и комуникацијске услуге), као и истраживачки и развојни 
оригинали у подручју M (Професионалне, научне и техничке услуге), јер ово нису типичне комерцијалне робе.
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ЕУ је усвојила критериј економског поријекла за развој CPA, с NACE-ом као референтним оквиром. Сваки 
производ, било да је преносиво или непреносиво добро или услуга, додијељен је само једној NACE дјелатности. 
Дакле, до четвероцифреног нивоа (разреди) структура CPA одговара NACE. Веза између CPA и NACE је 
очигледна у CPA шифри: на свим нивоима CPA 2008, шифрирање прве четири цифре је идентично ономе које 
се користи у NACE Rev. 2. Међутим, постоје неке изнимке, јер детаљна повезаност између производа и 
дјелатности једино може бити успостављена до одређеног степена. Дакле, неки производи су само могли бити 
додијељни дјелатностима на вишем нивоу од нивоа разреда (види наслов 5.3.1). Такођер треба споменути да 
постоје случајеви гдје се класификација заснива на одређеним конвенцијама. Осим тога, у одређеним 
случајевима, веза дјелатност - производ је умјетна: ово се догађа када су исти производи резултати различитих 
дјелатности са различитим производним процесима. 

CPA је структурно повезана с NACE Rev. 2 кроз критериј индустријског поријекла и кроз NACE са ISIC Rev.4 
која је референтна са NACE Rev. 2. То је хијерархијска класификација са четири нивоа. Први и други ниво ISIC 
Rev. 4 је непромјењен преузет у NACE Rev. 2, али у многим случајевима трећи и четврти ниво ISIC Rev. 4 су у 
складу са Европским захтјевима подјељени у NACE Rev 2. Циљ даље подјеле у NACE Rev. 2 је добити 
класификацију која више одговара структури Европске економије. 

Системи кодирања кориштени  у ISIC и NACE су, гдје год је то могуће, идентични: како би их лакше 
разликовали, NACE има тачку између прве двије цифре (ниво области) и задње двије (гране и разреди). Будући 
да су неке гране и разреди у ISIC Rev. 4 рашчлањене у NACE гране и разреде, без увођења додатног 
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хијерархијског нивоа, неке ISIC шифре се разликују од одговарајућих NACE шифри. Према томе дјелатности на 
нивоу гране или разреда могу имати бројчану шифру у NACE Rev. 2 која се разликује од оне у ISIC Rev. 4.
Систем шифрирања NACE Rev. 2 је усвојен у CPA шифрирању. Међутим, у CPA шифрирању  има  и друга 
тачка између четврте и пете цифре. Дакле, систем шифрирања CPA се не може мјешати са системом 
шифрирања HS који такође има тачку између четврте и пете цифре, али не и између друге и треће цифре.  

Као што је већ споменуто, главни принцип разврставања производа у CPA је критериј индустријског поријекла. 
Према томе, сваки производ је разврстан према дјелатности која обично производи тај производ са 
дјелатностима утврђеним према NACE Rev. 2. 

У принципу, класификација дјелатности не овиси о томе да ли се дјелатности обављају за властити рачун или уз 
накнаду или на основи уговора. Иако дјелатности у NACE нису издвојене, одговарајући оутпут је различит 
зависно о томе да ли је инпутни материјал у власништву производне јединице или није. У другом случају, 
оутпут дјелатности је обављена услуга и уграђена у инпутни материјал, и то је оно за што је извођач радова 
плаћен. Дакле, уопште, CPA прави разлику између добара произведених за властити рачун и услуга обављених  
на  добрима уз накнаду или на основи уговора (види наслов 3.2). 
Ове поткатегорије не укључују добра из исте категорије, ако су произведена од стране 
уговаратеља који посједује главни инпутни материјал. У CPA 2008 и CPC Ver. 2, ти
оутпути се називају "подуговаратељски послови" и "производне услуге". Индустријске услуге су услуге које су 
по дефиницији карактеристични оутпути добара - производних дјелатности. Такође, те дјелатности обично 
користе ове услуге. Услуге које су обухваћене дјелатностима NACE Rev. 2 области 41 до 99 се из прагматичних 
разлога не сматрају индустријским услугама. 

У кругу таквих индустријских услуга, поправак и инсталацијске услуге су најважније. Међутим, нису све 
услуге поправке индустријске, како CPA слиједи NACE Rev. 2 koji такође класификује дјелатности поправке у 
дио услуге, нпр. 45.20 (Услуге одржавања и поправкa моторних возила), 95.2 (Услуге поправaкa предмета за 
личну употребу и домаћинство), 95.11 (Услуге поправaкa рачунара и периферне опреме). CPA укључује ставке 
за услуге поправки гдје год су такве услуге карактеристичне за производне дјелатности и гдје су услуге 
поправки могуће, зависно о производима који су произведени том производном дјелатности. Исти принцип се 
примјењује за инсталацијске услуге. Остале индустријске услуге су укључене у CPA гдје год је примјетно да су 
такве услуге дио карактеристичне дјелатности, али не покривају добра која су већ издвојена тамо, нпр. 38.22.11 
(Услуге обраде радиоактивног отпада), као и 23.13.91 (Услуге довршавања чаша за пиће и других производа од  
стакла за употребу код стола или у кухињи ).
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У NACE Rev. 2 у разреду 01.50 (Мјешовита пољопривредна производња) узгој усјева је у комбинацији с узгојем 
животиња на којем би требале бити разврстане све пољопривредне јединице које узгајају усјеве у комбинацији 
с узгојем стоке и гдје је омјер специјализације у једном или другом мањи од 66% стандардне бруто марже. За 
ову дјелатност, CPA нема категорију производа, јер су производи класифицирани у специјализованим 
пољопривредним поткатегоријама грана 01.1, 01.2 и 01.4. 

У NACE Rev. 2 дјелатност риболова (03.1) је одвојена од аквакултуре (03.2), а унутар тих грана два разреда се 
разликују "морски/слатководни". Како се производи поријеклом из тих дјелатности не могу разликовати у 
HS/CN према томе да ли је  риба уловљена у океанима, обалним или унутрашњим водама или узгојена у  
рибогојилиштима, CPC не прави разлику. CPA 2008 прави исту подјелу као NACE за живу рибу и свјежу или 
хлађену рибу; дијели узгој мекушаца и других водених бескичмењаци, морске траве и остале алге од дивљих, 
али не дијели живе украсне рибе и ракове, бисере и друге водене биљке и животиње.

У области 31 (Производња намјештаја) у NACE Rev. 2, производња сједишта је имала посебан разред у NACE 
Rev. 1.1. У NACE Rev. 2 ово више није случај; производња сједишта је проширена на неколико разреда 
намјештаја према критерију коришћења. Са друге стране, у CPA 2008, сједишта су разврстана на основу 
главног материјала који се користи за инпуте. 

У области 41 (Грађевине високоградње и грађевински радови на изградњи грађевина високоградње), развој 
пројеката изградње има одређени разред (41.10). Грађевине се сматрају оутпутом пројектаната, али они нису 
одвојени на нивоу разреда у CPA 2008. Међутим, строга веза између NACE разреда и CPA поткатегорија може 
бити успостављена у области 41. 

У области 47 (Трговина на мало, сeм трговине моторним возилима и мотоциклима) у NACE Rev. 2, трговина на 
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мало у неспецијализoвaним продавницама (47.1) и трговина на мало изван продавница и трговина на мало на 
штандовима и тржницама (47.8 и 47.9), нема специфичних производа у CPA 2008. Производи из тих 
дјелатности су исти као и производи из NACE Rev. 2 разреда 47.2 до 47.7, што укључује трговину на мало у 
специјализoвaним продавницама. Тако да постоји само један разред у области 47 CPA 2008, а све области су на 
нивоима категорије и поткатегорије.
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Структура SITC слиједи традиционални ред у којем су од главног значаја материјали који се користе, стадиј 
обраде и крајња употреба. Опсег SITC Rev.4, осим монетарног злата, златних новчића и текућег кованог новца, 
покрива сва добра разврстана у HS. Основна поглавља (осим за 911.0 и 931.0) дефинисана су у односима 
потпоглавља HS 2007. Стога су CPA и SITC  упоредиве само путем HS / CN подлога. 

SITC се препоручује само за аналитичке сврхе.
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"PRODCOM" је скраћеница за ЕУ систем производне статистике за рударство и прераду (тј. искључујући 
услуге осим "индустријске услуге"). Класификација производа (PRODCOM листа) на којој се статистика 
производње базира је састављана сваке године од стране PRODCOM одбора. 

Поглавља из PRODCOM листе изведена су (што се тиче њиховог садржаја и терминологије) из CN, али њихова 
шифра  је даља подјела CPA шифре. PRODCOM поглавља су шифрирана са осам бројчаних цифри гдје је првих 
шест идентично онима код CPA. 

Због тога је PRODCOM листа повезана и у складу са CPA. Веза са CPA наглашава везу с NACE, омогућавајући 
предузећима производњу производа да буду идентификовани, а веза с CN омогућава упоредбе између 
статистике производње и статистике спољне трговине (такође видјети наслов 4.2.2).
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Класификација индивидуалне потрошње према намјени (COICOP) се користи за описивање трошкова 
приватних домаћинстава у националним рачунима (SNA), истраживање буџета домаћинстава (HBS) и индекс 
потрошачких цијена (CPI). Како је COICOP једна од основних класификација SNA она слиједи концепте и 
дефиниције SNA. 

COICOP се користи за класификовање индивидуалних издатака за потрошњу и стварну индивидуалну 
потрошњу. Има 14 главних група, које се зову области, од којих се 12 односи на потрошачка добра и услуге у 
домаћинствима купљене за властиту потрошњу. Друге двије групе се састоје од појединих издатака за 
потрошњу и услуга непрофитних институција које служе домаћинствима или општој влади. 

Примарна сврха COICOP је да разврста индивидуалну потрошњу добара и услуга у складу са њиховом 
основном намјеном. То такође прави разлику између трајних, полутрајних и нетрајних потрошних добара и 
услуга. Репроматеријал и капитална добра су искључена.

Сви трошкови потрошње домаћинстава сами су дефинисани као појединачни и разврстани у области 01-12
према намјени за коју су направљени, трошкови, нпр. за храну, становање, здравље, комуникације, рекреацију и 
културу, итд. 

Сви трошкови потрошње непрофитних институција који служе домаћинствима се такође
третирају према конвенцији, као добробит свих појединачних домаћинстава. Они су разврстани у област 13 која 
идентификује сврхе за које трошкови ових институција постоје, нпр. за здравство, образовање и социјалну 
заштиту. 

Само неки од трошкова потрошње опште владе се дефинишу као појединачни, а то су трошкови за здравство, 
образовање, социјалну заштиту и рекреацију и културу, јер се сматра да се они  користе појединачно. Они су 
наведени у области 14 COICOP-а. 

Иако COICOP није стриктно везан за било коју другу класификацију, у прошлости се показало да је могуће 
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направити кореспондентне табеле CPC и CPA. Међутим, искуство стечено у изградњи  кореспондентних табела 
између COICOP i CPC 1.0 с једне стране и CPA 2002 с друге стране, показало је одређена ограничења. Иако 
многа поглавља COICOP-а имају јасно дефинисаног двојника у CPC/CPA, многе ставке се не поклапају тачно, 
нпр. у случајевима у којима се разлика између добара заснива на кориштеном материјалу (предиво, одјећа), 
када се CPC/CPA поглавља састоје од добара која се могу користити у домаћинствима за различите сврхе, или 
када CPC/CPA поглавља покривају производе који могу имати како домаће тако и не-домаће користи.
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BEC је дизајниран да послужи као средство за претварање података вањске трговине израђених 
коришћењем HS или SITC у смислене агрегате за потребе економске анализе, а на основу SNA разлике између 
капиталних добара, репроматеријала и трајних / нетрајних потрошачких добара. Разлике на основи трајности 
добара су направљене реорганизовањем CPC подразреда у BEC категорије кроз одговарајуће у CPC-у и SITC-у 
Rev. 4 и у SITC-у и BEC-у. 

Не постоји директна веза између ISIC/NACE и BEC-а, јер преслажу HS или SITC категорије u 19 BEC 
категорија. BEC је ревидиран 1986. године на основу треће ревизије SITC-а, а дефиниција BEC категорија у 
смислу HS потпоглавља је накнадно промијењена како би се одразиле промјене направљене у HS 2002. и 2007. 
године. Кореспондентне табеле између BEC-а и ISIC/NACE или између BEC и CPA-а нису доступне. 

MIG је скраћеница за Главне индустријске групе. То је Европска класификација која групише индустрију у 
смислу производа на основу потражње: капиталних добара, репроматеријала, потрошње трајних добара, 
потрошње нетрајних добара и енергије. MIG покрива NACE области 05-36. Сва добра која припадају одређеној 
NACE области или грани тумаче се као капитална добра, репроматеријал, потрошња трајних добара, потрошња 
нетрајних добара или енергије. Веза између CPA и MIG-а се може посматрати на такав начин да су CPA 
разреди инпут, а MIG разреди оутпут. MIG се користи за неколико показатеља краткорочних статистика, 
укључујући индекс индустријске производње (изражено у смислу додане вриједности и на основу KAU) и 
индекс цијена произвођача.
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Грађевинарство је разврстано у областима 41 или 42, зависно о томе је ли у питању високоградња или 
нискоградња. CPA није намијењен да се користи за прикупљање података о грађевинарству. Прикупљање 
података ће се проводити на основу CC, који је пуно детаљнији него CPA 2008 у овом подручју. 

Класификација по врсти грађевинарства (CC) обухваћа све врсте грађевина према главној намјени коришћења и 
грађевинске радове такође. Зграде се додатно разврставају у стамбене зграде према броју станова и 
грађевинским концепцијама, и у нестамбене зграде према употреби која се може описати према индустрији на 
основу NACE-a; грађевински радови су претежно разврстани према врсти грађевинске структуре. Према томе, 
ставке CC се могу прикључити CPA-у, али само путем NACE. Нема повезаности између ставки CPA у подручју 
F и разреда CC који су до сада прикупљени. Ипак, иако је CPA врло грубо структурирана у овом подручју, лако 
је додијелити одговарајуће CC ставке.
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NST 2007 се односи на статистику четири врсте превоза (друмски, жељезнички, унутрашњи пловни путеви и 
поморски). Она узима у обзир привредну дјелатност од које добра потичу. Ово значи да је свака њена ставка 
снажно повезана са ставком у CPA 2008 и NACE Rev. 2, а које су у складу са CPC Ver. 2 и ISIC Rev. 4, својим 
двојницима на нивоу Уједињених Народа. 

NST 2007 покрива 20 области које су релевантне за статистику Заједнице и 81 стандардизовану грану за 
детаљнију статистику. Класификација ставки NST 2007 (колико год је то могуће) је дефинисана према ставкама 
CPA 2008. На свом најнижем хијерархијском нивоу, CPА 2008 покрива нешто мање од 2 000 ставки за 
(преносива) добра, дефинишући тиме ставке NST-а. Како би се разврстала преносива добра у NST 2007, 
најприје се разврставају према CPA 2008, а након тога су прешифрирана у NST 2007 помоћу постојеће 
кореспондентне табеле. Додатне NST 2007 области и гране су дефинисане тако да се баве посебним 
категоријама добара која су важна за статистику превоза, а која не могу бити дефинисана путем CPA 2008 (нпр. 
пошта или пртљаг).
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Главна намјена CPА је да осигура оквир за чланице EU, да могу упоредити статистике производа и услуга на 
европском и међународном нивоу. CPA описује производе и услуге привредних дјелатности користећи NACE 
Rev. 2 и тако осигурава основу за припрему статистика производње. CPA игра важну улогу за краткорочне 
статистике, националне рачуне, билансу плаћања и друге статистичке употребе.
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Хијерархијска структура осигурава основу за прикупљање и презентовање статистике за различите аналитичке 
употребе и оквир за упоређивање класификованих података на различитим нивоима детаља. Ови нивои 
детаљности су важне и пожељне за различите сврхе агрегације и статистичке употребе.
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Ступањем на снагу Регулативе (EZ) бр. 451/2008 Европског Парламента и Савјета од 23. априла 2008. године, 
којом се успоставља нова статистичка класификација производа по дјелатностима (CPA) краткорочних 
статистика уређених Регулативом (EZ) бр. 1165/98 које ће бити произведене помоћу CPA 2008 од 1. јануара 
2009. 

"PRODCOM листа" се користи у Европском истраживању о индустријској производњи у складу са Регулативом 
Савјета (EC) бр. 3924/91 од 19. децембра произлази из подручја B (дјеломично) и C CPA 2008.
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Европски систем интегрисаних економских рачуна (ESA), попут Система националних рачуна (SNA) 
Уједињених Народа, дефинише производе као резултат производне дјелатности. CPA укључује све производе 
који се користе за различите сврхе, као што су  инпути у производњи осталих добара и услуга, као крајња 
потрошња, или за улагања или размјену. 

CPA је ове дефиниције Европског система рачуна свеобухватно усвојио. Економски рачуни имају темељну 
улогу за економску анализу земље или регије. Примјена CPA унутар Европског система националних и 
регионалних рачуна у складу с Регулативом Савјета (EC) бр. 2223/96 пружа више успоредиве и релевантне 
податке за боље привредно управљање како на нивоу Заједнице тако и на националном нивоу. 
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Дефиниције добара и услуга CPA су усклађене са добрима и услугама дефинисаним у Регулативи (EZ) бр. 
184/2005 Европског Парламента и Савјета од 12. јануара 2005. године, о статистици Заједнице о биланси 
плаћања (EboPs ), о услугама у међународној трговини и изравним страним улагањима. 
Примјена CPA на EBoPs омогућава бољу статистичку упоредивост на европском и међународном нивоу.
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CPA није основна класификација за организовање структурних пословних статистика (SBS). То је централна 
производна класификација која пружа свеобухватну класификацију свих роба и услуга, те се углавном 
примјењује за краткорочне статистике. 

Међутим, у неким подручјима (трговина, осигурање, кредитне институције и пословне услуге) неке структурне 
пословне статистике које су подјељене по производима на основу CPA, ће бити састављене и дисеминиране 
како је наведено у Регулативи (EZ) бр. 295/2008 од 11. марта 2008. године. До референтне године 2008, CPA 
подјела одређених SBS карактеристика је била ограничена на трговину и дјелатности осигурања.
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Туристички производи су укључени у неколико NACE разреда и у многим CPA поткатегоријама. Хијерархијска 
CPA структура осигурава добру основу за поновно превођење и презентовање статистика за производе туризма. 
Предност CPA је у томе што је детаљ за производе туризма хомогенији него у NACE Rev. 2, а  што је важно за 
анализе различитих тржишта, те што је омогућило боље статистичке успоредбе на европском нивоу.
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Од 1. јануара 2009. године краткорочне статистике уређене Регулативом (EC) бр. 1165/98 ће користити CPA 
2008. У оквиру краткорочних статистика, CPA има посебну улогу да координира развој Индекса производних 
цијена (PPI). Та координација је осигурана хијерархијском структуром CPA како би се добио детаљ који је 
хомогенији од најнижег нивоа CPA. Овај детаљ омогућава стабилизацију цијена производње, а агрегација 
цијена за различите CPA нивое је важна  за аналитичке сврхе, укључујући и привредне дјелатности. 
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Земље чланице EU могу користити CPA као такву или могу развити националну класификацију производа по 
економским дјелатностима  изведену из CPA (члан 4.(3) Регулативе CPA 2008). (Види наслов 1.6.2) 
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CPA 2008 као централна класификација производа пружа свеобухватну класификацију свих роба и услуга, те је 
развијена да служи као инструмент за састављање и табелирање свих врста статистичких података који 
захтијевају детаљ производа. 

CPA 2008 може бити директно примијењена за статистичке или нестатистичке потребе или за осигуравање 
детаља. 

Не-статистичка примјена CPA је могућа у неколико подручја како на европском тако и на националном нивоу; 
на нивоу Европске комисије која се односи на Класификацију за јавни вокабулар (CPV), а која се директно
заснива на CPA. CPV детаљ који је изведен из CPA омогућује учинковитије поступке јавне набаве за уговоре 
који су објављени од стране Комисије Европске Заједницу у Службеном Гласнику.
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Док су нека од правила за примјену CPA претрпјела промјене као резултат ревизије у 2008. години, укупне 
карактеристике CPA су остале непромијењене. 

Као посљедица повећања детаља који се могу наћи у NACE Rev. 2, у поређењу са NACE Rev. 1.1, детаљ CPA 
2008 је знатно повећан, и то са 502 на 575 разреда. За услуге производних дјелатности повећање је видљиво на 
свим нивоима, укључујући и оно највише, док је за друге дјелатности, као што је пољопривреда, пораст у 
детаљу углавном утицао на ниже нивое класификације.

Структура CPA 2008 је такође промијењена: 17 подручја и 62 области CPA 2002 је повећано на 21 подручје и 88 
области у CPA 2008. На највишем нивоу CPA 2008 нека подручја се лако могу упоредити с CPA 2002. Међутим, 
увођење нових концепата на нивоу подручја, нпр. подручје информације и комуникације или груписање 
дјелатности везаних за животну средину, више не омогућује једноставно и цјелокупно поређењене са 
претходном верзијом CPA. 

Наведена табела у наставку представља широку коресподенцију између подручја CPA 2002 и CPA 2008. Треба 
имати на уму да ова табела представља само једну грубу везу између подручја: додатни детаљи су потребни 
како би се успоставила потпуна коресподенција.
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CPA 2002                                                                            CPA 2008 
Подручје Опис Подручје Опис

A

B

Пољопривредни производи, производи 
ловства и шумарства
Рибе и остали рибљи производи; Услуге 
у вези са рибарством

A Производи пољопривреде,
шумарства и рибарства 

C Производи рударства и вађења камена B Производи рударства и вађења камена 
D Производи прерађивачке индустрије C Производи прерађивачке индустрије
E Електрична енергија, плин, пара и вода D

E

Производи и снабдијевање електричном 
енергијом, плином, паром и 
климатизација
Снабдијевање водом;  Уклањање 
отпадних вода, управљање отпадом те 
услуге санације околине 

F Грађевински радови F Грађевинарство и грађевински радови
G Услуге трговине на велико и мало; 

поправак моторних возила, мотоцикала и 
предмета за личну употребу и 
домаћинство

G Услуге трговине на велико и на мало; 
Поправак моторних возила и мотоцикала

H Услуге угоститељства I Услуге пружања смјештаја, те припреме 
и услуживања хране

I Услуге промета, складиштења и 
комуникација

H

J

Услуге превоза и складиштења

Информацијске и комуникацијске услуге
J Услуге финансијског посредовања K Финансијске услуге и услуге осигурања
K Услуге пословања некретнинама, услуге 

изнајмљивања и пословне услуге
L

M

N

Услуге пословања некретнинама

Стручне, научне и техничке услуге

Административне и помоћне услуге
L Услуге државне управе и одбране; услуге 

обавезног социјалног осигурања
O Услуге јавне  управе и одбране; Услуге 

обавезног социјалног осигурања
M Услуге образовања P Услуге образовања
N Услуге здравствене и социјалне помоћи Q Услуге здравствене заштите и социјалне 

бриге
O Остале јавне, друштвене и личне услуге R

S

Умјетничке, забавне и рекреацијске 
услуге
Остале услуге

P Услуге домаћинства T Услуге домаћинства као послодаваца; 
Услуге домаћинства која производе 
различиту робу и обављају различите 
услуге за властите потребе

Q Услуге екстратериторијалних 
организација и тијела

U Услуге вантериторијалних организација 
и тијела
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Недавне промјене у економији широм свијета, и континуирана технолошка побољшања у брзом развоју 
индустрије довели су до увођења неких нових производа. Осим тога, опширан детаљ је уведен у CPA 2008 како 
би се боље описали пољопривредни и сродни производи, и информациони производи. Концептуалан преглед 
производа обухваћених са CPA је довео до увођења ширег концепта робе. 

Текућа ревизија ове класификације је доказ усвајања систематског унапређења класификација током времена, 
одржавајући је актуелном и чинећи да што више одговара постојећој привредној и технолошкој стварности.
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Нови концепти, као што су оригинали, уведени су на највишем нивоу CPA, а нови детаљ је креиран како би 
одражавао различите облике производње (посебно у вези са производњом добара уз накнаду или на основи 
уговора; види наслов 3.2 ) и настајање нове индустрије, и то углавном у пољопривреди и услугама. 
Истовремено, уложени су напори да се одржавају структуре CPA у свим подручјима која изричито не захтјевају 
промјену.  
	
O���9�				4���	����%�	

Наведена табела упоређује детаљ различитих нивоа CPA 2002 и CPA 2008

	 Gz>	!""!	 Gz>	!""Q	 *������	
Подручја 17 21 +4
Области 62 88 +26
Гране 223 261 +38
Разреди 502 575 +73
Категорије 1.146 1.342 +196
Поткатегорије 2.608 3.142 +534
	
O�!�					 5�����	��������	��	�����1����	

Области CPA 2002 за пољопривреду и рибарство су комбиноване у CPA 2008. Међутим, детаљ  у овом новом 
подручју A (Производи  пољопривреде, шумарства и рибарства) је знатно повећан, због чињенице да је CPA 
повезан с CPC и што је пољопривреда важан дио привредне структуре у многим земљама у развоју. 

Нове области у производњи, које представљају важне нове индустрије или старе индустрије које су повећале 
своје привредне или друштвене релевантности, креиране су, у области, као што је област 21 (Основни 
фармацеутски производи и фармацеутски препарати) и област 26 (Рачунари, електронски и оптички 
производи). Тај опсег се разликује од области 30 (Канцеларијске машине и рачунари) у CPA 2002, чинећи га 
бољим алатом за статистику о хигх-тецх дјелатности. Остале нове области, као што је област 11 (Пића) и област 
31 (Намјештај) су посљедица подјеле постојећих области, и то подизањем  њихове компоненте из претходног 
нивоа гране до нивоа области. 

Већина преосталих области у подручју C (Производи прерађивачке индустрије) су непромјењене, осим области 
22 CPA 2002 (Штампани материјал и снимљени записи) чији су битни дијелови   премјештени у друго подручје 
(види испод), те области 37 (Секундарне сировине) која је у цијелости премјештена у друго подручје.

Поправак, одржавање и инсталирање машина и опреме, која је у прошлости била сврстана у производњу 
одговарајућих врста опреме, сада је одвојено идентификовано у област 33 (Услуге поправке и уградње машина 
и опреме). Све дјелатности специјализоване поправке су одвојене у CPA 2008.

Направљено је ново подручје E (Снабдијевање водом; уклањањe отпадних вода, управљање отпадом те услуге 
санације околине) које укључује "санитарне" услуге у област 90 CPA 2002, услуге прикупљања и дистрибуције
воде у област 41 CPA 2002 и услуге пречишћавања које углавном одговарају области 37 CPA 2002. Подручје E 
групише дјелатности од заједничког политичког интереса, али се базира и на стварној организацији тих 
дјелатности у великом броју земаља. Детаљ ових дјелатности је знатно повећан.

Концепт "специјализиране грађевинске услуге" (такође познат као "посебна трговина") уведен је у CPA 2008  
замијенивши структуру области из претходне верзије, а која је у великој мјери базирана на нивоу процеса 
изградње.  

Поправак робе из домаћинства је уклоњен из подручја G (Услуге трговине на велико и мало, услуге поправка 
моторних возила и мотоцикла те предмета за личну употребу и домаћинство) CPA 2002. Међутим, изузетак за 
класифициковање трговине и поправак моторних возила и мотоцикала у области 45 CPA 2008 (одговара 
области 50 у CPA 2002) је задржан због упоредивости и континуитета. 

Детаљ у подручју I CPA 2008 (Услуге пружања смјештаја те припреме и услуживања хране) је повећан како би 
приказао различиту природу и степен специјализације за пружене услуге. 
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Направљено је ново подручје J (Информацијске и комуникацијске услуге) комбинацијом услуга које укључују 
производњу и дистрибуцију информација и културних производа, пружање средстава за пренос или 
дистрибуцију ових производа, као и података или комуникација, услуге информацијске технологије и обраде 
података и друге информацијске услуге. Главне компоненте овог подручја су "Услуге издавања" укључујући и 
издавање softwera (област 58), " Услуге производње филмова, видеофилмова и телевизијског програма, 
снимање звучних записа и издавање музичких записа " (област 59), "Услуге емитовања програма" (област 60), 
"Телекомуникацијске услуге" (област 61), "Рачунарско програмирање, савјетовање и услуге повезане с њима" 
(област 62) и остале "Информациoнe услуге" (област 63). Ове услуге су биле укључене у CPA 2002 подручја D 
(Производи прерађивачке индустрије), I (Услуге транспорта, складиштења и комуникација), K (Услуге 
пословања некретнинама,услуге изнајмљивања и пословне услуге) и O (Остале јавне,друштвене и личне 
услуге,) те тако имају снажан утицај на упоредивост с претходном CPA верзијом. Међутим, овај нови начин 
дијељења информационих и комуникационих услуга осигурава више конзистентан приступ него претходна 
верзија CPA, која је била заснована на природи услуга које се обављају. 

У подручје K CPA 2008 (Финансијске услуге и услуге осигурања) уведена су два разреда која прелазе 
традиционални опсег CPA у покривању економске производње: то су 64.20 (Услуге финансијских холдинг 
друштава) и 64.30 (Услуге трустова, фондова и сличних финансијских субјеката). 

Подручје K CPA 2002 (Услуге пословања некретнинама,услуге изнајмљивања и пословне услуге) је подјељено 
у три подручја у CPA 2008. Некретнина је сада приказана као самостално подручје (подручје L) због своје 
величине и важности у SNA. Преостале услуге су подјељене у подручје M (Стручне, научне и техничке услуге), 
које покрива услуге које захтијевају висок степен обуке, и дају специјализована знања и вјештине на 
располагање корисницима, те подручје N (Административне и помоћне услуге) које покрива услуге које 
помажу опште пословне операције и не фокусира се на пренос специјализованих знања. "Рачунарске и сродне 
услуге" (CPA 2002 област 72) више нису дио овог подручја. Услуге поправка рачунара су груписане заједно са 
поправаком робе из домаћинства у подручју S (Остале услуге), док су издавање softvera и IT услуге групиране у 
ново подручје J (Информацијске и комуникацијске услуге). 

Опсег подручја P ("Услуге образовања") је експлицитно промијењен како би укључио	 специјализизоване 
спортске, културне и друге образовне услуге, као и специјализоване услуге подршке. 

Више детаља је додано под подручје Q CPA 2008 (Услуге здравствене заштите и социјалне помоћи) креирањем 
три области на мјесту гдје је била једна. Осим тога, фокус је сужен и укључује само услуге "људско здравље", 
те пружа бољи алат за мјерење овог важног дијела привреде. Као резултат тога, ветеринарске услуге су 
уклоњене из овог подручја и стављене у област CPA 2008 подручје M (Правне, научне и техничке услуге).

Значајни дијелови подручја O CPA 2002 (Остале јавне,друштвене и личне услуге) су премјештени у подручје E 
CPA 2008 (Снабдијевање водом; уклањањe отпадних вода, управљање отпадом те услуге санације околине) и J 
(Информацијске и комуникацијске услуге), као што је горе и описано. Преостале услуге су груписане у два нова 
подручја за "Умјетничке, забавне и рекреацијске услуге" (подручје R) и "Остале услуге" (подручје S ). Као 
резултат тога, услуге као што су креативна умјетност, услуге библиотека и услуге коцкања су подигнуте на 
ниво области. Услуге поправка рачунара и услуге за личну употребу и домаћинство су сада укључене у ово 
ново подручје  S. 
  
O�0�				��������������	��(���	

Види наслов 4.2.3. 
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Овај рјечник даје детаљни опис неких термина који су кориштени кроз CPA 2008 Увод и објашњења. 
Направљени су  како би се осигурало да су описи у складу с дефиницијама термина кад се они користе другдје, 
али ови описи нису намијењени да дају универзално дефинитивно значење ријечи. Сврха овог рјечника је да 
помогне корисницима CPA да тумачење буде исправно. 

Нуспроизвод: ексклузивни нуспроизвод је производ који је технолошки повезан са производњом осталих 
производа у истој групи, али који није произведен у било којој другој групи (примјерице шећерни сируп који је 
повезан са производњом шећера). Ексклузивни нуспроизводи се користе као инпути за производњу других 
производа. Обични нуспроизвод (тј. нуспроизвод који није искључиво за једну групу) је производ који је 
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технолошки повезан са производњом других производа, а који је произведен у више група (на примјер, водик 
произведен током рафинације нафте је технолошки повезан са производом који је произведен у петрохемијској 
производњи и карбонацији угља и идентичан је производу у групи која се састоји од осталих основних 
хемијских производа). 

Капитална добра: капитална добра су добра, осим материјалних инпута и горива, која се користе у производњи 
осталих добара и/или услуга. Она укључују творничке зграде, машине, локомотиве, камионе и тракторе. 
Земљиште се обично не сматра као капитално добро.

Роба: Роба је преносиво добро које може бити размијењено. Она може бити једина с производне линије, 
јединствени предмет (Мона Лиса) или физички  посредник за услугу (softver дискета). То је концепт који се  
користи за царинске класификације. 

Готов производ: Производи за које је обрада довршена. 

Индустријске услуге: Погледајте "подуговаратељски послови ". 

Добра: Добра су физички објекти за којима постоји потражња, над којима право власништва може бити 
успостављено и чије власништво може бити пренијето са једне институционалне јединице на другу, кроз 
тржишне трансакције.

Машине: домаће или домаћинства: Врста машине и опреме намијењене првенствено за коришћење у домаћим 
просторима, на примјер машина за кућу. 

Машине: индустријске: Врста машина и опреме намијењене првенствено за коришћење у недомаћим 
просторима, на примјер алатне машине или врсте машина за прање.

Производне услуге: Погледајте "подуговаратељски послови ". 

Производ: Производ је резултат привредне дјелатности. То је генерички појам који се примјењује на робу и 
услуге.

Производња: Производња је дјелатност чији је резултат производ. Користи се за цијели низ привредних
дјелатности. Појам није резервисан за пољопривредни, рударски или производни сектор. Такођер се користи за 
сектор услуга. Одређенији појмови се могу користити за означавање производње: пружање услуга, прерада, 
производња, итд, зависно о грани дјелатности. Производња се може мјерити на различите начине, било у 
физичком смислу или по вриједности. 
  
Полупроизводи: Производи који су прошли кроз неке обраде, али захтијевају даљу обраду прије него што су 
спремни за употребу. Они могу бити продани другим произвођачима или премјештени подуговаратељима за 
даљу обраду. Типични примјери су груби метални одљевци продани или пренесени за завршну обраду другдје.

Услуге: Услуге су подручја над којима право власништва не може бити успостављено. Њима се не може 
трговати одвојено од производње.

Подуговаратељски послови: Дјеломичне или комплетне операције унутар процеса производње наведених 
производа, које проводи извођач на материјалу у власништву управитеља. Извођач радова је плаћен за посао 
који обавља и може укључити пружање мале количине додатних материјала потребних за овај посао. Ове 
услуге покривају област 88 CPC, осим за грану 13,3 што је покривено у области 89. Под-уговаратељски послови 
не укључују робу исте категорије, ако је произведена од стране предузетника који посједује главни инпутни 
материјал.

Третман: поступак који је проведен, између осталог, ради заштите одређених производа дајући им одређена 
својства или за спречавање било какве штетне посљедице која би иначе могла произаћи из њиховог коришћења. 
Примјери су усјеви, дрва, метал и отпад.
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01.11.1 Пшеница
01.11.2 Кукуруз
01.11.3 Јечам,раж и зоб
01.11.41 Сирак
01.11.42 Просо
01.11.81 Соја
01.11.82 Кикирики у љусци
01.11.84 Памуково сјеме
01.11.99 Остало сјемење уљарица д.н.
01.12.10 Пиринач,нељуштен
01.13.39 Остало плодовито поврће д.н.
01.13.59 Остало корјенасто и гомољасто поврће с високом концентрацијом скроба или инулина
01.14.10 Шећерна трска
01.19.10 Крмни усјеви
01.22.12 Банане, стоне, за печење и слично
01.22.19 Остало тропско и суптропско воће (укључујући манго, папаја и ананас)
01.25.19 Остало бобичасто и друго воће рода Vaccinium д.н.
01.25.90 Остало бобичасто и друго воће д.н. 
01.26.90 Остали плодови уљарица
01.41.10 Музне краве, живе
01.41.20 Сирово кравље млијеко
01.42.1 Остала говеда и биволи, живи
01.47.14 Патке и бисерке, живе
01.49.12 Узгојене птице д.н. живе
01.49.19 Остале узгојене животиње д.н. живе
01.49.22 Сирово млијеко, д.н.
01.49.27 Животињски ембриони за размножавање
03.00.44 Остали мекушци и водени бескичмењаци, живи, свјежи или охлађени, узгојени
10.11.11 Говедина, свјежа или хлађена
10.11.20 Јестиве изнутрице од говеда, свиња, оваца, коза, коња и других копитара, свјежи или хлађени
10.11.31 Говедина, замрзнута
10.11.39 Остало месо и јестиве изнутрице од меса, свјеже, хлађено или замрзнуто
10.11.50 Масти од говеда, оваца, коза или свиња
10.11.60 Сирови отпаци и остаци, нејестиви
10.12.10 Месо живине , свјеже или хлађено
10.12.20 Месо живине, замрзнуто 
10.12.30 Масти од живине
10.20.22 Рибља јетра и икра, сушена, димљена, сољена или у саламури; рибље брашно, крупица и пелете од 

рибе, подобни за људску прехрану
10.20.34 Љускари, другачије припремљени или конзервисани; мекушци и други водени бескичмењаци 

другачије припремљени или конзервисани
10.39.11 Поврће, замрзнуто
10.39.17 Остало поврће (сем кромпира), конзервисано, али не у сирћету или сирћетној киселини, сем 

припремљених јела од поврћа
10.39.25 Остало припремљено или конзервисано воће
10.41.12 Масти и уља те њихове фракције од риба и морских сисара
10.41.19 Остале животињске масти и уља те њихове фракције; рафинисане или нерафинисане, али хемијски 

немодификоване
10.51.30 Маслац и млијечни намази
10.51.40 Сир и урда
10.51.51 Млијеко и врхње, концентрисани или заслађени шећером и другим сладилима, сем у чврстим 

облицима 
10.51.56 Млијечни производи, д. н.
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10.81.11 Сирови шећер од шећерне трске и шећерне репе у чврстом стању
10.84.23 Цимет, припремљен; остали припремљени зачини
10.89.12 Јаја, без љуске и жумањци свјежи или конзервисани; јаја у љусци конзервисана или кувана, 

албумини од јаја
11.01.10 Дестилована алкохолна пића
13.10.50 Пређа од вуне, стављена или не стављена у малопродају; пређа од фине или грубе животињске 

длаке или коњске длаке 
13.10.61 Памучна пређа (сeм конца за шивање)
13.10.84 Пређа (сем конца за шивање) од вјештачких резаних влакана, није стављена у малопродају
13.20.12 Тканине од гребенане или чешљане вуне или фине животињске длаке или грубе животињске длаке 

или коњске длаке
13.20.20 Памучне тканине
13.20.31 Тканине од синтетичке или вјештачке филамент пређе
13.20.32 Тканине од синтетичких резаних влакана
13.20.33 Тканине од вјештачких резаних влакана
13.20.41 Тканине с флоиром/букле (баршунасте тканине) и тканине од шенил-пређе (сeм фротира и уских 

тканина)
16.21.12 Остале шперплоче, фурниране плоче и слично ламинирано дрво
20.13.24 Хлороводоник; олеум; дифосфорни пентроксид; остале неорганске киселине; силикон и сумпорни 

диоксид
20.20.19 Остали пестициди и остали агроxемијски производи
24.10.12 Феролегуре
24.10.35 Топло ваљани равни производи од осталих легираних челика, даље необрађени, ширине ≥ 600 мм 
24.31.20 Хладно вучене шипке и чврсти профили од легираног челика, сeм од нерђајућег челика
24.32.10 Хладно ваљани равни производи од челика, непресвучени, ширине < 600 mm
24.45.30 Остали обојени метали и производи од њих; кермет; пепео и остаци који садрже метале и металнa 

једињења 
25.93.12 Бодљикава жица од гвожђа и челика; уплетена ужад и каблови, плетене траке и слично од бакра и 

алуминијума, електрично неизоловани 
25.99.29 Остали производи од основних метала, д.н.
26.20.11 Преносни (портабл) уређаји за аутоматску обраду података, масе ≤ 10 kg, као што су лаптоп и 

нотебоок рачунари; персонални дигитални асистенти и слични рачунари 
26.20.16 Улазне или излазне јединице, са или без меморијске јединице у истом кућишту 
26.20.21 Меморијске јединице
26.40.33 Видео камере рецордер и остали уређаји за снимање или репродукцију слике
26.51.86 Дијелови и прибор инструмената и уређаја из шифара 26.51.11 и 26.51.62
28.30.59 Машине за жетву и вршидбу, д.н.
28.41.22 Алатне машине за бушење и глодање метала; алатне машине за урезивање и нарезивање навоја, 

д.н.
29.32.20 Сигурносни појасеви, сигурносни ваздушни јастуци и дијелови и прибор каросерија 
32.99.11 Заштитни покривачи и остали заштитни производи
38.11.56 Текстилни отпад
38.11.58 Неопасан метални отпад
38.11.59 Остали неопасан рециклажни отпад, д. н.
38.12.26 Опасни метални отпад
38.32.21 Секундарне сировине од племенитих метала
38.32.29 Секундарне сировине осталих метала
38.32.39 Рециклирана сировина од осталих материјала 
41.00 Грађевине високоградње и грађевински радови на изградњи грађевина високоградње
42.11.10 Аутопутеви, друмови , улице и остале саобраћајнице или пјешачки путеви и узлетишта на 

аеродромима 
42.11.20 Грађевински радови на изградњи аутопута, друмова, улица и осталих саобраћајница или 

пјешачких путева и узлетишта на аеродромима 
42.13.10 Мостови и тунели
42.21.13 Системи за наводњавање (канали); постројења за хемијску обраду воде и за прочишћавање 

отпадних вода, пумпне станице 
42.21.23 Грађевински радови на изградњи система за наводњавање (канала), станица за обраду воде и за 

прочишћавање отпадних вода и пумпних станица
42.21.24 Радови на бушењу водоцрпилишта и ископавању септичких јама
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42.91.10 Луке, пристаништа, бране, устави и сродне хидромеханичке грађевине
42.91.20 Грађевински радови на изградњи лука, пристаништа, брана, устава и сродних хидромеханичких 

грађевина
42.99.11 Грађевине за рударство и прерађивачку индустрију
42.99.21 Грађевински радови на изградњи грађевина за рударство и прерађивачку индустрију
43.21.10 Електроинсталацијски радови
43.22.11 Радови на постављању водоводних и канализацијских (одводних) инсталација 
43.22.12 Радови на постављању инсталација за гријање, вентилацијске опреме и климатизацијских уређаја
43.29.19 Остали инсталацијски радови, д. н.
43.99.30 Радови на фундирању и забијању стубова
43.99.90 Остали  специјализовани грађевински радови, д. н.
46.11.19 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора пољопривредним сировинама, 

текстилним сировинама и полупроизводима
46.12.13 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора индустријским кемикалијама, 

гнојивима и агро-xемијским производима
46.13.12 Услуге продаје уз накнаду или на основи уговора грађевинским материјалом
46.14.11 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора рачунарима, софтвером, 

електроничком и телекомуникацијском опремом те осталом канцеларијском опремом 
46.14.19 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора осталим машинама и индустријском 

опремом, д. н.
46.15.19 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора прибором за јело и производима за 

домаћинство, д. н.
46.16.11 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора текстилом
46.16.12 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора теписима, крзном и обућом
46.17.11 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора храном
46.18.11 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора фармацеутским и медицинским 

производима, тоалетним производима и производима за чишћење
46.18.12 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора играчкама, спортском опремом, 

бициклима, књигама, новинама, часописима, прибором за писање, музичким инструментима, 
сатовима и накитом те фотографском и оптичком опремом

46.18.19 Услуге трговине на велико уз накнаду или на основи уговора осталим специјалним производима, 
д. н.

47 Услуге трговине на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима
49.20.19 Услуге жељезничког превоза остале робе
58.11.20 Књиге на дисковима, касетама или другом физичком медију
78.20 Услуге агенција за привремено запошљавање
78.30 Услуге осталог уступања људских ресурса
82.19.12 Услуге састављања пописа корисничких адреса и поштанске услуге
91.02.20 Музејске збирке
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01.25.20 Сјемење воћа
01.30.10 Садни материјал и украсно биље: живо биље, луковице, гомољи и коријење, резнице и цијепови; 

мицелији гљива
02.10.11 Саднице шумског дрвећа
02.10.12 Сјемење шумског дрвећа
02.10.20 Услуге расадника шумског дрвећа
02.40.10 Помоћне услуге у шумарству
08.92.10 Тресет
08.93.10 Со и чисти натријум xлорид, морска вода
10.39.30 Биљни материјали, биљни отпаци, биљни остаци и нуспроизводи
10.61.40 Посије (мекиње) и остали остаци од обраде житарица
10.84.30 Со за јело
10.89.19 Разноврсни прехрамбени производи, д. н.
13.91.19 Остале плетене или кукичане тканине, укључујући плетива од вјештачког крзна 
13.99.14 Текстилна влакна дужине ≤ 5 mm (флок); текстилни прах и остаци 
13.99.19 Остали материјали и текстилни производи, д. н.
16.29.14 Дрвени оквири за сликe, фотографије, огледала и сличне објекте и сличне производе од дрва 
17.22.12 Хигијенски улошци и тампони, марамице и пелене за дјецу и слични производи за хигијенску 

употребу, одјећа и прибор за одјећу од папирне масе, папира, целулозне вате и мреже од 
целулозних влакана 

19.10.30 Смола и кокс од смоле
19.20.13 Брикети и слична чврста горива произведени од тресета
20.14.23 Диоли, полиалкохоли, циклички алкохоли и њихови деривати 
20.14.73 Уља и други производи дестилације катрана каменога угља на високој температури; катранска 

смола и кокс од катранске смоле 
20.41.32 Детерџенти и препарати за прање
20.42.19 Препарати за бријање; дезодоранси за личну употребу и препарати против знојења; препарати за 

купање; остали парфимеријски, козметички и тоалетни препарати, д.н 
20.52.10 Љепила
20.59.51 Пептони, остале бјеланчевинасте материје и њихови деривати, д. н.; кожни прах
20.59.60 Желатина и деривати од желатине, укључујући албумин из млијека
22.19.73 Остали производи од вулканизиране гуме, д.н.; тврда гума у свим облицима и њезини производи; 

подни прекривачи и простирачи од вулканизиране пјенасте гуме
22.29.29 Остали производи од пластике
23.44.12 Керамички производи за лабораторијску, хемијску и осталу техничку употребу, сем од порцулана 
24.33.30 Металне плоче од превученог челичног лима
25.11.23 Остале конструкције и њихови дијелови, скеле, шипке, отплате и потпорни стубови и слично од 

гвожђа, челика или алуминијума 
26.30.40 Антене и антене с рефлектором (одашиљачима) свих врста те њихови дијелови; дијелови 

радијских и телевизијских одашиљача те телевизијских камера 
26.30.60 Дијелови против провалних или против пожарних аларма те сличних уређаја
26.51.12 Даљиномјери, теодолити и таксиметри (брзиномјери); остали истраживачки, хидрографски, 

океанографски, хидролошки, метеоролошки или геофизички инструменти и апарати 
26.51.33 Инструменти за мјерење дужине, намијењени држању у руци (укључујући микрометре и 

дебљиномјере), д.н.
26.70.21 Листови и плоче од поларизованог материјала; сочива, призме, огледала и остали оптички 

елементи (сем стакла које није оптички обрађено), монтирани или не, сем за фотоапарате, 
пројекторе, апарате за фотографска повећавања или смањивања 

27.31.12 Оптичка влакна и снопови оптичких влакана; каблови од оптичких влакана (сем од појединачно 
обложених влакана)

27.32.11 Изолована жица за намоте
27.33.1 Електроинсталацијски материјал
27.40.39 Остале свјетиљке и опрема за расвјету
27.40.42 Дијелови за свјетиљке и опрема за расвјету
27.90.33 Дијелови остале електричне опреме; електрични дијелови машина и апарата, д. н.
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28.11.24 Турбине на вјетар
28.12.14 Хидраулични и пнеуматски вентили
28.12.15 Хидрауличне јединице
28.25.20 Вентилатори, сeм стоних, подних, зидних, прозорских, собних или кровних вентилатора
28.29.31 Уређаји за вагање за употребу у индустрији; ваге за континуирано вагање робе на конвејерима; 

ваге за константну масу и ваге за испуштање унапријед одређене масе
28.29.39 Остали уређаји за вагање и мјерење
28.29.41 Центрифуге, д. н.
28.41.11 Алатне машине за обраду свих врста материјала одвајањем материјала ласером, ултразвуком и 

слично
28.41.40 Дијелови и опрема за машине за обраду метала
28.94.15 Помоћни уређаји за употребу с текстилним машинама; машине за штампање на текстилу
28.99.20 Машине и апарати врста које се користе искључиво или углавном за производњу 

полупроводничких блокова или плоча, полупроводничких елемената, електронских интегрисаних 
кола или равних екрана 

28.99.51 Дијелови машина и апарата врсте која се користи искључиво или углавном за производњу 
полупроводничких блокова или плоча, полупроводничких елемената, електронских интегрисаних 
кола или равних екрана

29.10.11 Клипни мотор с унутрашњим сагоријевањем на паљење помоћу свјећица, за возила, запремине ≤ 1 
000 cm3 

29.10.12 Клипни мотор с унутрашњим сагоријевањем на паљење помоћу свјећица, за возила, запремине > 1 
000 cm3

29.31.30 Дијелови остале електричне опреме за моторна возила и мотоцикле
29.32.10 Сједишта за моторна возила 
30.30.50 Остали дијелови ваздухопловa и свемирских летјелица
30.30.60 Услуге одржавања и поправака ваздухплова и мотора за ваздухоплове 
30.91.31 Клипни мотори с унутрашњим сагоријевањем на паљење помоћу свјећица, за мотоцикле, 

запремине ≤ 1 000 cm3
30.91.32 Клипни мотори с унутрашњим сагоријевањем на паљење помоћу свјећица, за мотоцикле, 

запремине  > 1 000 cm3
31.00.11 Сједишта, углавном с металним оквиром
32.12.14 Остали производи од племенитих метала; производи од природних или култивираних бисера, 

драгога и полудрагога камења
32.13.10 Имитација накита (бижутерија) и сродни производи
32.50.13 Ињекције, игле, катетери, каниле и слично; окулистички и остали инструменти и апарати, д.н.
32.50.21 Терапеутски инструменти и апарати; респираторни
32.50.22 Вјештачки зглобови; ортопедска помагала; вјештачки зуби; зубне протезе; вјештачки дијелови 

тијела, д.н.
32.50.41 Контактна сочива; сочива за наочале од свих врста материјала
32.50.50 Остали производи за медицинску и хируршку употребу
32.99.22 Дијелови, украси и прибор кишобрана, сунцобрана, штапова за шетњу, штапова за сједење, 

бицева, палица за јахаче и слично 
32.99.59 Остали разноврсни производи, д. н.
38.11.39 Нерециклажни неопасни отпад, остали 
38.11.69 Услуге одвоза неопасног осталог отпада 
38.12.29 Остали опасни отпад
38.21.10 Услуге обраде неопасног отпада за коначно збрињавање
58.12.10 Именици и пописи корисничких адреса штампани или на физичком медију
61.10.5 Услуге кућне програмске дистрибуције путем жичане инфраструктуре
61.20.50 Услуге  дистрибуције програма домаћинствима путем бежичних мрежа
61.30.20 Услуге дистрибуције програма домаћинствима  путем сателита
62.02.30 Услуге техничке подршке у вези с рачунарима
62.09.20 Остале услуге у вези с информационим технологијама и рачунарима, д.н.
74.90.20 Остале стручне, техничке и пословне услуге, д. н.
82.99.19 Остале разноврсне пословне помоћне услуге, д. н.
93.13.10 Услуге фитнес центара
96.04.10 Услуге за његу и одржавање тијела
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01.15.10 Непрерађени дуван 
10.41.29 Остала биљна сирова уља
10.41.59 Остала уља и њихове фракције, рафинисане, али хемијски немодификоване; чврсте биљне масти и 

остала биљна уља (сем кукурузног) и њихове фракције, д.н., рафинисане, али хемијски 
немодификоване

10.62.14 Кукурузно уље
10.71 Хљеб, свјежа пецива и колачи
10.72.19 Остали суви и трајни пекарски производи (штапићи, крекери, переци)
20.15.10 Азотна киселина; сулфонитратне киселине; амонијак
20.15.79 Минерална или хемијска ђубрива што садрже најмање два елемента ђубрива (азот, фосфор, 

калијум), д.н.
21.20.21 Антисеруми и друге фракције крви, вакцине 
21.20.22 Xемијска средства за контрацепцију на основи хормона и спермицида
21.20.23 Дијагностички реагенси и остали фармацеутски производи, укључујући и биотехнолошке 

фармацеутикалије
21.20.24 Љепљиви завоји, кируршки кетгут и слични производи; кутије за прву помоћ; медицински 

импрегнирана вата, газа, завој, облога
24.10.64 Остале жица и шипке од нерђајућег челика, даље необрађене него коване, топло ваљане, топло 

вучене, топло истискиване, укључујући оне усукане послије ваљања 
24.31.30 Хладно вучене шипке и чврсти профили од нерђајућег челика
26.30.23 Остали телефонски уређаји и уређаји за слање или примање гласа, слике или других података, 

укључујући апарате за комуникацију у жичној и бежичној мрежи (као што је локална мрежа или 
мрежа широког домета)

26.40.33 Видео камере рецордер и остали уређаји за снимање или репродукцију слике 
26.40.44 Пријeмници за радиотелефонију или радиотелеграфију, д. н.
46.76.12 Услуге трговине на велико текстилним влакнима
78.30 Услуге осталог уступања људских ресурса
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01.25.3 Орашасто воће (искључујући неузгојено јестиво орашасто воће, кикирики и кокосов орах)
01.26.20 Кокосов орах
01.28.30 Биљке првенствено за употребу у парфимерији, фармацији или за инсектициде, фунгициде и у 

сличне сврхе 
10.41.29 Остала биљна сирова уља
10.51.54 Лактоза и лактозни сируп
10.62.13 Глукоза и глукозни сируп; фруктоза и фруктозни сируп; инвертни шећер; шећери и шећерни 

сирупи, д. н.
10.62.14 Кукурузно уље
10.83.15 Биљни екстракти
14.13.40 Употребљавана одјећа и остала употребљавана текстилна роба 
20.59.52 Масе за моделирање; смјесе за зубне отиске те други препарати за употребу у стоматологији на 

основи гипса; препарати и пуњења за апарате за гашење пожара; припремљене подлоге за развој 
микроорганизама; дијагностички и лабораторијски реагенси, д.н.

23.19.11 Стакло у маси, куглама (осим необрађених стаклених куглица), шипкама и цијевима; отпаци и 
остаци од стакла

24.10.14 Грануле и прах од сировог гвожђа, сјајног гвожђа или челика
24.10.42 Хладно ваљани равни производи од нерђајућег челика, даље необрађени, ширине ≥ 600 mm 
24.10.66 Остала жица и шипке од осталог нерђајућег челика, даље необрађене него коване, топло ваљане, 

топло вучене, топло истискиване, укључујући оне усукане послије ваљања
24.10.72 Топло ваљани тешки профили, даље необрађени, топло вучени или топло истискани, од 

нерђајућег челика
24.10.73 Топло ваљани тешки профили, даље необрађени, топло вучени или топло истискани, од осталог 

легираног челика
24.31.20 Хладно вучене шипке и чврсти профили од легираног челика, сeм од нерђајућег челика
24.33.12 Отворени и хладно обликовани профили од нерђајућег челика
25.91.12 Резервоари, бурад, конзерве (сем оних које се затварају лемљењем или пертлирањем) кутије и 

слични спремници, за све врсте материјала (сем за гас) од гвожђа и челика, капацитета < 50 l, 
неопремљени механичким или термичким уређајима 

26.20.40 Прибор и дијелови рачунарских уређаја
26.30.40 Антене и антене с рефлектором (одашиљачима) свих врста те њихови дијелови; дијелови 

радијских и телевизијских одашиљача те телевизијских камера 
26.40.52 Дијелови радијске опреме и одашиљача
26.51.81 Дијелови радара и радионавигационих уређаја
26.70.17 Флеш-свјетиљке (блицеви); апарати за повећавање фотографија; апарати за фотолабораторије; 

негатоскопи, екрани за пројекцију 
27.40.31 Фотографски блицеви и сијалице-блицеви и слично
28.12.11 Хидрауличне и пнеуматске погонске машине и мотори, линеарног дјеловања (цилиндри)
28.12.16 Хидраулични системи
28.23.21 Фотокопир апарати с уграђеним оптичким системом, контактни и термички копир апарати 
28.23.26 Дијелови и прибор за фотокопир апарате
28.30.94 Дијелови машина за мужу и мљекарство
28.93.31 Дијелови машина за индустрију пића
28.94.14 Машине за плетење; машине за плетење прошивањем и сличне машине; тафтинг-машине
28.94.15 Помоћни уређаји за употребу с текстилним машинама; машине за штампање на текстилу
28.99.14 Остале штампарске машине, сем машина канцеларијског типа
28.99.40 Дијелови штампарских и књиговезачких стројева 
32.50.22 Вјештачки зглобови; ортопедска помагала; вјештачки зуби; зубне протезе; вјештачки дијелови 

тијела, д.н.
32.99.16 Плоче и плочице за писање; датумари, печати и нумератори и слично; траке за писаће машине 

или сличне траке; јастучићи за печате на тинту 
35.12.10 Услуге преноса електричне енергије
35.13.10 Услуге дистрибуције електричне енергије
35.14.10 Услуге трговине електричном енергијом
35.22.10 Услуге дистрибуције гасовитих горива дистрибутивном мрежом
35.23.10 Услуге трговине гасом дистрибутивном мрежом 
35.30.12 Услуге снабдијевања паром и топлом водом дистрибутивном мрежом 
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35.30.22 Услуге снабдијевања хладним ваздухом и хладном водом 
36.00.20 Услуге прочишћавање и дистрибуције воде дистрибутивном мрежом 
38.11.51 Стаклени отпад
38.11.52 Папирни и картонски отпад
38.11.54 Остали отпад од гуме
38.11.55 Пластични отпад
38.11.57 Кожни отпад
38.11.59 Остали неопасан рециклажни отпад, д. н.
38.21.40 Пепео и други остаци спаљеног отпада
38.32.11 Услуге рециклаже посебно издвојеног металног отпадног материјала
38.32.22 Секундарне сировине од гвожђа и челика 
38.32.23 Секундарне сировине од бакра и његових легура
38.32.25 Секундарне сировине од алуминијума и његових легура
38.32.29 Секундарне сировине осталих метала
38.32.32 Рециклирана сировина од папира и картона
38.32.33 Рециклирана сировина од пластике
38.32.34 Рециклирана сировина од гуме
38.32.35 Рециклирана сировина од текстила
38.32.39 Рециклирана сировина од осталих материјала
45
(осим 
45.20, 
45.40.40, 
45.40.50

Услуге трговине на велико и на мало моторним возилима и мотоциклима; поправак моторних 
возила и мотоцикла

46.39.11 Услуге неспецијализоване трговине на велико замрзнутом храном
46.39.12 Услуге неспецијализоване трговине на велико незамрзнутом храном, пићима и дуваном
46.47.13 Услуге трговине на велико саговима 
46.74.12 Услуге трговине на велико инсталацијским материјалом и опремом за водовод и гријање 
46.90.10 Неспецијализоване услуге трговине на велико
47.00.91 Услуге трговине на мало антиквитетима
47.00.92 Услуге трговине на мало кориштеним књигама
47.00.99 Услуге трговине на мало осталим кориштеним производима
64.19.2 Услуге одобравања кредита од монетарних институција
64.92.1 Услуге осталог кредитног посредовања, сeм од монетарних институција
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02.10.30 Шумско дрвеће
03.00.69 Остале водене биљке, животиње и њихови производи, д. н.
10.39.14 Нарезано и паковано поврће и воће
63.11.11 Услуге обраде података
98.10.10 Производи приватних домаћинстава која производе различиту робу за властите потребе 
98.20.10 Услуге приватних домаћинстава која обављају различите услуге за властите потребе
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