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У мају 2021. године број запослених лица у БиХ 
износио је 815 590, а од тога 353 243 жена. У односу на 
април 2021. године број запослених лица се повећао за 
0,3%,  а број запослених жена се такође повећао за 1%. 
 
 
 
Напомена: На основу полугодишњег истраживања са пуним 
обухватом РАД-15, стање 30. септембар 2020. године, почетком 
децембра 2020. године направљена је корекција објављених 
података о запосленим лицима, добијених мјесечним истраживањем 
РАД-1. Стога су подаци од марта 2020. године до септембра 2020. 
године коначни, а за остале мјесеце 2020. и 2021. године 
привремени. 

In May 2021, the number of persons in paid employment in 
BiH amounted to 815 590, out of which there were  
353 243 women. As compared to April 2021, the number of 
persons in paid employment increased by 0,3% and the 
number of employed women increased by 1%.  
 
 
Note: On the basis of the full-coverage semi-annual survey RAD-15, with the 
situation as on September 30th 2020, the published data on persons in 
employment, calculated according to the monthly survey RAD-1, were 
corrected in December 2020. Therefore, data covering the period from 
March 2020 to September 2020 are final, while data for other months of 
2020 and 2021 are provisional. 

 
 
 
Табела 1. Запослени у БиХ према административним изворима и полу 
Table 1. Employment in BiH according to administrative sources and sex 
 

  

IV 20211 V 20211 

Индeкси  
Indices 

  

V 2021                      
IV 2021 

Укупнo 
Total 

Жeнe 
Women 

Укупнo 
Total 

Жeнe 
Women 

Укупнo 
Total 

Жeнe 
Women 

          Запослени 813 454 349 803 815 590 353 243 100,3 101,1 Employed 

        

 

                                                           
1 Стaтистичкa истрaживaњa РAД-1M и РAД-15. Пoдaци зa април и мај 2021. гoдинe су приврeмeни. 

    Statistical surveys RAD-1M and RAD-15. Data for April and  May 2021 are provisional 
 
 

 



 

Табела 2. Број запослених лица према КДБиХ 2)  и полу 
Table 2. Number of persons in paid employment according to CEA2) and sex 
 

  

Ø2020 3) 
20213 

  

IV V 

Укупно 
Total 

Жене 
Women 

Укупно 
Total 

Жене 
Women 

Укупно 
Total 

Жене 
Women 

             Укупно 812 592 350 010 813.454 349.803 815.590 353.243   Total 

A Пољопривреда, 

шумарство и 

риболов 

 

19 438 4 080 19.465 4.113 19.463 4.075 A Agriculture, forestry 
and fishing 

B Вађење руда и 

камена 

 

17 416 1 528 17.269 1.569 17.229 1.569 B Mining and quarrying 

C Прерађивачка 

индустрија 

 

163 265 61 089 164.971 61.002 165.604 61.884 C Manufacturing 

D Производња и 

снабдијевање 

електричном 

енергијом, гасом, 

паром и 

климатизација 

 

17 347 4 004 17.082 3.973 17.094 3.981 D Electricity, gas, steam 
and air conditioning 
supply 

E Снабдијевање 

водом, уклањање 

отпадних вода, 

управљање 

отпадом, те 

дјелатности 

санације околиша 

 

13 707 2 346 13.814 2.376 13.787 2.366 E Water supply; 
sewerage, waste 
management and 
remediation activities 

F Грађевинарство 

 

40 706 3 931 41.697 4.121 41.942 4.203 F Construction 

G Трговина на велико 

и мало; поправак 

моторних возила и 

мотоцикала 

 

148 258 73 984 146.419 72.956 146.864 74.431 G Wholesale and retail 
trade; repair of motor 
vehicles and 
motorcycles 

H Превоз и 

складиштење 

 

37 695 6 708 37.430 6.658 37.477 6.694 H Transportation and 
storage 

I Дјелатности 

пружања смјештаја, 

те припреме и 

услуживања хране 

 

38 857 19 041 35.097 16.960 35.868 17.633 I Accommodation and 
food service activities 

J Информације и 

комуникације 

 

22 800 8 549 24.149 9.136 24.234 9.218 J Information and 
communication 

K Финансијске 

дјелатности и 

дјелатности 

осигурања 

 

18 250 11 455 18.397 11.592 18.373 11.584 K Financial and 
insurance activities 

L Пословање 

некретнинама 

 

3 790 1 349 3.547 1.294 3.548 1.299 L Real estate activities 

M Стручне, научне и 

техничке 

дјелатности 

 

24 973 11 131 24.590 10.796 24.747 10.897 M Professional, scientific 
and technical 
activities 

N Административне и 

помоћне услужне 

дјелатности 

 

16 224 5 386 16.744 5.566 16.857 5.628 N Administrative and 
support service 
activities 

O Јавна управа и 

одбрана, обавезно 

социјално 

осигурање 

 

76 111 30 129 76.031 30.399 75.980 30.072 O Public administration 
and defence; 
compulsory social 
security 

P Образовање 67 214 46 468 68.515 47.765 68.292 47.673 P Education 

                                                           
2) КДБиХ - Класификација дјелатности БиХ 
    CEA - Classification of Economic Activities 
3) Привремени податак 
     Provisional data 



 

Q Дјелатности 

здравствене и 

социјалне заштите 

 

55 846 39 892 57.425 40.922 57.252 40.879 Q Human health and 
social work activities 

R Умјетност, забава и 

рекреација 

 

13 946 9 049 14.529 9.299 14.608 9.465 R Arts, entertainment 
and recreation 

S Остале услужне 

дјелатности 

 

16 750 9 892 16.283 9.307 16.371 9.690 S Other service 
activities 

Табела 3. Запослена лица према КДБиХ и полу у мају 2021. године 
Table 3. Persons in paid employment according to CEA and by sex, May 2021  

 

  

Индекси 
Indices 

  

V 2021 
IV 2021 

V 2021               
V 2020 

I-V 2021                 
I-V 2020 

Укупно 
Total 

Жене 
Women 

Укупно 
Total 

Жене 
Women 

Укупно 
Total 

Жене 
Women 

                     Укупно 100,3 101,0 101,3 102,0 99,5 99,6   Total 

A Пољопривреда, 

шумарство и 

риболов 

 

100,0 99,1 101,7 100,9 100,0 99,5 A Agriculture, 
forestry and 
fishing 

B Вађење руда и 

камена 

 

99,8 100,0 99,1 103,3 98,1 101,3 B Mining and 
quarrying 

C Прерађивачка 

индустрија 

 

100,4 101,4 102,6 102,3 99,9 98,9 C Manufacturing 

D Производња и 

снабдијевање 

електричном 

енергијом, 

гасом, паром и 

климатизација 

 

100,1 100,2 96,9 97,1 96,4 96,0 D Electricity, gas, 
steam and air 
conditioning 
supply 

E Снабдијевање 

водом, 

уклањање 

отпадних вода, 

управљање 

отпадом, те 

дјелатности 

санације 

околиша 

 

99,8 99,6 101,1 99,9 101,3 101,8 E Water supply; 
sewerage, 
waste 
management 
and 
remediation 
activities 

F Грађевинарств

о 
100,6 102,0 102,8 107,2 102,5 104,8 F Construction 

G Трговина на 

велико и мало; 

поправак 

моторних 

возила и 

мотоцикала 

 

100,3 102,0 100,9 102,7 97,8 98,4 G Wholesale and 
retail trade; 
repair of motor 
vehicles and 
motorcycles 

H Превоз и 

складиштење 
100,1 100,5 100,1 100,0 98,4 98,5 H Transportation 

and storage 

I Дјелатности 

пружања 

смјештаја, те 

припреме и 

услуживања 

хране 

 

102,2 104,0 97,2 97,4 91,2 90,0 I Accommodation 
and food service 
activities 

J Информације и 

комуникације 

 

100,3 100,9 107,6 109,3 106,3 107,2 J Information 
and 
communication K Финансијске 

дјелатности и 

дјелатности 

осигурања 

 

99,9 99,9 101,1 101,7 100,6 100,9 K Financial and 
insurance 
activities 

L Пословање 

некретнинама 

 

100,0 100,4 94,3 97,8 90,8 92,7 L Real estate 
activities 



M Стручне, 

научне и 

техничке 

дјелатности 

 

100,6 100,9 99,6 97,7 98,2 96,7 M Professional, 
scientific and 
technical 
activities 

N Администрати

вне и помоћне 

услужне 

дјелатности 

 

100,7 101,1 107,5 110,1 103,5 103,7 N Administrative 
and support 
service 
activities 

O Јавна управа и 

одбрана, 

обавезно 

социјално 

осигурање 

 

99,9 98,9 99,5 99,9 100,2 100,9 O Public 
administration 
and defence; 
compulsory 
social security 

P Образовање 99,7 99,8 100,8 101,8 99,8 100,4 P Education 

Q Дјелатности 

здравствене и 

социјалне 

заштите 

 

99,7 99,9 103,0 102,9 103,1 102,9 Q Human health 
and social work 
activities 

R Умјетност, 

забава и 

рекреација 

 

100,5 101,8 107,5 108,0 106,3 106,6 R Arts, 
entertainment 
and recreation 

S Остале услужне 

дјелатности 

 

100,5 104,1 98,6 99,0 97,3 96,3 S Other service 
activities 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Графикон 1. Запослени од маја 2020. године до маја 2021. године 
Graph 1. Persons in paid employment, May 2020 – May 2021 
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МЕТОДОЛОШКА ОБЈАШЊЕЊА 
 
Извор података 
 
Подаци о броју запослених у пословним субјектима у 
БиХ добијају се путем статистичких истраживања и из 
административних извора. Укупан број запослених у 
БиХ је податак агрегиран на основу прикупљених и 
обрађених података из Федерације БиХ, Републике 
Српске и експозитуре Агенције за статистику БиХ у 
Брчко дистрикту БиХ.  
 
Подаци о укупном броју запослених лица у Федерацији 
БиХ (правна лица и обрт и сродне дјелатности) 
добијени су обрадом података који су преузети из 
административног извора, Пореске управе Федерације 
БиХ. Подаци о запосленима у Републици Српској 
добијају се на основу полугодишњег статистичког 
истраживања о запосленима и платама запослених, 
стање на дан 31. март и 30. септембар. Извор података 
о предузетницима и запосленима код њих је Пореска 
управа Републике Српске. Подаци о запосленима у 
правним лицима у Брчко дистрикту БиХ се прикупљају 
путем мјесечног статистичког истраживања о 
запосленима и плати. За јавну управу, образовање и 
здравство врши се потпуни обухват. За субјекте који се 
не прате Мјесечним истраживањем о запосленима и 
плати, једанпут годишње се врши импутација на 
мјесечном нивоу из података завршних рачуна. Подаци 
о броју самосталних предузетника се процјењују на 
основу административног регистра, а подаци о броју 
запослених код њих се преузимају од Фонда 
здравственог осигурања.  
 
Обухват и упоредивост 
 
Истраживањем су обухваћена правна лица свих облика 
власништва, тијела државне власти свих нивоа, 
установе и друге организације, које послују на 
подручју БиХ.  
 
Истраживањем о запосленима у правним лицима у 
Федерацији БиХ обухваћени су запослени који имају 
заснован радни однос без обзира на врсту радног 
односа и дужину радног времена. У ове податке 
укључени су и запослени у одбрани и полицији. 
Истраживањем о запосленима у обрту и сродним 
дјелатностима обухваћени су запослени и власници 
којима је обрт основно занимање.  
 
Статистичким истраживањем о запосленима и 
платама запослених у Републици Српској обухваћени 
су сви пословни субјекти и њихове јединице у саставу, 
без обзира на њихов правни статус, а обухваћене су све 
јединице из Статистичког пословног које се налазе на 
подручју Републике Српске и које имају запослне 
раднике. 

NOTES OF METHODOLOGY 
 
Data source 
 
Data on the number of employed persons in business entities 
in BiH are obtained through statistical research and from 
administrative sources. The total number of employed 
persons in BiH is the data aggregated on the basis of 
collected and processed data from the Federation of BiH, 
Republika Srpska and Branch Office of Agency for Statistics 
of Bosnia and Herzegovina in the Brčko district BiH.  
 
Data on the total number of persons in paid employment in 
the Federation of BiH (legal persons and crafts and related 
activities) were obtained by processing data that were taken 
from the administrative source, the Tax Administration of 
the Federation of BiH. The data on employed persons in the 
Republika Srpska are obtained on the basis of the semi-
annual statistical surveys of employed persons and employee 
salaries, as at 31 March and 30 September. The source of 
data for entrepreneurs and their employees is the Tax 
Administration of Republika Srpska. The data on employed 
persons in business entities in the Brčko district BiH are 
collected by means of a monthly statistical survey of 
employees and salaries. For public administration, education 
and health, full coverage applies. For those subjects which 
are not included in the monthly statistical survey on 
employees and salaries, the data on employed persons on the 
monthly basis are imputed once a year from annual 
statements of accounts. The data on the number of 
entrepreneurs are estimated on the basis of the 
administrative register and the data on the number of their 
employees are taken over from the Health Insurance Fund.  
 
Coverage and comparability 
 
The survey includes legal entities of all types of ownership, 
government bodies, institutions and other organizations 
that operate on the territory of BiH. 
 
 
The survey on persons in paid employment in legal entities in 
Federation BiH includes all persons who have signed a work 
contract, regardless of the type of work contract and 
whether they work full - time or less than full – time. This 
data includes employees in defense and police. The survey on 
persons in crafts and related activities includes and 
employed and owners of craft.  
 
 
The semi-annual statistical surveys of employed persons and 
employee salaries in Republika Srpska includes all business 
entities and their constituent units, regardless of their legal 
status, including all units in the Statistical Business Register 
on the territory of the Republika Srpska, which have 
employed workers. 
 
 
 
 
 
 



 
Подаци о запосленима у републици Српској не 
обухватају запослне у одбрани, на породичном 
пољопривредном газдинству, код међународних 
организација, у пословним јединицама изван РС и у 
представништвима у иностранству.  
Статистичким истраживањем о запосленима и плати у 
Брчко дистрикту БиХ обухваћени су сви пословни 
субјекти са пет и више запослених. За јабну управу, 
образовање и здравство врши се потпуни обухват. У 
обрачун броја запослених у Брчко дистрикту БиХ 
укључене су и пословне јединице које дјелују на 
подручју Брчко дистрикта БиХ, а имају сједиште у 
неком од ентитета (Федерација БиХ или Република 
Српска). За нека подручја дјелатности са малим бројем 
субјеката узимају се пословни субјекти са мање од пет 
запослених.  
 
Агенција за статистику БиХ је од јануара 2018. 
године почела са обрачуном запослених за БиХ у 
који су уврштени подаци за Федерацију БиХ 
добијени из административног извора, Пореске 
управе Федерације БиХ. Подаци о укупном броју 
запослених у БиХ су обрачунати и ретроактивно за 
2017. годину. Тиме је прекинута серија података о 
запосленима у БиХ, као и упоредивост са претходно 
објављиваним мјесечним и годишњим подацима о 
броју запослених у БиХ.  
 
Дефиниције 
 
Запослени су сва лица која су засновала радни однос 
са послодавцем на одређено или неодређено вријеме, 
независно о дужини радног времена и власништву 
правнога лица.  
Годишњи просјек броја запослених израчунава се на 
основу података мјесечних стања за ту годину, 
коригованих подацима пуног обухвата са стањем 31. 
март и 30. септембар.  
 
 

The data do not include persons employed in the following 
areas: defense, family farms and international 
organizations, business units outside of the Republika Srpska 
and representative offices abroad.  
 
Statistical survey of employees and salaries in Brčko district 
BiH includes all business entities with five and more 
employees. For public administration, education and health, 
full coverage applies. The number of employees in the Brčko 
district BiH includes business entities operating on the 
territory of the District, but whose seat is in one of the 
entities (Federation BiH or Republika Srpska). For some 
areas of activity with a small number of subjects, business 
entities were taken with fewer than five employees.  
 
 
 
From January 2018 Agency for Statistics of BiH has 
started to calculate the number of employees for BiH in 
which data for the Federation BiH were obtained from 
the administrative source, the Tax Administration of the 
Federation BiH. Data on the total number of employees 
in BiH are calculated retroactively for 2017. This has 
caused the brake in series of data on employees in BiH, 
as well as the comparability with previously published 
monthly and annual data on the number of employees 
in BiH. 
 
Definitions 
 
Persons in paid employment are all persons who have 
signed a work contract with the employer for a fixed or 
unspecified period of time, irrespective of type of ownership 
and of whether they work full time or less than full time.  
Annual average of persons in paid employment is 
calculated on the basis of data by months corrected by the 
full coverage data with the situation as on 31 March and 30 
September. 
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