
Информација о новој класификацији дјелатности у БиХ 
 
Током времена догодиле су се значајне промјене у структури и организацији економије, 
те у развоју нових технологија, што је резултовало стварањем нових дјелатности и 
нових производа. Стога је било нужно извршити цјелокупну ревизију NACE Rev. 1.1 
класификације, односно ISIC Rev. 3 класификације економских дјелатности, као и свих 
других класификација које се на њима заснивају.  
 
Резултат велике ревизије, која се у ЕУ одвијала између 2000. и 2007. и која је позната 
под називом „Операција 2007“, је израда нове верзије Статистичке класификације 
економских дјелатности у EU - NACE Rev. 2.  
 
С обзиром да је, у складу са Законом о класификацији дјелатности, Класификација 
дјелатности Босне и Херцеговине (КД БиХ) у својој основи преузети европски 
стандард, свака ревизија класификације економских дјелатности у ЕУ повлачи за собом 
и промјене Класификације дјелатности БиХ. На овај начин обезбјеђује се континуитет 
упоредивости БиХ података на европском и свјетском нивоу.  
 
У вези с наведеним, статистичке институције у БиХ извршиле су усклађивање 
Класификације дјелатности Босне и Херцеговине - КД БиХ са EU NACE Rev. 2 
класификацијом. Радна група састављена од представника све три статистичке 
институције у БиХ, израдила је нову верзију статистичке класификације дјелатности 
БиХ под називом Класификација дјелатности Босне и Херцеговине 2010 - КД БиХ 2010.  
 
И поред тога што су се нека ранија правила за примјену класификације дјелатности 
промијенила, те ревидирали критерији за састављање класификације и формулације 
објашњења, основне карактеристике класификације остале су непромијењене. Важно је 
нагласити да се значајно повећао ниво детаљности класификације (са 514 на 615 
разреда), те се у КД БиХ 2010 као најнижем нивоу употребљава ниво разреда, односно 
четвероцифрена шифра дјелатности, као и у класификацији NACE Rev. 2. У претходној 
верзији КД БиХ примјењивала се петероцифрена шифра дјелатности, што је била 
додатна разрада у односу на NACE Rev. 1.1.  
 
На основу чл. 6. и 9. Закона о класификацији дјелатности у Босни и Херцеговини 
(“Службени гласник БиХ”, број 76/06, 100/08 и 32/10) Агенција за статистику Босне и 
Херцеговине, је донијела Одлуку о класификацији дјелатности БиХ 2010, која је 
објављена у “Службеном гласнику БиХ” број 47/10 од 08. јуна 2010. године. 
Саставни дио ове Одлуке чине:  
a) Класификација дјелатности БиХ 2010,  
b) Класификација дјелатности БиХ 2010 са објашњењима,  
c) Методологија за статистичку примјену Класификације дјелатности БиХ 2010.  
 
Одлука је ступила на снагу даном објављивања у “Службеном гласнику БиХ”, а 
примјењивати ће се од 1. јануара 2011. године.  



У периоду до 1. јануара 2011. статистичке институције су припремиле и извршиле 
планирани сет повезаних задатака и активности у вези са координираном транзицијом 
из КД БиХ класификације у КД БиХ 2010, као и у вези са имплементацијом КД БиХ 
2010 у статистички пословни регистар и различите статистичке домене.  
 
Предузећа (без предузетника) у Статистичком пословном регистру (СПР) 
прешифрирана су употребом израђене табеле веза, кориштењем информација из 
постојећих статистичких истраживања и провођењем посебног СПР истраживања. 
Преостали дио предузећа (без предузетника) прешифриран је методом вјероватноће на 
основу резултата посебног СПР истраживања, те података из статистичких 
истраживања.  
 
У статистичком пословном регистру, обје верзије класификације бити ће оперативне 
док сва статитичка истраживања не пређу на КД БиХ 2010. Другим ријечима, за све 
јединице у статистичком пословном регистру водити ће се двије шифре дјелатности, по 
КД БиХ и по КД БиХ 2010. 


