
Сврха 

Сврха е-претраживача класификације дјелатности је омогућити лако и брзо 
претраживање дјелатности ради проналажења одговарајуће шифре дјелатности, а у 
циљу правилног разврставања по класификацији дјелатности и других сличних 
потреба. 

Функционисање и начин претраживања 

Кориштењем е-претраживача класификације дјелатности шифра дјелатности може се 
пронаћи на сљедећи начин:  

• У оквир е-претраживача упишите појам или најмање три почетна слова појма 
помоћу којег желите претраживати шифре класификације дјелатности. Појам 
који уписујете у оквир е-претраживача изаберите на основу производа који даје 
резултате из обављања дјелатности или на основу дјелатности која се обавља. За 
приказ резултата кликните на типку „Тражи“. 

• Након што упишете појам или најмање три почетна слова, е-претраживач ће 
приказати све описе који имају једнака прва три слова појма који је унешен, те 
шифре и називе разреда нове Класификације дјелатности БиХ 2010 (КД БиХ 
2010) и одговарајућу везу с претходном верзијом - Класификацијом дјелатности 
БиХ (КД БиХ). 

• За коначну одлуку и избор шифре дјелатности прочитајте објашњења дата у 
Структури КД БиХ 2010 са објашњењима. 

Садржај и карактеристике 

Користећи појмове из документа ''Абецедни индекс класификације дјелатности'', е-
претраживач приказује кратке описе и шифре дјелатности КД БиХ 2010, те везу с 
одговарајућом шифром КД БиХ. На овај начин омогућено је пословним и другим 
субјектима да на лакши и једноставнији начин пронађу одговарајућу шифру 
дјелатности са припадајућим описом. 

Ограничења и могућа побољшања 

Важно је истаћи да е-претраживач класификације дјелатности није свеобухватан попис 
појмова помоћу којих се може одредити шифра дјелатности. Е-претраживач, као и 
Абецедни индекс, представља статистички алат који олакшава примјену класификације 
дјелатности, али је неопходно приликом његове употребе читати и објашњења дата у 
класификацији. Појмови који се тренутно не могу наћи у е-претраживачу и Абецедном 
индексу, а корисници сматрају да су битни за правилно тумачење и примјену 
класификације дјелатности, бити ће накнадно, на основу изнесеног захтјева, додати у е-
претраживач и Абецедни индекс. Стога, статистичке институције позивају кориснике 
да им се обрате са својим приједлозима и сугестијама. Статистичке институције ће 
примљене приједлоге пажљиво проучити и у случају потребе за додатним 
објашњењима контактирати предлагача. 



 Помоћ код избора одговарајуће шифре дјелатности 

Уколико корисник треба додатну помоћ при одређивању шифре дјелатности може у 
зависности од сједишта предузећа, упутити писмени захтјев (писмо или mail) 
Републичком заводу за статистику РС, Федералном заводу за статистику Ф БиХ и 
Агенцији за статистику БиХ- подружница Брчко. Копију писменог захтјева потребно је 
прослиједити и Агенцији за статистику БиХ. 

У захтјеву је потребно: 

• Укратко описати дјелатност за коју је потребна помоћ при одређивању шифре 
дјелатности, 

• Навести контакт лице, е-mail адресу и телефонски број на који статистичке 
институције могу добити додатна објашњења, ако су им потребна. 

 

 

 


