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На основу члана 8 став 2 тач. ц) и д) Закона о статистици Босне и Херцеговине
(«Службени гласник БиХ», бр. 26/04 и 42/04), Агенција за статистику Босне и
Херцеговине доноси

ОДЛУКУ

о увођењу и примјени класификације занимања
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
(садржај одлуке)
Овом одлуком утврђује се класификација занимања (у даљњем тексту: КЗБиХ-08)
као обавезан национални статистички стандард, који се употребљава при
евидентирању, прикупљању, обради, анализирању, преносу и исказивању
статистичко-аналитичких података, битних за праћење стања и кретања на
социјално-економском подручју.
КЗБиХ-08 се користи као статистички стандард за разврставање послова односно
занимања у групе занимања у службеним односно административним збиркама
података (евиденције, регистри, базе података), у статистичким истраживањима и у
статистичким регистрима, чиме се обезбјеђују конзистентни подаци за статистичко,
аналитичко и научно праћење структуре занимања активног становништва, као и
потраживања за послом.
Члан 2
(значење израза)
Поједини изрази у овој одлуци имају сљедеће значење:
− занимање је статистичко-аналитичка категорија у коју се разврставају послови и
радни задаци сродни по садржају и захтјевности, које је обављало, обавља или
би могло да обавља у правилу једно лице које посједује одговарајућа знања,
способности и вјештине;
− назив занимања/посла је ријеч или фраза која се употребљава за означавање
одређеног занимања/посла, који обавља једно лице;
− групу занимања чини занимање или више занимања који су слични по нивоу
знања, односно према врсти знања, које је потребно за компетентно обављање
послова и задатака у занимању;
− шифра групе занимања је бројчана ознака групе занимања;
− структура КЗБиХ-08 је систематски попис хијерархијски повезаних група
занимања, означених шифрама и називима;
− шифарски попис КЗБиХ-08 је попис група занимања, којем су додати називи
занимања/послова које обавља једно лице.
II. КЛАСИФИКАЦИЈА ЗАНИМАЊА
Члан 3
(основа)
КЗБиХ-08 се заснива на Међународној стандардној класификацији занимања
(International Standard Classification of Occupations, ISCO-08), која се сходно
препоруци Међународне организације рада примјењује као међународни стандард
од 6. децембра 2007.
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Члан 4
(структура)
КЗБиХ-08 има хијерархијску структуру. Занимања се удружују, односно комбинују у
групе занимања на четири класификациона нивоа, и то:
−
−
−
−

први класификациони ниво је главна група занимања, означена
једноцифреном шифром и називом,
други класификациони ниво је подгрупа занимања, означена двоцифреном
шифром и називом,
трећи класификациони ниво је подручна група занимања, означена
троцифреном шифром и називом,
четврти класификациони ниво су јединице подручних група занимања,
означене четвероцифреном шифром и називом.

Структура КЗБиХ-08 је у прилогу ове одлуке и њен је саставни дио.
Члан 5
(помоћна документација за примјену КЗБиХ-08)
Агенција за статистику Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Агенција)
припремиће помоћну документацију која ће омогућити лакшу и јединствену примјену
КЗБиХ-08, и то:
−
−
−

општа методолошка објашњења КЗБиХ-08,
описе група занимања КЗБиХ-08,
шифарски попис занимања КЗБиХ-08.

Агенција ће помоћну документацију јавно објавити на својој Интернет страници.
Члан 6
(одржавање и усклађивање КЗБиХ-08)
Агенција је задужена за провођење ове одлуке, за одржавање КЗБиХ-08 и помоћне
документације из члана 5 став 1 одлуке, као и за усклађивање КЗБиХ-08 с
Међународном стандардном класификацијом занимања (ISCO).
III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7
(објављивање помоћне документације за примјену КЗБиХ-08)
Помоћну документацију из члана 5 став 1 ове одлуке Агенција ће јавно објавити на
својој Интернет страници, најкасније до 31. 12. 2010.
Члан 8
(престанак важења класификација занимања које су у примјени)
До почетка примјене КЗБиХ-08 потребно је да се изврши усклађивање с овом
одлуком других класификација занимања које су у примјени на територији Босне и
Херцеговине.
Члан 9
(почетак примјене КЗБиХ-08)
Ова одлука ступа на снагу наредног дана по објављивању у «Службеном гласнику
Босне и Херцеговине», а примјењиваће се од 1. јануара 2011.
Број: ……………………
Сарајево, дана ……………………………

