На основу члана IV. 4. а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и
Херцеговине, на 73. сједници Представничког дома, одржаној 10, 16. и 23. марта 2010.
године, и на 44. сједници Дома народа, одржаној 9. априла 2010. године, усвојила је
ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О КЛАСИФИКАЦИЈИ ДЈЕЛАТНОСТИ У БОСНИ И
ХЕРЦЕГОВИНИ
Члан 1.
У Закону о класификацији дјелатности у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ",
бр. 76/06 и 100/08) у члану 7. ст. (1) и (4) мијењају се и гласе:
"(1) Ентитети и Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Брчко
Дистрикт) могу предлагати разраду класификације дјелатности на додатне нивое који
нису одређени Одлуком о КДБиХ из члана 6. овог закона.
(4) Агенција, ентитетски заводи и Брчко Дистрикт дужни су усагласити предлоге
разраде на додатне нивое из става (1) овог члана."
Члан 2.
Члан 9. мијења се и гласи:
"Члан 9.
(Хијерархијске категорије КДБиХ)
(1) Хијерархијске категорије груписања КДБиХ привредних и других субјеката одређује
Агенција у сарадњи са ентитетским заводима за статистику Одлуком о КДБиХ из члана 6.
овог закона.
(2) Хијерархијске категорије груписања КДБиХ из става (1) овог члана морају бити
усклађене са условима из члана 5. овог закона."
Члан 3.
У члану 12. став (1) мијења се и гласи:
"(1) Субјекти из члана 10. овог закона и њихови дијелови разврставају се у хијерархијске
категорије КДБиХ у складу са Одлуком о КДБиХ из члана 6. овог закона, према
дјелатности коју обављају."
Ставови (3) и (4) бришу се.

Члан 4.
(1) Ентитетски закони и закон Брчко Дистрикта, којима се уређује класификација
дјелатности ускладиће се с овим законом у року од 90 дана након његовог ступања на
снагу.
(2) Ентитети и Брчко Дистрикт донијеће подзаконске акте о разврставању субјеката из
члана 10. овог закона, у складу са овим законом и Одлуком о КДБиХ из члана 6. овог
закона, у року од 120 дана од дана почетка примјене овог закона.
Члан 5.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
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