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На основу члана ИВ.4.а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 81. Сједници
Представничког дома, одржаној 20. јуна 2006. године, и на 60. сједници Дома народа, одржаној 7. јула 2006. године,
усвојила је

ЗАКОН
О КЛАСИФИКАЦИЈИ ДЈЕЛАТНОСТИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

ДИО ПРВИ - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет закона)
Овим Законом утврђује се појам класификације дјелатности у Босни и Херцеговини (у даљњем тексту: КДБиХ), значај и
циљ закона, примјена закона и доношење Одлуке о класификацији дјелатности у Босни и Херцеговини (у даљњем тексту:
Одлука).
Члан 2.
(Дефиниција КДБиХ)
КДБиХ је обавезан стан дард који се употребљава при евидентирању, прикупљању, обради, анализирању, публиковању и
исказивању података по дјелатностима значајним за праћење стања и кретања на економском, демографском и социјалном
подручју у Босни и Херцеговини.
ДИО ДРУГИ - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О КДБиХ
ГЛАВА I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 3.
(Примјена КДБиХ)
КДБиХ се примјењује:
а) у праћењу промјена у економији и за доношење мјера економске и социјалне политике;
б) у службеној статистици, систему информисања, евиденцији и планирању развоја;
ц) у прикупљању, обради и објављивању података сходно дјелатностима;
д) у склапању уговора и извршавању међународних обавеза;
е) у научноистраживачком и аналитичком раду;
ф) за упис дјелатности у статистичке, административне и регистре посебних намјена.
Члан 4.
(Основ за доношење)
КДБиХ као статистички стан дард утврђује се у складу са Законом о статистици Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ", бр. 26/04 и 42/04).
Члан 5
(Основ КДБиХ)
(1) КДБиХ се заснива на "Статистичкој номенклатури економских активности Европске уније НАЦЕ Рев. 1.1." (Пропис ЕЕЦ
број 29/02) и упоредива је са међународном класификацијом дјелатности Уједињених нација (ИСИЦ Рев.3).
(2) КДБиХ мора стално да се усклађује са свим званичним промјенама Статистичке номенклатуре економских активности
Европске уније, а тиме и са међународном класификацијом дјелатности Уједињених нација.
ГЛАВА II - ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О КДБИХ
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Члан 6.
(Доношење и саставни дио Одлуке КДБиХ)
Одлуку о КДБиХ доноси Агенција за статистику Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Агенција).
Саставни дио Одлуке из става (1) овог члана чине:
a) Класификација дјелатности Босне и Херцеговине,
b) Класификација дјелатности Босне и Херцеговине са објашњењима.
Агенција доноси Одлуку из става (1) овог члана у сарадњи са Федералним заводом за статистику и Заводом за
статистику Републике Српске (у даљњем тексту: ентитетски заводи).
Усклађивање КДБиХ са међународним стандардима из члана 5. став (2) овог Закона обавља Агенција у сарадњи с
ентитетским заводима доношењем Одлуке о ревизији КДБиХ или Одлуке о новој КДБиХ, зависно од обима
промјена.
Члан 7.
(Усаглашавање КДБиХ)
Ентитети и Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Брчко Дистрикт) могу да предлажу разраду
класификације дјелатности на нивоу подразреда.
Разрада класификације дјелатности из става (1) овог члана може да се врши једанпут годишње.
Предлози разраде морају да се доставе Агенцији до 1. септембра текуће године.
Агенција, ентитетски заводи и Брчко Дистрикт дужни су да усагласе предлоге разраде на нивоу подразреда.
Усаглашени предлог разраде из става (1) овог члана Агенција доноси до 1. децембра текуће године.
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ДИО ТРЕЋИ - ПРИМЈЕНА КДБиХ И СТАТИСТИЧКИ РЕГИСТРИ
ГЛАВА I - ПРИМЈЕНА КДБиХ
Члан 8.
(Употреба КДБиХ)
КДБиХ се употребљава за одређивање дјелатности, односно за сва разврставања по дјелатностима пословних и других
субјеката и њихових дијелова за потребе статистике, различитих службених и других административних збирки података
(евиденције, регистри, базе података и сл.).
Члан 9.
(Хијерархијске категорије КДБиХ)
КДБиХ има сљедеће хијерархијске категорије груписања привредних и других дјелатности:
a) подручје (означено једнословном абецедном шифром),
b) потподручје (означено двословном абецедном шифром),
c) област (означена двоцифреном шифром),
d) грана (означена троцифреном шифром),
e) разред (означен четвероцифреном шифром),
f) подразред (означен петероцифреном шифром).
Члан 10.
(Разврставање правних и физичких лица)
Према КДБиХ разврставају се по дјелатностима:
a) правна и физичка лица која обављају дјелатност у складу са законским прописима,
b) органи власти и управе на нивоу државе,
c) органи власти и управе на нивоу ентитета и Брчко Дистрикта,
d) органи власти и управе на нивоу кантона у Федерацији Босне и Херцеговине,
e) органи власти и управе јединица локалне самоуправе у Босни и Херцеговини.
Члан 11.
(Надлежни органи за разврставање субјеката по дјелатностима)
Разврставање по дјелатностима субјеката из члана 10. овог Закона, у складу са КДБиХ, обављају надлежни органи Босне и
Херцеговине, ентитета и Брчко Дистрикта, у складу са законима и другим прописима Босне и Херцеговине, ентитета и
Брчко Дистрикта.
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Члан 12.
(Нивои разврставања и разврставање према претежној дјелатности)
Субјекти из члана 10 овог Закона и њихови дијелови разврставају се у подручја, потподручја, области, гране,
разреде и подразреде КДБиХ, према дјелатностима које обављају.
Ако пословни субјекти из става (1) овог члана обављају више дјелатности, разврставају се према дјелатности коју
претежно обављају.
У свим случајевима међународне размјене података субјекти из члана 10. овог Закона разврставају се до нивоа
разреда, зависно од захтијеваног нивоа агрегације.
За сврхе продукције и објављивања статистичких резултата намијењених домаћим корисницима, субјекти из члана
10. овог Закона разврставају се до нивоа подразреда, зависно од захтијеваног нивоа агрегације.

ГЛАВА II - СТАТИСТИЧКИ РЕГИСТРИ
Члан 13.
(Надлежни органи за вођење статистичких регистара)
(1) Надлежни статистички органи на нивоу Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко Дистрикта воде статистичке
регистре субјеката из члана 10. овог Закона у складу са КДБиХ.
(2) Садржај, облик и начин вођења регистра из става (1) овог члана одређује се у складу са међународним
стандардима и стандардима Европске уније.
ДИО ЧЕТВРТИ - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
(Усклађивање закона)
Ентитетски закони и закон Брчко Дистрикта, којима се уређује класификација дјелатности, ускладиће се са овим Законом у
року од 90 дана након његовог ступања на снагу.
Члан 15.
(Доношење подзаконских прописа)
Ентитети и Брчко Дистрикт донијеће подзаконске акте о разврставању субјеката из члана 10. овог Закона, у складу са овим
Законом и Методологијом за статистичку примјену КДБиХ,
Члан 16.
(Прелазни период за примјену важећих прописа)
У прелазном периоду, до усаглашавања закона из члана 14. овог Закона, за статистичке и аналитичке потребе примјењиваће
се до сада важећи прописи који уређују класификацију дјелатности.
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Члан 17.
(Ступање на снагу)
Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ".

ПСБиХ, број 355/06
7. јула 2006. године
Сарајево
Предсједавајући
Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ
Мартин Рагуж, с. р.

Предсједавајући
Дома народа
Парламентарне скупштине БиХ
Горан Милојевић, с. р.
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