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Број: 01-05-02-2-2090-2/15
Сарајево, 27.02.2015. године
На основу члана 20. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“, број 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13) и Правилника о
рачуноводству с рачуноводственим политикама и процедурама за кориснике Буџета
институција Босне и Херцеговине бр. 01-08-02-2-1515-1/15, Министаство финансија и
трезора Босне и Херцеговине доноси
Инструкције
о примијени класификација владиних функција у Институцијама Босне и
Херцеговине
Функционална класификација (COFOG) је објављена од стране Одјељења за статистику
Уједињених нација (UNSD).
Функционална класификација исказује издатке по функционалној намјени за одређену
област и независна је од организације која ту функцију проводи.
Корисник буџетских средстава може обављати активности у оквиру једне или више
функција. Више корисника буџетских средстава могу имати исту функционалну
класификацију.
Функционалну класификацију чине категорије, групе и класе.
Категорије групишу опште циљеве и задатке државе и означене су од 01 до 10.
Групе и класе садрже детаљнију разраду садржаја категорија и начина на које се ти
циљеви остварују1.
Категорије функционалне класификације су:
01 – Опште јавне услуге,
02 – Одбрана,
03 – Јавни ред и безбједност,
04 – Економски послови,
05 – Заштита животне средине,
06 – Стамбени и заједнички послови,
07 – Здравство,
08 – Рекреација, култура и религија,
09 – Образовање,
10 – Социјална заштита.
1

(КУ) колективне услуге
(ИУ) индивидуалне услуге
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Функционална класификација се примјењује на расходе и издатке за набавку
нефинансијске имовине.

01 – ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
Група 011 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови,
спољни послови (односе се на расходе и нето издатке везане за извршне и
законодавне органе, финансијске и фискалне послове и спољне послове.)
(КУ) Класа 0111 укључује: канцеларију извршног органа на свим
нивоима
власти
–
канцеларију
предсједника,
премијера,
градоначелника, начелника итд., законодавна тијела на свим нивоима
власти – народне скупштине, градске скупштине итд., савјетодавно,
административно и политичко особље додијељено канцеларијама
извршних органа и законодавним тијелима, библиотеке и друге
службе за обавјештавање које превасходно услужују извршне и
законодавне органе, физичке погодности обезбијеђене извршном
органу, законодавцима и њиховим помоћницима, сталне или
повремене комисије и одбори или они које раде у име извршног
органа или законодавног тијела.
Класа 0111 искључује: министарске кабинете, канцеларије шефова
локалних управа, међусекторске одборе итд., који се баве неком
другом одређеном функцијом.
(КУ) Класа 0112 – Финансијски и фискални послови обухвата:
а) управљање финансијским и фискалним пословима и услугама,
управљање јавним фондовима и јавним дугом, функционисање
система опорезивања,
б) рад министарства финансија, трезора, одјељења за буџет, пореске
власти, царина, службе за рачуноводство и ревизију и
ц) израду и дистрибуцију општих информација, техничке
документације и статистике финансијског и фискалног пословања и
услуга.
Класа 0112 укључује финансијске и фискалне послове и услуге на
свим нивоима власти.
Класа 0112 искључује накнаде и плаћене камате на јавне зајмове
(0170) и надзор банкарског сектора (0411).
(КУ) Класа – 0113 Спољни послови обухвата:
а) управљање спољним пословима и услугама,
б) рад министарства спољних послова, дипломатских и конзуларних
мисија у иностранству или у канцеларијама међународних
организација, рад или подршку информативних служби и служби из
домена културе за дистрибуцију изван државних граница, рад или
подршку библиотека, читаоница или служби за обавјештења изван
земље и
в) редовну претплату и специјалне доприносе за опште трошкове
пословања међународних организација.
Класа 0113 искључује: економску помоћ земљама у развоју и земљама
у транзицији (0121), мисије економске помоћи које су акредитоване у
страним државама (0121), доприносе програмима за давање помоћи
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којима руководе међународне или регионалне организације (0122),
војне јединице стациониране у иностранству (0210), војну помоћ
страним државама (0230), опште економске и комерцијалне послове
са иностранством (0411) и послове и услуге из области туризма
(0473).
Група 012 – Страна економска помоћ
(КУ) Класа 0121 – Економска помоћ земљама у развоју и земљама у
транзицији обухвата:
а) управљање економском сарадњом са земљама у развоју и земљама
у транзицији,
б) рад мисија за економску помоћ акредитованих код влада страних
земаља, рад или подршку програма техничке помоћи, програма за
тренинг и пројеката стипендија и школарина и
в) економску помоћ у виду грантова (у готовини или у натури) или
зајмова (без обзира на висину камате).
Класа 0121 искључује давање доприноса фондовима за економски
развој којима руководе међународне или регионалне организације
(0122) и војну помоћ страним земљама (0230).
(КУ) Класа 0122 – Економска помоћ усмјерена преко међународних
организација обухвата:
а) управљање економским помоћима усмјереним преко међународних
организација и
б) доприносе у готовини или натури фондовима за економски развој,
којима руководе међународне, регионалне или мултинационалне
организације.
Класа 0122 искључује помоћ међународним мировним операцијама
(0230).
Група 013 – Опште услуге односи се на расходе и нето издатке везане за опште
кадровске услуге
опште услуге планирања и статистике и остале опште услуге.
(КУ) Класа 0131 – Опште кадровске услуге обухвата управљање и рад
општих кадровских служби, укључујући и развој и имплементацију
опште кадровске политике и процедура које покривају избор,
унапређење, методе оцјењивања, опис, евалуацију и класификацију
послова, администрацију регулисања цивилних услуга и слична
питања.
Класа 0131 искључује управљање кадровима и службама које су
повезане са неком другом одређеном функцијом.
(КУ) Класа 0132 – Опште услуге планирања и статистике обухвата
управљање и рад служби за опште економско и социјално планирање
и опште статистичке услуге, укључујући формулисање, координацију
и надгледање општих економских и социјалних планова и програма,
као и општих статистичких планова и програма.
Класа 0132 искључује службе за економско и социјално планирање и
статистичке службе које су повезане са неком одређеном функцијом.
(КУ) Класа 0133 – Остале опште услуге обухвата управљање и рад
других општих служби, као што су централизоване услуге
снабдијевања и куповине, одржавање и похрањивање података владе
и архива, функционисање зграда закупљених од стране владе или
зграда у владином власништву, централни возни паркови, штампарије
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под јавном управом, централизоване компјутерске услуге и услуге
обраде података.
Класа 0133 искључује остале опште службе повезане са неком другом
одређеном функцијом.
Група 014 – Основно истраживање
(КУ) Класа 0140 – Основно истраживање обухвата:
а) управљање и пословање владиних тијела (агенција, установа,
институција) која се баве основним истраживањем и
б) грантове, зајмове или субвенције за подршку основног
истраживања које спроводе невладина тијела као што су
истраживачки институти и универзитети.
Класа 0140 искључује примијењено истраживање и експериментални
развој.
Група 015 –ИиР Опште јавне услуге
(КУ) Класа 0150 – ИиР Опште јавне услуге обухвата:
а) управљање и рад владиних тијела (агенција, установа, институција)
које се баве примијењеним истраживањем и експерименталним
развојем везаним за опште јавне услуге и
б) грантове, зајмове или субвенције за подршку примијењеног
истраживања и експерименталног развоја везаних за опште јавне
услуге, која врше невладина тијела као што су истраживачки
институти и универзитети.
Класа 0150 искључује основно истраживање (0140).
Група 016 – Опште јавне услуге н. к.
(КУ) Класа – 0160 Опште јавне услуге н. к. обухвата управљање, рад
или подршку општих јавних услуга као што су регистрација гласача,
одржавање избора и референдума, администрација несамоуправних
територија и подручја под старатељством итд.
Класа 0160 укључује опште јавне услуге које се не могу приписати
групама 011, 012, 013, 014 и 015.
Класа 0160 искључује трансакције јавног дуга (017) и трансфере
општег карактера између различитих нивоа власти (018).
Група 017 – Трансакције везане за јавни дуг
(КУ) Класа 0170 – Трансакције везане за јавни дуг обухвата плаћања
камата и трошкова за јавне зајмове.
Класа 0170 искључује административне трошкове управљања јавним
дугом (0112).
018 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти
(КУ) Класа 0180 – Трансфери општег карактера између различитих
нивоа власти обухвата трансфере између различитих нивоа власти
општег карактера, који нису додијељени некој одређеној функцији.
02 – ОДБРАНА
Група 021 – Војна одбрана
(КУ) Класа 0210 – Војна одбрана обухвата:
а) управљање пословима и службама војне одбране и
б) операције одбрамбених снага на копну, мору, ваздуху и свемиру,
инжињеријске,
транспортне,
комуникацијске,
обавјештајне,
персоналне и неборбене операције одбрамбених снага, операције
подршке резервних и помоћних снага одбране.
Класа 0210 укључује канцеларије војних аташеа који су стационирани
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у иностранству и пољске болнице.
Класа 0210 искључује: мисије војне помоћи (0230), болнице у бази
(073), војне школе у којима наставни програм личи на оне у цивилним
институцијама иако похађање наставе може да се ограничи на војно
особље и њихове породице (091, 092, 093 или 094) и пензионе
програме за војно особље (102).
Група 022 – Цивилна одбрана
(КУ) Класа 0220 – Цивилна одбрана обухвата:
а) управљање пословима и службама цивилне одбране, формулацију
планова за могуће ситуације, организацију вјежби које укључују
цивилне институције и становништво и
б) управљање или подршку снагама цивилне одбране.
Класа 0220 искључује службе цивилне заштите (0320) и куповину и
складиштење хране, опреме и друге залихе за коришћење у ванредним
ситуацијама у случају катастрофа за вријеме мира (1090).
Група 023 – Инострана војна помоћ
(КУ) Класа 0230 – Инострана војна помоћ обухвата:
а) управљање војном помоћи и рад мисија за војну помоћ
акредитованих у страним државама или додијељених међународним
војним организацијама или савезима и
б) војну помоћ у облику грантова (у новцу или натури), зајмова (без
обзира на камате) или зајмова у опреми и доприносе међународним
миротворним снагама, укључујући додјелу људства.
Група 024 – ИиР Одбрана
(КУ) Класа 0240 – ИиР Одбрана обухвата:
а) управљање и рад владиних тијела (агенција, установа, институција)
која раде на примијењеном истраживању и експерименталном развоју
везано за одбрану и
б) грантове, зајмове или субвенције за подршку примијењеног
истраживања и експерименталног развоја везаног за одбрану, која
врше невладина тијела као што су истраживачки институти и
универзитети.
(2) Класа 0240 искључује основно истраживање (0140).
Група 025 – Одбрана н. к.
(КУ) Класа 0250 – Одбрана н. к. обухвата: управљање, рад или
подршку активности као што су формулација, администрација,
координација и надгледање општих политика, планова, програма и
буџета који се тичу одбране, припрему и спровођење закона који се
тичу одбране, креирање и дистрибуцију општих информација,
техничке документације и статистичких података о одбрани итд.
Класа 0250 укључује послове и службе одбране које се не могу
приписати групама 021, 022, 023 или 024.
Класа 0250 искључује управљање пословима ратних ветерана (102).
03 – ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЈЕДНОСТ
Група 031 – Полицијске услуге
(КУ) Класа 0310 – Полицијске услуге обухвата:
а) управљање полицијским пословима и службама, укључујући
регистрацију страних држављана, издавање радних и путних
докумената имигрантима, вођење евиденције хапшења и статистичких
података везаних за рад полиције, регулисање и контролу друмског
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саобраћаја и превенцију кријумчарења и
б) рад редовних и помоћних полицијских снага, лучких, граничних и
обалских стража, и осталих специјалних полицијских снага, рад
полицијских лабораторија, као и рад или подршку програмима
полицијске обуке.
Класа 0310 укључује надзор саобраћаја.
Класа 0310 искључује полицијске школе које нуде опште образовање
поред полицијске обука (091, 092, 093 или 094).
Група 032 – Услуге противпожарне заштите
(КУ) Класа 0320 – Услуге противпожарне заштите обухвата:
а) управљање превенцијом избијања пожара и ватрогасним пословима
и службама и
б) рад редовних и помоћних ватрогасних бригада и других служби
спречавања и гашења пожара, рад или подршку програму обуке за
спречавање и гашење пожара.
Класа 0320 укључује: службе цивилне заштите попут спашавања у
планинама, надгледање плажа, евакуација поплављених подручја итд.
Класа 0320 искључује: цивилну одбрану (0220), снаге посебно
обучене и опремљене за борбу или спречавање шумских пожара
(0422).
Група 033 – Судови
(КУ) Класа 0330 – Судови обухвата:
а) управљање, рад или подршку судова (грађанских и кривичних) и
правног система, укључујући принудну наплату казни и судских
поравнања које досуђују судови и операције система условног
пуштања на слободу и
б) правно заступање и савјетовање у име државе или у име других
које обезбјеђује држава новцем или услугама.
Класа 0330 укључује административне трибунале, омбудсмана и
слично.
Класа 0330 искључује управљање затвором (0340).
Група 034 – Затвори
(КУ) Класа 0340 – Затвори обухвата управљање, рад или подршку
затвора и других мјеста за притвор или рехабилитацију криминалаца,
као што су затворска добра, радионице, поправни заводи, уточишта за
душевне болеснике, криминалце и сл.
Група 035 – ИиР Јавни ред и безбједност
(КУ) Класа 0350 – ИиР Јавни ред и безбједност обухвата:
а) управљање и рад владиних тијела (агенција, установа, институција)
која се баве примијењеним истраживањем и експерименталним
развојем везаним за јавни ред и сигурност, и
б) грантове, зајмове или субвенције за подршку примијењеног
истраживања и експерименталног развоја везаног за јавни ред и
безбједност, која врше невладина тијела као што су истраживачки
институти и универзитети.
Класа 0350 искључује: основно истраживање (0140).
Група 036 Јавни ред и безбједност н. к.
(КУ) Класа 0360 – Јавни ред и безбједност н. к. обухвата:
а) управљање, рад или подршку активности као што су формулација,
администрација, координација и надгледање опште политике,
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планова, програма и буџета који се тичу јавног реда и сигурности,
б) припрему и примјену закона и стандарда за провођење јавног реда
и безбједности,
в) производњу и дистрибуцију општих информација, техничке
документације и статистичких података о јавном реду и безбједности.
Класа 0360 укључује послове и службе јавног реда и безбједности
које се не могу приписати групама 031, 032, 033, 034 или 035.
04 – ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
Група 041 – Општи економски, комерцијални и послови по питању рада
(КУ) Класа 0411 – Општи, економски и комерцијални послови
обухвата:
а) управљање општим економским и комерцијалним пословима и
услугама, укључујући опште комерцијалне послове са иностранством,
формулацију и имплементацију општих економских и комерцијалних
политика, сарадњу између различитих грана владе и између владе и
предузећа,
б) регулацију или подршку општим економским и комерцијалним
активностима као што су извоз и увоз, тржишта и берзе, општа
контрола прихода, активности на промоцији опште трговине, општа
регулација монопола и других ограничења у трговини и тржишту
итд., надгледање банкарског сектора,
в) регулисање или подршку институција које се баве патентима,
заштитним знаковима, ауторским правима, регистрацијама предузећа,
временским прогнозама, стандардима, хидролошким истраживањима,
геодезијским истраживањима итд. и
г) грантове, зајмове или субвенције за промоцију општих економских
и комерцијалних политика и програма.
Класа 0411 укључује едукацију и заштиту потрошача.
Класа 0411 искључује економске и комерцијалне послове неке
одређене индустрије класификоване на групама од 042 до 047.
(КУ) Класа 0412 – Општи послови по питању рада обухватају:
а) управљање општим пословима по питању рада и услуга,
формулацију и имплементацију општих политика рада, надгледање и
регулацију радних услова (радних сати, плата, сигурност итд.),
сарадњу између различитих грана владе и између владе и општих
индустријских, пословних и радних организација,
б) управљање или подршку општим програмима или плановима за
олакшање мобилности радне снаге, смањење полне, расне, старосне и
друге дискриминације, смањење стопе незапослености у удаљеним
или неразвијеним областима, промоције запошљавања инвалида или
других група карактеризованих високом стопом незапослености итд.,
управљање размјенама радне снаге, управљање или подршку
арбитражним или медијаторским сервисима,
в) производњу и дистрибуцију општих информација, техничке
документације и статистичких података о општим пословима и
услугама по питању рада, и
г) донацију, зајмове или субвенцију у циљу промовисања опште
политике и програма рада.
Класа 0412 искључује питања рада неке одређене индустрије
класификована на групама од 042 до 047 и успостављање социјалне
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заштите у облику накнада у готовини и натури незапосленим особама
(1050).
Група 042 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов
(КУ) Класа 0421 – Пољопривреда обухвата:
а) управљање пољопривредним пословима и услугама, конзервацију,
мелиоризацију или проширење обрадиве земље, аграрне реформе и
уређење земљишта, надгледање и регулацију пољопривредне
индустрије,
б) конструкцију или управљање контролом поплава, система
наводњавања и исушивања, укључујући грантове, зајмове или
субвенције за такве послове,
в) операције или подршку програмима или плановима за
стабилизацију или унапређење пољопривредних цијена и
пољопривредних прихода, управаљање или подршку проширења
услуга или ветеринарских услуга пољопривредницима, услуга за
контролу штеточина, услуга инспекције усјева и услуга оцјењивања
усјева,
г ) производњу и дистрибуцију општих информација, техничке
документације и статистичких података о пољопривредним
пословима и услугама, и
д) накнаде, грантове, зајмове или субвенције пољопривредницима у
вези са пољопривредним активностима, укључујући плаћања за
смањење или подстицање производње одређених производа или
дозвола да земља остане необрађена.
Класа 0421 искључује развојне пројекте који имају више сврха (0474).
(КУ) Класа 0422 – Шумарство обухвата:
а) управљање пословима и услугама шумарства, конзервацију,
проширење или рационализовану експлоатацију шумских ресурса,
надгледање и регулацију послова шумарства и издавања дозвола за
сјечу дрвећа,
б) управљање или подршку радовима на пошумљавању, контроли
штеточина и заразних болести, спречавању и борби против шумских
пожара и проширење шумарских услуга,
в) производњу и дистрибуцију општих информација, техничке
документације и статистичких података о шумарским пословима и
услугама, и
г) грантове, зајмове или субвенције за подршку комерцијалних
шумарских активности.
Класа 0422 укључује шумске културе уз дрвну грађу.
(КУ) Класа 0423 – Лов и риболов обухвата комерцијални и спортски
лов и риболов изван природних паркова и резервата:
а) управљање пословима и услугама лова и риболова, заштиту,
размножавање и рационализовану експлоатација рибе и дивљачи,
надгледање и регулацију ријечног, приобалног и риболова на
отвореном, рибњака, лова у природној средини и издавање ловних и
риболовних дозвола,
б) управљање или подршку рибљим мријестилиштима, проширењу
услуга, активностима на повећању или одабиру животињских врста
итд.,
в) производњу и дистрибуцију општих информација, техничке
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документације и статистичких података о пословима и услугама лова
и риболова, и
г) грантове, зајмове или субвенције за подршку комерцијалном лову и
риболову, укључујући градњу и рад рибљих мријестилишта.
Класа 0423 искључује контролу копненог и морског риболова (0310),
управљање, рад или подршку националним парковима и резерватима
(0540).
Група 043 – Гориво и енергија
(КУ) Класа 0431 – Угаљ и друга чврста минерална горива покрива све
типове угља, лигнит и тресет без обзира на методу коришћену за
њихово вађење или оплемењивање и прераду ових горива у друге
облике као што су кокс или гас и обухвата:
а) управљање пословима и услугама везаним за чврста минерална
горива, конзервацију, откривање, развој и рационализовану
експлоатацију ресурса чврстих минералних горива, надгледање и
регулацију вађења, обраде, дистрибуције и употребе чврстих
минералних горива,
б) производњу и дистрибуцију општих информација, техничке
документације и статистичких података о пословима и услугама
везаним за чврста минерална горива,
в) грантове, зајмове или субвенције за подршку индустрије чврстих
минералних горива, кокса, брикета или производње гаса.
Класа 0431 искључује послове транспорта горива од чврсте руде
(045).
(КУ) Класа 0432 – Нафта и природни гас покрива природни гас, течни
гас и рафиниране гасове, нафту из бушотина или других извора, као
што су шкриљац или катрански пијесак и дистрибуцију градског гаса
без обзира на састав, и обухвата:
а) управљање пословима и услугама везаним за нафту и природни гас,
конзервацију, откривање, развој и рационализовану експлоатацију
ресурса нафте и природног гаса, надгледање и регулацију вађења,
обраде, дистрибуције и употребе нафте и природног гаса,
б) производњу и дистрибуцију општих информација, техничке
документације и статистичких података о пословима и услугама
везаним за нафту и природни гас, и
в) грантове, зајмове или субвенције за подршку индустрије за вађење
нафте и индустрије за обраду сирове нафте и сличних производа у
течном и гасовитом стању.
Класа 0432 искључује послове транспорта нафте или гаса (045).
(КУ) Класа 0433 – Нуклеарно гориво обухвата:
а) управљање пословима и услугама везаним за нуклеарно гориво,
конзервацију, откривање, развој и рационализовану експлоатацију
ресурса нуклеарног материјала, надгледање и регулацију вађења и
обраде нуклеарног горива и производње, дистрибуције и коришћења
елемената нуклеарног горива,
б) производњу и дистрибуцију општих информација, техничке
документације и статистичких података о пословима и услугама
везаним за нуклеарно гориво, и
ц) грантове, зајмове или субвенције за подршку индустрији рударства
нуклеарних материјала и индустријама за обраду таквих материјала.
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Класа 0433 искључује послове транспорта нуклеарног горива (045) и
одстрањивање радиоактивног отпада (0510).
(КУ) Класа 0434 – Остала горива обухвата:
а) управљање пословима и услугама везаним за горива попут
алкохола, дрвета, отпадног дрвета, отпада од обраде шећерне репе
(трске) и других некомерцијалних горива,
б) производњу и дистрибуцију општих информација, техничке
документације и статистичких података о расположивости,
производњи и коришћењу таквих горива, и
в) грантове, зајмове или субвенције за промоцију употребе таквих
горива за производњу енергије.
Класа 0434 искључује управљање шумама (0422), топлоту добијену
вјетром или сунцем (0435 или 0436) и геотермалне ресурсе (0436).
(КУ) Класа 0435 – Електрична енергија покрива традиционалне
изворе електричне енергије, као што су термо или хидро извори, те
нове као што су вјетар или соларна енергија и обухвата:
а) управљање пословима и услугама везаним за електричну енергију,
конзервацију, развој и рационализовану експлоатацију залиха
електричне енергије, надгледање и регулацију производње, преноса и
дистрибуције електричне енергије,
б) изградњу или рад система за снабдијевање електричном енергијом
који није организован као предузеће,
в) производњу и дистрибуцију општих информација, техничке
документације и статистичких података о пословима и услугама
везаним за електричну енергију, и
г) грантове, зајмове или субвенције за подршку индустрије за
снабдијевање електричном енергијом, укључујући расходе за
изградњу брана и друге радове првенствено намијењене за
снабдијевање електричном енергијом.
Класа 0435 искључује енергију која није електрична, а која се
производи топлотом добијеном вјетром или сунцем (0436).
(КУ) Класа 0436 Неелектрична енергија обухвата:
а) управљање пословима и услугама везним за неелектричну енергију,
који се првенствено баве производњом, дистрибуцијом и коришћењем
топлоте у облику паре, топле воде, топлог ваздуха,
б) изградњу или рад система за снабдијевање неелектричном
енергијом, а који није организован као предузеће,
в) производњу и дистрибуцију општих информација, техничке
документације и статистичких података о расположивости,
производњи и коришћењу неелектричне енергије, и
г) грантове, зајмове или субвенције за промовисање коришћења
неелектричне енергије.
Класа 0436 укључује енергију која није електрична, а која се
производи топлотом добијеном вјетром или сунцем (0436).
Група 044 – Рударство, производња и изградња
(КУ) Класа 0441 – Вађење минералних ресурса осим минералних
горива покрива металне минерале, пијесак, глину, камен, хемијске
минерале и минерална гнојива, со, драго камење, азбест, гипс итд. и
обухвата:
а) управљање пословима и услугама везаним за рударство и
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минералне
ресурсе,
конзервацију,
откривање,
развој
и
рационализовану експлоатација минералних ресурса, надгледање и
регулацију истраживања, ископавања, маркетинга и других аспеката
производње минерала,
б) производњу и дистрибуцију општих информација, техничке
документације и статистичких података о пословима и услугама
везаним за рударство и минералне ресурсе,
в) грантове, зајмове или субвенције за подршку активности
комерцијалног рударства.
Класа 0441 укључује издавање дозвола и закупа, регулисање брзине
производње, инспекцију рудника ради придржавања сигурносних
прописа итд.
Класа 0441 искључује угаљ и друга горива у чврстом стању (0431),
нафту и природни гас (0432) и материјале за нуклеарно гориво (0433).
(КУ) Класа 0442 – Производња обухвата:
а) управљање пословима и услугама везаним за производњу, развој,
ширење или унапређење производње, надгледање и регулацију
изградње и рада производних погона, сарадњу са удружењима
произвођача и другим организацијама које се баве пословима и
услугама производње,
б) производњу и дистрибуцију општих информација, техничке
документације и статистичких података о производним активностима
и произведеној роби, и
в) грантове, зајмове или субвенције за подршку производних
предузећа.
Класа 0442 укључује инспекцију просторија у којима се врши
производња ради придржавања сигурносних прописа, заштиту
потрошача од опасних производа итд.
Класа 0442 искључује послове и службе које се баве обрадом угља
(0431), нафтних ресурса (0432) или нуклеарног горива (0433).
(КУ) Класа 0443 – Изградња обухвата:
а) управљање пословима и услугама изградње, надгледање
грађевинске индустрије, развој и регулацију грађевинских стандарда и
б) производњу и дистрибуцију општих информација, техничке
документације и статистичких података о пословима и услугама
изградње.
(КУ) Класа 0443 укључује издавање сертификата који допуштају
држање у посједу и инспекцију градилишта ради придржавања
сигурносних прописа итд.
Класа 0443 искључује: донације, зајмове и субвенције за изградњу
стамбених, индустријских зграда, улица за јавне комуналне
дјелатности, културне установе итд., развој и регулисање стамбених
стандарда (0610)
Група 045 – Транспорт
(КУ) Класа 0451 – Друмски транспорт обухвата:
а) управљање пословима и услугама који се тичу рада, употребе,
изградње и одржавања система и капацитета (путеви, мостови,
тунели, паркиралишта, аутобуски терминали итд.) друмског
транспорта,
б) надгледање и регулацију корисника путева (издавање возачких и
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саобраћајних дозвола, инспекција сигурности возила, спецификације
величине и капацитета за путнички и теретни друмски саобраћај,
регулација радних сати возача аутобуса и камиона итд.),
функционисања система друмског транспорта (издавање франшиза,
одобравање тарифа возарине и цијене карте за путнике, те времена и
учесталости услуге итд.) и изградње и одржавања путева,
в) изградњу или рад система и капацитета за друмски транспорт који
није организован као предузеће,
г) производњу и дистрибуцију општих информација, техничке
документације и статистичких података о функционисању система
друмског транспорта и активностима везаним за изградњу путева, и
д) грантове, зајмове или субвенције за подршку функционисања,
изградње, одржавања или унапређења система друмског саобраћаја и
капацитета.
Класа 0451 укључује: ауто-путеве, градске путеве, улице,
бициклистичке стазе и пјешачке стазе.
Класа 0451 искључује: контролу друмског саобраћаја (0310),
донације, зајмове или субвенције за произвођаче друмских возила
(0442), чишћење улица (0510), изградњу зидова за звучну заштиту,
ограда и других објеката против буке укључујући поновно
површинско асфалтирање дијелова градских ауто-путева слојем који
смањује буку (0530) и улично освјетљење (0640).
(КУ) Класа 0452 – Водени транспорт обухвата:
а) управљање пословима и услугама који се тичу функционисања,
коришћења, изградње и одржавања система и капацитета копненог,
обалног и морског воденог транспорта и капацитета (луке, докови,
помагала и опрема за навигацију, прокопи, мостови, тунели, канали,
молови, пристаништа, кејови, терминали итд.),
б) надгледање и регулацију корисника воденог транспорта
(регистрација, издавање дозвола, инспекција пловила и посаде,
регулација путничке сигурности и сигурности терета итд.),
функционисања система воденог транспорта (издавање франшиза,
одобравање тарифа возарине и цијена путничких карата, те времена и
учесталости услуга итд.) и изградње и одржавања капацитета за
водени транспорт,
в) изградњу или рад система и капацитета за водени транспорт који
није организован као предузеће (као што су фериботи, скеле),
г) производњу и дистрибуцију општих информација, техничке
документације и статистичких података о раду система воденог
транспорта и активностима на изградњи капацитета за водени
транспорт, и
д) грантове, зајмове или субвенције за подршку рада, изградње,
одржавања или унапређивања система и капацитета за водени
транспорт.
Класа 0452 укључује радио и сателитска навигациона помагала,
спашавање у хитним случајевима и услуге шлеповања.
Класа 0452 искључује
донације,
зајмове и
субвенције
бродоградиоцима (0442).
(КУ) Класа 0453 – Жељезнички транспорт обухвата:
а) управљање пословима и услугама који се тичу рада, коришћења,
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изградње или одржавања система и капацитета за жељезнички
транспорт (подлоге за жељезничке пруге, терминали, тунели, мостови,
насипи, пролази итд.),
б) надгледање и регулацију корисника жељезничког транспорта
(стање жељезничког возног парка, стабилност подлоге (шина),
сигурност терета, сигурност путника итд.), рад система жељезничког
транспорта (издавање франшиза, одобравање путничких и тарифа
возарине и цијена путничких карата, те времена и учесталости услуга
итд.) и одржавања и изградње жељезница,
в) изградњу или рад система и капацитета за жељезнички транспорт
који није организован као предузеће,
г) производњу и дистрибуцију општих информација, техничке
документације и статистичких података о раду система жељезничког
транспорта и активностима изградње жељезница, и
д) грантове, зајмове или субвенције за подршку рада, конструкције,
одржавања или побољшавања система и капацитета за жељезнички
транспорт.
Класа 0453 укључује: дуголинијске и градске системе жељезничког
транспорта, брзе градске транзитне жељезничке системе и уличне
системе жељезничког транспорта, као и набавку и одржавање
жељезничког парка.
Класа 0453 искључује: донације, зајмове и субвенције произвођачима
возног парка (0442), изградњу зидова за звучну заштиту, ограде и
друге објекте против буке укључујући поновно стављање
површинског слоја за смањивање буке на дијеловима жељезнице
(0530).
(КУ) Класа 0454 – Ваздушни транспорт обухвата:
а) управљање пословима и услугама који се тичу рада, коришћења,
изградње и одржавања система и капацитета за ваздушни транспорт
(аеродроми, писте, терминали, хангари, опрема и помагала за
навигацију, додатака за контролу лета итд.),
б) надгледање и регулацију корисника ваздушног транспорта
(регистрација, лиценцирање и инспекција летјелица, пилота, посаде,
посаде на земљи, регулација безбједности путника, испитивање
несрећа у ваздушном транспорту итд.), рада система за ваздушни
транспорт (распоред рута, одобравање тарифа возарине и цијена
путничких карата и фреквенција и нивоа услуга итд.) и изградње и
одржавања капацитета за ваздушни транспрот,
в) изградњу или рад јавних сервиса и капацитета за ваздушни
транспорт који нису организовани као предузеће и објеката ваздушног
транспорта,
г) производњу и дистрибуцију општих информација, техничке
документације и статистичких података о функционисању система за
ваздушни транспорт и изградњи капацитета за ваздушни транспорт, и
д) грантове, зајмове или субвенције за подршку рада, изградње,
одржавања или побољшавања система и капацитета за ваздушни
транспорт.
Класа 0454 укључује: радио и сателитска навигациона помагала,
службе спасавања у хитним случајевима, услуге закупа летјелице за
превоз терета и путника које су по распореду и оне које нису, и
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регулисање контроле летења приватних лица.
Класа 0454 искључује донације, зајмове и субвенције произвођачима
летјелица (0442).
(КУ) Класа 0455 – Цјевоводи и други облици транспорта обухвата:
а) управљање пословима и услугама везаним за рад, коришћење,
изградњу и одржавање цјевовода и других транспортних система
(успињаче, жичаре, ски-лифтови итд.),
б) надгледање и регулацију корисника цјевовода и других
транспортних система (регистрације, издавање дозвола, инспекција
опреме, обука оператора, сигурносни стандарди итд.) и изградње и
одржавања цјевовода и других транспортних система,
в) изградњу или функционисање цјевовода и других транспортних
система који нису организовани као предузеће,
г) производњу и дистрибуцију општих информација, техничке
документације и статистичких података о функционисању и изградњи
цјевовода и других транспортних система, и
д) грантове, зајмове или субвенције у циљу подршке функционисању,
изградњи, одржавању или побољшавању цјевовода и других
транспортних система.
Група 046 – Комуникације
(КУ) Класа 0460 – Комуникације обухвата:
а) управљање пословима и услугама који се тичу изградње,
надоградње,
унапређења,
функционисања
и
одржавања
комуникационих система (поштански, телефонски, телеграфски,
бежични и сателитски комуникациони системи),
б) регулацију рада комуникационих система (издавање франшиза,
додјељивање фреквенција, спецификација тржишта и тарифа итд.),
в) производњу и дистрибуцију општих информација, техничке
документације и статистичких података о комуникационим пословима
и сервисима, и
г) грантове, зајмове или субвенције за подршку изградње, рада,
одржавања или побољшавања комуникационих система.
Класа 0460 искључује радио и сателитска навигациона помагала за
водени транспорт (0452) и ваздушни транспорт (0454) и системе
радијског и телевизијског емитовања (0830).
Група 047 – Остале индустрије
(КУ) Класа 0471 – Дистрибутивна трговина, смјештај и ускладиштење
обухвата:
а) управљање пословима и услугама везаним за дистрибутивну
трговину, смјештај и складишну индустрију,
б) надгледање и регулацију велепродаје и малопродаје (издавање
дозвола, трговинске праксе, означавање хране и друге робе
намијењене за кућну потрошњу, инспекција вага и других мјерних
уређаја итд.) и друге индустрије за смјештање и ускладиштавање
(укључујући издавање дозвола и контролу јавних царинских
складишта итд.),
в) управљање контролом цијена и плановима следовања путем
малопродаје или велепродаје без обзира на врсту робе или циљну
групу потрошача, управљање и набавка хране и других таквих
субвенција општој јавности,
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г) производњу и дистрибуцију информација тржишту и јавности о
цијенама, расположивости робе и другим аспектима дистрибутивне
трговине и смјештања и ускладиштавања, прикупљање и објављивање
статистичких података о дистрибутивној трговини и индустрији за
смјештај и ускладиштавање, и
д) грантове, зајмове или субвенције за подршку дистрибутивне
трговине и индустрије за смјештај и ускладиштавање.
Класа 0471 искључује манипулисање цијенама и остале контроле које
се примјењују на произвођача, храну и друге такве субвенције које су
примјењиве на одређене групе становништва или појединце (10).
Класа 0472 – Хотели и ресторани обухватају:
а) управљање пословима и услугама који се тичу изградње,
проширења, унапређења, рада и одржавања хотела и ресторана,
б) надгледање и регулацију рада хотела и ресторана (регулација
цијена, продајне и хигијенске праксе, лиценцирање хотела и
ресторана итд.),
в) производњу и дистрибуцију општих информација, техничке
документације и статистичких података о пословима и услугама
хотела и ресторана, и
г) грантове, зајмове или субвенције за подршку изградње, рада,
одржавања или побољшавања хотела и ресторана.
Класа 0473 – Туризам обухвата:
а) управљање туристичким пословима и услугама, промоцију и развој
туризма, везе са транспортном индустријом, хотелима и ресторанима
и другим индустријама које имају користи од туризма,
б) рад туристичких агенција у земљи и иностранству итд.,
организовање рекламних кампања, укључујући производњу и
дистрибуцију промотивне литературе и слично, и
в) прикупљање и објављивање статистичких података о туризму.
Класа 0474 – Вишенамјенски пројекти развоја покрива вишенамјенске
пројекте развоја који се обично састоје од интегрисаних капацитета за
генерисање енергије, контролу поплава, наводњавање, навигацију и
рекреацију и обухвата:
а) управљање пословима и услугама везаним за изгрању, надоградњу,
проширење, унапређење, рад и одржавање вишенамјенских пројеката,
б) производњу и дистрибуцију општих информација, техничке
документације и статистичких података о пословима и сервисима
везаним за вишенамјенски развој, и
в) грантове, зајмове или субвенције за подршку изградње, рада,
одржавања или побољшања пројеката вишенамјенског развоја.
Класа 0474 искључује пројекте са једном главном функцијом и
другим секундарним функцијама.
Група 048 – ИиР Економски послови
(КУ) Класа 0481 – ИиР Општи економски, комерцијални и послови по
питању рада обухвата:
а) управљање и рад владиних тијела (агенција, установа, институција)
која раде на примијењеном истраживању и експерименталном развоју
у области општих економских, комерцијалних и послова по питању
рада и
б) грантове, зајмове или субвенције за подршку примијењеног
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истраживања и експерименталног развоја у области општих
економских, комерцијалних и послова по питању рада која врше
невладина тијела као што су истраживачки институти и универзитети.
Класа 0481 искључује основно истраживање (0140).
Класа 0482 – ИиР Пољопривреда, шумарство, лов и риболов обухвата:
а) управљање и рад владиних тијела (агенција, установа, институција)
која се баве примијењеним истраживањем и експерименталним
развојем у области пољопривреде, шумарства, лова и риболова, и
б) грантове, зајмове или субвенције за подршку примијењеног
истраживања и експерименталног развоја у области пољопривреде,
шумарства, лова и риболова које врше невладина тијела као што су
истраживачки институти и универзитети.
Класа 0482 искључује основно истраживање (0140).
Класа 0483 – ИиР Гориво и енергија обухвата:
а) управљање и рад владиних тијела (агенција, установа, институција)
која се баве примијењеним истраживањем и експерименталним
развојем у области горива и енергије, и
б) грантове, зајмове или субвенције за подршку примијењеног
истраживања и експерименталног развоја у области горива и енергије
које врше невладина тијела као што су истраживачки институти и
универзитети.
Класа 0483 искључује основно истраживање (0140).
Класа 0484 – ИиР Рударство, производња и изградња обухвата:
а) управљање и рад владиних тијела (агенција, установа, институција)
која се баве примијењеним истраживањем и експерименталним
развојем у области рударства, производње и изградње, и
б) грантове, зајмове или субвенције за подршку примијењеном
истраживању и експерименталном развоју у области рударства,
производње и изградње које врше невладина тијела као што су
истраживачки институти и универзитети.
Класа 0484 искључује основно истраживање (0140).
Класа 0485 – ИиР Транспорт обухвата:
а) управљање и рад владиних агенција (агенција, установа,
институција) које се баве примијењеним истраживањем и
експерименталним развојем у области транспорта и
б) грантове, зајмове или субвенције примијењеном истраживању и
експерименталном развоју у области транспорта које врше невладина
тијела као што су истраживачки институти и универзитети.
Класа 0485 искључује основно истраживање (0140).
(КУ) Класа 0486 – ИиР Комуникације обухвата:
а) управљање и рад владиних тијела (агенција, установа, институција)
која се баве примијењеним истраживањем и експерименталним
развојем у области комуникација и
б) грантове, зајмове или субвенције примијењеном истраживању и
експерименталном развоју у области комуникација које врше
невладина тијела као што су истраживачки институти и универзитети.
Класа 0486 искључује основно истраживање (0140).
(КУ) Класа 0487 – ИиР Остале индустрије обухвата:
а) управљање и рад владиних тијела (агенција, установа, институција)
која се баве примијењеним истраживањем и експерименталним
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развојем у другим секторима, и
б) грантове, зајмове или субвенције примијењеном истраживању и
експерименталном развоју везаним за остале секторе које врше
невладина тијела као што су истраживачки институти и универзитети.
Класа 0487 укључује: дистрибутивну трговину, смјештај и
ускладиштење, хотеле и ресторане, туризам и вишенамјенске пројекте
развоја.
Класа 0487 искључује основно истраживање (0140).
Група 049 – Економски послови н. к.
(КУ) Класа 0490 – Економски послови н. к. обухвата управљање, рад
или активности подршке везане за опште и секторске економске
послове који се не могу додијелити групама 041, 042, 043, 044, 045,
046, 047 или 048.
05 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Подјела заштите околине је базирана на Класификацији активности на заштити
животне средине (CEPA) која је утврђена у Европском систему за прикупљање
економских информација о животној средини (SEPIEE) Статистичке канцеларије
Европске заједнице (Еуростат).
Група 051 – Управљање отпадом
Прикупљање отпада укључује чишћење улица, тргова, путева, пијаца, јавних
цвијетњака, паркова и итд., прикупљање свих врста отпада, било селективно по
врсти производа или неселективно прикупљање свих отпадака и њихов транспорт на
мјесто обраде или одлагања,
Обрада отпада укључује било који метод или процес који треба да промијени
физички, хемијски или биолошки карактер или састав било каквог отпада као и да га
неутралише, да га чини безопасним, сигурнијим за транспорт, приступачним за
обнављање или складиштење или да га количински смањи.
Одлагање отпада укључује коначно стављање отпада у ископане јаме без даљег
коришћења, држање у контејнерима, његово подземно одлагање, бацање у море или
било који други релевантан метод његовог уклањања.
(КУ) Класа 0510 – Управљање отпадом обухвата:
а)управљање, надгледање, инспекцију, рад или подршку система за
прикупљање, обраду и одлагање отпада, и
б) грантове, зајмове или субвенције за подршку функционисања,
изградње, одржавања или побољшања таквих система.
Класа 0510 укључује скупљање, обраду и уклањање нуклеарног
отпада.
Група 052 – Управљање отпадним водама
Управљање отпадним водама односи се на расходе и нето издатке везане за
функционисање канализационих система и обраду отпадних вода.
Функционисање канализационог система обухвата управљање и изградњу система
колектора, цјевовода, проводника и пумпи за избацивање било које отпадне воде
(кишнице, кућне или неке друге доступне отпадне воде) од мјеста њеног скупљања
до канализационог погона за обраду или мјеста гдје се отпадна вода избацује у
површинску воду.
Обрада отпадне воде укључује било коју механичку, биолошку или напредну
обраду како би отпадна вода постала добра да испуни примјењиве стандарде
животне средине или друге норме квалитета.
(КУ) Класа 0520 – Управљање отпадним водама обухвата:
а) управљање, надгледање, инспекцију, рад или подршку
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канализационих система и обраде отпадних вода, и
б) грантове, зајмове или субвенције за подршку функционисања,
изградње, одржавања или побољшања таквих система.
Група 053 – Смањење загађења
Смањење загађења које се односе на трошкове и нето трошкове који се односе на
заштиту зрака и климе, тла и подземних вода, буке и вибрација, и заштите од
зрачења.
Ове активности укључују изградњу, одржавање и рад система и праћење станица
(осим метеоролошке станице), изградња заштиту од буке, ограде и других објеката
од буке, укључујући и поновно асфалтирање дионице урбаних аутоцеста или раил
површински слој премаз који смањује буку, мјере Чишћење мочвара од загађења,
мјере за контролу и превенцију емисије стакленичких плинова и загађивача који
негативно утичу на квалитет зрака, изградњу, одржавање и рад инсталације за
деконтаминацију загађених земљишта и складиштење контаминираних производа и
транспорт контаминираних производа
(КУ) Класа 0530 - смањење загађења укључују:
а) управљање, надзор, инспекцију, рад и подршку активностима за
смањење и контролу загађења, и
б) донације, зајмове или субвенције за подршку активностима за
смањење и контролу загађења.
Група 054 - Заштита разноликости флоре и фауне и заштите крајолика
Заштита разноврсности флоре и фауне и заштита крајолика односи се на расходе и
нето издатке везане за активности које се тичу заштите врста флоре и фауне
(укључујући повратак истријебљених врста и опоравак врста угрожених
истребљењем), заштиту природних станишта (укључујући управљање националним
парковима и резерватима) и заштиту естетских вриједности крајолика (укључујући
поновно обликовање уништених крајолика ради повећања њихове естетске
вриједности и санирања напуштених рудника и каменолома).
(КУ) Класа 0540 – Заштита разноврстноси флоре и фауне и заштита
крајолика обухвата:
а) управљање, надгледање, инспекцију, рад или подршку активности
које се тичу заштите разноврсности флоре и фауне и заштите
крајолика, и
б) грантове, зајмове или субвенције за подршку активности које се
тичу заштите разноврсности флоре и фауне и заштитите крајолика.
Група 055 ИиР – Заштита животне средине
Класа 0550 – ИиР Заштита животне средине обухвата:
а) управљање и рад владиних тијела (агенција, установа, институција)
ангажованих на примијењеном истраживању и експерименталном
развоју у области заштите животне средине, и
б) грантове, зајмове или субвенције за подршку примијењеном
истраживању и експерименталном развоју у области заштите животне
средине, које спроводе невладина тијела као што су истраживачки
институти и универзитети.
Класа 0550 искључује основно истраживање (0140).
Група 056 – Заштита животне средине н. к.
(КУ) Класа 0560 – Заштита животне средине н. к. обухвата
управљање, руковођење, регулацију, надгледање, рад и подршку
активности као што су формулација, администрација, координација и
надгледање општих политика, планова, програма и буџета за заштиту
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животне средине, припрему и спровођење закона и стандарда за
пружање услуга заштите животне средине, производњу и
дистрибуцију општих информација, техничке документације и
статистичких података о заштити животне средине.
Класа 0560 укључује послове и услуге заштите животне средине које
се не могу приписати групама 051, 052, 053, 054 или 055.
06 – СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ
Група 061 – Стамбени развој
(КУ) Класа 0610 – Стамбени развој обухвата:
а) управљање пословима и услугама стамбеног развоја, промоцију,
надгледање и оцјењивање активности на стамбеном развоју без обзира
да ли су исте у надлежности јавних власти или не, развој и
регулисање стамбених стандарда,
б) распуштање сиротињских четврти везано за додјелу станова,
набавку земље за изградњу станова, изградњу или куповину и
ремоделирање стамбених јединица за становништво или
становништво са посебним потребама,
в) производњу и дистрибуцију општих информација, техничке
документације и статистичких података о стамбеним пословима и
услугама, и
г) грантове, зајмове или субвениције за подршку проширења,
унапређења или одржавања стамбеног фонда.
Класа 0610 искључује развој и регулисање грађевинских стандарда
(0443), погодности у готовини и натури како би се помогло
домаћинствима да измире трошкове становања (1060).
Група 062 – Развој заједнице
(КУ) Класа 0620 – Развој заједнице обухвата:
а) управљање пословима и услугама на развоју заједнице,
администрацију закона о зонама и коришћењу земљишта, грађевинску
регулативу,
б) планирање нових или рехабилитованих заједница, планирање
унапређења и развоја капацитета (погодности) као што су смјештај,
индустрија, јавни сервиси, здравство, образовање, култура, рекреација
итд. у заједници, припрему шема за финансијска планирања развоја и
в) производњу и дистрибуцију општих информација, техничке
документације и статистичких података о пословима и услугама на
развоју заједнице.
Класа 0620 искључује: имплементацију плана, тј. стварну изградњу
стамбених јединица, индустријских зграда, улица, комуналних
предузећа, културних објеката итд., аграрну реформу и поновно
уређивање земљишта (0421), управљање грађевинским стандардима
(0443) и стандардима становања (0610).
Група 063 – Водоснабдијевање
(КУ) Класа 0630 – Водоснабдијевање обухвата:
а) управљање пословима водоснабдијевања, процјену будућих
потреба и одређивање разположивости по питању таквих процјена,
надгледање и регулацију свих аспеката снабдијевања питком водом
укључујући контроле исправности, цијена и количине воде,
б) изградњу и рад система за водоснабдијевање који нису
организовани као предузеће,
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в) производњу и дистрибуцију општих информација, техничке
документације и статистичких података о пословима и услугама
водоснабдијевања, и
г) грантове, зајмове или субвениције за подршку рада, изградње,
унапређења или одржавања система водоснабдијевања.
Класа 0630 искључује системе за наводњавање (0421), пројекте који
имају више сврха (0474) и скупљање и обраду отпадних вода (0520).
Група 064 – Улична расвјета
(КУ) Класа 0640 – Улична расвјета обухвата:
а) управљање пословима везаним за уличну расвјету, развој и
регулацију стандарда за уличну расвјету, и
б) инсталацију, функционисање, одржавање, унапређење уличне
расвјете итд.
Класа 0640 искључује послове и службе задужене за улично
освјетљење које су повезане са изградњом и радом ауто-путева (0451).
Група 065 – ИиР Стамбени и заједнички послови
(КУ) Класа 0650 – ИиР Стамбени и заједнички послови обухвата:
а) управљање и рад владиних тијела (агенција, установа, институција)
која се баве примијењеним истраживањем и експерименталним
развојем у области стамбених и заједничких послова, и
б) грантове, зајмове или субвенције за подршку примијењеног
истраживања и експерименталног развоја у области стамбених и
заједничких послова, које проводе невладина тијела, као што су
истраживачки институти и универзитети.
Класа 0650 искључује основно истраживање (0140), примијењено
истраживање и експериментални развој у грађевинским методама или
материјалима (0484).
Група 066 – Стамбени и заједнички послови н. к.
(КУ) Класа 0660 – Стамбени и заједнички послови н. к. обухвата
управљање, рад или подршку активности као што су формулација,
управљање, координација и надгледање општих политика, планова,
програма и буџета везаних за стамбене и заједничке послове,
припрему и спровођење закона и стандарда који се тичу стамбених и
заједничких послова, производњу и дистрибуцију општих
информација, техничке документације и статистичких података који
се тичу стамбених и заједничких послова.
Класа 0660 укључује управљање, рад или подршку активности које се
односе на стамбене и друштвене погодности, а не могу се приписати
групама 061, 062, 063, 064 или 065.
07 – ЗДРАВСТВО
Група 071 – Медицински производи, уређаји и опрема
Медицински производи, уређаји и опрема односи се на расходе и нето издатке
везане за лијекове, протезе, медицинске уређаје и опрему и остале здравствене
производе за појединце или домаћинства, било да се издају уз или без рецепта, од
стране апотекара, фармацеута или снабдјевача медицинске опреме и намијењени су
за коришћење изван здравствене институције.
Уколико наведене производе пацијенти ван болнице директно прибављају од
доктора, зубара и помоћног медицинског особља, или пацијенти који су у болници
те производе прибављају од болнице, ови расходи и нето издаци спадају у услуге
амбулантним болесницима (072) или болничке услуге (073).
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(ИУ) Класа 0711 – Фармацеутски производи обухвата:
а) прибављање фармацеутских производа као што су медицински
препарати, медицински лијекови, патентни лијекови, серуми и
вакцине, витамини и минерали, рибља уља, средства за оралну
контрацепцију и
б) управљање, функционисање или подршку прибављања
фармацеутских производа.
(ИУ) Класа 0712 – Остали медицински производи обухвата:
а) прибављање медицинских производа као што су клинички
термометри, љепљиви и не-љепљиви завоји, шприцеви за ињекције,
прибори за прву помоћ, термофори и кесице за лед, медицински
предмети, као што су еластичне чарапе и улошци за кољена, тестови
за трудноћу, кондоми и остала механичка контрацепцијска средства, и
б) управљање, рад или подршку прибављања осталих медицинских
производа уз рецепт.
(ИУ) Класа 0713 – Терапеутски уређаји и опрема обухвата:
а) прибављање терапеутских уређаја и опреме као што су корективне
наочале и контактна сочива, слушна помагала, стаклене очи,
вјештачки удови и друга протетичка помагала, ортопедске протезе и
помагала, ортопедска обућа, хируршки појаси, завоји и бандажери,
протезе за врат, опрема за медицинску масажу и медицинске лампе,
инвалидска колица са и без погона, „специјални“ кревети, штаке,
електронски и остали уређаји за праћење крвног притиска итд. и
б) управљање, рад или подршка прибављања терапеутских уређаја и
опреме на рецепт.
Класа 0713 укључује трошкове за вјештачке зубе, поправку
терапеутских апарата и опреме.
Класа 0713 искључује закуп терапеутске опреме (0724).
Група 072 – Ванболничке услуге
Ванболничке услуге односи се на расходе и нето издатке везане за медицинске,
стоматолошке и помоћне услуге које се пружају ванболничким пацијентима
(амбулантним болесницима) од стране медицинског, стоматолошког или помоћног
медицинског особља.
Ове услуге се могу пружати код куће, у објектима за индивидуална или групна
савјетовања, у амбулантама или у болницама и клиникама за пацијенте на
ванболничком лијечењу и слично.
Услуге амбулантним болесницима укључују лијекове, протезе, медицинске апарате
и опрему и друге производе који се користе у здравству, а које амбулантни
болесници прибављају директно од љекара, зубара и помоћног медицинског особља.
Медицинске, зубарске и помоћне медицинске услуге које се пацијентима пружају у
болницама и томе слично, укључене су у болничке услуге (073).
(ИУ) Класа 0721 – Опште медицинске услуге покрива услуге које
пружају опште медицинске клинике и љекари опште праксе. Опште
медицинске клинике су дефинисане као институције које углавном
пружају квалификовани љекари. Љекари опште праксе нису
специјализовани ни у једној одређеној области медицине.
Класа 0721 обухвата:
а) пружање општих медицинских услуга и
б) управљање, инспекцију, рад или подршку општих медицинских
услуга које се пружају од стране општих медицинских клиника и
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љекара опште праксе.
Класа 0721 искључује услуге медицинске анализе и центара за
рендгенско снимање (0724).
(ИУ) Класа 0722 – Специјалистичке медицинске услуге покрива
услуге специјалистичких медицинских клиника и љекара
специјалиста. Специјализоване медицинске клинике и љекари
специјалисти се разликују од општих медицинских клиника и љекара
опште праксе у томе што су њихове услуге ограничене на лијечење
одређене болести, медицинску процедуру или класу пацијената.
Класа 0722 обухвата:
а) пружање специјалистичких медицинских услуга и
б) управљање, инспекцију, рад или подршку специјалистичких
медицинских услуга које пружају специјалистичке медицинске
клинике и љекари специјалисти.
Класа 0722 укључује услуге специјалиста протетичара.
Класа 0722 искључује зубарске клинике и зубаре (0723), услуге
лабораторија за медицинску анализу и центара за рендгенско снимање
(0724).
(ИУ) Класа 0723 – Стоматолошке услуге покрива услуге општих или
специјалистичких стоматолошких клиника и стоматолога, оралних
хигијеничара или друге помоћне стоматолошке услуге. Зубарске
клинике пружају услуге амбулантним болесницима, њих не надзиру
нити у њима обавезно раде зубари, могу их надзирати или у њима
радити орални хигијеничари или зубарско помоћно особље.
Класа 0723 обухвата:
а) пружање стоматолошких услуга пацијентима на ванболничком
лијечењу и
б) управљање, инспекцију, рад и подршку стоматолошких услуга које
пружају опште или специјалистичке стоматолошке клинике и
стоматолози, орални хигијеничари или помоћно стоматолошко
особље.
Класа 0723 укључује трошкове за намијештање вјештачких зуба.
Класа 0723 искључује вјештачке зубе (0713), услуге специјалиста
протетичара (0722), услуге лабораторија за медицинску анализу и
центара за рендгенско снимање (0724).
(ИУ) Класа 0724 – Помоћне услуге обухвата:
а) пружање помоћних здравствених услуга пацијентима на
ванболничком лијечењу
б) управљање, инспекцију, рад или подршку здравствених услуга које
пружају клинике које надгледају медицинске сестре, бабице,
физиотерапеути, терапеути за радну терапију или друго помоћно
медицинско особље (радни терапути, терапеути за говор или друго
помоћно особље) и здравствених услуга које пружају медицинске
сестре, бабице и помоћно медицинско особље у просторијама које
нису савјетовалишта, у кућама пацијената или другим немедицинским
институцијама.
Класа 0724 укључује: особе које примјењују акупунктуру, педикире,
физиотерапеуте, оптичаре, особе које примјењују традиционалну
медицину итд., лабораторије за медицинску анализу и центре за
рендгенско снимање, најам терапеутске опреме, терапију корективног
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вјежбања преписану од стране доктора, термалне купке за амбулантне
болеснике или третмане морском водом, услуге болничких кола
изузев оних којима управљају болнице.
Класа 0724 искључује лабораторије општих здравствених услуга
(0740) и лабораторије које се баве утврђивањем узорака болести
(0750).
Група 073 – Болничке услуге
Група се односи на расходе и нето издатке везане за болничке услуге.
Ова група покрива услуге општих и специјалистичких болница, услуге медицинских
центара, породилишта, старачких домова и опоравилишта који углавном пружају
услуге стационираним болесницима, услуге војних болница, услуге институција које
помажу старе особе у којима је медицински надзор кључни елемент и услуге центара
за рехабилитацију који обезбјеђују стационираним болесницима здравствену његу и
рехабилитациону терапију гдје је циљ прије да се пацијент лијечи него да му се
пружи дугорочна помоћ.
Хоспитализација се дефинише као смјештање пацијента у болницу за вријеме
трајања третмана. Укључени су и болничко и дневно лијечење код куће, као и
домови за неизљечиво болесне људе.
Болнице се дефинишу као институције које нуде стационираним болесницима његу
под директним надзором квалификованих доктора медицине. Медицински центри,
породилишта, старачки домови и опоравилишта такође пружају његу
стационираним болесницима, али његове услуге надгледа и често извршава особље
са нижим квалификацијама од доктора медицине.
Ова група не покрива објекте као што су војне пољске болнице (021), ординације,
клинике и амбуланте који се искључиво баве његом амбулантних болесника (072),
институције за особе са инвалидитетом и центре за рехабилитацију који превасходно
пружају дугорочну помоћ (1012), старачке домове за старије особе (1020). Исто тако
ова група не покрива плаћања пацијентима за губитак прихода усљед болничког
лијечења (1011).
Болничке услуге укључују лијекове, протезе, медицинске апарате и опрему и друге
производе који се користе у здравству, а који се достављају болничким пацијентима.
Оне такође укључују немедицинске трошкове болница на администрацију,
немедицинско особље, храну и пиће, смјештај (укључујући смјештај за особље) итд.
(ИУ) Класа 0731 – Опште болничке услуге обухватају:
а) пружање (обезбјеђивање) општих болничких услуга и
б) управљање, инспекцију, рад или подршку болница чије услуге нису
ограничене на одређену медицинску специјализацију.
Класа 0731 искључује медицинске центре који нису под директним
надзором неког квалификованог доктора медицине (0733).
(ИУ) Класа 0732 – Специјалистичке болничке услуге обухвата:
а) пружање специјалистичких болничких услуга и
б) управљање, инспекцију, рад или подршку болница које
ограничавају своје услуге на одређену медицинску специјалност.
Специјалистичке болнице се разликују од општих болница по томе
што су њихове услуге ограничене на лијечење неке одређене болести
или класе пацијената, на примјер, болести грудног коша и
туберкулоза, лепрозност, рак, оториноларингологија, психијатрија,
акушерство, педијатрија итд.
(ИУ) Класа 0733 – Услуге медицинских и центара за материнство
обухвата:
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а) пружање услуга медицинског и центра за материнство и
б) управљање, инспекцију, рад или подршку таквих центара.
(ИУ) Класа 0734 – Услуге старачких домова и опоравилишта покрива
старачке домове и опоравилишта која пружају болничке услуге
лицима која се опорављају од операције или исцрпљујућих болести
или стања која захтијевају надзор и давање лијекова, психотерапију и
физикалну терапију и вјежбање како би се надокнадио губитак
функције или одмор.
Класа 0734 обухвата:
а) пружање (обезбјеђивање) услуга старачких домова и опоравилишта
и
б) управљање, инспекцију, рад или подршку старачких домова и
опоравилишта.
Класа 0734 укључује институције које помажу старим људима у
којима је медицински надзор кључни елемент и центре за
рехабилитацију
који
пружају
стационираним
болесницима
здравствену његу и рехабилитациону терапију гдје је циљ прије да се
пацијент лијечи него да му се обезбиједи дугорочна помоћ.
Група 074 – Услуге здравствене заштите
(ИУ) Класа 0740 – Услуге здравствене заштите обухвата:
а) пружање здравствене заштите,
б) управљање, инспекцију, рад или подршку услуга здравствене
заштите као што су операције, банке крви (прикупљање, обрада,
чување, достављање), откривање болести (рак, туберкулоза, полне
болести), превенција (имунизација, вакцинација), надгледање
(исхрана дојенчади, здравље дјеце), прикупљање епидемиолошких
података (података о епидемијама), услуге планирања породице итд. и
ц) припрему и дистрибуцију информација о питањима здравствене
заштите.
Класа 0740 искључује лабораторије за медицинску анализу (0724) и
лабораторије које се баве одређивањем узрока болести (0750).
Група 075 ИиР Здравство
(КУ) Класа 0750 – ИиР Здравство обухвата:
а) управљање и рад владиних тијела (агенција, установа, институција)
која се баве примијењеним истраживањем и експерименталним
развојем који су повезани са здравством, и
б) грантове, зајмове и субвенције за подршку примијењеном
истраживању и експерименталном развоју које спроводе невладина
тијела као што су истраживачки институти и универзитети.
Класа 0750 укључује лабораторије које се баве утврђивањем узрока
болести.
Класа 0750 искључује основно истраживање (0140).
Група 076 – Здравство н. к.
(КУ) Класа 0760 – Здравство н. к. обухвата управљање, рад или
подршку активности као што су формулација, управа, координација и
надгледање опште здравствене политике, планова, програма и буџета,
припрема и спровођење закона и стандарда за пружање здравствених
услуга, укључујући издавање лиценци за медицинске установе и
медицинско и помоћно медицинско особље, производња и
дистрибуција општих информација, техничке документације и
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статистичких података о здравству.
Класа 0760 укључује послове и службе здравства који се не могу
приписати групама 071, 072, 074 или 075.
08 – РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА
Група 081 – Услуге спорта и рекреације
(ИУ) Класа 0810 – Услуге спорта и рекреације обухвата:
а) пружање услуга спорта и рекреације, управљање пословима
везаних за спорт и рекреацију, контролу и регулацију спортских
објеката,
б) управљање или подршку објектима за активна спортска дешавања
или догађаје (игралишта, тениски терени, терени за сквош, стазе за
трчање, терени за голф, боксерски рингови, клизалишта, вјежбаонице
итд.), управљање или подршку објектима за пасивна спортска
дешавање или догађаје (посебно опремљена мјеста за играње карата,
стоне игре), управљање или подршку објектима за рекреативно
бављење спортом (паркови, плаже, кампови и одговарајућа мјеста за
смјештај која раде на некомерцијалној бази, базени, јавна купатила
итд.) и
в) грантове, зајмове или субвенције за подршку тимовима или
индивидуалним такмичарима или играчима.
Класа 0810 укључује објекте за смјештај гледалаца, представљање
репрезентације, регионалног или локалног тима на спортским
догађајима.
Класа 0810 искључује зоолошке или ботаничке баште, акваријуме,
ботаничке вртове и сличне институције (0820), спортске и
рекреативне објекте који су повезани са образовним институцијама
(09).
Група 082 – Услуге културе
(ИУ) Класа 0820 – Услуге културе обухвата:
а) пружање услуга културе, управљање пословима везаним за
културу, контролу и регулацију културних објеката,
б) операције или подршку објектима за културу (библиотеке, музеји,
умјетничке галерије, позоришта, изложбени простори, споменици,
историјска мјеста, зоолошки и ботанички вртови, акваријуми,
ботаничке баште итд.), организацију или подршку културних догађаја
(концерти, представе, филмске продукције, умјетничке изложбе итд.)
и
в) грантове, зајмове или субвенције за подршку индивидуалних
умјетника, писаца, дизајнера, композитора и других који се баве
умјетношћу или организацијама које раде на промоцији културних
догађаја.
Класа 0820 укључује националне, регионалне или локалне прославе
које немају искључиви циљ да привуку туристе.
Класа 0820 искључује културне догађаје који треба да се презентују
ван националних граница (0113), националне, регионалне или локалне
прославе које треба да привуку туристе (0473), производњу културног
материјала намијењеног за дистрибуцију путем емитовања (0830)
Група 083 – Услуге емитовања и издаваштва
(КУ) Класа 0830 – Услуге емитовања и издаваштва обухвата:
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а) управљање пословима на емитовању и издаваштву, контролу и
регулацију услуга емитовања и издаваштва,
б) управљање или подршку услугама емитовања и издаваштва и
в) грантове, зајмове или субвенције за подршку изградње или набавке
објеката за телевизијско или радио емитовање, изградње или набавке
постројења, опреме или материјала за издавање новина, магазина или
књига, производње материјала и презентација истог путем емитовања,
прикупљања вијести и других информација, дистрибуције објављених
радова.
Класа 0830 искључује државне штампарије и фабрике (0133),
омогућавање образовања путем радијског или телевизијског
емитовања (09)
Група 084 – Религијске и друге заједничке услуге
(КУ) Класа 0840 – Религијске и друге заједничке услуге обухвата:
а) управљање религијским и другим заједничкимх пословима,
б) обезбјеђивање објеката за религијске и друге заједничке услуге,
укључујући подршку за њихово управљање, одржавање и поправке,
в) плаћање свештеника и других службеника религијских
институција, подршку одржавању религијских служби и
г) грантове, зајмове или субвенције за подршку братских, грађанских,
омладинских и социјалних организација или синдиката и политичких
партија
Група 085 – ИиР Рекреација, култура и религија
(КУ) Класа 0850 – ИиР Рекреација, култура и религија обухвата:
а) управљање и рад владиних тијела (агенција, установа, институција)
која се баве примијењеним истраживањем и експерименталним
развојем у области рекреације, културе и религије, и
б) грантове, зајмове и субвенције за подршку примијењеном
истраживању и експерименталном развоју у области рекреације,
културе и религије које спроводе невладина тијела као што су
истраживачки институти и универзитети.
Класа 0850 искључује основно истраживање (0140).
Група 086 – Рекреација, култура и религија н. к.
(КУ) Класа 0860 – Рекреација, култура и религија н. к. обухвата:
управљање, рад или подршку активности као што су формулисање,
управљање, координација и надгледање општих политика, планова,
програма и буџета за промоцију спорта, рекреације, културе и
религије, припрема и спровођење закона и стандарда за пружање
услуга у области рекреације и културе, производња и дистрибуција
општих информација, техничке документације и статистичких
података о рекреацији, култури и религији.
Класа 0860 укључује послове и услуге који се односе на рекреацију,
културу и религију, а који се не могу приписати групама 081, 082, 083,
084 или 085.
09 – ОБРАЗОВАЊЕ
Владини расходи за образовање укључују расходе на услуге које се пружају индивидуалним
ученицима и студентима и расходе на услуге које се пружају на колективној основи.
Расходи на индивидуалне услуге се сврставају на групама од 091 до 096, а расходи на
колективне услуге се сврставају на групама 097 и 098.
Колективне образовне услуге се баве питањима као што су формулисање и управљање
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државном политиком, постављање и примјена стандарда, контрола, давање дозвола и
надгледање образовних институција, примијењено истраживање и експериментални развој
у пословима и службама образовања. Међутим, режијски трошкови повезани са
управљањем или функционисањем неке групе школа, колеџа итд., сматрају се
индивидуалним трошковима и класификовани су у групама 091 до 096.
Преглед образовања је базиран на категоријама из Међународне стандардне класификације
образовања из 1997. године (ISCED-97) Образовне, научне и културне организације
Уједињених нација (UNESCO):
а) предшколско образовање – представља припрему у години пред полазак у основну
школу,
б) основно образовање – основно образовање у смислу класификације ISCED-97
обухвата највише првих шест година (прве двије тријаде) основног образовања у нашем
образовном систему,
в) ниже средње образовање – ниже средње образовање у смислу класификације
ISCED-97 представља више основно образовање (најмање посљедња тријада) у нашем
образовном систему,
г) више средње образовање – више средње образовање у смислу ISCED-97
представља средње образовање у нашем образовном систему,
д) образовање послије средње школе које није високо образовање – представља
додатно оспособљавање након средње школе које нема за циљ стицање академског звања,
ђ) први степен високог образовања – први степен високог образовања у смислу
ISCED-97 обухвата први циклус високог образовања у нашем образовном систему и
е) други степен високог образовања – други степен високог образовања у смислу
ISCED-97 обухвата други и трећи циклус високог образовања у нашем образовном систему.
Овај одјељак укључује војне школе и академије гдје је план и програм сличан као и у
цивилним институцијама, полицијске академије које пружају опште образовање поред
полицијске обуке, те образовање путем радио или телевизијског емитовања. Тако настали
расходи се класификују у групе од 091 до 095.
Група 091 – Предшколско и основно образовање
(ИУ) Класа 0911 – Предшколско образовање обухвата:
а) пружање предшколског образовања и
б) управљање, инспекцију, рад или подршку школа и других
институција које пружају предшколско образовање.
Класа 0911 искључује помоћне услуге образовању (0960).
(ИУ) Класа 0912 – Основно образовање обухвата:
а) пружање основног образовања и
б) управљање, инспекцију, рад или подршку школа и других
институција које пружају основно образовање.
Класа 0912 укључује образовне програме за ученике који су сувише
стари за основну школу.
Класа 0912 искључује помоћне услуге образовању (0960).
Група 092 Средње образовање
(ИУ) Класа 0921 – Ниже средње образовање (или више основно
образовање) обухвата:
а) пружање нижег средњег образовања (или вишег основног
образовања),
б) управљање, инспекцију, рад или подршку школа и других
институција које пружају ниже средње образовање (или више основно
образовање) и
в) стипендије, грантове, зајмове и накнаде за подршку ученицима за
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стицање нижег средњег образовања (или вишег основног образовања).
Класа 0921 укључује ниже средње образовање за одрасле особе и
младе људе које се организује ван школе.
Класа 0921 искључује помоћне услуге образовању (0960).
(ИУ) Класа 0922 – Више средње образовање обухвата:
а) пружање вишег средњег образовања,
б) управљање, инспекцију, рад или подршку школа и других
институција које пружају више средње образовање, и
в) стипендије, грантове, зајмове и накнаде за подршку ученицима за
стицање вишег средњег образовања.
Класа 0922 укључује више средње образовање за одрасле особе и
младе људе које се организује ван школе.
Класа 0922 искључује помоћне услуге образовању (0960).
Група 093 – Образовање послије средње школе које није високо образовање
(ИУ) Класа 0930 – Образовања послије средње школе које није високо
образовање обухвата:
а) пружање образовања послије средњег које није високо образовање,
б) управљање, инспекцију, рад или подршку институција које пружају
образовање послије средњег које није високо образовање и
в) стипендије, грантове, зајмове и накнаде за подршку ученицима за
стицање образовања послије средњег које није високо образовање.
Класа 0930 укључује образовање послије средње школе које није
високо образовање за одрасле особе и младе људе које се организује
ван школе.
Класа 0930 искључује помоћне услуге образовању (0960).
Група 094 – Високо образовање
(ИУ) Класа 0941 – Први степен високог образовања обухвата:
а) пружање првог степена високог образовања,
б) управљање, инспекцију, рад или подршку универзитета и других
институција које пружају први степен високог образовања, и
ц) стипендије, грантове, зајмове и накнаде за подршку студентима за
стицање првог степена високог образовања.
Класа 0941 искључује помоћне услуге образовању (0960).
(ИУ) Класа 0942 – Други степен високог образовања обухвата:
а) пружање другог степена високог образовања,
б) управљање, инспекцију, рад или подршку универзитета и других
институција које пружају други степен високог образовања, и
в) стипендије, грантове, зајмове и накнаде за подршку студентима за
стицање другог степена високог образовања.
Класа 0924 искључује помоћне услуге образовању (0960).
Група 095 Образовање које није дефинисано нивоом
(ИУ) Класа 0950 – Образовање које није дефинисано нивоом
обухвата:
а) пружање образовања које није дефинисано нивоом, односно
образовних програма, уопште за одрасле, који не захтијевају посебне
претходне инструкције, у посебним стручним тренинзима и
културном развоју,
б) управљање, инспекцију, рад или подршку институција које пружају
образовање које није дефинисано нивоом и
в) стипендије, грантове, зајмове и накнаде за подршку студентима за
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стицање образовања које није дефинисано нивоом.
Група 096 – Помоћне услуге образовању
(ИУ) Класа 0960 – Помоћне услуге образовању обухвата:
а) пружање помоћних услуга образовању и
б) управљање, инспекцију, рад или подршку за превоз, исхрану,
смјештај, медицинску и стоматолошку његу и друге помоћне услуге
које се пружају углавном ученицима/студентима без обзира на ниво
образовања.
Класа 0960 искључује услуге праћења здравља ученика и превенције
болести (0740) и стипендије, донације, зајмове и накнаде у готовини у
циљу измирења трошкова додатних услуга (091, 092, 093, 094 или
095).
Група 097 – ИиР Образовање
(КУ) Класа 0970 – ИиР Образовање обухвата:
а) управљање и рад владиних тијела (агенција, установа, институција)
која се баве примијењеним истраживањем и експерименталним
развојем у области образовања, и
б) грантове, зајмове и субвенције за подршку примијењеног
истраживања и експерименталног развоја у области образовања које
проводе невладина тијела као што су истраживачки институти и
универзитети.
Група 098 – Образовање н. к.
(КУ) Класа 0980 – Образовање н. к. обухвата управљање, рад или
подршку активности као што су формулација, администрација,
координација и надгледање општих образовних политика, планова,
програма и буџета, припрема и спровођење закона и стандарда за
пружање образовања, укључујући издавање лиценци за образовне
институције, производња и дистрибуција општих информација,
техничке документације и статистичких података о образовању.
Класа 0980 укључује послове и услуге образовања које се не могу
приписати групама 091, 092, 093, 094, 095, 096 или 097.
10 – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Владини расходи везани за социјалну заштиту укључују расходе за услуге и дознаке који се
дају појединцима и домаћинствима и расходе за услуге који се нуде на колективној основи.
Расходи и дознаке за индивидуалне услуге распоређују се у групе од 101 до 107, а расходи
за колективне услуге распоређују се у групе 108 и 109.
Службе колективне и социјалне заштите се баве питањима као што су формулисање и
управљање државном политиком, формулисање и примјена закона и стандарда за пружање
социјалне заштите, и примијењеним истраживањем и експерименталним развојем у
пословима и службама социјалне заштите.
Функције социјалне заштите су засноване на Европском систему статистике интегрисане
социјалне заштите из 1996. године (ESSPROS) и Статистичке службе европских заједница
(EUROSTAT).
У ESSPROS-у социјална заштита укључује здравствену заштиту, међутим овај одјељак га
не укључује. Здравство је обухваћено у Одјељку 07. Стога су медицинска роба и услуге које
се обезбјеђују особама које примају накнаде у готовини и натури назначене у групама од
101 до 107 класификоване под групама 071, 072 или 073.
Група 101 – Болест и хендикепираност
(ИУ) Класа 1011 – Болест обухвата:
а) обезбјеђивање социјалне заштите у виду новчаних накнада или
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накнада у натури који у цјелости или дјелимично надокнађују губитак
примања током привремене радне неспособности усљед болести или
повреде,
б) управљање, рад или подршку таквим програмима социјалне
заштите,
в) новчане накнаде, као што су фиксне бенефиције или исплате за
боловање које су везане за примања, остали видови плаћања који се
обезбјеђују како би се помогло лицима која су привремено
онеспособљена за рад усљед болести или повреде и
г) накнаде у натури, као што је помоћ са дневним задацима, који се
обезбјеђују лицима која су привремено онеспособљена за рад усљед
болести или повреде (помоћ у кући, услуге транспорта итд.).
Група 102 – Старост (односи се на расходе и нето издатке везане за социјалну
заштиту старих)
(ИУ) Класа 1020 – Старост обухвата:
а) обезбјеђивање социјалне заштите у виду новчаних накнада и
накнада у натури за покривање ризика који се јављају са старошћу
(губитак примања, недовољна примања, недостатак самосталности у
извршавању дневних послова, смањено учешће у друштвеном животу
и животу заједнице итд.),
б) управљање, рад или подршку таквих програма социјалне заштите,
в) новчане накнаде, као што су старосне пензије које се исплаћују
лицима која доживе прописану старосну пензиону доб, пријевремене
старосне пензије које се дају старијим лицима која се пензионишу
прије прописане старосне доби, дјелимичне пензије које се исплаћују
било прије или послије прописане старосне доби за пензионисање
старијим радницима који настављају са радом, али по скраћеним
радним сатима, доплаци за његу, остале периодичне или паушалне
исплате које се исплаћују због пензионисања или због старости и
г) накнаде у натури, као што је смјештај који се нуди старијим лицима
било у специјализованим институцијама или заједно са породицама у
одговарајућим објектима, помоћ која се нуди старијим лицима код
обављања дневних послова (помоћ у кући, услуге траснпорта итд.),
доплаци који се дају лицима која се брину о старијим лицима, остале
услуге и добра који се обезбјеђују старијим лицима која им помажу да
учествују у рекреационим и културним активностима или да путују
или учествују у животу заједнице.
Класа 1020 укључује пензионе програме за војно особље и државне
службенике.
Класа 1020 искључује ране пензије које се исплаћују старијим
радницима који се пензионишу прије него што напуне стандардне
године за одлазак у пензију усљед инвалидитета (1012) или
незапослености (1050)
Група 103 – Насљедници (односи се на расходе и нето издатке везане за социјалну
заштиту насљедника социјалних права)
(ИУ) Класа 1030 – Насљедници обухвата:
а) обезбјеђивање социјалне заштите у виду новчаних накнада и
накнада у натури лицима која су насљедници преминулог лица (као
што је супружник, бивши супружник, дјеца, унуци, родитељи или
други сродници),
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б) управљање, рад или подршка таквих програма социјалне заштите,
в) новчане накнаде, као што је пензија за насљеднике, накнаде у
случају смрти, остале периодичне или паушалне исплате
насљедницима и
г) накнаде у натури, као што су исплате за покривање трошкова
сахране, остале услуге и добра која се обезбјеђују насљедницима како
би им се омогућило да учествују у животу заједнице.
Група 104 – Породица и дјеца (односи се на расходе и нето издатке везане за
социајлну заштиту породице и дјеце)
(ИУ) Класа 1040 – Породица и дјеца обухвата:
а) обезбјеђивање социјалне заштите у виду новчаних накнада и
накнада у натури домаћинствима која имају дјецу која су издржавана
лица,
б) управљање, рад или подршку таквих програма социјалне заштите,
в) новчане накнаде, као што су доплаци за породиљско одсуство,
помоћи које се додјељују за рођење дјетета, накнаде за одсуство
родитеља, породични или дјечији додаци, остале периодичне или
паушалне исплате које имају за циљ давање подршке домаћинствима
и покривање специфичних трошкова (на примјер, за она домаћинства
која имају једног родитеља или породице са хендикепираном дјецом)
и
г) накнаде у натури, као што су смјештај који се нуди предшколској
дјеци током цијелог дана или један дио дана, финансијска помоћ за
плаћање дадиље, смјештај који се нуди дјеци и породицама на трајној
основи (сиротишта, смјештаји код хранитељских породица итд.),
добра и услуге које се пружају код куће дјеци или онима који о њима
брину, разне услуге и добра која се пружају породицама, младим
људима или дјеци (центри за рекреацију и одмор).
Класа 1040 искључује службе за планирање породице (0740).
Група 105 – Незапосленост (односи се на расходе и нето издатке везане за
социјалну заштиту незапослених)
(ИУ) Класа 1050 – Незапосленост обухвата:
а) обезбјеђивање социјалне заштите у виду новчаних накнада и
накнада у натури лицима која су радно способна, слободна за рад, али
која нису у могућности да нађу одговарајуће запослење,
б) управљање, рад или подршку таквих програма социјалне заштите,
в) новчане надокнаде, као што су пуне или дјелимичне бенефиције за
незапосленост, пријевремене пензионе бенефиције које се исплаћују
старијим радницима који се пензионишу прије прописане сторосне
доби усљед незапослености или смањивања посла насталих
посљедицом економских мјера, доплаци који су оријентисани ка
групама унутар радне снаге који учествују у програмима обуке који
имају за намјеру да развију њихов потенцијал за запошљавање,
надокнаде за вишкове, остале периодичне или паушалне исплате
незапосленима, нарочито према оним који су дуже вријеме
незапослени и
г) накнаде у натури, као што су плаћања за премијештања на друга
радна мјеста, стручне обуке које се пружају особама без посла или
преквалификација особа које су под ризиком да изгубе посао,
смјештај, храна или одјећа који се обезбјеђују незапосленим лицима и
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њиховим породицама.
Класа 1050 искључује опште програме или планове који треба да
повећају мобилност радне снаге, смање стопу незапослености или
промовишу запошљавање сиромашних или других група које
карактерише висока незапосленост (0412) и накнаде у готовини и
натури које се исплаћују незапосленим особама када напуне
стандардан број година за одлазак у пензију (1020).
Група 106 – Становање (односи се на расходе и нето издатке везане за социјални
заштиту кроз програме становања).
(ИУ) Класа 1060 – Становање обухвата:
а) обезбјеђивање социјалне заштите у виду накнада у натури с циљем
да се помогне домаћинствима да измире трошкове становања
(тестирају се средства којима располажу лица која примају ове
накнаде),
б) управљање, рад или подршку таквих програма социјалне заштите и
в) накнаде у натури, као што су исплате које се праве на привременој
или дугорочној основи како би се помогло станарима са трошковима
ренте, исплате за покривање текућих трошкова становања власника –
корисника (односно да се помогне са плаћањем хипотеке или камата),
обезбјеђивање становања по ниским трошковима или социјалног
становања (без трошкова становања).
Група 107 – Социјално искључење н. к. (односи се на расходе и нето издатке
везане за социјално искључење који нису класификовани на другом мјесту).
(ИУ) Класа 1070 – Социјално искључење н. к. обухвата:
а) обезбјеђивање социјалне заштите у виду новчаних накнада и
накнада у натури лицима која су искључена из друштва или су под
ризиком да буду социјално искључена (као што су лица која су
осиромашена, особе са ниским примањима, имигранти, избјеглице,
алкохоличари и наркомани, жртве насиља итд.),
б) управљање и рад или подршка таквих програма социјалне заштите,
в) новчане накнаде, као што су подршка дохоцима и остале новчане
исплате осиромашеним и незаштићеним лицима, како би им се
помогло да смање сиромаштво или како би им се помогло у тешким
ситуацијама, и
г) накнаде у натури, као што су краткорочни и дугорочни смјештај
који се обезбјеђује осиромашеним и незаштићеним лицима,
рехабилитација алкохоличара и наркомана, услуге и добра која
помажу незаштићеним лицима као што су савјетовање, дневна
склоништа, помоћ код обављања дневних послова, храна, одјећа,
гориво итд.
Група 108 ИиР Социјална заштита (односи се на расходе и нето издатке везане за
примијењено истраживање и експериментални развој у подручју социјалне заштите).
Дефиниције основног истраживања, примијењеног истраживања и експерименталног
развоја су дате у објашњењу група 014 и 015.
(КУ) Класа 1080 – ИиР Социјална заштита обухвата:
а) управљање и рад владиних тијела (агенција, установа, институција)
која се баве примијењеним истраживањем и експерименталним
развојем у области социјалне заштите, и
б) грантове, зајмове и субвенције за сврху подршке примијењеном
истраживању и експерименталном развоју који се односи на

Sarajevo Trg BiH 1, tel.; ++387 33 20 53 45, fax 20 29 30, centrala 28 45 20
www.mft.gov.ba

социјалну заштиту, које је предузето од стране невладиних тијела као
што су институти за истраживање и универзитети.
Класа 1080 искључује основно истраживање (0140).
Група 109 – Социјална заштита н. к. (односи се на расходе и нето издатке везане
за социјалну заштиту који нису класификовани на другом мјесту).
(КУ) Класа 1090 – Социјална заштита н. к. укључује управљање, рад
или подршку активности попут формулисања, администрације,
координације и надзирања општих политика социјалне заштите,
планова, програма и буџета социјалне заштите, припрему и
спровођење законских прописа и стандарда за обезбјеђивање
социјалне заштите, производњу и дистрибуцију општих информација,
техничке документације и статистика о социјалној заштити.
Класа 1090 укључује: обезбјеђивање социјалне заштите у виду
накнада у готовини и натури за жртве пожара, поплава, земљотреса и
других катастрофа у мирнодопским временима, куповину и
складиште хране, опреме и других залиха које се користе у ванредним
ситуацијама у случају катастрофа у мирнодопским периодима,
послове и службе социјалне заштите који се не могу приписати
групама 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 или 108.

Обавезују се Институције Босне и Херцеговине да приликом евидентирања расхода и
издатака уносе и одговарајуће шифре функционалне класификације (из листе
вриједности у ИСФУ) почев од 2015. године.
Ове инструкције доставити свим институцијама Босне и Херцеговине – буџетским
корисницима и исте објавити на wеб страници Министарства финансија и трезора.
Инструкције ступају на снагу даном доношења, а примјењиваће се од фискалне 2015.
године.
С поштовањем,

МИНИСТАР
др Никола Шпирић, с.р.
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