
   SPS-LJVD 

Укупан приход од продаје подијелити према врсти производа и услуга према КППД БиХ 2016 класификацији. 
 

1. Планови и нацрти за архитектонску употребу (71.11.1).  

 
2. Архитектонске услуге за зграде (71.11.2). 
3. Архитектонске услуге за пројектовање стамбених и нестамбених зграда (71.11.2А= 71.11.21 и 71.11.22) 

Архитектонске услуге за пројектовање стамбених зграда. Ова поткатегорија укључује архитектонске услуге за: 
- пројекте стамбених кућа; пројекте стамбених зграда  

Архитектонске услуге за пројектовање нестамбених зграда. Ова поткатегорија укључује архитектонске услуге за: 
- пројекте пословних зграда; пројекте малопродајних објеката и ресторана; хотелске и конференцијске центре; 
- пројекте објеката здравствене услуге; пројекте зграда за забаву, рекреацију и културу; пројекте образовних институција; 
- пројекте индустријских зграда, пројекте објеката за дистрибуцију и превоз; пројекте осталих нестамбених зграда 

 
4. Архитектонске услуге за за рестаурацију историјских грађевина (71.11.23). Ова поткатегорија укључује: 

- архитектонске услуге с правним захтјевима за очувањем и рестаурацијом зграда историјског карактера  
 
5. Архитектонске савјетодавне услуге (71.11.24). Ова поткатегорија укључује: 

- услуге вјештака из подручја  архитектуре који прикупљају доказе и износе их пред судом и административним тијелима те 
су темељем искуства, вјештина или знања компететни дати своје мишљење из те области;  

- услуге пружања савјета, елабората и извјештаја везаним за архитектуру 
 
6. Услуге урбанистичког и просторног планирања (71.11.3). 

Услуге урбанистичког планирања. Ова поткатегорија укључује 
- развојне услуге за програме у вези с кориштењем земљишта, избором градилишта, контролом и употребом, друмским 

системима и одржавањем земљишта ради постизања и одржавања системски координисаног урбаног развоја као што су:  
• свеобухватни урбанистички планови; урбанистички планови заједнице 
• елементи урбанистичких планова намијењени специфичним погодностима или циљевима као што су саобраћајна или 
доставна инфраструктура, итд. 
• студије и нацрти везани за санацију и обнову; студије и нацрти у вези с јавним и приватним превозом и доступност 
• студије и програми у вези с јавним и приватним пријевозом и приступима 
• студије и нацрти у вези с урбаном економском и друштвеном просторном одрживошћу 

   • студије о изводивости; студије о дјеловању  програма урбаног развоја на околину и њихову економску процјену  
Ова поткатегорија такође укључује: савјетодавне услуге урбаног планирања као што су стручно вјештачење,политика и 
програм процјене те остале савјетодавне услуге урбаног планирања. 
Услуге руралног и просторног планирања. Ова поткатегорија укључује: 

- развој програма који садрже дугорочне циљеве развоја инфраструктуре, становања, индустрије, комерцијалних, 
рекреативних и осталих објеката у руралним подручјима; 

- потпуне програме који покривају велика географска подручја, на дужи временски период 
Услуге у вези пројектовања главних локацијских планова. Ова поткатегорија укључује услуге припреме планова за 
градилишта, показујући предложену локацију зграда, улица, паркинга и осталих објеката за: 
- пројекте стамбених и нестамбених зграда; пројекте објеката за рекреацију на отвореном и затвореном 

 
7. Архитектонске услуге за пројектовање пејсажа и савјетодавне архитектонске услуге (71.11.4). 

Архитектонске услуге за пројектовање пејсажа. Ова поткатегорија укључује архитектонске услуге уређивања околиша за: 
- стамбене грађевинске пројекте: 

• пројекте за стамбене куће, пројекте за стамбене зграде, пројекте за стамбене блокове 
- нестамбене грађевинске пројекте:  

• пословне грађевинске пројекте, хотеле, конференцијске центре, стадионе и арене, грађевинске пројекте за образовне 
институције 
• здравствене, затворске институције, остале нестамбене грађевинске пројекте 

- пројекти на отвореном:  
• градске центре и јавне тргове, пројекте рекреацијских објеката и површина 
• транспортне коридоре, одмаралишта, остале пројекте на отвореном 

Ова поткатегорија такође укључује архитектонске услуге уређивања околине у вези с: 
- припремањем и модификовањем терена као што су рашчишћавање земљишта и категоризацијски планови, нацрти за 

дренажу, ерозију и седиментну контролу, нацрти за држеће зидове, планови за системе за вањско насипање,  
- олакшавањем приступа локацијама израдом планова расвјете, планови означавања, планови путева, нацрти за приступ; 
- објектима за посебне намјене 

Савјетодавне архитектонске услуге за пројектовање околине. Ова поткатегорија укључује 
- услуге вјештака из подручју пројектовања околине који прикупљају доказе и износе их пред судом и административним 

тијелима те су на основу искуства, вјештина или знања компететни дати своје мишљење из те области; услуге пружања 
савјета, студија и извјештаја о питањима архитектуре околине    

 
8. Инжињерске услуге (71.12.1). 
9. Услуге инжињерског савјетовања. (71.12.11). Ова поткатегорија укључује: 

- пружање савјета клијентима везано уз принципе и методе инжињеринга, приликом самосталног извођења инжињерског 
пројекта, укључујући, анализу политике, студије и истраживања регулативе 

- свједочење вјештака који има потребно искуство, обуку, вјештину или знање из инжењеринга те је компетентан дати своје 
мишљење из те области 

- инжињерско истраживање у пољу системског инжињеринга или структуре за одређивање случајних фактора 
 
10. Инжињерске услуге за грађевинске пројекте (71.12.12). Ова поткатегорија укључује: 

- услуге израде нацрта, планова и студија у вези са стамбеним грађевинским пројектима као што су:  
• нови и постојећи домови; куће у низу, апартмани, итд.;  зграде с комбинираном сврхом, претежно стамбеном 



- услуге израде нацрта, планова и студија у вези с новим и постојећим комерцијалним, јавним и институцијским 
грађевинским пројектима, укључујући зграде с комбинованом намјеном које се претежно користе за комерцијалне, јавне 
или институцијске намјене као што су:  

• уредске зграде, шопинг центри, хотели  и ресторани, услужне станице и складишта, аутобуски и камионски терминали, 
• болнице, школе, цркве, затвори, стадиони и арене, библиотеке и музеји 

Ова поткатегорија такође укључује:  
- савјетодавне услуге инжињеринга у вези са специфичним стамбеним, комерцијалним, јавним или институцијским 

грађевинским пројектима 
 
11. Инжињерске услуге за енергетске пројекте (71.12.13). Ова поткатегорија укључује: 

- услуге инжињеринга у вези с постројењима за стварање електричне енергије из:  
• угља и других фосилних енергената као што су нафта и гас, нуклеарне енергије, хидроенергије 
• осталих енергија као што су соларна, енергија из вјетра, геотермална енергија укључујући когенерацијска постројења 

- услуге инжињеринга у вези с надземним и подземним преносом електричне енергије и њезиним дистрибуцијским 
кабловима 

 
12. Инжињерске услуге за транспортне пројекте (71.12.14). Ова поткатегорија укључује све услуге инжињеринга 

(укључујући израду нацрта, планова и студија) у вези с: 
- аутопутевима, путевима и улицама, укључујући подигнуте аутопутеве за прјевоз моторним возилима, мостовима и 

тунелима, 
- попратним путним објектима као што су станице за одмор, теретне станице, кућице за наплату путарине 
- системима масовног транзита као што су "light rail" систем или систем подземне жељезнице , 
- жељезничком и сличним структурама, жељезничким мостовима и тунелима, 
- морским и копненим лукама; пристаништима, бранама, каналима и гатовима намијењенима претежно за транспортне 

сврхе, 
- аеродромима, пистама, хангарима, осталим објектима за авио превоз, пројектима за свемирски пријевоз, 
- пројектима за превоз нафте и плина, осталим пројектима за превоз, д.н. 

 
13. Инжињерске услуге за пројекте управљања отпадом (опасног и неопасног) (71.12.15). Ова поткатегорија укључује: 

- инжењерске услуге повезане са системима за прикупљање и збрињавања комуналног отпада из домаћинства, као што 
су: рециклирање, компостирање,  претовар отпада, прерада, депонирање: 
 • инжењерске услуге повезане с програмима за прикупљање, обраду,рециклирање и одлагање индустријског       
плиновитог, текућег и крутог отпада до нивоа у којој могу бити пуштени у околиш или редовни комунални систем; 
 • инжењерске услуге повезане с програмима за санацију опасног отпада, као што су: збрињавање нуклеарног отпада,  
уништавање хемијских средстава, обнова запуштених индустријских постројења, моделирање тока подземних вода, 
санација загађених подручја. 

 
14. Инжињерске услуге за водне пројекте, пројекте за канализацију и дренажу (71.12.16). Ова поткатегорија укључује: 

-  инжињерске услуге у вези са системима сакупљања, обраде и одлагања вода као што су:  
• дистрибуцијски системи питке воде, станице са пумпама, резервоари, постројења за чување воде, водови за пренос и 
дистрибуцију воде, укључујући бране које се  претежно користе за локалну дистрибуцију  питке воде и десалинизацију 
биљака 
• системи за збрињавање, дренажу, задржавање сливних вода које се претежно користе за контролу поплаве 
• системи за сакупљање, обрађивање и одлагање отпадних вода 
• системи наводњавања и водовод, укључујући бране које се претежно користе за наводњавање 

 
15. Инжињерске услуге за индустријске и  производне пројекте (71.12.17).  

Ова поткатегорија укључује примјену закона физике и начела  инжињеринга у дизајну, развоју и кориштењу машина, 
материјала, инструмената, структура, процеса и система. Ова поткатегорија укључује: 

- Инжињеринске услуге у вези с индустријским постројењима  и процесима:  
• рударска и металуршка постројења као што су рудници, топионице, творнице, рафинерије руда, укључујући пројекте 
инжињеринга за интегрисана постројења и процесе; рударски и металуршки процеси као што су вађење руда, топљење, 
рафинисање, обликовање метала 
• нафтна и петрохемијска постројења као што су нафтне и плинске платформе, рафинерије, цјевоводи, петрохемијски 
погони, укључујући пројекте инжињеринга за интегрисана постројења и процесе; процеси за производњу нафте и 
петрохемикалија као што су вађење, рафинисање, формулирање, мијешање 
• микроелектронска  постројења и процеси као што су они који производе микропроцесоре, силиконске чипове и вафере, 
микросклопове и полуводиче 
• постројења и процеси текстилне и одјевне индустрије; постројења и процеси за прераду жељеза и челика 
• остала индустријска и производна постројења и процеси, д.н.. 

- Инжињерске услуге у вези с дизајном индустријских и произведених производа:  
• индустријске машине као што су пољопривредни, грађевински, рударски, металопрерађивачки, комерцијални уређаји, 
те уређаји у услужној индустрији, гријању, вентилацији и раду клима уређаја 
• електронска опрема као што су компјутери и периферна опрема, опрема за комуникацију, аудио и видео опрема, 
полуводичи и остали електронски елементи  
• електронска опрема као што су расвјета, велики и мали апарати те њихови елементи 
• опрема за превоз као што су моторна возила, авиони, возови, морска пловила, свемирске летјелице 
• индустријски и произведени производи који нису друго класификовани 
 

 
16. Инжињерске услуге за пројекте телекомуникација и емитовања (71.12.18). Ова поткатегорија укључује: 

- инжињерске услуге у вези са системима преноса гласа и података међу умрежаним терминалним тачкама путем бакрене 
жице, фиброоптичког кабла, коаксијалног кабла и хибридног фибро-коаксијалног кабла; 

- инжињерске услуге у вези са системима за пренос гласа, података и програма међу умреженим терминалним тачкама 
путем кратких или микро таласа као што су:  



• бежични телефонски системи, сателитски радио системи, сателитски системи за директно емитовање 
• инжињерске услугеу вези са системима за пријенос радио и телевизијских сигнала; 

- инжињерске услуге у вези са системима за пријенос или дистрибуцију гласа, података или програма, који нису другдје 
класификовани 

 
17. Инжињерске услуге за остале пројекте (71.12.19). Ова поткатегорија укључује: 

- инжињерске услуге у вези с:  
• дистрибуцијским пројектима природног гаса и паре; осталим комуналним пројектима, д.н. 
• инжињерске услуге у вези са системима, процесима, постројењима или производима, д.н., укључујући пружање с њима 
повезаних услуга израде нацрта, планова и студија    

 
18. Услуге управљања грађевинским пројектима (71.12.2). 

Услуге управљања грађевинским пројектима. Ова поткатегорија укључује: 
- услуге преузимања потпуне одговорности за успјешно довршење грађевинског пројекта у име клијента, укључујући 

организовање финансија и нацрта, захтијевање тендера и извођење менаџментских и контролних функција; услуге 
управљања пројектима које пружају инжињери и архитекте 

 
19. Геолошке, геофизичке и с њима повезане истраживачке и савјетодавне услуге (71.12.3). 

Геолошке и геофизичке савјетодавне услуге. Ова поткатегорија укључује: 
-геолошке услуге савјетовања у вези с рудним наслагама, нафтним и гасним пољима и подземним водама помоћу 
проучавања својстава земље,  формирања и структуре стијена;  

- пружање савјета с обзиром на истраживање и развој рудних, нафтних и својстава природног гаса 
- услуге савјетовања о процјени геолошких, геофизичких и геохемијских аномалија;  
- услуге савјетовања о геолошком картирању и мјерењу на површини и испод ње 

Геофизичке услуге. Ова поткатегорија укључује: 
- услуге које пружају информације о формацијама испод земљине површине путем различитих метода:  

• сеизмографичком, гравиметријском, мегнетометријском методом; осталим методама прегледавања формација испод 
земљине површине 

Услуге вађења и вредновања руда. Ова поткатегорија укључује: 
  - покусно бушење у вези с вадењем нафте и природног плина, види 09.10.11 
  - покусно бушење и сондирање терена, види 43.13.10 
Услуге површинског мјерења. Ова поткатегорија укључује: 

- сакупљање информација о облику, позицији и/или границама појединог дијела земљине површине различитим методама, 
укључујући транзитно, фотограметричко и хидрографичко мјерење, у сврху припремања карата 

- сакупљање података помоћу сателита;  
- услуге мјерења земљишта (нпр. означавање имања, означавање граница) 

Картографске услуге.  Ова поткатегорија укључује: 
- услуге израде карата које се састоје од припрема и ревизије карата свих врста (нпр. путева, катастра, топографских, 

планиметричких, хидрофграфичких карата), користећи резултате мјерења, друге карте и остале изворе информација 
 
20. Приходи од продаје производа, роба и осталих горе неспоменутих услуга. Ова поткатегорија укључује: 

- сву продају која није исказана у понуђеним категоријама према КППД БиХ 2016 класификацији 

 


