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

 
1. Услуге техничког испитивања и анализе (71.20.1) 

 
2. Услуге испитивања и анализе састава и чистоће (71.20.11). Ова поткатегорија укључује: 

- услуге испитивања и анализе хемијских и биолошких својстава твари као што су ваздух, вода, отпад (градски и     
индустријски), гориво, метал, тло, минерали, храна и хемикалије; - услуге испитивања и анализе у сродним научним 
областима као што су микробиологија, биохемија, бактериологија, итд. 

 
 
3. Услуге испитивања и анализе физичких својстава (71.20.12). Ова поткатегорија укључује: 

- услуге испитивања и анализе физичких својстава као што су снага, растезљивост, електрична проводљивост и 
радиоактивност материјала као што су метали, пластика, текстил, дрво, стакло, бетон и остали материјали; - услуге 
испитивања напетости, тврдоће, отпорности на ударац, отпорности на умор материјала и дјеловања високих 
температура. 

 
4. Услуге испитивања и анализе интегрисаних механичких и електронских система (71.20.13).  

    Ова поткатегорија укључује: 
- услуге испитивања и анализе механичких и електонских својстава цијелих уређаја, мотора, аутомобила, алата, апарата, 

комуникацијске опреме и остале опреме која садржи механичке и електронске дијелове. Резултати испитивања и 
анализе обично се приказују у облику процјене рада и својстава која се показују при раду тестираног предмета. 
Испитивање се може обављати кориштењем макета или модела бродова, авиона, брана итд. 

 
5. Услуге техничког испитивања исправности возила за друмски превоз (71.20.14). Ова поткатегорија укључује: 

- периодична техничка испитивања исправности аутомобила, мотоцикла, аутобуса, теретних аутомобила, камиона и 
осталих возила за друмски превоз;  

 
6. Остале услуге техничког испитивања и анализе (71.20.19). Ова поткатегорија укључује: 

- услуге испитивања и анализе техничке или научне природе који не мијењају тестирани предмет; - радиографско, 
магнетско и ултразвучно испитивање дијелова и структура уређаја у сврху проналажења дефекта. Ова испитивања често 
се проводе на самом мјесту; - атестирање бродова, авиона, брана, итд.; - атестирање и овјера великих производа, 
радиолошко испитивање исправности спојних мјеста;  - услуге анализе полицијских лабораторија; - све друге услуге 
техничког испитивања и анализе које нису нигдје другдје класификоване 

 
7. 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 
 


