Скраћенице

Abbreviations

д.н.

другдје непоменуто

n.e.c.

not elsewhere classified

еф. час.

ефективни час

eff. hours

effective hours

ком.

комад

unit

unit

мил.

милион

mill.

million

хиљ.

хиљада

thous.

thousand

km

километар

km

kilometer

pkm

путнички километар

pkm

passenger kilometre

tkm

тонски километар

tkm

ton kilometre

ДИН

динар

DIN

dinar

DEM

њемачка марка

DEM

Deutsche Mark

КМ

конвертибилна марка

KM

Convertible Mark

EUR

валута Европске монeтaрне уније

EUR

currency of the European Monetary Union

USD

амерички долар

USD

United States Dollar

t

тона

t

ton

kg

килограм

kg

kilogram

hl

хектолитар

hl

hectolitre

TJ

тера џул

TJ

terajoule

kW

киловат

kW

kilowatt

MWh

мегават час

MWh

megawatt hour

GWh

гигават час

GWh

gigawatt hour

m2

квадратни метар

m2

square metre

m3

кубни метар

m3

cubic metre

АПД

Анкета о потрошњи домаћинстава

HBS

Household Budget Survey

ATM

Банкомат

ATM

Automated teller machine

БД

Брчко дистрикт

BD

Brčko District

БДП

Бруто домаћи производ

GDP

Gross Domestic Product

БиХ

Босна и Херцеговина

BH

Bosnia and Herzegovina

ГИГ

Главне индустријске групе према економској
намјени, односно крајњој потрошњи производа

MIG

Main industrial group by economic purpose, i.e. by
final consumption of products

EPI

Елементарни индекс на нивоу производа

EPI

Elementary price index

ESA 1995

Европски систем рачуна

ESA 1995

European System of Accounts

ЕУ

Европска Унија

EU

European Union

ЕУРОСТАТ Статистички канцеларија Европске уније

EUROSTAT Statistical Office of the European Communities

ЕФТА

Европско удружење за слободну трговину

EFTA

European Free Trade Association

EWC-Stat

Европски статистички каталог отпада

EWC-Stat

European Waste Catalogue for Statistics

ЗИФ

Затворени инвестициони фонд

CEF

Closed-end investment funds

IEA

Међународна агенција за енергетику

IEA

International Energy Agency

ИСО

Међународна организација за стандардизацију

ISO

International Organisation for Standardisation

ISCED - 97 Међународна
стандардна
класификација
образовања.
Образовни
програми
су
класификовани према нивоима и пољима
образовања.
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ISCED - 97 The International Standard Classification of
Education. Educational programmes are classified
into levels and fields of education
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ISCED 0

Укључује дјецу предшколског образовања од
треће године до поласка у основну школу.

ISCED 0

Covers children in pre school eduaction aged at least
three years, until their entry into primary education.

ISCED 1

Укључује основно образовање ученика у „нижим
разредима“ од I–IV разреда до 2003/2004.
године, а од 2003/2004. године од I–V разреда.

ISCED 1

Covers basic education of pupils in „lower grades“ I–
IV until school year 2003/2004, and after that in
grades I–V.

ISCED 2

Укључује основно образовање ученика у ″вишим
разредима″ од V–VIII разреда до 2003/2004.
године, а од 2003/2004. године од VI–IX
разреда.

ISCED 2

Covers basic education of pupils in „higher grades“
V–VIII until school year 2003/2004, and after that in
grades VI–IX.

ISCED 3

Овај ниво образовања обично започиње по
завршетку пуног обавезног образовања.
Старосна доб за упис на овај ниво је обично 15
или 16 година. Овај ниво образовања се дијели
на двије групе у зависности од трајања
школовања као и од могућности директном
приступу вишем нивоу образовања.

ISCED 3

This level of education usually begins after
completion of full-time compulsory education. The
entrance age to this level is typically 15 or 16 years.
This level of education is divided into two groups,
depending on duration of education, as well as on
posibility of direct entry to a higher level of education.

ISCED 3А

Укључује средње школе у четворогодишњем
трајању и даје могућност директног приступа
наредном вишем нивоу образовања. Овај ниво
укључује све средње школе у четворогодишњем
трајању као што су гимназије, умјетничке школе,
вјерске школе и стручне техничке школе.

ISCED 3A

Includes secondary schools of four years duration,
and it allows for direct entry to the next higher level of
education. This level covers all secondary schools of
four years duration, such as grammar school, art
schools, religious schools and vocational technical
schools

ISCED 3C

Обухвата све средње стручне школе чије
школовање траје двије или три године. Овај
ниво води директно на тржиште рада или на
друге програме ISCED-3 нивоа.

ISCED 3C

Covers all secondary vocational schools of two or
three years duration. This level leads directly to
labour market or to other ISCED 3 level programmes

ISCED 5

Укључује високо образовање укључујући,
постдипломске и магистарскe студијe

ISCED 5

Covers higher education, including postgraduate and
masters studies

ISCED 6

Укључује докторе наука

ISCED 6

Covers doctors of science

ЈКД

Јединствена класификација дјелатности

JKD

Unique Classification of Activities

ЈЦИ

Јединствена царинска исправа

SAD

Single Administrative Document

КД

Скраћена ознака за КД БиХ 2010
(Класификација дјелатности Босне и
Херцеговине 2010)

KD

Abbreviation for KD BiH 2010 (Classification of
Economic Activities of Bosnia and Herzegovina
2010)

КД БиХ 2010 Класификација дјелатности Босне и
Херцеговине 2010

KD BiH 2010 Classification of Economic Activities of Bosnia and
Herzegovina 2010

КВГО БиХ

Класификација врста грађевинских објеката у
БиХ

CC BH

Classification of Types of Constructions in BH

МКБ-10

Међународна класификација болести

ICD-10

International Classification of Diseases

МКО

Микрокредитна организација

MCO

Microcredit organisations

NACE

Статистичкa класификацијa дјелатности
Европскe унијe

NACE

Nomenclature Générale des Activités Économiques
dans les Communautés Européennes (Statistical
Classification of Economic Activities in the European
Communities)

NACE Rev
1.1

Статистичкa класификацијa дјелатности
Европскe унијe, Rev.1.1

NACE Rev Statistical Classification of Economic Activities in the
1.1
European Communities Rev. 1.1

NACE Rev 2 Статистичкa класификацијa дјелатности
Европскe унијe, Rev. 2

NACE Rev 2 Statistical Classification of Economic Activities in the
European Communities Rev. 2

НВИ

Нето вриједност имовине

NPV

Net property value

НИП

Номенклатура индустријских производа

NIP

Nomenclature of industrial products

NOE

Непокривена економија

NOE

non-observed economy

OECD

Организација за економску сарадњу и развој

OECD

Organization for Economic Co-operation and
Development

ПДВ

Порез на додату вриједност

VAT

Value added tax

PRODCOM ЕУ листа индустријских производа

PRODCOM EU list of industrial products (PRODucts of the
European COMmunity)

PCE

PCE
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Издатак по становнику

Per capita expenditure
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РС

Република Српска

RS

Republika Srpska

САД

Сједињене Америчке Државе

USA

United States of America

СБ

Свјетска банка

WB

World Bank

СМТК

Стандардна међународна трговинска
класификација

SITC

Standard International Trade Classification

SNA 1993

Систем националних рачуна

SNA 1993

System of National Accounts

СФРЈ

Социјалистичка Федеративна Република
Југославија

SFRY

Socialist Federal Republic of Yugoslavia

ФБиХ

Федерација Босне и Херцеговине

FBH

Federation of Bosnia and Herzegovina

FISIM

Финансијске услуге индиректно мјерене

FISIM

Financial Intermediation Services Indirectly
Measured

ФИГО

Међународно удружење гинеколога

FIGO

International federation of genecology and obstetrics

ХОВ

Хартија од вриједности

ХС

Хармонизовани систем

HS

Harmonised System

COICOP

Класификација личне потрошње према намјени

COICOP

Classification of Individual Consumption by Purpose

CPI

Индекс потрошачких цијена

CPI

Consumer price index

WStatR

Регулатива Европске комисије о статистици
отпада

WStatR

European Union Waste Statistics Regulation

Подручја дјелатности према КД БиХ 2010
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Т

U

Пољопривреда, шумарство и риболов
Вађење руда и камена
Прерађивачка индустрија
Производња и снабдијевање електричном
енергијом, гасом, паром и климатизација
Снабдијевање водом; канализација, управљање
отпадом и дјелатности санације (ремедијације)
животне средине
Грађевинарство
Трговина на велико и на мало; поправка
моторних возила и мотоцикала
Саобраћај и складиштење
Дјелатности пружања смјештаја, припреме и
послуживања хране; хотелијерство и
угоститељство
Информације и комуникације
Финансијске дјелатности и дјелатности
осигурања
Пословање некретнинама
Стручне, научне и техничке дјелатности
Административне и помоћне услужне
дјелатности
Јавна управа и одбрана; обавезно социјално
осигурање
Образовање
Дјелатности здравствене заштите и социјалног
рада
Умјетност, забава и рекреација
Остале услужне дјелатности
Дјелатности домаћинстава као послодаваца;
дјелатности домаћинстава која производе
различиту робу и обављају различите услуге за
сопствену употребу
Дјелатности екстериторијалних организација и
органа
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A
B
C
D
E
F
G

Sections of economic activity according to KD BiH
2010
Agriculture, forestry and fishing
Mining and quarrying
Manufacturing
Electricity, gas, steam and air-conditioning
production and supply
Water supply; sewerage, waste management and
remediation activities

H
I

Construction
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles
and motorcycles
Transportation and storage
Accommodation and food service activities

J
K

Information and communication
Financial and insurance activities

L
M
N

Real estate activities
Professional, scientific and technical activities
Administrative and support service activities

O

Public administration and defence; compulsory social
security
Education
Human health and social work activities

P
Q
R
S
Т

Arts, entertainment and recreation
Other service activities
Activities of households as employers;
undifferentiated goods- and services-producing
activities of households for own use

U

Activities of extraterritorial organisations and bodies
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Знакови
-

нема појаве

-

no occurrence of event

...

не располаже се податком

...

data not available

0

податак је мањи од 0,5 од дате јединице мjере

0

data less than 0.5 of the given unit of measure

0,0

податак је мањи од 0,1 од дате јединице мjере

0,0

data less than 0.1 of the given unit of measure

Ø

просјек

Ø

average

*

исправљен податак

*

corrected data

***

повjерљив податак

***

confidential data

()

податак је мање поуздан

()

less reliable data

(( ))

податак је непоуздан

(( ))

unreliable data

:

податак је непоуздан

:

unreliable data

знак за напомену

1)

footnote

1)
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Symbols
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