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Методолошка објашњења Methodological explanations 
  

Извори и методe прикупљања података Sources and methods of data collection 
  

Подаци су добијени прикупљањем мјесечних и годишњих 
извјештаја индустрије.  

Data were obtained through the collection of monthly and 
annual industry reports. 

  
Мјесечним извјештајем индустрије добијају се натурални 

показатељи о производњи и броју запослених на основу којих 
се врши израчунавање индекса индустријске производње и 
индекса запослених у индустрији. 

Monthly report on industry provides natural indicators of 
production and number of employees, which are both used to 
calculate indices of industrial production and indices of employees 
in industry. 

  
Годишњим извјештајем индустрије обезбјеђују се подаци 

о произведеним и продатим количинама и вриједности продаје 
за сваки поједини производ према важећој Номенклатури 
индустријских производа (НИП). 

Annual report on industry provides data on produced and sold 
quantity and sale values for each particular product, according to 
the current Nomenclature of industrial products (NIP). 

  
Обухватност и упоредивост података Coverage and comparability of data 

  
Према Класификацији дјелатности КД БиХ 2010 

индустрија обухвата подручја: Вађење руда и камена (В), 
Прерађивачка индустрија (С), Производња и снабдијевање 
електричном енергијом, гасом, паром и климатизација (D) и 
Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и 
дјелатности санације (ремедијације) животне средине (Е). 

According to the Classification of Economic Activities KD BiH 
2010, industry covers the following sections: Mining and quarrying 
(B), Manufacturing (C), Electricity, gas, steam and air-conditioning 
supply (D) and Water supply; sewerage, waste management and 
remediation activities (E).  

  
Извјештаје индустрије подносе пословни субјекти и 

њихове јединице које послују средствима у државној, 
задружној, мјешовитој и приватној својини. 

Industry reports are submitted by business entities and their 
units which operate with assets in state, cooperative, mixed and 
private ownership. 

  
Мјесечни извјештај индустрије подносе пословни субјекти 

и њихове јединице које су према  КД БиХ 2010 разврстане у 
подручја В, C, D (осим гране 35.3) и који покривају најмање 90% 
додате вриједности сваког разреда индустријске дјелатности.  

Monthly report on industry is submitted by business entities 
and their units which are, according to the KD BiH 2010, classified 
into the sections B, C, D (except group 35.3) and which cover at 
least 90% of the value added of each industrial division.  

  
Годишњим извјештајем индустрије обухваћени су 

пословни субјекти и њихове јединице које су према КД БиХ 
2010 разврстане у подручја В, C, D и E (област 36 и грана 38.3), 
а имају десет и више запослених. Приликом одређивања 
обухвата мора бити задовољен основни услов: обухватање 
90% укупне производње на нивоу разреда дјелатности. 

Annual report on industry covers business entities and their 
units which are, according to the KD BiH 2010, classified into the 
sections B, C, D and E (division 36 and group 38.3), and have 10 
or more employees. When determining the coverage, the main 
condition has to be fulfilled: covering 90% of total production at the 
level of the activity class. 

  
Основа за одабир мјесечног и годишњег обухвата је 

Статистички пословни регистар.  
The basis for the selection of monthly and annual coverage is 

the Statistical Business Register.  
  

Дефиниције Definitions 
  

Индустријска производња обухвата готову производњу 
у натуралном облику, без обзира да ли се добијени производ у 
цјелини или дјелимично даље прерађује у предузећу или се 
као финални производ испоручује изван предузећа. У готову 
производњу не укључује се недовршена производња, све док у 
процесу производње не достигне фазу која је у НИП исказана 
као посебан производ са одређеном шифром и називом.  

Industrial production covers finished production in natural 
form, regardless whether the obtained product is further 
manufactured in total or partially in an enterprise or it is provided 
as the commodity out of the enterprise. Unfinished production is 
not included in finished production until it reaches a certain phase 
in the process of production, determined by the NIP as a special 
product with certain code and name. 

  
Индустријски производи се по принципу тзв. хомогене 

производње сврставају у индустријске области и главне 
индустријске групе дефинисане на основу економске намјене, 
односно крајње потрошње производа (ГИГ), без обзира на 
претежну дјелатност предузећа у коме су произведени. 

Industrial products are classified, according to the principle of 
so-called "homogenous production", into divisions of activities and 
main industrial groups defined on the basis of economic purpose, 
that is, on the basis of products' final consumption (MIGs), 
irrespective of the predominant activity of the enterprise where they 
were produced. 
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Индекси индустријске производње израчунавају се у 
два корака уз коришћење Ласперове (Laspeyres) формуле и 
изражавају стварно постигнуту готову мјесечну производњу из 
које нису елиминисани утицај сезоне и различит број радних 
дана. 

У првом кораку индекси се израчунавају множењем 
података о количинама произведених производа из Мјесечне 
НИП и одговарајућих пондерационих коефицијената, који 
представљају просјечне јединичне бруто додате вриједности 
производа из 2015. године и сумирањем добијених производа 
до нивоа гране КД-а. 

У другом кораку индекси грана и свих виших нивоа се 
пондеришу структуром, односно учешћем у бруто додатој 
вриједности из 2020. године. 

Indices of industrial production are calculated through two 
phases using the Laspeyres’s formula and they represent the real 
achieved finished monthly production from which seasonal effects 
and different number of working days are not eliminated.  

 In the first phase indices are calculated by multiplying the 
data on quantities of manufactured products from the Monthly NIP 
by the corresponding weight coefficients which represent average 
unit gross value added of products from 2015 and by summing the 
products to the group level of the KD.  

In the second phase, for groups and all higher levels, 
weighting is carried out using the structure and share in the gross 
value added from 2020. 

  
Индекси запослених у индустрији добијају се 

агрегирањем броја запослених радника крајем мјесеца према 
кадровској евиденцији пословног субјекта укључујући раднике 
управе, као и помоћних радионица и других неиндустријских 
дјелатности које врше услуге само за пословни субјект. Нису 
обухваћени подаци о броју запослених радника у 
неиндустријским дјелатностима пословног субјекта  који врше 
услуге у оквиру и изван пословног субјекта. Подаци обухватају 
и број запослених радника у јединицама које се баве 
индустријском производњом, а налазе се у саставу 
неиндустријских пословних субјеката. 

Indices of employees in industry are obtained by 
aggregating the number of employees at the end of the month, 
according to personnel files of a business entity, including workers 
in administration and in subsidiary workshops and other non-
industrial activities providing services for the business entity only. 
Data on the number of employees in non-industrial activities of the 
business entity, who perform services within and outside the 
business entity, are not included. Data also cover the number of 
employees in units engaged in industrial production, which are in 
composition of non-industrial business entities.  

  
  

Годишњи подаци индустријске производње обухватају 
агрегирану остварену годишњу производњу, продају и 
вриједност продаје сваког појединог производа према шифри 
из важеће НИП. Вриједност продаје је добијена на основу 
продајних цијена из фактура, с тим што цијене обухватају 
трошкове паковања, а искључују трошкове превоза, попусте 
потрошачима и ПДВ.   

НИП се редовно ажурира у складу са промјенама у ЕУ 
PRODCOM листи.    

Annual data on industrial production cover aggregated 
realised annual production, sale and value of each particular 
product, according to the code from the current NIP. Sale value 
was obtained on the basis of sale prices from invoices, with prices 
including cost of packaging and excluding transport costs, 
discounts to consumers and VAT.  

 
NIP is updated regularly, subject to changes to the EU 

PRODCOM list.    
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17.1. Индекси индустријске производње према ГИГ1), претходна година=100 

Indices of industrial production by MIGs1), previous year=100 
            претходна година=100 / previous year=100 

  

Индустрија, укупно 
Industry, total 

AI 
Интермедиjарни 

производи 
Intermediate goods 

AЕ 
Енергија 
Energy 

BВ 
Капитални 
производи 

Capital goods 

CD 
Трајни производи за 
широку потрошњу 
Durable consumer 

goods 

CN 
Нетрајни производи  
за широку потрошњу 
Non durable consumer 

goods 

2006 119,1 145,3 88,4 132,7 121,3 109,8 
2007 101,0 98,3 95,3 95,8 174,7 105,1 
2008 117,7 104,2 152,0 89,2 132,3 104,8 
2009 110,7 84,8 120,4 220,9 68,8 96,0 
2010 105,4 113,2 101,4 106,2 92,2 96,8 
2011 104,8 106,2 104,8 96,8 126,6 102,0 
2012 96,0 92,7 95,5 111,3 100,1 97,2 
2013 104,1 102,9 104,3 76,3 112,3 116,6 
2014 100,6 103,3 92,5 108,4 111,6 105,2 
2015 103,0 104,4 101,0 94,7 102,4 107,4 
2016 108,1 102,9 117,7 109,8 97,0 101,1 
2017 101,2 106,9 94,4 120,2 95,9 102,2 
2018 103,6 98,6 112,4 91,1 107,4 100,1 
2019 88,6 98,6 78,5 100,7 73,8 95,2 
2020 93,3 90,5 98,8 86,7 106,6 87,7 
20212) 109,9 109,6 106,9 123,7 114,0 108,5 

 
 

1) Видјети методолошка објашњења 
 See methodological explanations 
  

2) Ревидирани индекси индустријске производње за Републику Српску настали су на основу редовне анализе индекса коју Завод 
проводи у циљу обезбјеђивања што квалитетнијих података својим корисницима. 

 Revised indices of industrial production for Republika Srpska were obtained through regular analyses of indices, conducted by the Institute 
in order to provide its users with high-quality data. 

 
 
 
17.2. Индекси индустријске производње према ГИГ1), 2015=100 

Indices of industrial production by MIGs1), 2015=100 
    2015=100 

  

Индустрија, укупно 
Industry, total 

AI 
Интермедиjарни 

производи 
Intermediate goods 

AЕ 
Енергија 
Energy 

BВ 
Капитални 
производи 

Capital goods 

CD 
Трајни производи за 
широку потрошњу 
Durable consumer 

goods 

CN 
Нетрајни производи  
за широку потрошњу 
Non durable consumer 

goods 

2006 66,3 93,1 57,9 59,2 42,0 74,8 
2007 67,0 91,5 55,2 56,7 73,3 78,6 
2008 78,9 95,4 83,9 50,6 97,0 82,4 
2009 87,4 80,8 101,0 111,8 66,7 79,1 
2010 92,1 91,5 102,5 118,6 61,5 76,6 
2011 96,5 97,2 107,4 114,9 77,8 78,2 
2012 92,6 90,1 102,6 127,8 77,9 75,9 
2013 96,4 92,7 107,0 97,5 87,5 88,5 
2014 97,0 95,7 99,0 105,7 97,7 93,1 
2016 108,1 102,9 117,7 109,8 97,0 101,1 
2017 109,5 110,0 111,1 132,0 93,0 103,3 
2018 113,4 108,4 124,9 120,2 99,9 103,4 
2019 100,5 106,9 98,1 121,1 73,7 98,4 
2020 93,8 96,8 96,9 104,9 78,6 86,4 
20212) 103,0 106,1 103,6 129,8 89,6 93,7 

 
1) Видјети методолошка објашњења 

 See methodological explanations 
  

2) Ревидирани индекси индустријске производње за Републику Српску настали су на основу редовне анализе индекса коју Завод 
проводи у циљу обезбјеђивања што квалитетнијих података својим корисницима. 

 Revised indices of industrial production for Republika Srpska were obtained through regular analyses of indices, conducted by the Institute 
in order to provide its users with high-quality data. 
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17.3. Индекси индустријске производње према подручјима и областима КД, претходна година=100 

Indices of industrial production by section and division of activity classification, previous year=100 
претходна година=100 / previous year=100 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20211) 

ИНДУСТРИЈА УКУПНО / INDUSTRY TOTAL 96,0 104,1 100,6 103,0 108,1 101,2 103,6 88,6 93,3 109,9 
           
B Вађење руда и камена / Mining and quarrying 96,1 104,1 96,6 110,5 100,7 97,4 104,1 95,6 99,6 103,0 
 05 Вађење угља и лигнита (мрког угља) / Mining of coal and lignite 

(black coal) 
93,7 105,4 98,2 111,0 113,0 96,7 111,4 86,6 111,8 99,2 

 07 Вађење руда метала / Mining of metal ores 107,1 109,6 96,0 112,0 84,2 99,8 97,0 106,5 82,2 109,3 
 08 Вађење осталих руда и камена / Other mining and quarrying 81,9 76,5 90,7 100,0 95,9 93,4 101,0 100,4 113,3 112,4 
             

C Прерађивачка индустрија / Manufacturing 95,6 104,2 104,9 103,2 103,5 106,2 97,2 87,6 90,1 111,7 
 10 Производња прехрамбених производа / Manufacture of food products 99,7 114,8 106,2 105,3 111,0 97,7 101,8 101,0 91,8 102,0 
 11 Производња пића / Manufacture of beverages 123,4 113,8 97,3 110,2 108,1 101,3 107,0 96,6 75,5 131,7 
 12 Производња дуванских производа / Manufacture of tobacco products 60,7 75,2 82,9 1) 113,9 62,7 9,1 0,0 0,0 0,0 
 13 Производња текстила / Manufacture of textiles 41,3 120,7 81,8 90,8 93,7 100,8 90,6 82,6 92,4 123,1 

 14 Производња одјеће / Manufacture of wearing apparel 84,1 131,2 115,4 102,9 91,3 97,4 62,6 86,1 55,9 82,4 
 15 Производња коже и производа од коже / Manufacture of leather 

and related products 
88,7 112,8 111,1 103,2 92,5 109,9 96,3 86,0 92,0 113,3 

 16 Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; 
производња предмета од сламе и плетарских материјала / 
Manufacture of wood and of products of wood and cork, except 
furniture; mfr. of articles of straw and plaiting materials 

101,1 114,2 101,0 97,4 106,9 95,3 88,9 94,7 100,2 106,2 

 17 Производња папира и производа од папира / Manufacture of  
paper and paper products 

96,0 104,4 99,6 99,0 102,9 129,1 106,9 93,8 98,2 107,6 

 18 Штампање и умножавање снимљених записа / Printing and 
reproduction of recorded media 

114,9 70,3 104,8 84,0 85,4 126,5 104,1 83,6 99,7 99,6 

 19 Производња кокса и рафинисаних нафтних производа / 
Manufacture of coke and refined petroleum products 

85,7 106,0 91,7 97,6 92,9 100,7 80,9 4,2 53,6 115,4 

 20 Производња хемикалија и хемијских производа / Manufacture of 
chemicals and chemical products 

103,7 109,5 114,5 103,8 125,2 130,7 92,6 85,3 59,9 126,2 

 21 Производња основних фармацеутских производа и 
фармацеутских препарата / Manufacture of basic pharmaceutical 
products and pharmaceutical preparations 

147,1 111,0 102,1 92,9 113,0 92,5 112,8 115,7 96,1 102,0 

 22 Производња производа од гуме и пластичних маса / Manufacture 
of rubber and plastic products 

81,0 134,5 135,6 112,3 119,1 106,7 96,9 114,7 123,6 86,3 

 23 Производња осталих производа од неметалних минерала / 
Manufacture of other non-metallic mineral products 

81,8 69,1 116,7 104,6 106,3 98,8 112,7 101,7 104,1 102,1 

 24 Производња базних метала / Manufacture of basic metals 80,7 70,8 74,2 105,0 88,7 117,2 109,7 88,3 55,2 144,5 
 25 Производња готових металних производа, осим машина и опреме / 

Mfr. of fabricated metal products, except machinery and equipment 
104,3 103,5 110,9 106,0 109,7 117,2 78,0 104,8 95,9 120,0 

 26 Производња рачунара, електронских и оптичких производа / 
Manufacture of computer, electronic and optical products 

124,9 40,8 79,0 72,9 105,8 243,8 117,4 141,5 157,7 88,7 

 27 Производња електричне опреме / Mfr. of electrical equipment 97,7 137,9 90,9 119,2 122,1 125,2 100,5 89,0 96,2 127,4 
 28 Производња машина и опреме, д.н. / Manufacture of machinery 

and equipment n.e.c. 
88,8 175,5 90,7 83,4 132,2 128,0 120,0 106,8 85,7 116,2 

 29 Производња моторних возила, приколица и полуприколица / 
Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers 

71,4 114,0 100,5 103,5 98,1 116,8 119,2 95,0 101,4 129,4 

 30 Производња осталих саобраћајних средстава / Manufacture of 
other transport equipment 

148,6 128,3 101,7 69,1 86,2 93,9 104,5 101,5 75,2 85,7 

 31 Производња намјештаја / Manufacture of furniture 92,4 120,7 114,4 102,9 96,8 95,8 107,2 72,6 99,9 113,6 
 32 Остала прерађивачка индустрија / Other manufacturing 127,7 260,5 108,1 98,1 103,4 89,5 103,7 79,9 77,5 122,2 
 33 Поправка и инсталација машина и опреме / Repair and 

installation of machinery and equipment 
110,7 77,3 104,7 93,4 89,6 112,4 165,1 87,4 70,4 126,3 

             
D Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром  и 

климатизација / Electricity, gas, steam and air-conditioning supply 
96,3 101,1 91,0 99,00 125,3 92,5 119,8 87,2 96,1 109,1 

 35 Производња и снабдијевање eлектричном енергијом, гасом, паром 
и климатизација / Electricity, gas, steam and air-conditioning supply 

96,3 101,1 91,0 99,00 125,3 92,5 119,8 87,2 96,1 109,1 

 
1) Ревидирани индекси индустријске производње за Републику Српску настали су на основу редовне анализе индекса коју Завод проводи у циљу 

обезбјеђивања што квалитетнијих података својим корисницима. 
 Revised indices of industrial production for Republika Srpska were obtained through regular analyses of indices, conducted by the Institute in order to provide 

its users with high-quality data. 
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17.4. Индекси индустријске производње према подручјима и областима КД, 2015=100 

Indices of industrial production by section and division of activity classification, 2015=100 
2015=100 

 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 20211) 

ИНДУСТРИЈА УКУПНО / INDUSTRY TOTAL 92,6 96,4 97,0 108,1 109,5 113,4 100,5 93,8 103,0 
          B Вађење руда и камена / Mining and quarrying 90,0 93,7 90,5 100,7 98,1 102,2 97,7 97,4 100,3 

 05 Вађење угља и лигнита (мрког угља) / Mining of coal and lignite (black coal) 87,0 91,7 90,1 113,0 109,3 121,7 105,3 117,8 116,9 
 07 Вађење руда метала / Mining of metal ores 84,9 93,0 89,3 84,2 84,1 81,6 86,9 71,4 78,0 
 08 Вађење осталих руда и камена / Other mining and quarrying 144,1 110,3 100,0 95,9 89,5 90,5 90,8 102,8 115,6 
            C Прерађивачка индустрија / Manufacturing 88,7 92,4 96,9 103,5 109,8 106,8 93,5 84,3 94,1 
 10 Производња прехрамбених производа / Manufacture of food products 77,9 89,4 94,9 111,0 108,5 110,4 111,5 102,4 104,4 
 11 Производња пића / Manufacture of beverages 82,0 93,3 90,8 108,1 109,5 117,1 113,2 85,5 112,6 
 12 Производња дуванских производа / Manufacture of tobacco products 29,1 21,9 18,2 113,9 71,4 6,5 0,0 0,0 0,0 
 13 Производња текстила / Manufacture of textiles 111,5 134,6 110,1 93,7 94,5 85,6 70,7 65,3 80,4 

 14 Производња одјеће / Manufacture of wearing apparel 64,2 84,2 97,2 91,3 88,9 55,7 48,0 26,8 22,1 
 15 Производња коже и производа од коже / Manufacture of leather and 

related products 
77,3 87,2 96,9 92,5 101,7 97,9 84,1 77,4 87,7 

 16 Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; 
производња предмета од сламе и плетарских материјала / Manufacture 
of wood and of products of wood and cork, except furniture; mfr. of articles of 
straw and plaiting materials 

88,9 101,6 102,6 106,9 101,9 90,6 85,8 86,0 91,3 

 17 Производња папира и производа од папира / Manufacture of  paper 
and paper products 

97,2 101,4 101,0 102,9 132,9 142,0 133,2 130,9 140,9 

 18 Штампање и умножавање снимљених записа / Printing and 
reproduction of recorded media 

161,7 113,7 119,1 85,4 108,0 112,4 93,9 93,6 93,2 

 19 Производња кокса и рафинисаних нафтних производа / Manufacture 
of coke and refined petroleum products 

105,5 111,7 102,5 92,9 93,5 75,6 3,2 1,7 2,0 

 20 Производња хемикалија и хемијских производа / Manufacture of 
chemicals and chemical products 

76,8 84,1 96,3 125,2 163,7 151,6 129,2 77,4 97,7 

 21 Производња основних фармацеутских производа и фармацеутских 
препарата / Manufacture of basic pharmaceutical products and 
pharmaceutical preparations 

94,9 105,4 107,6 113,0 104,5 117,9 136,4 131,2 133,8 

 22 Производња производа од гуме и пластичних маса / Manufacture of 
rubber and plastic products 

48,9 65,7 89,1 119,1 127,1 123,2 141,3 174,6 150,7 

 23 Производња осталих производа од неметалних минерала / 
Manufacture of other non-metallic mineral products 

118,7 82,0 95,6 106,3 105,1 118,4 120,3 125,2 127,9 

 24 Производња базних метала / Manufacture of basic metals 181,1 128,3 95,2 88,7 104,0 114,1 100,7 55,7 80,4 
 25 Производња готових металних производа, осим машина и опреме / Mfr. 

of fabricated metal products, except machinery and equipment 
82,1 85,1 94,3 109,7 128,6 100,3 105,1 100,8 120,9 

 26 Производња рачунара, електронских и оптичких производа / 
Manufacture of computer, electronic and optical products 

2) 173,7 137,2 105,8 257,8 2) 2) 2) 2) 

 27 Производња електричне опреме / Mfr. of electrical equipment 66,9 92,2 83,9 122,1 152,8 153,5 136,7 131,5 167,6 
 28 Производња машина и опреме, д.н. / Manufacture of machinery and 

equipment n.e.c. 
75,3 132,2 119,9 132,2 169,3 203,2 217,1 186,1 216,3 

 29 Производња моторних возила, приколица и полуприколица / 
Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers 

84,3 96,2 96,7 98,1 114,5 136,5 129,7 131,5 170,1 

 30 Производња осталих саобраћајних средстава / Manufacture of other 
transport equipment 

110,9 142,3 144,8 86,2 81,0 84,6 85,9 64,6 55,4 

 31 Производња намјештаја / Manufacture of furniture 70,3 84,9 97,1 96,8 92,8 99,5 72,2 72,1 81,9 
 32 Остала прерађивачка индустрија / Other manufacturing 36,2 94,3 101,9 103,4 92,6 96,0 76,7 59,4 72,6 
 33 Поправка и инсталација машина и опреме / Repair and installation of 

machinery and equipment 
132,4 102,3 107,1 89,6 100,7 166,3 145,4 102,4 129,3 

            D Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром  и 
климатизација / Electricity, gas, steam and air-conditioning supply 

109,7 110,9 101,0 125,3 115,9 138,8 121,1 116,3 127,0 

 35 Производња и снабдијевање eлектричном енергијом, гасом, паром и 
климатизација / Electricity, gas, steam and air-conditioning supply 

109,7 110,9 101,0 125,3 115,9 138,8 121,1 116,3 127,0 

 
1) Ревидирани индекси индустријске производње за Републику Српску настали су на основу редовне анализе индекса коју Завод проводи у циљу 

обезбјеђивања што квалитетнијих података својим корисницима. 
 Revised indices of industrial production for Republika Srpska were obtained through regular analyses of indices, conducted by the Institute in order to provide 

its users with high-quality data. 
  

2) Индекс већи од 300 
 Index higher than 300 
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17.5. Производња важнијих индустријских производа, 2021. 

Manufacture of principal industrial products, 2021 
 

Назив производа  
Product 

Јединица мјере  
Unit of measure 

Произведена количина 
Total production 

Вађење угља и лигнита / Mining of coal and lignite   
Мрки угаљ / Brown coal t 2 056 180 
Лигнит / Lignite t 5 291 158 

   
Вађење руда метала / Mining of metal ores   

Рудe гвожђа / Iron ore t 1 553 961 
Боксит / Bauxite t 419 746 
Олово и цинк / Lead and zinc t 22 973 

   
Вађење осталих руда и камена / Other mining and quarrying   

Дробљени камен / Crashed stone t 569 228 
Шљунак и облутак / Gravel and boulders t 2 027 954 
Кречњак / Limestone t 245 309 
Каолин и каолинска глина / Kaolin and kaolinitic clays t 65 581 

   
Производња прехрамбених производа / Manufacture of food products and beverages   

Пшенично брашно / Wheat flour t 63 116 
Пшеничне мекиње / Wheat bran t 22 136 
Хљеб / Bread t 19 839 
Колачи и пецива; остали пекарски производи са додатим заслађивачима / Cake and 
pastry products; other baker's wares with added sweetening matter 

t 3 246 

Свјеже месо свих врста / Fresh meat, all kinds t 35 922 
Кобасице и слични производи / Sausages and similar products t 5 108 
Кромпир припремљен или конзервисан, укључујући чипс / Potatoes prepared or 
preserved, including crisps 

t 1 376 

Прерада и конзервисање воћа и поврћа (осим кромпира) / Processing and preservation 
of fruit and vegetables (excluding potatoes) 

t 9 136 

Сокови од воћа и поврћа / Fruit and vegetable juices hl 23 017 
Млијеко / Milk t 35 783 
Млијечни производи / Dairy products t 33 777 
Слатки кекс, вафли и облатне / Sweet biscuits, waffles and wafers t 10 759 
Чоколадни производи / Chocolate products t 3 985 
Пржена кафа / Roasted coffee t 4 335 
Производња сточне хране / Fodder production t 227 329 

   
Производња пића / Manufacture of beverages   

Пиво / Beer hl 358 138 
Производња освјежавајућих пића / Manufacture of soft drinks hl 1 390 418 

   
Производња текстила / Manufacture of textiles   

Предиво од памука за тканине / Woven fabrics of cotton for manufacture of clothing t 1 063 
Вјештачки или синтетички филамент / Man-made filament yarn t 1 745 
Производи за уређење стана / Furnishing articles хиљ.m² /  thous.m² 1 224 
   

Производња одјеће / Manufacture of wearing apparel   
Производња рубља (пиџаме, спаваћице, кошуље, поткошуље, блузе, грудњаци, гаће, 
мајице, кућни огртачи...) / Manufacture of apparel (pyjamas, shirts, singlets, blouses, 
brassieres, panties, vests, dressing gowns ...) 

хиљ. ком. / thous.units 10 804 

Женске дугачке чарапе / Women’s full-length hosiery хиљ. пари / thous.pairs 53 797 
   

Производња коже и производа од коже / Manufacture of leather and related products   
Водоотпорна обућа, с горњим дијелом од гуме или пластике / Waterproof footwear, with 
uppers of rubber or plastics 

хиљ. пари / thous.pairs 10 562 

Обућа за улицу с горњим дијелом од гуме или пластике / Footwear with rubber or plastic 
uppers 

хиљ. пари / thous.pairs 1 171 

Мушка обућа с горњим дијелом од коже / Men's footwear with leather uppers хиљ. пари / thous.pairs 169 
Женска обућа с горњим дијелом од коже / Women's footwear with leather uppers хиљ. пари / thous.pairs 691 
Горњи дијелови за обућу од коже (искључујући круте улошке) / Uppers of footwear of 
leather (excluding stiffeners) 

хиљ. пари / thous.pairs 4 113 

Спортска обућа / Sports footwear хиљ. пари / thous.pairs 2 149 
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17.5. Производња важнијих индустријских производа, 2021. 

Manufacture of principal industrial products, 2021 
(наставак/continued) 

Назив производа  
Product 

Јединица мјере  
Unit of measure 

Произведена количина 
Total production 

Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте / Manufacture of wood and products of 
wood and cork 

  

Дрво од смреке и јеле / Spruce and fir wood m³ 410 641 
Дрво од лишћара / Non-coniferous wood m³ 223 210 
Згуснуто (сабијено) дрво у блоковима, плочама и сл. / Densified (compressed) wood in 
blocks, plates, etc. 

m³ 45 785 

Прозори од дрвета / Wooden windows ком. / units 7 352 
Врата од дрвета / Wooden doors ком. / units 107 499 
Паркет / Parquet m² 448 174 
Пелет и брикет, од пресованог и агломерисаног дрвета и  биљних отпадака / Pellets 
and briquettes of pressed and agglomerated wood and of vegetable waste and scrap  

t 119 645 

   
Производња папира и производа од папира / Manufacture of paper and paper products   

Производња папира и производа од папира за употребу у домаћинству / Manufacture 
of paper and paper products for household use 

t 42 332 

Вреће и кесе од папира, картона, целулозне вате или мрежа од целулозних влакана / 
Sacks and bags of paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres  

t 4 907 

Кутије од валовитог, неребрастог папира или картона, сложиве кутије, „тетрапак” и 
слична амбалажа / Boxes of corrugated, non-corrugated paper or paperboard, folding 
boxes and similar 

t 9 873 

   
Производња кокса и рафинисаних нафтних деривата / Manufacture of coke and refined 
petroleum products 

  

Моторна уља и мазива / Motor fuels and lubricants t 14 222 
   
Производња хемикалија и хемијских производа / Manufacture of chemicals and chemical products   

Сирћетна киселина / Acetic acid t 1 299 
Дрвени угаљ / Wood charcoal t 21 606 
Двоструки или сложени силикати (зеолит) / Double or complex silicates (zeolite) t 54 343 
Антифриз / Anti-freezing preparations t 2 245 
Препарати за прање и чишћење / Washing preparations and cleaning preparations t 5 404 
Алуминијум-хидроксид / Aluminium hydroxide t Al2O3 515 653 
Љепила / Glues t 43 566 
Угљен-диоксид / Carbon dioxide t 12 027 
Жељезни оксиди и хидроксиди / Iron oxides and hydroxides t 18 260 

   
Производња основних фармацеутских производа и фармацеутских препарата / 
Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations 

  

Лијекови / Medicaments t 2 867 
   
Производња производа од гуме и пластичних маса / Manufacture of rubber and plastic products   

Протектоване спољашње гуме за аутобусе и камионе / Retreaded tyres of rubber of a kind 
used on buses and lorries 

ком. / units 6 251 

Вањски ђонови и пете од гуме / Outer soles and heels, of rubber хиљ. ком. /  thous.units 1 446 
Прозори и врата од пластике / Plastic windows and doors ком. / units 46 590 
Кесе и кесице од пластике / Bags and sacks, plastic t 7 206 
Балони и боце од пластике / Balloons and bottles, plastic хиљ. ком. /  thous.units 22 505 
Стоно и кухињско посуђе од пластике / Tableware and kitchenware of plastic t 2 485 
Монофиламенти; шипке, штапови и профилни облици од полимера винил хлорида / 
Monofilaments; rods; sticks and profile shapes of polymers of vinyl chloride 

t 5 416 

Пластични дијелови и опрема за путничка возила / Plastic parts and accessories for all 
land vehicles 

t 1 795 

   
Производња производа од осталих неметалних минерала / Manufacture of other non-
metallic mineral products 

  

Kреч (негашени и гашени) / Quick and slaked lime t 188 672 
Керамичке грађевинске опеке (цигле) / Clay building bricks m³ 76 623 
Грађевински блокови, цигле, плоче, цијеви и монтажни елементи за високоградњу и 
нискоградњу од бетона / Building blocks, brick, boards, pipes and prefabricated structural 
components for building or civil engineering, of concrete 

t 132 652 

Свјежи бетон / Concrete, fresh t 866 518 
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17.5. Производња важнијих индустријских производа, 2021. 

Manufacture of principal industrial products, 2021 
(наставак/continued) 

Назив производа  
Product 

Јединица мјере  
Unit of measure 

Произведена количина 
Total production 

Врућа асфалтна маса / Hot asphalt mass t 484 476 
Обрађени камен, мермер и гранит за споменике или грађевинарство / Worked 
monumental or building stone, marble and granite 

t 17 682 

   
Производња базних метала / Manufacture of basic metals   

Одливци од челика / Iron castings t 1 197 
Челичне цијеви / Iron pipes t 10 201 
Алуминијум оксид (глиница) / Aluminium oxide t 172 974 
Профили од алуминијума / Aluminium profiles t 4 785 
   

Производња готових металних производа, осим машина и опреме / Manufacture of 
fabricated metal products, except machinery and equipment 

  

Металне конструкције и дијелови конструкција, монтажни објекти, мостови и њихови 
дијелови, торњеви, решеткасти стубови, скеле и сл.опрема за грађевинарство / Metal 
structures and parts of structures, prefabricated buildings, bridges and bridge-sections, 
towers, lattice masts, scaffoldings and similar equipment for construction 

t 59 856 

Прозори и врата од алуминијума / Aluminium windows and doors ком. / units 28 936 
Котлови за централно гријање / Central heating boilers ком. / units 2 664 
Превлачење цинком, електролизом / Metallic coating in zink by electrolysis хиљ. еф.час. / thous. eff. 

hours 
235 

Алати за алатне машине / Tools for machine tools t 234 
Заварене решетке, мреже и ограде / Welded grill, netting and fencing t 89 294 
Ткане незаварене жичане мреже, решетке и ограде / Woven, not welded, wire mesh, 
grill, netting and fencing 

t 4 626 

Гвоздене и челичне подлошке / Iron or steel washers t 8 007 
Машинска обрада метала (метални дијелови) / Machine processing of metals (metal parts) t 10 803 
Производи од гвожђа и челика / Products of iron and steel t 5 730 
Производи од алуминијума / Products of aluminium t 1 751 
Гвоздени или челични резервоари, цистерне, бачве и слични спремници / Iron or steel 
reservoirs, tanks, vats and similar containers 

t 3 162 

Жељезни или челични немеханички вентилатори, олуци, куке и слични производи за 
употребу у грађевинској индустрији / Iron or steel non-mechanical ventilators, guttering, 
hooks and similar articles used in the building industry 

t 916 

   
Производња рачунара, електронских и оптичких производа / Manufacture of computer, 
electronic and optical products 

  

Електрична бројила / Electricity supply meters ком. / units 64 081 
Вањске антене за радио и телевизијски пријем / Outside aerials for radio or television 
reception 

ком. / units 90 671 

Стони персонални рачунари (PC) / Desk top PCs ком. / units 6 857 
   

Производња електричне опреме / Manufacture of electrical equipment   
Жељезни или челични апарати на чврсто гориво  / Iron or steel solid fuel domestic appliances ком. / units 1 087 
Дијелови за електромоторе и генераторе / Parts for electric motors and generators  t 902 
Електрични дијелови машина и апарата, д.н. / Electrical parts of machinery or apparatus, n.e.c. t 1 946 
   

Производња машина и опреме, д.н. / Manufacture of machinery and equipment n.e.c.   
Дијелови расхладне опреме / Parts for refrigerating equipment ком. / units 364 804 
Дијелови за расхладне уређаје у форми намјештаја / Parts for refrigerating furniture t 3 763 
Дијелови дизалица (за мање терете) и виљушкара / Parts of lifts (for small cargo) and 
forklifts 

t 2 624 

Дијелови машина за премјештање земље, дизалица, кранова и сл. / Parts for 
earthmoving equippment., derricks, cranes and like 

t 304 

Машине за шумарство / Forestry machinery ком. / units 1 164 
   Производња моторних возила, приколица и полуприколица / Manufacture of motor 
vehicles, trailers and semi-trailers 

  

Електропокретачи мотора (анласери) и ел. покретачи – генератори / Starter motors and 
starter-generators 

t 5 054 

Дијелови и прибор за моторна возила, осим мјењача и електроопреме / Parts and 
accessories for motor vehicles, excluding gear shifts and electrical equipment 

t 487 
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17.5. Производња важнијих индустријских производа, 2021. 

Manufacture of principal industrial products, 2021 
(наставак/continued) 

Назив производа  
Product 

Јединица мјере  
Unit of measure 

Произведена количина 
Total production 

Комплети изолованих жица који се користе у возилима / Insulated ignition wiring sets 
used in vehicles 

t 423 

   
Производња осталих саобраћајних средстава / Manufacture of other transport equipment   

Генерални ремонт мотора за авионе / General overhaul of plane engines хиљ. еф.час. / thous. eff. 
hours 

35 

Генерални ремонт жељезничких и шинских возила / Reconditioning of railway 
locomotives and rolling-stock 

хиљ. еф.час. / thous. eff. 
hours 

54 

   
Производња намјештаја / Manufacture of furniture   

Тапацирана сједишта с дрвеним оквиром / Upholstered seats with wooden frames ком. / units 221 088 
Тапацирана сједишта с металним оквиром / Upholstered seats with metal frames ком. / units 103 849 
Нетапацирана сједишта с дрвеним оквиром / Non-upholstered seats with wooden frames ком. / units 6 647 
Сједишта која се могу претворити у лежајеве / Seats convertible into beds ком. / units 118 643 
Дијелови сједишта / Parts of seats ком. / units 2 368 362 
Дрвени намјештај за трпезарије и дневне собе / Wooden furniture for the dinning-room 
and living-room 

ком. / units 822 246 

Дрвени намјештај за спаваће собе / Wooden bedroom furniture ком. / units 143 688 
Кухињски намјештај / Kitchen furnishings ком. / units 45 381 
Метални намјештај / Metal furniture t 1 157 

   
Остала прерађивачка индустрија / Other manufacturing   

Сунцобрани / Sun umbrellas ком. / units 14 121 
Зубарски елементи  / Dental fittings ком. / units 42 888 
Заштитне маске за лице / Protective face masks хиљ. ком. / thous. units 2 628 
   

Поправка и инсталација машина и опреме / Repair and installation of machinery and equipment    
Поправке, одржавања и уградња парних котлова у индустријским постројењима / 
Repair, maintenance and installation services of steam generators in industrial plants 

хиљ. еф.час. / thous. eff. 
hours 

114 

Поправке и одржавање машина за руднике, каменоломе и грађевинарство / Repair  
and maintenance of machinery for mining, quarrying and construction 

хиљ. еф.час. / thous. eff. 
hours 

349 

Поправке и одржавање мотора за авионе / Repair and maintenance of aircraft engines хиљ. еф.час. / thous. eff. 
hours 

14 

Поправке и одржавање жељезничких и шинских возила / Repair and maintenance of 
railway cars and rolling-stock 

хиљ. еф.час. / thous. eff. 
hours 

319 

Поправке и одржавање мотора и турбина / Repair and maintenance of engines and 
turbines 

хиљ. еф.час. / thous. eff. 
hours 

72 

   
Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација / 
Electricity, gas, steam and air conditioning supply 

   

Електрична енергија из термоелектрана / Electricity from thermal power plants MWh 5 311 724 
Електрична енергија из хидроелектрана / Hydro electricity, generated by hydro plants MWh 2 889 249 
Услуге дистрибуције електричне енергије / Electrical power distribution services MWh 3 177 892 
Услуге трговине електричном енергијом / Electrical power trade services MWh 5 788 013 
Услуге преноса електричне енергије / Transmission services of electricity MWh 11 018 544 
Производња паре, топле и вреле воде / Steam, warm and hot water production TJ 18 483 

   
Природна вода; Услуге прочишћавања и снабдијевања водом / Natural water; Water 
treatment and supply services 

  

Услуге прочишћавања и дистрибуције воде дистрибуцијском мрежом / Purification and 
distribution services for water distribution network 

хиљ. m3 / thous m3 100 373 

   
Услуге сакупљања, сортирања, демонтирања, рециклаже и обнављање отпада / Services 
of collecting, sorting, dismantling, recycling and recovery of waste 

   

Услуге сакупљања, сортирања, демонтирања, рециклаже и обнављање отпада од 
жељеза и челика / Services of collecting, sorting, dismantling, recycling and recovery of 
waste of iron and steel 

t 46 775 

Услуге сакупљања, сортирања, демонтирања, рециклаже и обнављање отпада од 
алуминијума и алуминијских легура / Services of collecting, sorting, dismantling, recycling 
and recovery of waste of aluminum and aluminum alloys 

t 1 825 
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17.5. Производња важнијих индустријских производа, 2021. 

Manufacture of principal industrial products, 2021 
(наставак/continued) 

Назив производа  
Product 

Јединица мјере  
Unit of measure 

Произведена количина 
Total production 

Услуге сакупљања, сортирања, демонтирања, рециклаже и обнављање отпада од 
олова и оловних легура / Services of collecting, sorting, dismantling, recycling and recovery 
of waste of lead and lead alloys 

t 297 

Услуге сакупљања и сортирања отпада од папира / Services of collection and sorting of 
waste paper 

t 3 642 

Услуге сакупљања, сортирања и демонтирања, рециклаже и обнављање отпада од 
пластике / Services of collecting, sorting, dismantling, recycling and recovery of plastic scrap 

t 1 092 

 
 
 
17.6. Вриједност продаје по подручјима КД 

Value of sale by section of activity classification 
хиљ. КМ / thous. KM 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ИНДУСТРИЈА УКУПНО / INDUSTRY 
TOTAL 

5 031 6701) 4 901 195 5 184 797 4 874 262 5 138 048 5 605 083 5 984 231 5 393 634 5 190 064 6 521 860 

B Вађење руда и камена / Mining 
and quarrying 

227 527 237 300 240 851 257 097 218 519 225 193   222 104 199 273 198 052 235 335 

C Прерађивачка индустрија / 
Manufacturing 

3 736 0871) 3 602 174 3 785 845 3 518 198 3 698 511 4 153 156  4 357 221 3 768 861 3 596 871 4 450 520 

D Производња и снабдијевање 
електричном енергијом, гасом, 
паром и климатизација / 
Electricity, gas, steam and air-
conditioning supply 

1 030 079 1 026 445 1 124 874 1 059 378 1 180 982 1 098 979  1 286 383 1 325 031 1 285 919 1 707 450 

E2) Снабдијевање водом; канали-
зација, управљање отпадом и 
дјелатности санације (ремеди-
јације) животне средине / Water 
supply; sewerage, waste manage-
ment and remediation activities 

37 977 35 276 33 227 39 589 40 036 127 755   118 522 100 468 109 222 128 554 

 
1) Подаци о вриједности продаје почевши од 2012. године, нису оптимално упоредиви са подацима за претходне године. 
 Data on value of sale starting from 2012 are not optimally comparable with data for previous years. 
  

2) Област 36 - Прикупљање, пречишћавање и снабдијевање водом (од 2017. године) и грана 38.3 - Рециклажа (прерада) материјала 
 Division 36 - Water collection, treatment and supply (since 2017) and group 38.3 - Materials recovery 
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17.7. Вриједност продаје по подручјима КД и индустријским областима, 2021. 

Value of sale by section of activity classification and industrial division, 2021 
                                                     хиљ. КМ / thous. KM 

 Структура у % 
Structure in % 

Вриједност продаје / Value of sale 
укупнo 

total 
од тога, извоз 
of which, export         

ИНДУСТРИЈА УКУПНО / INDUSTRY TOTAL 100,0 6 521 860 2 991 726 
     

B Вађење руда и камена / Mining and quarrying 3,6 235 335 51 601 

05 Вађење угља и лигнита (мрког угља) / Mining of coal and lignite (black coal) 0,9 58 698 2 461 
07 Вађење руда метала / Mining of metal ores 2,0 130 716 45 934 
08 Вађење осталих руда и камена / Other mining and quarrying 0,7 45 921 3 207   

   
C Прерађивачка индустрија / Manufacturing 68,2 4 450 520 2 556 603 

10 Производња прехрамбених производа / Manufacture of food products 13,6 887 205 160 959 
11 Производња пића / Manufacture of beverages 1,5 97 939 18 746 
12 Производња дуванских производа / Manufacture of tobacco products 0,0 - - 
13 Производња текстила / Manufacture of textiles 0,6 42 127 29 906 
14 Производња одјеће / Manufacture of wearing apparel 1,0 67 231 52 386 
15 Производња коже и производа од коже / Manufacture of leather and related products 2,8 183 490 176 258 
16 Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета 

од сламе и плетарских материјала / Mfr. of wood and of products of wood and cork, except 
furniture; mfr. of articles of straw and plaiting materials 

8,4 550 827 390 922 

17 Производња папира и производа од папира / Manufacture of  paper and paper products 2,3 147 521 108 618 
18 Штампање и умножавање снимљених записа / Printing and reproduction of recorded media 0,5 30 554 5 041 
19 Производња кокса и рафинисаних нафтних производа / Manufacture of coke and refined 

petroleum products 
0,7 47 485 24 616 

20 Производња хемикалија и хемијских производа / Manufacture of chemicals and chemical 
products 

3,7 240 851 182 725 

21 Производња основних фармацеутских производа и фармацеутских препарата / 
Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations 

0,6 39 155 25 173 

22 Производња производа од гуме и пластичних маса / Manufacture of rubber and plastic 
products 

4,0 261 115 194 283 

23 Производња осталих производа од неметалних минерала / Manufacture of other non-
metallic mineral products 

2,6 171 173 27 948 

24 Производња базних метала / Manufacture of basic metals 4,0 259 164 216 897 
25 Производња готових металних производа, осим машина и опреме / Manufacture of 

fabricated metal products, except machinery and equipment 
10,6 688 117 500 324 

26 Производња рачунара, електронских и оптичких производа / Manufacture of computer, 
electronic and optical products 

0,5 30 076 8 206 

27 Производња електричне опреме / Manufacture of electrical equipment 2,1 134 072 115 542 
28 Производња машина и опреме, д.н. / Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 1,7 109 595 70 699 
29 Производња моторних возила, приколица и полуприколица / Manufacture of motor 

vehicles, trailers and semi-trailers 
1,1 73 429 42 755 

30 Производња осталих саобраћајних средстава / Manufacture of other transport equipment 0,1 7 886 6 967 
31 Производња намјештаја / Manufacture of furniture 4,0 260 360 166 942 
32 Остала прерађивачка индустрија / Other manufacturing 0,4 28 277 22 257 
33 Поправка и инсталација машина и опреме / Repair and installation of machinery and 

equipment 
1,4 92 870 8 435 

  
   

D Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром  и климатизација / 
Electricity, gas, steam and air-conditioning supply 

26,2 1 707 450 364 483 

35 Производња и снабдијевање eлектричном енергијом, гасом, паром и климатизација / 
Electricity, gas, steam and air-conditioning supply 

26,2 1 707 450 364 483 
  

   
Е Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације 

(ремедијације) животне средине / Water supply; sewerage, waste management and 
remediation activities 

2,0 128 554 19 039 

36 Прикупљање, пречишћавање и снабдијевање водом 1,3 81 615 - 
38.3 Рециклажа (прерада) материјала / Materials recovery 0,7 46 940 19 039 
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17.8. Индекси запослених у индустрији по подручјима КД 

Indices of employees in industry by section of activity classification 
                        претходна година=100 / previous year=100 

  

Индустрија, укупно 
Industry, total 

B 
Вађење руда и камена 

Mining and quarrying 

C 
Прерађивачка индустрија  

Manufacturing 

D 
Производња и снабдијевање електричном 
енергијом, гасом, паром и климатизација 

Electricity, gas, steam and air-conditioning supply 

2007 104,5 104,8 103,8 110,4 
2008 98,3 104,5 97,1 102,1 
2009 94,5 96,0 93,6 100,2 
2010 95,2 102,6 93,7 99,9 
2011 97,5 103,1 96,4 100,1 
2012 98,3 98,4 97,8 101,9 
2013 99,8 100,7 99,5 101,4 
2014 101,7 105,7 100,9 104,0 
2016 101,3 101,7 101,0 102,3 
2015 101,3 101,1 101,4 100,7 
2017 104,0 103,3 104,2 103,1 
2018 102,1 97,7 102,1 105,0 
2019 99,8 94,5 99,6 104,8 
2020 98,5 91,7 100,1 93,6 
2021 98,9 99,2 99,9 92,3 
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17.9. Индекси запослених у индустрији по подручјима КД и индустријским областима, 2021. 

Indices of employees in industry by section of activity classification and industrial division, 2021 
претходна година=100 / previous year=100 

 Индекси запослених у индустрији 
Indices of employees in industry 

ИНДУСТРИЈА УКУПНО / INDUSTRY TOTAL 98,9 
  
B Вађење руда и камена / Mining and quarrying 99,2 

 05 Вађење угља и лигнита (мрког угља) / Mining of coal and lignite (black coal) 101,2 
 07 Вађење руда метала / Mining of metal ores 98,4 
 08 Вађење осталих руда и камена / Other mining and quarrying 94,3 
    

C Прерађивачка индустрија / Manufacturing 99,9 

 10 Производња прехрамбених производа / Manufacture of food products 99,9 
 11 Производња пића / Manufacture of beverages 98,0 
 12 Производња дуванских производа / Manufacture of tobacco products 87,7 
 13 Производња текстила / Manufacture of textiles 0,0 

 14 Производња одјеће / Manufacture of wearing apparel 111,9 
 15 Производња коже и производа од коже / Manufacture of leather and related products 100,6 
 16 Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских 

материјала / Mfr. of wood and of products of wood and cork, except furniture; mfr. of articles of straw and plaiting materials 
97,2 

 17 Производња папира и производа од папира / Manufacture of  paper and paper products 100,9 
 18 Штампање и умножавање снимљених записа / Printing and reproduction of recorded media 102,3 
 19 Производња кокса и рафинисаних нафтних производа / Manufacture of coke and refined petroleum products 98,6 
 20 Производња хемикалија и хемијских производа / Manufacture of chemicals and chemical products 74,0 
 21 Производња основних фармацеутских производа и фармацеутских препарата / Manufacture of basic 

pharmaceutical products and pharmaceutical preparations 
103,8 

 22 Производња производа од гуме и пластичних маса / Manufacture of rubber and plastic products 109,7 
 23 Производња осталих производа од неметалних минерала / Manufacture of other non-metallic mineral products 96,8 

 24 Производња базних метала / Manufacture of basic metals 103,1 
 25 Производња готових металних производа, осим машина и опреме / Manufacture of fabricated metal products, 

except machinery and equipment 
97,3 

 26 Производња рачунара, електронских и оптичких производа / Manufacture of computer, electronic and optical products 104,3 
 27 Производња електричне опреме / Manufacture of electrical equipment 109,6 
 28 Производња машина и опреме, д.н. / Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 114,6 
 29 Производња моторних возила, приколица и полуприколица / Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers 103,1 
 30 Производња осталих саобраћајних средстава / Manufacture of other transport equipment 103,0 
 31 Производња намјештаја / Manufacture of furniture 88,4 
 32 Остала прерађивачка индустрија / Other manufacturing 101,1 
 33 Поправка и инсталација машина и опреме / Repair and installation of machinery and equipment 99,1 
    

D Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром  и климатизација / Electricity, gas, steam and air-
conditioning supply 

92,3 

 35 Производња и снабдијевање eлектричном енергијом, гасом, паром и климатизација / Electricity, gas, steam and air-
conditioning supply 

92,3 
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Г-17.1. Годишњи индекс индустријске производње 
            Annual index of industrial production 

 

 
 
 
Г-17.2. Мјесечни индекси индустријске производње, 2021. 

Monthly indices of industrial production, 2021 

 
 
 
Г-17.3. Запослени у индустрији по подручјима КД, 2021. 

Employees in industry by section of activity classification, 2021 
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B – Вађење руда и камена 
      Mining and quarrying 
 

D – Производња и снабдијевање 
       електричном енергијом, гасом,  
       паром и климатизација  
       Electricity, gas, steam and  
       air-conditioning  
       supply 
 

C – Прерађивачка индустрија  
       Manufacturing 
 

D – Производња и снабдијевање   
       електричном енергијом, гасом,  
       паром и климатизација  
      Electricity, gas, steam and  
      air-conditioning  
      supply 

C – Прерађивачка индустрија  
      Manufacturing 

B – Вађење руда и камена  
       Mining and quarrying 


