
   SPS-LJVD 

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

 
1. Услуге односа с јавношћу и саопштења (70.21.1). Ова поткатегорија укључује: 

- услуге савјетовања, усмјеравања и оперативне помоћи, укључујући лобирање, методе за побољшање имиџа и односа 
организације или појединца с јавношћу, владом, гласачима, дионичарима и осталима 

 
2. Услуге савјетовања у вези с пословањем (70.22.1). 
3.      Услуге савјетовања у вези са стратешким управљањем (70.22.11). Ова поткатегорија укључује: 

- услуге савјетовања, усмјеравања и оперативне помоћи у погледу пословне политике и стратегије те цјелокупног 
планирања, структурисања и контроле неке организације. Детаљније, послови савјетовања у вези с општим менаџментом 
могу укључивати једно или комбинацију слиједећег:  
• утврђивање политике 
• одређивање организацијске структуре (систем доношења одлука) која највише одговара циљевима  
• правну организацију 
• стратгијске пословне планове 
• услуге савјетовања у вези са развојем и реструктурирањем предузећа као што су спајања, преузимања, заједничка 
улагања, стратешки савези, диверзификација, приватизација 
• дефинисање информатичког управљачког система 
• развој и контролу менаџмента 
• планове пословног заокрета 
• процјену успјешности менаџмента  
• развој програма за повећање профита 
• и остала питања од посебне важности за виши менаџмент неке организације 

 
4. Услуге савјетовања у вези с финансијским управљањем (сем за порез на добит и доходак предузећа) 
(70.22.12). Ова поткатегорија укључује: 

- услуге савјетовања, усмјеравања и оперативне помоћи у области доношења одлука које су, по својој природи, 
финансијске као што су:  
• управљање радним капиталом и ликвидношћу, одређивање одговарајуће структуре капитала 
• анализа приједлога капиталних инвестиција 
• управљање имовином 
• израда рачуноводствених система и буџета те буџетских контрола 
• услуге финансијског савјетовања у вези са спајањем, преузимањем, итд. као што су савјети о методама вредновања, 
методама плаћања, методама контроле, међународним финансијама 

 
5. Услуге савјетовања у вези с управљањем маркетингом (70.22.13). Ова поткатегорија укључује 

- услуге савјетовања, усмјеравања и оперативне помоћи у вези с маркетиншком стратегијом и маркетиншким пословањем 
организације. Задаци савјетовања у вези с маркетиншким менаџментом могу се бавити једним или комбинацијом 
сљедећег:  
• анализом и стварањем маркетиншке стратегије 
• стварањем програма за потрошаче, формирањем цијена, промотивним и дистрибуцијским каналима 
• продајним менаџментом и тренинзима особља продаје 
• организацијом маркетиншких канала (продаја трговцима на велико или директно трговцима на мало, диектна пошта, 
франшиза, итд.), дизајном паковања и осталим питањима у вези с маркетиншком стратегијом и дјеловањем организације 

 
6. Услуге савјетовања у вези с управљањем људског потенцијала (70.22.14). Ова поткатегорија укључује: 

- услуге савјетовања, усмјеравања и оперативне помоћи везане уз стратегије, политику, праксу и поступке менаџмента 
људског потенцијала. Послови савјетовања у погледу потенцијала могу укључивати једно или комбинацију сљедећег:  
• ангажовање кадрова, накнаде, права, мјерење учинака и оцјену 
• организациони развој (побољшање функционисања унутар и међу групама) 
• тренинг запосленика и развојне потребе 
• поступке размјештања и планове за помоћ запосленим 
• планирањем сукцесије 
• усклађеност с владиним одредбама у областима као што су здравство, сигурност, радничка накнада и радничка права 
• однос запослених и менаџмента 
• ревизију људског потенцијала 

 
7.    Услуге савјетовања у вези с управљањем производњом (70.22.15). Ова поткатегорија укључује услуге савјетовања 

оперативног менаџмента као што су : 
- савјетовање у вези с побољшањем система и поступака; 
- побољшање канцеларијских и услужних операција као што су:  

• изглед канцеларије 
• планирање тока рада и радних стандарда 

- канцеларијска аутоматизација као што су одабир и инсталисање аутоматизованих система; 
- развој производа, осигурање квалитета и управљање квалитетом; 
- сигурност, осигурање и заштита постројења 

 
8. Услуге савјетовања у вези с логистиком и набавком и остале услуге савјетовања у вези с управљањем 
(70.22.16). Ова поткатегорија укључује:  

- услуге савјетовања у области интегрисаних ланаца набавке. Савјетовање у области интегрисаних ланаца набавке је 
пакет производ, који укључује услуге управљања залихама, складиштењем и чувањем те дистрибуцијом; 

- услуге савјетовања у вези с менаџментом логистике као што су:  
• услуге савјетовања у вези с менаџментом  логистике за залихе, тј. евидентирање постојећих залиха, одређивање 
најучинковитијих потреба у вези са залихама за клијента 
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• услуге савјетовања у вези с логистичким складиштењем и чувањем, укључујући процесе пријема, чувања и издавања 
артикла 
• савјетовање везано за дистрибуцију и транспорт робе, укључујући процесе пријема, чувања и издавања артикла 
• услуге савјетовања у вези логистичког одржавања 

- остале услуге савјетовања у вези с менаџментом, д.н   
 
9. Услуге савјетовања у вези с управљањем пословним процесима (70.22.17). Ова поткатегорија укључује: 

Ова поткатегорија укључује пружање скупа услуга која комбинује интензивне услуге информационе технологије с радом 
(ручним или стручним, зависно од рјешења), уређајима и пратећом опремом, пружањем услуга и вођењем пословних 
процеса за клијента: 

- финансијски пословни процес као што је обрада финансијских трансакција, обрада кредитних картица, услуге плаћања, 
услуге кредитирања; 

- пословни процес у вези с људским потенцијалом као што су вођење бенефиција, обрада платних листи, вођење особља; 
- пословни процес управљања ланцима набавке као што су управљање залихама, услуге набавке, логистичке услуге, 

распоређивање производње и обрада наруџби; 
- пословни процес вођења односа с купцима као што су пружање информација, позивни центар, одјел за односе с купцима; 
- пословни процес вертикалног тржишта, који се проводи код појединих индустрија као што су електрична, хемијска, 

нафтна; 
- остали пословни процеси за клијенте 

 
10. Услуге осталог управљања пројектима, сем управљања пројектима у грађевинарству (70.22.2). Ова поткатегорија 

укључује: 
- услуге координације и надгледања ресурса у припремању, вођењу и извођењу пројекта у име клијента; 
- услуге пројектног менаџмента могу укључивати израду буџета, контролу рачуноводства и трошкова, набавку, планирање 

рокова и других услова извођења, координацију рада подуговарача, инспекцију и квалитет контроле итд. ; 
- услуге пројектног менаџмента које укључују услуге менаџмента и канцеларијског менаџмента, са или без прибављања 

властитог особља  
 
11. Услуге осталог пословног савјетовања (70.22.3). Ова поткатегорија укључује:  

- услуге регионалног, индустријског или туристичког развоја 
 

12. 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 


