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Одређивање Top-Down делатности пословног субјекта према броју 
ангажованих радника у уписаним делатностима   
 

Пословни субјекат, може, преко припадајућих локалних јединица, обављати једну или више делатности. Уколико 
пословни субјекат обавља више од једне делатности, све делатности, осим помоћних, рангирају се према додатој 
вредности. Прави се разлика између претежне и споредних делатности.  

Уколико подаци о додатој вредности нису расположиви, користе се други критеријуми, као што су, на пример, број 
радника, зараде, промет, с циљем добијања најприближније апроксимације за разврставање које би се иначе 
урадило на основу додате вредности. Услед непостојања податка о додатој вредности, као битан показатељ 
претежне делатности пословног субјекта, користиће се број радника ангажованих у обављању делатности пословног 
субјекта.  

У табелу Пословни субјекат, као ново обележје, додат је податак о Top-Down делатности према броју радника. Top-
Down делатност пословног субјекта према броју радника (супститут додате вредности), одређује се применом 
алгоритма, на скупу пословних субјеката који по свом статусу регистрације нису угашени, нису у поступку регистрације 
или утврђивања статуса, којима је бар једна локална јединица активна (статус економске активности локалне једнице 
није 2 – неактиван и 5 – угашен), и у оквиру којег за бар једну делатност постоји уписан број радника ангажован у 
њима. Помоћне делатности се искључују из примене алгоритма. 

Top-down метод (алгоритам) се заснива на хијерархијском принципу који каже да разврставање јединице на 
најнижем нивоу мора бити конзистентно са разврставањем јединице на вишим нивоима класификационе структуре. 
Да би се тај услов задовољио процедура почиње идентификовањем највишег релевантног нивоа и даље иде надоле 
ка нижим нивоима на следећи начин: 

 одређује се сектор делатности у коме је ангажован највећи број радника у пословном субјекту, 
 у оквиру тог сектора одређује се област делатности у којој је ангажован највећи број радника у пословном 

субјекту, 
 у оквиру те области одређује се грана делатности у којој је ангажован највећи број радника у пословном 

субјекту, 
 у оквиру те гране одређује се група делатности у којој је ангажован највећи број радника у пословном 

субјекту, и то је заправо Top-Down делатност пословног субјекта према броју ангажованих радника. 

Алгоритам се примењује у случајевима када пословни субјекат обавља више делатности и ниједна од уписаних 
делатности није ангажовала више од 50% укупног броја радника у пословном субјекту. Ако је уписано више 
делатности а међу њима је и делатност са више од 50% ангажованих радника од укупног броја радника у пословном 
субјекту, онда се та делатност верификује као Top-Down делатност без примене алгоритма. Уколико пословни 
субјекат има само једну делатност и постоји уписан број радника ангажованих у њој онда се та делатност такође 
верификује и као делатност Top-Down.   

Уносом шифре делатности локалне јединице пословног субјекта и уписивањем броја радника ангажованих у 
њиховом обављању, ажурираће се поље Top-Down делатност према броју радника пословног субјекта.  

Top-Down делатност пословног субјекта према броју ангажованих радника, kористиће се, поред 
осталих расположивих података, као индикатор претежне делатности пословног субјекта.  
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Пример одређивања Top-down делатности пословног субјекта према 
броју ангажованих радника у делатностима које обавља   

 

Пословни субјекат обавља осам делатности. У табели је дат преглед радника анагажованих по делатностима:   

На следећој слици приказана је путања (алгоритам) којом се кретао процес одлучивања у овом примеру:

 

Према томе, Top-Down делатност према броју радника пословног субјекта је група 28.95 - Производња машина за 
индустрију папира и картона, иако је група делатности са највећим бројем радника: 46.61 - Трговина на велико 
пољопривредним машинама, опремом и прибором.  
 

Сектор Област Грана Група Опис групе 
Број 

радника 

C 25 25.9 25.91 Производња челичне буради и сличне амбалаже  10 

28 28.1 28.11 
Производња мотора и турбина, осим за летелице и 
моторна возила 6 

 28.2 28.24 Производња ручних погонских апарата са механизмима 5 

 28.9 28.93 Производња машина за индустрију хране, пића и дувана 8 

  28.95 Производња машина за индустрију папира и картона 23 

G 46 46.1 46.14 
Посредовање у продаји машина, индустријске опреме, 
бродова и авиона 7 

 46.6 46.61 
Трговина на велико пољопривредним машинама, 
опремом и прибором  28 

M 71 71.1 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање 13 

C G M

2825 46 71

71.146.646.125.9 28.928.228.1

25.91 28.11 28.24 28.93 28.95 46.14 46.61 71.12

52                13 

42 10 

31 5 6 

23 8 
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