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ПРЕДГОВОР 

Један од основних циљева српске статистике јесте да обезбеди међународно упоредиве податке. Корак 
у том смеру било је усклађивање националних статистичких стандарда са европским. У ту сврху 
урађена је Класификација делатности (2010) 1) која за основ има европску класификацију NACE-rev.2. 
Такође је у области статистике индустрије, за потребе Месечног извештаја индустрије (ИНД-1), урађена 
Номенклатура индустријских производа која је усклађена са Класификацијом делатности (2010). Сваком 
производу додељена je област делатности у оквиру које се тај производ производи. 

Номенклатура индустријских производа усклађена је и са Класификацијом производа по активностима 
(СРА), која је европски стандард и омогућава повезивање са европским класификацијама производа  из 
других области. 

Ова номенклатура намењена је како извештајним јединицама које су у законској обавези да по овом 
стандарду достављају податке статистици2), тако и корисницима статистичких података.  

 
 
 
 У Београду, 2010.                                                                                                                   Директор 

Проф. др Драган Вукмировић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Закон о Класификацији делатности објављен у Службеном гласнику РС, бр. 104/2009. 
2) Закон о званичној статистици објављен у Службеном гласнику РС, бр. 104/2009. 
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МЕТОДОЛОШКА ОБЈАШЊЕЊА 

Увод 

У периоду од 1948. до 1951. у статистици индустрије употребљавала се Привремена номенклатура 
производа. Ова номенклатура била је стандард како за евиденцију производа у предузећима, тако и за 
статистичка истраживања. За статистичко истраживање Месечни извештај индустрије, којим је 
статистика пратила месечне промене индустријске производње, 1952. године била је припремљена 
посебна номенклатура индустријских производа, са приближно 1000 производа. Годишње праћење 
индустријске производње уведено је 1957. године и за ту сврху коришћена је детаљнија номенклатура, 
са приближно 2000 производа. 

Одвојене номенклатуре за Месечни и Годишњи извештај индустрије користиле су се до 1984. године. 
Тада је почела да се користи детаљнија номенклатура индустријских производа, која је обухватала око 
3000 позиција. Недостатак ове номенклатуре био је у томе што она није била непосредно упоредива са 
осталим номенклатурама производа и робе које су се користиле у југословенском статистичком систему.  

Примена класификације делатности (1996), која је припремљена у складу са европском класификацијом 
NACE-rev.1 (од 1. јануара 2001. године) донела је промену значења појма ''индустрија''. Он је постао 
нешто шири него што је то био случај у претходном периоду. Због ових промена, урађена је 
номенклатура индустријских производа, са 4420 позиција, која је објављена 27. маја 2002. године. Ова 
номенклатура примењивала се у Годишњем извештају индустрије у периоду од 2001. до 2010. године, а 
у Месечном извештају индустрије периоду од 2004. до 2010.  године.  

Од 2011. године, када почиње примена Класификације делатности (2010) која за основ има европску 
класификацију NACE-rev.2, користе се различите номенклатуре за Месечни и Годишњи извештај 
индустрије. За Годишње истраживање индустрије користи се Номенклатура индустријских производа 
базирана на PRODCOM – List коју је урадио Европски статистички завод (Eurostat), ради праћења 
индустријске производње у европским земљама. За Месечно истраживање индустрије користи се 
Номенклатура индустријских производа која је по обиму мања од Номенклатуре за Годишње 
истраживање индустрије. 

Кратак приказ номенклатуре индустријских производа за Месечно истраживање 
индустрије 

Номенклатура индустријских производа представља основ за рачунање индекса индустријске 
производње. 

У овој номенклатури индустријских производа обезбеђено је: 

- да она одговара постигнутом степену развијености производње; 
- да је усклађена са међународним стандардима и да су на тај начин омогућена међународна 

поређења. 

Основа Номенклатуре јесте Класификација производа по делатности – CPA (Classification of Products by 
Activity). Помоћу CPA сви производи и све услуге разврставају се по делатностима у оквиру којих се ти 
производи и услуге производе (CPA представља обавезан стандард у статистици Европске уније).  
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Структура шифре производа 

XXXX. XX. XX 
   

Клацификација делатности   
   

CPA шифра  
   

Номенклатура индустријских производа 

 

Сваки производ је одређен 8-цифарском шифром, описом производа или индустријске услуге и 
јединицом мере у којој треба приказати тражене податке. Шифра делатности, која је саставни део 
шифре производа, омогућава повезивање са осталим статистичким подацима рашчлањеним по 
делатности и анализу тих података. 

СТАТИСТИЧКО ПРАЋЕЊЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

Уводна објашњења 

Појам индустрије. До 2001. године, према Јединственој класификацији делатности, под индустријом су 
се подразумевали производња електроенергије,  рударство и фабричка прерада рударских, шумских и 
пољопривредних сировина. Применом Класификације делатности (1996) која је припремљена у складу 
са европском класификацијом NACE-rev.1 (од 1. јануара 2001. године) индустрија обухвата делатности 
следећих сектора: Експлоатација руда и камена, Прерађивачка индустрија и Производња и снабдевање 
електричном енергијом, гасом и водом. 

Према Класификацији делатности (2010), која је припремљена у складу са европском 
класификацијом NACE-rev.2, под појмом индустрије подразумева се делатност сектора: Рударство, 
Прерађивачка индустрија и  Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација. На 
нижим нивоима Класификације делатности (2010) дошло је до извесних промена у дефиницији 
индустрије у односу на до сада важећу Класификацију делатности (1996): Производња прехрамбених 
производа и пића, која је праћена као јединствена област, подељена је на Производњу прехрамбених 
производа и на Производњу пића, области Рециклажа и Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција 
воде и грана Издавачка делатност више нису у домену индустрије. Услужне делатности у рударству и 
геолошким истраживањима, Производња основних фармацеутских производа и препарата, Производња 
намештаја и Поправка и монтажа машина и опреме сада су издвојене као посебне области. 

Сврха истраживања.  Месечним извештајем индустрије обезбеђују се подаци који служе за 
израчунавање агрегатних статистичких показатеља, као што су индекси физичког обима индустријске 
производње, индекси залиха, индекси продаје индустријских производа. 

Предмет истраживања. Обележја која се прикупљају за сваки индустријски производ јесу: укупно 
произведене количине производа за извештајни месец, укупно произведене количине производа од 
почетка године до краја извештајног месеца, количине залиха готових производа (намењених за 
продају), продаја исказана у физичким јединицама мере. 

Извештајна јединица. Месечним извештајем индустрије обухваћена су привредна друштва и 
предузетници који су регистровани у секторима: Рударство, Прерађивачка индустрија и Снабдевање 
електричном енергијом, гасом, паром и климатизација. Извештајне јединице такође су и делови 
неиндустријских привредних друштава који обављају индустријску делатност. Месечним извештајем 
индустрије прате се извештајне јединице које  заједно остварују најмање 80% бруто додате вредности 
за сваку област (2 позиције КД).  
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Дефиниције  

Производ. Производ настаје као последица неке индустријске активности, а дефинисан је 
Номенклатуром индустријских производа. Термин производ користи се као општи, како за производе 
који имају физичку димензију тако и за индустријске услуге. Под готовим производом сматра се сваки 
производ који је достигао одговарајући степен прераде, тако да је у Номенклатури наведен под 
посебном шифром и називом. Производ је готов када његову исправност провери фабричка или друга 
контрола квалитета производа. Неисправни производи не сматрају се готовим производима. 

Услужна производња. Под услужном производњом подразумева се производња у којој се користе 
сировине наручиоца и која се обавља за његов рачун. Произвођач није власник производа, већ само 
врши производну услугу. Такву производњу, као услужну, исказиваће извештајна јединица која је 
обавила услугу под шифром и пуним називом из Номенклатуре индустријских производа.  

Сопствена производња. Под сопственом производњом подразумева се производња oд сировина које 
су власништво привредног друштва које обавља производњу.  

Укупна производња. Под укупном производњом подразумева се збир сопствене и услужне 
производње. 

Месечним извештајем индустрије прате се ''укупна'' и ''услужна'' производња. 

Упутство за попуњавање табеле бр. 1 обрасца ИНД-1 

Остварена производња, залихе и продаја производа 
Производњу индустријских производа треба приказати под шифрама и називима из Номенклатуре 
индустријских производа по растућем редоследу шифре.  

Шифра производа (колона 1). Унети одговарајућу шифру за производ из Номенклатуре индустријских 
производа. 
Назив производа (колона 2). Унети одговарајући назив производа из Номенклатуре индустријских 
производа. 
Јединица мере (колона 3). Унети шифру и назив одговарајуће јединице мере за производ из 
Номенклатуре индустријских производа. За ''укупну'' производњу могуће шифре јединице мере су 1, 2 и 
3. Уз сваки производ у Номенклатури постоје једна, две или три јединице мере у којима треба изразити 
његову производњу. Ако тај исти производ има и ''услужну'' производњу, онда се он изражава у истим 
јединицама мере као и ''укупна'' за тај производ, само што су онда шифре јединице мере за такав 
производ 4, 5 и 6. Производ који има само ''услужну'' производњу изражава се два пута. У првом реду 
уписује се као ''укупна'' производња са шифром производа, јединицом мере 1, 2 и 3 као могућим 
јединицама. У следећем реду приказује се  као ''услужна'' производња  са истом шифром производа, 
јединицом мере 4, 5 и 6, као могућим јединицама и истим количинама за производњу, залихе и продају 
као и у претходном реду. 

У случају да извештајна јединица евидентира своју производњу у некој другој јединици мере, а не у оној 
која је наведена у Номенклатури индустријских производа, треба да се изврши прерачунавање. 
Коефицијенте за прерачунавање треба утврдити уз помоћ стручњака из привредног друштва и 
користити их приликом састављања статистичких извештаја. 

Остварена производња (колоне 4 и 5). Представља произведену количину неког производа у траженој 
јединици мере на територији Републике Србије у току извештајног месеца (колона 4) и у периоду од 
почетка године до краја извештајног месеца (колонa 5). У остварену производњу треба укључити и 
производњу остварену на бази заједничког улагања са страним партнером, као и производњу 
привредних друштава која су у власништву страних држављана, али само ако је остварена на 
територији Републике Србије. 

Количине залиха на крају извештајног месеца (колона 6). Приказују се залихе свих готових 
производа по Номенклатури индустријских производа последњег дана у извештајном месецу, без 
обзира на то да ли су ти производи произведени у извештајном месецу или у претходном периоду. 

Продаја производа – количина (колона 7). Представља количину производа које је извештајна 
јединица произвела у неком периоду и продала их (фактурисала) другим пословним субјектима. Продаја 
производа исказује се кумулативно, то јест као збир од почетка године до краја извештајног месеца. Под 
продатом производњом сматрају се и производња, прерада или индустријске услуге извршене на 
основу уговора с наручиоцем (за туђ рачун). 
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ЛЕКСИКОН СКРАЋЕНИЦА КОРИШЋЕНИХ У НОМЕНКЛАТУРИ 

 
КN килоњутн 

mrd.i.j милијарда интернационалних јединица 

g грам 

kg килограм 

карат карат (1 метрички карат = 2.10-4 kg) 

t тона 

l литар  

hl хектолитар  

хиљ. hl хиљаду хектолитара  

m метар  

хиљ. m хиљаду метара  

m² квадратни метар 

хиљ. m² хиљаду квадратних метара 

m³ кубни метар 

хиљ. m³ хиљаду кубних метара 

ком. комад  

хиљ. ком. хиљаду комада 

мил. ком. милион комада 

хиљ. пари хиљаду пари 

хиљ. ком. НФ хиљаду комада нормалног формата 

хиљ. еф. час хиљаду ефективних часова 

t 90% суве супст. тона 90% суве супстанце 

BRT бруто регистарска тона (2,836 m³) 

МWH мегават час 

КW киловат 

t/h тона по часу 
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Јединица мере 
Шифра Назив производа 

1 2 3 
     
05 Експлоатација угља    

0510 Експлоатација каменог угља и антрацита    
0510.10 Камени угаљ    
0510.10.01 Камени угаљ, ровни t   
0510.10.02 Камени угаљ, комад t   
0510.10.03 Камени угаљ, прах t   
0510.10.04 Гранулат каменог угља (коцка, орах и остало) t   
0520 Експлоатација лигнита и мрког угља     
0520.10 Мрки угаљ и лигнит    
0520.10.01 Мрки угаљ, ровни t   
0520.10.02 Мрки угаљ, комад t   
0520.10.03 Мрки угаљ, прах t   
0520.10.04 Гранулат мрког угља (коцка, орах и остало) t   
0520.10.05 Лигнит, ровни t   
0520.10.06 Лигнит, комад t   
0520.10.07 Лигнит, прах t   
0520.10.08 Гранулат лигнита t   
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Јединица мере 
Шифра Назив производа 

1 2 3 
     

06 Експлоатација сирове нафте и природног гаса    
0610 Експлоатација сирове нафте    
0610.10 Нафта и уља од битуменозних минерала, сирова    
0610.10.01 Сирова нафта t   
0610.10.02 Уље из битуменозних минерала t   
0610.10.03 Кондензат природног гаса t   
0610.20 Битуменозни и уљни шкриљци и тер-песак    
0610.20.01 Битуменозни и уљни шкриљци и тер-песак t   
0620 Експлоатација природног гаса    
0620.10 Природни гас    
0620.10.01 Природни гас из гасних лежишта хиљ.m³   
0620.10.02 Природни гас из нафтних лежишта (каптажни гас) хиљ.m³   
0620.10.03 Сирови газолин t   
0620.10.04 Метан хиљ.m³   
0620.10.05 Етан хиљ.m³   
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Јединица мере 
Шифра Назив производа 

1 2 3 
     

07 Експлоатација руда метала    
0710 Експлоатација руда гвожђа    
0710.10 Руде гвожђа    
0710.10.01 Ровна необогаћена руда гвожђа, са мање од 42% гвожђа t   
0710.10.02 Ровна необогаћена руда гвожђа, са 42% и више гвожђа t   
0710.10.03 Обогаћена руда гвожђа, са мање од 42% гвожђа t   
0710.10.04 Обогаћена руда гвожђа, са 42% и више гвожђа t   
0721 Експлоатација руда уранијума и торијума    
0721.10 Руде урана и торијума    
0721.10.01 Руде урана и торијума t   
0721.10.02 Концентрати урана и торијума t   
0729 Експлоатација руда осталих црних, обојених, 

племенитих и осталих метала 
   

0729.11 Руде и концентрати бакра    
0729.11.01 Руде бакра t   
0729.11.02 Концентрати бакра t   
0729.12 Руде и концентрати никла    
0729.12.01 Руде никла t   
0729.12.02 Концентрати никла t   
0729.13 Руде и концентрати алуминијума    
0729.13.01 Боксит, црвени t   
0729.13.02 Концентрат алуминијума (глиница) t   
0729.14 Руде и концентрати племенитих метала    
0729.14.01 Руде племенитих метала t   
0729.14.02 Концентрати племенитих метала t   
0729.15 Руде и концентрати олова, цинка и калаја    
0729.15.01 Руде олова и цинка t   
0729.15.02 Концентрати олова t   
0729.15.03 Концентрати цинка t   
0729.15.04 Руде калаја t   
0729.19 Руде и концентрати осталих обојених метала    
0729.19.01 Руде антимона t   
0729.19.02 Концентрати антимона t   
0729.19.03 Руде хрома t   
0729.19.04 Концентрати хрома t   
0729.19.05 Руде живе t   
0729.19.06 Руде мангана t   
0729.19.07 Концентрати арсена t   
0729.19.08 Концентрати волфрама t   
0729.19.09 Руде осталих обојених метала t   
0729.19.10 Концентрати осталих обојених метала t   
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Јединица мере 
Шифра Назив производа 

1 2 3 
     

08 Остало рударство    
0811 Експлоатација грађевинског и украсног камена, 

кречњака, гипса, креде и шкриљаца 
   

0811.11 Мермер и остали кречњачки украсни и грађевински камен    
0811.11.01 Необликовани блокови за резање t   
0811.11.02 Обликовани блокови за резање, дебљине до 25 cm t   
0811.11.03 Обликовани блокови за резање, дебљине 25 cm и више t   
0811.12 Гранит, пешчар и остали украсни и грађевински камен    
0811.12.01 Необликовани гранитни блокови за резање t   
0811.12.02 Необликовани блокови осталог камена за резање t   
0811.12.03 Обликовани гранитни блокови за резање, дебљине до 25 cm t   
0811.12.04 Обликовани гранитни блокови за резање, дебљине 25 cm и 

више 
t   

0811.12.05 Обликовани блокови осталог камена за резање, дебљине до   
25 cm 

t   

0811.12.06 Обликовани блокови осталог камена за резање, дебљине        
25 cm и више 

t   

0811.20 Кречњачки камен и гипс    
0811.20.01 Лапорац t   
0811.20.02 Остали кречњак t   
0811.20.03 Сирови гипс t   
0811.30 Креда и непечени доломит    
0811.30.01 Сирова креда t   
0811.30.02 Млевена креда t   
0811.30.03 Сирови доломит t   
0811.30.04 Доломитно брашно t   
0811.30.05 Доломит, агломерисан t   
0811.40 Шкриљац    
0811.40.01 Шкриљац t   
0812 Експлоатација шљунка, песка, глине и каолина    
0812.11 Природни песак    
0812.11.01 Природни песак за грађевинарство m³   
0812.11.02 Природни песак за индустрију (осим кварцног) m³   
0812.12 Облуци, грануле, ломљени и дробљени камен; камени 

прах 
   

0812.12.01 Облуци и шљунак m³   
0812.12.02 Ломљени камен од силикатних стена (необрађени или 

полуобрађени камен за грађевинске сврхе, преко 120 mm) 
m³   

0812.12.03 Ломљени камен од карбонатних стена (необрађени или 
полуобрађени камен за грађевинске сврхе, преко 120 mm) 

m³   

0812.12.04 Дробљени и недробљени камен за индустријске сврхе, од 
силикатних стена 

m³   

0812.12.05 Дробљени и недробљени камен за индустријске сврхе, од 
карбонатних стена 

m³   

0812.12.06 Дробљени камен за грађевинарство од силикатних стена, до  
30 mm 

m³   

0812.12.07 Дробљени камен за грађевинарство од карбонатних стена, до 
30 mm 

m³   

0812.12.08 Туцаник, од 30 до 60 mm, од силикатних стена m³   
0812.12.09 Туцаник, од 30 до 60 mm, од карбонатних стена m³   
0812.12.10 Дробљени племенити камени песак и племенита камена 

ситнеж од силикатних стена, крупноће фракције до 22 mm 
m³   

0812.12.11 Дробљени племенити камени песак и племенита камена 
ситнеж од карбонатних стена, крупноће фракције до 22 mm 

m³   
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Јединица мере 
Шифра Назив производа 

1 2 3 
     

0812.12.12 Обична камена ситнеж (агрегат за бетон) од силикатних 
стена, крупноће фракције до 31 mm 

m³   

0812.12.13 Обична камена ситнеж (агрегат за бетон) од карбонатних 
стена, крупноће фракције до 31 mm 

m³   

0812.12.14 Камено брашно од карбонатних стена за градњу путева, 
крупноће млевења до 0,71 mm 

t   

0812.12.15 Камено брашно од карбонатних стена за индустрију и остале 
сврхе 

t   

0812.12.16 Терацо-гранулат t   
0812.13 Макадам од згуре, шљаке и сличних индустријских 

отпадака 
   

0812.13.01 Макадам од згуре, шљаке и сл. индустријских отпадака t   
0812.13.02 Катрански макадам (тер макадам) t   
0812.21 Каолин и каолинске глине    
0812.21.01 Сирови каолин t   
0812.21.02 Шлемовани и млевени каолин t   
0812.21.03 Остале каолинске глине t   
0812.22 Остале глине, андалузит, кианит и силиманит; мулит; 

шамотне и динас земље 
   

0812.22.01 Обична глина t   
0812.22.02 Сирова ватростална глина t   
0812.22.03 Сирова керамичка глина t   
0812.22.04 Паљена ватростална глина t   
0812.22.05 Паљена керамичка глина t   
0812.22.06 Бентонити t   
0812.22.07 Глина за бељење t   
0812.22.08 Андалузит, кианит, силиманит и мулит kg   
0812.22.09 Шамотне и динас земље t   
0891 Експлоатација минерала за производњу минералних 

ђубрива и хемикалија 
   

0891.11 Природни фосфати    
0891.11.01 Природни фосфати t   
0891.12 Пирити гвожђа, непржени; сумпор, непречишћен    
0891.12.01 Пирити гвожђа, непржени t   
0891.12.02 Сумпор, непречишћен t   
0891.19 Остали минерали за хемијску индустрију    
0891.19.01 Криолит t   
0891.19.02 Баритне руде, ровне t   
0891.19.03 Концентрат барита t   
0891.19.04 Млевени барит t   
0891.19.05 Боксит, бели t   
0891.19.06 Вулкански туфови t   
0892 Експлоатација тресета    
0892.10 Тресет    
0892.10.01 Тресет t   
0893 Експлоатација соли    
0893.10 Со и чист натријум-хлорид    
0893.10.01 Морска со за остале намене (осим за људску и сточну 

исхрану) 
t   

0893.10.02 Камена со за остале намене (осим за људску и сточну 
исхрану) 

t   

0893.10.03 Остала со kg   
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Јединица мере 
Шифра Назив производа 

1 2 3 
     

0899 Експлоатација осталих неметаличних руда минерала    
0899.10 Битумен и асфалт, природни; асфалтити и асфалтне 

стене 
   

0899.10.01 Битумен и асфалт, природни, асфалтити и асфалтне стене t   
0899.21 Дијаманти и драго камење (осим индустријски добијених 

дијаманата), необрађени или само резани или грубо 
обликовани 

   

0899.21.01 Дијаманти и драго камење (осим индустријски добијених 
дијаманата), необрађени или само резани или грубо 
обликовани 

kg карат  

0899.22 Индустриjски дијаманти, необрађени, и слични 
материјали за брушење; пловућац; корунд и гранaт и 
природни абразиви 

   

0899.22.01 Индустријски дијаманти kg карат  
0899.22.02 Пловућац, природни корунд, природни гарнат и остали 

природни абразиви 
kg   

0899.29 Остали минерали    
0899.29.01 Азбестна руда t   
0899.29.02 Концентрат азбеста t   
0899.29.03 Магнезитна руда, ровна t   
0899.29.04 Концентрат магнезита t   
0899.29.05 Каустично печени магнезит, у зрну t   
0899.29.06 Каустично печени магнезит, млевени t   
0899.29.07 Кварцни песак, сирови t   
0899.29.08 Кварцни песак, сепарисани и прани t   
0899.29.09 Кварцни песак, обложени t   
0899.29.10 Кварцит t   
0899.29.11 Кварц и кварцни кристали t   
0899.29.12 Сирови фелдспат, натријумски t   
0899.29.13 Сирови фелдспат, калијумски t   
0899.29.14 Млевени фелдспат t   
0899.29.15 Сирови лискун t   
0899.29.16 Лискун у љуспицама t   
0899.29.17 Сирови талк t   
0899.29.18 Млевени талк t   
0899.29.19 Селен kg   
0899.29.20 Сирова инфузоријска земља t   
0899.29.21 Остали неметални минерали t   
0899.29.22 Остале руде неметала t   
0899.29.23 Млевени ливачки графит t   
0899.29.24 Остале млевене руде неметала t   
0899.29.25 Остала прерада неметалних минерала  (вермикулит, перлит  

и сл.) 
t   
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Јединица мере 
Шифра Назив производа 

1 2 3 
     

09 Услужне делатности у рударству и геолошким 
истраживањима 

   

0910 Услужне делатности у вези са истраживањем и 
експлоатацијом нафте и гаса 

   

0910.11 Припремни радови за експлоатацију нафте и гаса    
0910.11.01 Услуге бушења у производњи нафте и гаса хиљ.еф.час.   
0910.12 Постављање бушачких торњева, поправке,  услуге 

демонтаже и сличне услуге у производњи нафте и гаса 
   

0910.12.01 Постављање бушачких торњева, поправке и услуге 
демонтаже и сл. радови у производњи нафте и гаса 

хиљ.еф.час.   

0910.13 Утечњавање природног гаса у циљу лакшег 
транспортовања 

   

0910.13.01 Утечњавање и регасификација природног гаса, у циљу лакшег 
транспорта 

t   
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10 Производња прехрамбених производа    
1011 Прерада и конзервисање меса    
1011.11 Свеже  говеђе и телеће месо    
1011.11.01 Свеже говеђе и телеће месо t   
1011.12 Свеже  свињско месо    
1011.12.01 Свеже свињско месо t   
1011.13 Свеже  јагњеће и овчије месо    
1011.13.01 Свеже  јагњеће и овчије месо t   
1011.14 Свеже  козје месо    
1011.14.01 Свеже козје месо t   
1011.15 Свеже  коњско месо и месо осталих копитара    
1011.15.01 Свеже  коњско месо и месо осталих копитара t   
1011.20 Јестиви кланични отпаци (јетра, језик, желудац, мозак и 

др.) 
   

1011.20.01 Јестиви кланични отпаци (јетра, језик, желудац, мозак и др.) t   
1011.31 Смрзнуто говеђе и телеће месо    
1011.31.01 Смрзнуто говеђе и телеће месо t   
1011.32 Смрзнуто свињско месо    
1011.32.01 Смрзнуто свињско месо t   
1011.33 Смрзнуто овчије и јагњеће месо    
1011.33.01 Смрзнуто овчије и јагњеће месо t   
1011.41 Масна вуна, чупана или нечешљана    
1011.41.01 Масна вуна; чупана или нечешљана вуна t   
1011.42 Сирова говеђа кожа и кожа копитара, цела    
1011.42.01 Сирове коже говеда и осталих копитара, целе ком. t  
1011.42.02 Сирове свињске коже ком. t  
1011.44 Сирове овчије и јагњеће кожа    
1011.44.01 Сирове овчије и јагњеће коже ком. kg  
1011.45 Сирове козје и јареће коже    
1011.45.01 Сирове козје и јареће коже ком. kg  
1011.50 Масноће од говеда, оваца, коза и свиња    
1011.50.01 Сирове масноће (сланина, сало, лој и др.) t   
1011.50.02 Животињска јестива маст, топљена t   
1011.60 Нејестиви кланични отпаци    
1011.60.01 Нејестиви кланични отпаци t   
1012 Прерада и конзервисање живинског меса    
1012.10 Месо живине, свеже    
1012.10.01 Живинско месо, свеже t   
1012.10.02 Свежи јестиви отпаци од живине  (џигерица, желудац и др.) kg   
1012.20 Месо живине, смрзнуто    
1012.20.01  Живинско месо, смрзнуто t   
1012.20.02 Смрзнути јестиви отпаци од живине(џигерица, желудац и др.) kg   
1012.50 Перје и коже  птица с перјем    
1012.50.01 Перје kg   
1012.50.02 Коже птица са перјем kg   
1013 Производња месних прерађевина    
1013.11 Свињско месо, сољено, у саламури, сушено или димљено    
1013.11.01 Свињско месо (осим сланине), сољено, у саламури, сушено 

или димљено 
t   

1013.12 Говеђе месо с костима, у саламури, сушено или димљено    
1013.12.01 Говеђе месо, сољено, у саламури, сушено или димљено t   
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1013.13 Остало месо и јестиви отпаци, сољени, сушени или 
димљени; јестиво брашно и прах од меса и других 
кланичних производа 

   

1013.13.01 Остало месо, сољено, у саламури, сушено или димљено t   
1013.13.02 Јестиви месни отпаци, сољени, у саламури, сушени или 

димљени 
t   

1013.13.03 Сланина t   
1013.13.04 Јестиво брашно и прах од меса и јестивих месних отпадака t   
1013.14 Кобасице и слични производи од меса, јестивих 

изнутрица или крви 
   

1013.14.01 Кобасичарски производи, трајни t   
1013.14.02 Кобасичарски производи, полутрајни t   
1013.14.03 Кобасичарски производи, обарени t   
1013.14.04 Кобасичарски производи, кувани t   
1013.14.05 Месне конзерве, трајне t   
1013.14.06 Месне конзерве, полутрајне t   
1013.15 Остали производи од меса, изнутрица или крви (осим 

припремљених јела од меса и кланичних отпадака) 
   

1013.15.01 Остали производи од меса, изнутрица или крви (осим 
припремљених јела од меса и кланичних отпадака) 

t   

1013.16  Остали производи од меса неподобни за људску исхрану    
1013.16.01 Крвно брашно, нејестиво t   
1013.16.02 Коштано брашно, нејестиво t   
1013.16.03 Прах и пелете од меса, нејестиви t   
1020 Прерада и конзервисање рибе, љускара и мекушаца    
1020.11 Рибљи филети и остало рибље месо, свеже или 

расхлађено 
   

1020.11.01 Рибљи филети и остало рибље месо, свеже или расхлађено t   
1020.12 Рибља јетра и икра, свеже или расхлађене    
1020.12.01 Рибља јетра и икра, свеже или расхлађене t   
1020.13 Риба, смрзнутa    
1020.13.01 Морска риба, смрзнута t   
1020.13.02 Речна риба, смрзнута t   
1020.14 Рибљи филети, смрзнути    
1020.14.01 Рибљи филети и остало месо од рибе, смрзнути t   
1020.16 Рибља џигерица и икра, смрзнуте    
1020.16.01 Рибља џигерица и икра, смрзнуте t   
1020.22 Рибља џигерица и икра, сушене, димљене или сољене; 

прах, брашно и палети од риба, подобни за људску 
исхрану 

   

1020.22.01 Рибља џигерица и икра, сушене, димљене или сољене; прах, 
брашно и палети од риба, подобни за људску исхрану 

t   

1020.23 Риба, сушена или несушена, сољена, али недимљена, у 
саламури (искључујући димљене филете) 

   

1020.23.01 Сушена риба t   
1020.23.02 Сољена риба t   
1020.24 Димљена риба (укључујући филете)    
1020.24.01 Димљена риба (укључујући филете) t   
1020.25 Рибе, другачије конзервисане (осим припремљених јела 

од риба) 
   

1020.25.01 Рибље конзерве, стерилисане t   
1020.25.02 Рибље конзерве, пастеризоване t   
1020.26 Кавијар и замена за кавијар    
1020.26.01 Кавијар и замена за кавијар t   
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1020.31 Љускари, смрзнути    
1020.31.01 Љускари, мекушци и остали водени бескичмењаци, смрзнути t   
1020.31.02 Љускари, мекушци и остали водени бескичмењаци, другачије 

припремљени или конзервисани 
t   

1020.41 Рибље брашно, прах, пелете од рибе, мекушаца и осталих 
водених бескичмењака, нејестиви 

   

1020.41.01 Рибље брашно, прах, пелете од рибе, мекушаца и осталих 
водених бескичмењака, нејестиви 

t   

1020.42 Остали производи од риба, љускара, шкољки и других 
бескичмењака, неподобни за људску исхрану 

   

1020.42.01 Остали производи од риба, љускара, шкољки и других 
бескичмењака, неподобни за људску исхрану 

t   

1031 Прерада и конзервисање кромпира    
1031.11 Кромпир, смрзнути    
1031.11.01 Кромпир, смрзнути t   
1031.12 Сушени кромпир, цео или резан у комаде, али даље 

непрерађен 
   

1031.12.01 Сушени кромпир, цео или резан у комаде, али даље 
непрерађен 

t   

1031.13 Сушени кромпир, брашно, гриз и љуспице од кромпира    
1031.13.01 Сушени кромпир, брашно, гриз и љуспице од кромпира t   
1032 Производња сокова од воћа и поврћа    
1032.11 Сок од парадајза    
1032.11.01 Сок од парадајза t   
1032.19 Остали сокови од воћа и поврћа    
1032.19.01 Матични (сирови) воћни сок t   
1032.19.02 Сокови од воћа, концентровани до 45% суве материје t   
1032.19.03 Сокови од воћа, концентровани са 62 до 70% суве материје t   
1032.19.04 Сокови од континенталног воћа, бистри и мутни t   
1032.19.05 Сокови од континенталног воћа, кашасти t   
1032.19.06 Сокови од јужног воћа t   
1032.19.07 Сирупи од континенталног воћа t   
1032.19.08 Сирупи од јужног воћа t   
1032.19.09 Сокови од осталог поврћа t   
1039 Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа    
1039.11 Смрзнуто поврће    
1039.11.01 Грашак, смрзнут t   
1039.11.02 Боранија, смрзнута t   
1039.11.03 Паприка, смрзнута t   
1039.11.04 Остало поврће, смрзнуто t   
1039.12 Поврће, привремено конзрвисано, неподобно за 

непосредну исхрану 
   

1039.12.01 Поврће, привремено конзервисано, неподесно за непосредну 
исхрану 

t   

1039.13 Сушено поврће    
1039.13.01 Гљиве, сушене t   
1039.13.02 Паприка, сушена t   
1039.13.03 Остало поврће, сушено t   
1039.15 Пасуљ стерилисан    
1039.15.01 Пасуљ, стерилисан t   
1039.16 Грашак стерилисан    
1039.16.01 Грашак, стерилисан t   
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1039.17 Поврће (осим кромпира) стерилисано    
1039.17.01 Боранија, стерилисана t   
1039.17.02 Гљиве, стерилисане t   
1039.17.03 Остало поврће, стерилисано t   
1039.17.04 Кисели купус t   
1039.17.05 Остало поврће, биолошки конзервисано t   
1039.17.06 Паприка, екстракт t   
1039.17.07 Парадајз, концентрат са 14 до 16% суве материје t   
1039.17.08 Парадајз пире, са 28 до 30% суве материје t   
1039.17.09 Парадајз пире, са 38 до 40% суве материје t   
1039.17.10 Полуготова јела од поврћа, смрзнута t   
1039.17.11 Готова јела од поврћа с месом (јела са мање од 30% меса), 

стерилисана 
t   

1039.17.12 Готова јела од поврћа с месом (јела са мање од 30% меса), 
смрзнута 

t   

1039.17.13 Производи од воћа и поврћа (кашице за бебе и сл.), мешани t   
1039.18 Поврће (искључујући кромпир), воће, коштуњаво воће и 

други јестиви делови биљака, припремљени или 
конзервисани у сирћету или сирћетној киселини 

   

1039.18.01 Конзервисане стоне маслине t   
1039.18.02 Конзервисане гљиве t   
1039.18.03 Пастеризовани краставац t   
1039.18.04 Пастеризована паприка t   
1039.18.05 Пастеризовани ајвар t   
1039.18.06 Пастеризована цвекла t   
1039.18.07 Пастеризовани феферони t   
1039.18.08 Пастеризоване мешане салате t   
1039.18.09 Остало пастеризовано поврће t   
1039.21 Воће, коштуњаво воће, смрзнуто    
1039.21.01 Смрзнуте малине t   
1039.21.02 Смрзнуто језграсто воће t   
1039.21.03 Остало смрзнуто воће t   
1039.22 Џемови, мармеладе, желеи, пиреи или пасте од воћа    
1039.22.01 Џем t   
1039.22.02 Незаслађени и заслађени пекмез t   
1039.22.03 Мармелада од шипка t   
1039.22.04 Остале мармеладе од једне врсте воћа t   
1039.22.05 Мешана мармелада t   
1039.22.06 Слатко t   
1039.22.07 Воћни желеи, пиреи и пасте t   
1039.23 Коштуњаво воће, печено, сољено или на други начин 

конзервисано 
   

1039.23.01 Прерађевине од кестена t   
1039.23.02 Дорада и паковање бадема, лешника, кикирикија, семенки и 

сл. 
t   

1039.24 Воће и коштуњаво воће, привремено конзервисано, 
неподобно за конзумирање 

   

1039.24.01 Воће и језграсто воће, привремено конзервисани, неподесни 
за непосредну исхрану 

t   

1039.25 Остало припремљено и конзервисано воће    
1039.25.01 Сушене шљиве t   
1039.25.02 Сушене смокве и грожђе t   
1039.25.03 Остало сушено воће t   
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1039.25.04 Пастеризовано воће t   
1039.25.05 Компоти од једне и више врста воћа t   
1039.25.06 Воћна пулпа и каша, пастеризована t   
1039.25.07 Воћна пулпа и каша, смрзнута t   
1039.25.08 Воћна пулпа и каша, хемијски конзервисана t   
1039.25.09 Остале прерађевине од воћа t   
1039.25.10 Коштице и језгра из коштица кајсија, бресака и шљива за 

људску исхрану 
t   

1039.30 Биљни отпаци и остаци настали услед прераде, за 
исхрану животиња, на другом месту непоменути 

   

1039.30.01 Биљни отпаци и остаци настали услед прераде, за исхрану 
животиња, на другом месту непоменути 

t   

1041 Производња уља и масти    
1041.11 Стеарин и олеостеарин из свињске масти и тал уља, даље 

непрерађена 
   

1041.11.01 Техничке масти животињског порекла t   
1041.11.02 Олеин t   
1041.11.03 Стеарин t   
1041.11.04 Остала сирова животињска уља и масти t   
1041.12 Масти, уља и њихове фракције од риба и морских сисара    
1041.12.01 Масти, уља и њихове фракције од риба и морских сисара t   
1041.21 Сирово сојино уље и његове фракције    
1041.21.01 Сирово уље соје, превасходно за исхрану t   
1041.22 Сирово уље кикирикија и његове фракције    
1041.22.01 Сирово уље од кикирикија, превасходно за исхрану t   
1041.23 Сирово маслиново уље и његове фракције    
1041.23.01 Сирово уље маслине, превасходно за исхрану t   
1041.24 Сирово уље од семена сунцокрета и шафранике и њихове 

фракције 
   

1041.24.01 Сирово уље сунцокрета и шафранике, превасходно за 
исхрану 

t   

1041.25 Сирово уље од семена памука и његове фракције    
1041.25.01 Сирово уље од памуковог семена, превасходно за исхрану t   
1041.26 Сирово уље репице и слачице и њихове фракције    
1041.26.01 Сирово уље репице и слачице, превасходно за исхрану t   
1041.30 Памучни линтерс    
1041.30.01 Памучни линтерс t   
1041.41 Уљне погаче и остали чврсти остаци добијени 

екстракцијом биљних масноћа или уља 
   

1041.41.01 Сојина погача и сачма t   
1041.41.02 Сунцокретова погача и сачма t   
1041.41.03 Погача и сачма од уљане репице t   
1041.41.04 Погача и сачма од осталих биљних масти и уља t   
1041.42 Брашно и гриз од уљаног семења и плодова    
1041.42.01 Сојино брашно и гриз t   
1041.42.02 Брашно и гриз од осталог уљаног семења или уљаних воћних 

плодова, осим од слачице 
t   

1041.51 Рафинисано уље соје, превасходно за исхрану    
1041.51.01 Рафинисано уље соје, превасходно за исхрану t   
1041.52 Рафинисано уље од кикирикија, превасходно за исхрану    
1041.52.01 Рафинисано уље од кикирикија, превасходно за исхрану t   
1041.53 Рафинисано уље маслине, превасходно за исхрану    
1041.53.01 Рафинисано уље маслине, превасходно за исхрану t   
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1041.54 Рафинисано уље сунцокрета и шафранике, превасходно 
за исхрану 

   

1041.54.01 Рафинисано уље сунцокрета и шафранике, превасходно за 
исхрану 

t   

1041.55 Рафинисано уље од памуковог семена, превасходно за 
исхрану 

   

1041.55.01 Рафинисано уље од памуковог семена, превасходно за 
исхрану 

t   

1041.56 Рафинисано уље репице и слачице, превасходно за 
исхрану 

   

1041.56.01 Рафинисано уље репице и слачице, превасходно за исхрану t   
1041.59 Остала уља и њихове фракције, рафинисана, али 

хемијски немодификована 
   

1041.59.01 Рафинисано техничко уље t   
1041.59.02 Остала рафинисана биљна уља (осим од кукуруза),  

превасходно за непрехрамбене намене 
t   

1041.60 Животињске и биљне масти и уља и њихове фракције, 
хидрогенизоване, естерификоване, али даље 
неприпремљене 

   

1041.60.01 Масти и уља биљног или животињског порекла и њихове 
фракције, хидрогенизовани, естерификовани, али даље 
неприпрепмљени 

t   

1041.71 Биљни воскови (осим триглицерида)    
1041.71.01 Биљни воскови (осим триглицерида) t   
1041.72 Дегра; остаци добијени при преради масних материја и 

воскова животињског или биљног порекла 
   

1041.72.01 Дегра и остаци добијени при преради масних материја и 
воскова биљног или животињског порекла 

t   

1042 Производња маргарина и сличних јестивих масти    
1042.10 Маргарин и слични јестиви производи    
1042.10.01 Маргарин t   
1042.10.02 Хидрирана биљна маст и масло t   
1051 Прерада млека и производња сирева    
1051.11 Млеко и павлака, неконцентровани, са садржајем масноће  

≤ 6% по маси 
   

1051.11.01 Пастеризовано млеко hl   
1051.11.02 Стерилизовано млеко hl   
1051.11.03 Павлака са мање од 6% масноће, неконцентрована и 

незаслађена 
hl   

1051.12 Млеко и павлака, неконцентровани, без додатог шећера 
или других заслађивача, са садржајем масноће > 6% по 
маси 

   

1051.12.01 Млеко са више од 6% масноће, неконцентровано и 
незаслађено 

t   

1051.12.02 Павлака са више од 6% масноће, неконцентрована и 
незаслађена 

t   

1051.22 Млеко и павлака у праху    
1051.22.01 Млеко у праху, пуномасно t   
1051.22.02 Млеко у праху, обрано t   
1051.22.03 Павлака у праху t   
1051.30 Маслац и млечни намази    
1051.30.01 Маслац t   
1051.30.02 Масло и кајмак t   
1051.30.03 Млечни намази t   
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1051.40 Сир и урда    
1051.40.01 Свежи сиреви и урда t   
1051.40.02 Меки сиреви t   
1051.40.03 Полутврди сиреви t   
1051.40.04 Тврди сиреви t   
1051.40.05 Топљени сиреви t   
1051.51 Концетровани млеко и павлака    
1051.51.01 Млеко с додацима (какао млеко и сл.) t   
1051.51.02 Кондензовано и евапорирано млеко t   
1051.51.03 Павлака,  концентрована или заслађена t   
1051.52 Јогурт и остало ферментисано или закисељено млеко или 

павлака 
   

1051.52.01 Кисело млеко и јогурт, неароматизовани, без додатог воћа 
или какаоа 

t   

1051.52.02 Кисело млеко и јогурт, ароматизовани, са додатком воћа или 
какаоа 

t   

1051.52.03 Кисела павлака, неароматизована, без додатог воћа или 
какаоа 

t   

1051.52.04 Кисела павлака, ароматизована, са додатком воћа или какаоа t   
1051.52.05 Кисело млеко и јогурт, кисела павлака и остали 

ферментисани производи у праху, гранулама и другим 
чврстим облицима 

t   

1051.52.06 Млаћеница t   
1051.53 Казеин    
1051.53.01 Казеин t   
1051.54 Лактоза и лактoзни сируп    
1051.54.01 Лактоза и лактозни сируп t   
1051.55 Сурутка    
1051.55.01 Сурутка, течна t   
1051.55.02 Сурутка у чврстом облику t   
1051.56 Производи од природних састојака млека, на другом 

месту непоменути 
   

1051.56.01 Производи од природних састојака млека, на другом месту 
непоменути 

t   

1052 Производња сладоледа    
1052.10 Сладолед и остале јестиве смрзнуте смесе    
1052.10.01 Сладолед t   
1052.10.02 Остале јестиве смрзнуте смесе t   
1061 Производња млинских производа    
1061.11 Љуштени пиринач    
1061.11.01 Љуштени пиринач (неглазиран) t   
1061.21 Брашно од пшенице или наполице    
1061.21.01 Брашно од пшенице или наполице t   
1061.22 Брашно од житарица (искључујући пшенично)    
1061.22.01 Кукурузно брашно t   
1061.22.02 Брашно од осталих житарица t   
1061.23 Брашно, гриз и прах од  поврћа или воћа    
1061.23.01 Брашно и гриз, од поврћа или воћа t   
1061.24 Мешавине и теста за пекарске производе    
1061.24.01 Мешавине и теста за пекарске производе t   
1061.31 Прекрупа и гриз од пшенице    
1061.31.01 Прекрупа од пшенице t   
1061.31.02 Гриз (крупица) t   
1061.31.03 Пелете (пахуљице) од пшенице t   
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1061.32 Прекрупа, гриз и пахуљице од осталих житарица    
1061.32.01 Прекрупа од осталих житарица t   
1061.32.02 Гриз од осталих житарица t   
1061.32.03 Пелете (пахуљице) од осталих житарица t   
1061.33 Зрна житарица, ваљана, перлирана или у облику љуспица    
1061.33.01 Млински производи за брзу припрему од пшенице, кукуруза 

(корн-флекс), зоби, пиринча, хељде, проса и др. 
t   

1061.33.02 Пшеничне и кукурузне клице t   
1061.33.03 Остали млински производи од житарица t   
1061.33.04 Пиринач, полубланширан, бланширан, полиран, глазиран t   
1061.33.05 Пиринач ломљен t   
1061.40 Мекиње и остаци код прераде житарица    
1061.40.01 Мекиње t   
1061.40.02 Брашно за сточну храну t   
1062 Производња скроба и скробних производа     
1062.11 Скроб, инулин, глутен, декстрини и остали модификовани 

скробови 
   

1062.11.01 Кукурузни скроб (прерачунат на 20% влаге) t   
1062.11.02 Кромпирни скроб (прерачунат на 20% влаге) t   
1062.11.03 Пшенични скроб (прерачунат на 20% влаге) t   
1062.11.04 Пиринчани скроб (прерачунат на 20% влаге) t   
1062.11.05 Инулин t   
1062.11.06 Глутен од пшенице t   
1062.11.07 Декстрини t   
1062.11.08 Прашкасти производи на бази скроба (пудинг, шлаг-пена и 

сл.) 
t   

1062.11.09 Остале скробне прерађевине t   
1062.12 Тапиока и замене за њу, припремљене од скроба, у 

облику љуспица, зрнаца, перли, просејаних или сличних 
облика 

   

1062.12.01 Тапиока и замене за њу, припремљене од скроба, у облику 
љуспица, зрнаца, перли, просејаних или сличних облика 

t   

1062.13 Глукоза, фруктоза и њихови сирупи; малтодекстрин; 
вештачки мед, остали шећери и сирупи 

   

1062.13.01 Глукоза и глукозни сируп t   
1062.13.02 Фруктоза и фруктозни сируп t   
1062.13.03 Скробни шећер t   
1062.13.04 Скробни сируп t   
1062.13.05 Остали шећери и шећерни сирупи t   
1062.13.06 Вештачки мед t   
1062.13.07 Карамел t   
1062.14 Кукурузно уље и његове фракције    
1062.14.01 Сирово кукурузно уље t   
1062.14.02 Рафинисано кукурузно уље t   
1062.20 Остаци од производње скроба и слични остаци    
1062.20.01 Остаци из производње скроба и сл. остаци t   
1071 Производња хлеба, свежег пецива и колача    
1071.11 Свеж хлеб    
1071.11.01 Пшенични хлеб t   
1071.11.02 Ражани хлеб t   
1071.11.03 Кукурузни хлеб t   
1071.11.04 Специјални хлеб t   
1071.11.05 Остале врсте хлеба t   
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Шифра Назив производа 
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1071.12 Колачи и пецива, свежи    
1071.12.01 Пшенично пециво t   
1071.12.02 Ражано пециво t   
1071.12.03 Мешано пециво t   
1071.12.04 Специјално пециво t   
1071.12.05 Коре за пите и гибанице t   
1071.12.06 Посебне врсте пекарских производа (пуњена пецива, бурек, 

погачице и сл.) 
t   

1071.12.07 Смрзнути пекарски производи, неконзервисани t   
1071.12.08 Слаткиши - дневни колачи t   
1071.12.09 Остали неконзервисани производи t   
1072 Производња двопека, кекса, трајног пецива и колача    
1072.11 Двопек, тост хлеб и слични производи    
1072.11.01 Двопек и тост t   
1072.11.02 Мрвице од хлеба t   
1072.12 Вафли, бисквити, кекс и трајно пециво и обланде    
1072.12.01 Вафл-производи (обланде и сл.) t   
1072.12.02 Бисквити (бисквити и масни бисквити) t   
1072.12.03 Чајно пециво (слано и слатко) t   
1072.12.04 Слано пециво (крекери,слани штапићи,переце,рибице и 

слично) 
t   

1072.12.05 Кекс (медењаци и трајни слатки колачи) t   
1072.12.06 Смрзнути колачи с надевом t   
1072.12.07 Индустријски колачи t   
1072.12.08 Екструдирана и експандирана пецива t   
1072.19 Остали пекарски производи    
1072.19.01 Остали пекарски производи t   
1073 Производња макарона, резанаца и сличних 

производа од брашна 
   

1073.11 Тестенине, некуване    
1073.11.01 Тестенине, некуване t   
1081 Производња шећера    
1081.11 Сирови шећер у чврстом стању    
1081.11.01 Сирови шећер, неароматизован или необојен, у чврстом 

облику 
t   

1081.12 Рафинисани шећер (сахароза) у чврстом стању, хемијски 
чист 

   

1081.12.01 Рафинисани шећер и хемијски чиста сахароза, 
неароматизован или необојен, у чврстом облику 

t   

1081.13 Рафинисани шећер од шећерне трске и шећерне репе, 
ароматизован или обојен 

   

1081.13.01 Рафинисани шећер од шећерне трске или шећерне репе, 
ароматизован или обојен 

t   

1081.14 Меласа    
1081.14.01 Меласа t   
1081.20 Резанци од шећерне репе и отпаци настали приликом 

производње шећера 
   

1081.20.01 Резанци од шећерне репе и отпаци настали приликом 
производње шећера 

t   

1082 Производња какаоа, чоколаде и кондиторских 
производа 

   

1082.11 Какао маса    
1082.11.01 Какао-маса t   
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1082.12 Какао маслац, масноће и уље од какаоа    
1082.12.01 Какао маслац, масноће и уље од какаоа t   
1082.13 Какао у праху, незаслађен    
1082.13.01 Какао у праху, незаслађен t   
1082.14 Какао у праху, заслађен    
1082.14.01 Какао у праху, заслађен t   
1082.22 Чоколада и производи који садрже какао (осим какаоа у 

праху) 
   

1082.22.01 Чоколада (таблирана, течна, пуњена, са додацима и сл.) t   
1082.22.02 Остали чоколадни производи t   
1082.22.03 Производи сл. чоколади (шећерне табле, млечне и пуњене, 

дезерти са шећерним преливом и сл.) 
t   

1082.22.04 Крем-производи t   
1082.22.05 Преливи са укусом чоколаде t   
1082.22.06 Производи од какаоа за напитке t   
1082.22.07 Остали прехрамбени производи који садрже какао t   
1082.23 Шећерни производи (укључујући белу чоколаду) без 

додатка какаоа 
   

1082.23.01 Бонбоне (укључујући и желе) t   
1082.23.02 Ратлук и халва t   
1082.23.03 Гуме за жвакање t   
1082.23.04 Марципан производи t   
1082.23.05 Бела чоколада t   
1082.23.06 Остали производи од шећера без садржаја какаоа t   
1082.24 Воће, језграсто воће, коре од воћа и слично, преливени  

шећером (кандирани) 
   

1082.24.01 Воће, коре од воћа и остали делови биљака, конзервисани у 
шећеру 

t   

1082.24.02 Ораси, конзервисани у шећеру t   
1082.24.03 Лешници, конзервисани у шећеру t   
1082.24.04 Остало језграсто воће, конзервисано у шећеру t   
1083 Прерада чаја и кафе    
1083.11 Кафа са кофеином и без њега, пржена и непржена    
1083.11.01 Кафа, непржена t   
1083.11.02 Кафа, пржена t   
1083.11.03 Кафа без кофеина t   
1083.12 Замене за кафу, екстракти, есенције и концентрати кафе 

или замене за кафу, љуспице и опне од кафе 
   

1083.12.01 Цикорија, пржена t   
1083.12.02 Остале замене кафе, пржене t   
1083.12.03 Екстракти, есенције и концентрати кафе t   
1083.13 Дорада и паковање свих врста чајева    
1083.13.01 Дорада и паковање свих врста чајева t   
1083.14 Екстракти, есенције, концентрати од чаја и препарати од 

чаја 
   

1083.14.01 Екстракти, есенције, концентрати и препарати на бази чаја t   
1083.14.02 Производи на бази лековитог биља за исхрану t   
1084 Производња зачина и других додатака храни    
1084.11 Сирће и замене за сирће    
1084.11.01 Алкохолно, винско и воћно сирће hl   
1084.12 Сосови; мешавине зачина и зачинских средстава; брашно 

и гриз од слачице и сенф 
   

1084.12.01 Умак (сос) од поврћа и сл. производи t   
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1084.12.02 Кечап t   
1084.12.03 Додаци јелима од сушеног и млевеног поврћа t   
1084.12.04 Сенф и сл. зачини t   
1084.12.05 Мајонез и сл. сосови t   
1084.12.06 Адитиви за производе од брашна t   
1084.12.07 Адитиви за производе од меса t   
1084.12.08 Прерађени зачини t   
1084.12.09 Дорада и паковање зачина (бибер, цимет, ванилин-шећер и 

сл.) 
t   

1084.22 Сушена и млевена паприка    
1084.22.01 Сушена и млевена паприка t   
1084.30 Со за исхрану    
1084.30.01 Морска со за људску исхрану t   
1084.30.02 Морска со за сточну храну t   
1084.30.03 Камена со за људску исхрану t   
1084.30.04 Камена со за сточну храну t   
1085 Производња готових јела    
1085.11 Готова јела и оброци од меса, других кланичних 

производа или крви 
   

1085.11.01 Смрзнута полуготова јела од меса (уситњено, обликовано 
месо, ћевапчићи и пљескавице) 

t   

1085.11.02 Смрзнута готова јела од меса (јела са више од 30% меса) t   
1085.11.03 Стерилисана готова јела од меса (јела са више од 30%меса) t   
1085.12 Готова јела и оброци од рибе, ракова и мекушаца    
1085.12.01 Полуприпремљена јела од рибе, ракова и мекушаца (бродет и 

сл.), стерилисана 
t   

1085.12.02 Остали производи од рибе (маринаде, рибље салате и др.) t   
1085.14 Тестенине пуњене разним месним прерађевинама, 

конзервисане 
   

1085.14.01 Тестенине с додацима и надевом, свеже t   
1085.14.02 Тестенине с додацима и надевом, смрзнуте t   
1086 Производња хомогенизованих хранљивих 

препарата и дијететске хране 
   

1086.10 Хомогенизовани препарати и дијететска храна    
1086.10.01 Храна за одојчад и малу децу на бази млека t   
1086.10.02 Храна за одојчад и малу децу на бази брашна t   
1086.10.03 Остала храна за одојчад и малу децу t   
1086.10.04 Производи од меда с додатком матичне млечи (мелбросин и 

сл.) 
kg   

1086.10.05 Хомогенизовани препарати и дијететска храна од меса t   
1086.10.06 Хомогенизовани препарати и дијететска храна од поврћа t   
1086.10.07 Хомогенизовани препарати и дијететска храна од воћа t   
1089 Производња осталих прехрамбених производа    
1089.11 Супе и чорбе и састојци за њихову припрему    
1089.11.01 Супе и чорбе и састојци за њихову припрему t   
1089.12 Јаја без љуске, жуманца, свежа или прерађена, јаја у 

љусци, конзервисана или кувана, и албумин из јаја 
   

1089.12.01 Јаја у праху t   
1089.12.02 Јајни меланж t   
1089.12.03 Албумин од јаја t   
1089.13 Квасац; други микроорганизми; препарати за пецива    
1089.13.01 Свежи пекарски квасац t   
1089.13.02 Суви и инстант пекарски квасац t   
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1089.13.03 Суви прехрамбени инактивни квасац t   
1089.13.04 Сточни квасац t   
1089.13.05 Прашак за пециво kg   
1089.14 Екстракти и сокови од меса, риба и бескичмењака    
1089.14.01 Екстракти и сокови од меса, риба и бескичмењака t   
1089.19 Производња осталих прехрамбених производа    
1089.19.01 Текстурирани сојин протеин t   
1089.19.02 Сладни екстракт t   
1089.19.03 Прашкасти препарати за безалкохолна пића t   
1089.19.04 Биљни сокови и екстракти, пектинске материје, пектинати и 

пектати 
t   

1089.19.05 Остали прехрамбени производи (навести који) t   
1091 Производња готове хране за домаће животиње    
1091.10 Готова храна за домаће животиње    
1091.10.01 Комплетна крмна смеша за говеда t   
1091.10.02 Комплетна крмна смеша за свиње t   
1091.10.03 Комплетна крмна смеша за живину t   
1091.10.04 Комплетна крмна смеша за остале животиње t   
1091.10.05 Допунска протеинска смеша за говеда t   
1091.10.06 Допунска протеинска смеша за свиње t   
1091.10.07 Допунска протеинска смеша за живину t   
1091.10.08 Допунска протеинска смеша за остале животиње t   
1091.10.09 Храна са додатком непротеинских азотних једињења t   
1091.10.10 Витаминске, минералне и лековите смеше за говеда t   
1091.10.11 Витаминске, минералне и лековите смеше за свиње t   
1091.10.12 Витаминске, минералне и лековите смеше за живину t   
1091.10.13 Витаминске, минералне и лековите смеше за остале 

животиње 
t   

1091.10.14 Дехидрирана кукурузна биљка t   
1091.10.15 Оплемењена слама t   
1091.10.16 Брашно и пелете од луцерке t   
1091.10.17 Остала готова храна за узгој животиња t   
1092 Производња готове хране за кућне љубимце    
1092.10 Готова храна за кућне љубимце    
1092.10.01 Готова храна за псе и мачке t   
1092.10.02 Готова храна за остале кућне љубимце t   
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11 Производња пића    
1101 Дестилација, пречишћавање и мешање пића    
1101.10 Дестилована алкохолна пића    
1101.10.01 Етил-алкохол, алкохолне јачине до 80%, неденатурисан hl   
1101.10.02 Природна жестока алкохолна пића од грожђа и вина (вињак, 

коњак, лозовача, комовица и др.) 
hl   

1101.10.03 Природна ракија (осим од грожђа) hl   
1101.10.04 Ликери hl   
1101.10.05 Вештачка жестока алкохолна пића (виски, вотка, џин, рум и 

др.) 
hl   

1101.10.06 Сложени алкохолни препарати за производњу пића hl   
1102 Производња вина од грожђа    
1102.11 Пенушава вина од свежег грожђа    
1102.11.01 Шампањац hl   
1102.11.02 Остала пенушава вина hl   
1102.12 Вина од свежег грожђа, осим пенушавих    
1102.12.01 Природна вина у ринфузи, после завршене обраде и неге hl   
1102.12.02 Природна вина у флашама, после завршене обраде и неге hl   
1102.12.03 Шира од грожђа hl   
1103 Остала ферментисана пића од воћа и остала воћна 

вина 
   

1103.10 Остала ферментисана пића од воћа (на пример, 
јабуковача, крушковача и медовина); мешавине 
ферментисаних пића 

   

1103.10.01 Вина од осталог воћа hl   
1103.10.02 Мешавине пића која садрже алкохол hl   
1104 Производња осталих недестилованих 

ферментисаних пића 
   

1104.10 Вермут и слична ароматизована вина од свежег грожђа    
1104.10.01 Вермут и остала ароматизована вина од свежег грожђа hl   
1105 Производња пива    
1105.10 Пиво    
1105.10.01 Пиво hl   
1105.10.02 Безалкохолно пиво hl   
1105.10.03 Хмељни напици hl   
1105.20 Отпаци из пивара и дестилерија    
1105.20.01 Отпаци из пивара и дестилерија t   
1106 Производња слада    
1106.10 Пиварски слад    
1106.10.01 Пиварски слад t   
1107 Производња освежавајућих пића, минералне воде и 

остале флаширане воде 
   

1107.11 Минерална вода и друга освежавајућа пића, незаслађена 
и неароматизована 

   

1107.11.01 Минералне воде, негазиране, незаслађене и 
неароматизоване 

hl   

1107.11.02 Минералне воде, газиране, незаслађене и неароматизоване hl   
1107.19 Остала безалкохолна освежавајућа пића са додацима    
1107.19.01 Минералне и изворске воде, газиране, заслађене и 

ароматизоване 
hl   

1107.19.02 Остала освежавајућа безалкохолна пића hl   
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12 Производња дуванских производа    
1200 Производња дуванских производа    
1200.11 Цигаре, цигарилоси и цигарете од дувана и замене за 

дуван 
   

1200.11.01 Ферментисани дуван t   
1200.11.02 Цигаре и цигарилоси хиљ.ком. t  
1200.11.03 Цигарете без филтера мил.ком. t  
1200.11.04 Цигарете с филтером мил.ком. t  
1200.19 Остали производи од дувана; хомогенизовани и 

реконституисани дуван; екстракти и есенције од дувана 
   

1200.19.01 Дуван за лулу и жвакање t   
1200.19.02 Хомогенизовани и реконституисани дуван (фолија) t   
1200.19.03 Екстракти и сокови од дувана t   
1200.19.04 Остали производи од дувана t   
1200.19.05 Отпаци од дувана t   
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13 Производња текстила    
1310 Припрема и предење текстилних влакана    
1310.10 Масноће од вуне (укључујући ланолин)    
1310.10.01 Масноће од вуне (укључујући и ланолин) t   
1310.22 Одмашћена карбонизована вуна, невлачена и нечешљана    
1310.22.01 Одмашћена карбонизована вуна, невлачена и нечешљана t   
1310.24 Вуна и животињска длака, влачена или чешљана    
1310.24.01 Вуна и животињска длака, влачена t   
1310.24.02 Предиво од влачене вуне и фине животињске длаке t   
1310.24.03 Предиво од синтетичких сечених влакана у мешавини са 

влаченом вуном или фином животињском длаком 
t   

1310.24.04 Отпаци од вуне t   
1310.24.05 Вуна и животињска длака,  чешљана t   
1310.24.06 Предиво од чешљане вуне и фине животињске длаке t   
1310.24.07 Предиво од синтетичких сечених влакана у мешавини са 

чешљаном вуном или фином животињском длаком 
t   

1310.40 Свилено предиво и предиво од свилених отпадака    
1310.40.01 Сирова свила за добијање предива kg   
1310.40.02 Свилено предиво t   
1310.40.03 Предиво од отпадака од свиле t   
1310.40.04 Отпаци од свиле t   
1310.61 Предиво од памука (осим конца за шивење)    
1310.61.01 Памук, кардиран или чешљан t   
1310.61.02 Памучно предиво од нечешљаних влакана t   
1310.61.03 Памучно предиво од чешљаних влакана t   
1310.61.04 Предиво од синтетичких сечених влакана у мешавини са 

памуком 
t   

1310.61.05 Отпаци од памука t   
1310.62 Конац за шивење    
1310.62.01 Памучни конац t   
1310.62.02 Свилени конац t   
1310.62.03 Вунени конац t   
1310.62.04 Ланени конац t   
1310.71 Предиво од лана    
1310.71.01 Лан, непреден t   
1310.71.02 Биљна и ликаста влакна, прерађена али непредена t   
1310.71.03 Кучина t   
1310.71.04 Ланено предиво t   
1310.71.05 Предиво од биљних и ликастих влакана t   
1310.71.06 Папирна пређа t   
1310.71.07 Отпаци при производњи биљних влакана t   
1310.81 Предиво од вештачких или синтетичких филамената,  

вишежично или каблирано (осим конца за шивење велике 
јачине од најлона или других полиамида и полиестера и 
вискозног рајона), неприпремљено за продају на мало; 
предиво од вештачких или синтетичких филамена 

   

1310.81.01 Синтетичка влакна акрилна, прерађена али непредена t   
1310.81.02 Остала синтетичка влакна, прерађена али непредена t   
1310.81.03 Вештачка влакна, прерађена али непредена t   
1310.81.04 Вишежично или каблирано предиво од најлона и осталог 

полиамидног филамента 
t   

1310.81.05 Вишежично или каблирано предиво од полиестерског 
филамента 

t   
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1310.81.06 Вишежично или каблирано предиво од осталих синтетичких 
филамената 

t   

1310.81.07 Вишежично или каблирано предиво од вештачких 
филамената 

t   

1310.81.08 Остало предиво од вештачких филамената t   
1310.81.09 Остало предиво од синтетичких филамената t   
1310.82 Предиво од синтетичких влакана, осим конца за шивење    
1310.82.01 Предиво од синтетичких сечених влакана t   
1310.82.02 Предиво од синтетичких сечених влакана у мешавини са 

вештачким влакнима 
t   

1310.82.03 Предиво од синтетичких сечених влакана у мешавини (осим у 
мешавини са памуком и вуном) 

t   

1310.83 Предиво од вештачких влакана, осим конца за шивење    
1310.83.01 Предиво од вештачких влакана, осим конца за шивење t   
1310.85 Конац за шивење од синтетичких и вештачких 

филамената и влакана 
   

1310.85.01 Конац за шивење од синтетичких или вештачких филамената t   
1310.85.02 Конац за шивење од синтетичких или вештачких сечених 

влакана 
t   

1320 Производња тканина    
1320.11 Тканине од свиле или од отпадака свиле    
1320.11.01 Сирове свилене тканине хиљ.m²   
1320.11.02 Тканине од свиле и отпадака од свиле хиљ.m²   
1320.12 Тканине од гребенане и чешљане вуне, фине или грубе 

животињске длаке или коњске жиме 
   

1320.12.01 Сирове вунене тканине од влаченог предива хиљ.m²   
1320.12.02 Тканине од предива од влачене вуне или фине животињске 

длаке 
хиљ.m²   

1320.12.03 Тканине од предива од синтетичких сечених влакана у 
мешавини са влаченом вуном или фином животињском 
длаком 

хиљ.m²   

1320.12.04 Сирове вунене тканине од чешљаног предива хиљ.m²   
1320.12.05 Тканине од предива од чешљане вуне или фине животињске 

длаке 
хиљ.m²   

1320.13 Тканине од лана    
1320.13.01 Ланене и полуланене тканине хиљ.m²   
1320.13.02 Кудељне и полукудељне тканине хиљ.m²   
1320.14 Тканине од јуте и других ликастих текстилних влакана 

(осим лана, конопље и рамије) 
   

1320.14.01 Јутене тканине хиљ.m²   
1320.14.02 Сирове тканине од тврдих и ликастих влакана хиљ.m²   
1320.19 Тканине од осталих биљних текстилних влакана; тканине 

од папира 
   

1320.19.01 Тканине од осталих биљних текстилних влакана хиљ.m²   
1320.19.02 Тканине од предива од папира хиљ.m²   
1320.20 Тканине од памука    
1320.20.01 Сирове памучне тканине хиљ.m²   
1320.20.02 Тканине од памучног предива, за рубље хиљ.m²   
1320.20.03 Тканине од памучног предива, за одећу хиљ.m²   
1320.20.04 Тканине од памучног предива, за техничку и индустријску 

употребу 
хиљ.m²   

1320.20.05 Тканине од памучног предива, за остале намене хиљ.m²   
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1320.31 Тканине од синтетичких и вештачких упредених 
филамената 

   

1320.31.01 Тканине од предива од вештачког филамента хиљ.m²   
1320.31.02 Тканине од предива од синтетичког филамента хиљ.m²   
1320.31.03 Тканине од предива од синтетичких сечених влакана хиљ.m²   
1320.31.04 Тканине од предива од синтетичких сечених влакана у 

мешавини са вештачким влакнима 
хиљ.m²   

1320.31.05 Остале тканине од предива од синтетичких сечених влакана у 
мешавини (осим у мешавини са памуком и вуном) 

хиљ.m²   

1320.32 Тканине од синтетичких сечених влакана    
1320.32.01 Тканине од предива од синтетичких сечених влакана у 

мешавини са памуком, за одећу 
хиљ.m²   

1320.32.02 Тканине од предива од синтетичких сечених влакана у 
мешавини са памуком, за техничку и индустријску употребу 

хиљ.m²   

1320.32.03 Тканине од предива од синтетичких сечених влакана у 
мешавини са памуком, за остале намене 

хиљ.m²   

1320.32.04 Тканине од предива од синтетичких сечених влакана у 
мешавини са чешљаном вуном или фином животињском 
длаком 

хиљ.m²   

1320.33 Тканине од вештачких сечених влакана    
1320.33.01 Тканине од вештачких сечених влакана хиљ.m²   
1320.44 Газа (искључујући медицинску газу и уске тканине)    
1320.44.01 Газа (искључујући медицинску газу и уске тканине) хиљ.m²   
1320.46 Тканине и траке од стакленог предива (укључујући уске 

тканине, стаклену вуну) 
   

1320.46.01 Тканине и траке од стакленог предива (укључујући уске 
тканине, стаклену вуну) 

хиљ.m²   

1330 Довршавање текстила    
1330.11 Бојење текстилних влакана и предива    
1330.11.01 Бојење текстилних влакана и предива t   
1330.12 Бељење влакана и текстилних производа    
1330.12.01 Бељење памучних тканина хиљ.m²   
1330.12.02 Бељење вунених тканина хиљ.m²   
1330.12.03 Бељење свилених тканина хиљ.m²   
1330.12.04 Бељење осталих текстилних тканина хиљ.m²   
1330.13 Бојење  текстилних производа    
1330.13.01 Бојење памучних тканина хиљ.m²   
1330.13.02 Бојење вунених тканина хиљ.m²   
1330.13.03 Бојење свилених тканина хиљ.m²   
1330.13.04 Бојење осталих текстилних тканина хиљ.m²   
1330.14 Штампање  текстилних производа    
1330.14.01 Штампање памучних тканина хиљ.m²   
1330.14.02 Штампање вунених тканина хиљ.m²   
1330.14.03 Штампање свилених тканина хиљ.m²   
1330.14.04 Штампање осталих текстилних тканина хиљ.m²   
1330.19 Остала дорада влакана и текстилних производа    
1330.19.01 Остало довршавање памучних тканина, осим превлачења и 

импрегнације 
хиљ.m²   

1330.19.02 Остало довршавање вунених тканина, осим превлачења и 
импрегнације 

хиљ.m²   

1330.19.03 Остало довршавање свилених тканина, осим превлачења и 
импрегнације 

хиљ.m²   

1330.19.04 Остало довршавање осталих текстилних тканина, осим 
превлачења и импрегнације 

хиљ.m²   
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1391 Производња плетених и кукичаних материјала    
1391.11 Материјали са високим флором, плетени и кукичани    
1391.11.01 Плетене и кукичане тканине од памука t хиљ.m²  
1391.11.02 Плетене и кукичане тканине од вуне t хиљ.m²  
1391.19 Остали плетени и кукичани материјали, укључујући и 

плетене имитације 
   

1391.19.01 Плетене и кукичане тканине од вештачке свиле t хиљ.m²  
1391.19.02 Плетене и кукичане тканине од синтетичког предива t хиљ.m²  
1391.19.03 Плетене и кукичане тканине од мешавине синтетичког и 

осталих предива 
t хиљ.m²  

1392 Производња готових текстилних производа, осим 
одеће 

   

1392.11 Ћебад и слични прекривачи, осим електричних    
1392.11.01 Памучна ћебад и покривачи хиљ.m² хиљ.ком.  
1392.11.02 Вунена ћебад и покривачи хиљ.m² хиљ.ком.  
1392.11.03 Синтетичка ћебад и покривачи хиљ.m² хиљ.ком.  
1392.11.04 Остала ћебад и покривачи хиљ.m² хиљ.ком.  
1392.12 Постељно рубље    
1392.12.01 Постељно рубље хиљ.m² хиљ.ком.  
1392.13 Стоно рубље    
1392.13.01 Стоно рубље (стољњаци, салвете и др.) хиљ.m² хиљ.ком.  
1392.14 Тоалетно и кухињско рубље    
1392.14.01 Тоалетно и кухињско рубље (убруси, кухињске крпе и др.) хиљ.m² хиљ.ком.  
1392.15 Завесе (укључујући драперије), унутрашње платнене 

ролетне, краткеукрасне драперије за прозоре и кревете 
   

1392.15.01 Завесе (укључујући драперије), унутрашње платнене ролетне, 
краткеукрасне драперије за прозоре и кревете 

хиљ.m² хиљ.ком.  

1392.21 Вреће и врећице плетене за паковање робе    
1392.21.01 Кудељне и јутене вреће и кесе t хиљ.m²  
1392.21.02 Вреће и кесе, од осталих текстилних материјала t хиљ.m²  
1392.22 Цераде, једра, платнени кровови и спољне ролетне; 

шатори и остали производи за камповање (укључујући и 
душеке на надувавање) 

   

1392.22.01 Цераде, једра (за пловила, даске за једрење и сувоземна 
возила), платнени кровови и спољне ролетне, шатори и 
остали производи за камповање 

хиљ.m²   

1392.23 Падобрани и падобрани за једрење; делови и прибор за 
њих (укључујући дирижабле) 

   

1392.23.01 Падобрани (укључујући управљане падобране) и ротошути, 
њихови делови и прибор 

t   

1392.29 Остали готови текстилни производи (укључујући крпе за 
под, прслуке и појасеве за спасавање, производе од 
филца и остале плетене и кукичане производе) 

   

1392.29.01 Таписерије kg ком.  
1392.29.02 Остали непоменути готови текстилни производи за 

унутрашње опремање простора 
kg ком.  

1392.29.03 Вреће за спавање хиљ.m² хиљ.ком.  
1392.29.04 Душеци (осим душека са опругама) хиљ.m² хиљ.ком.  
1392.29.05 Јоргани, перине хиљ.m² хиљ.ком.  
1392.29.06 Јастуци хиљ.m² хиљ.ком.  
1392.29.07 Пресвлаке за седишта од текстила ком.   
1392.29.08 Брисаћи материјал t   
1392.29.09 Остали готови текстилни производи, осим одеће t   
1393 Производња тепиха и прекривача за под    
1393.11 Теписи и прекривачи за под, чворовани    
1393.11.01 Теписи и остали текстилни прекривачи за под, чворовани хиљ.m² t ком.
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1393.12 Теписи и прекривачи за под, ткани    
1393.12.01 Теписи и остали текстилни прекривачи за под, ткани хиљ.m² t ком.
1393.13 Теписи и прекривачи за под, тафтовани    
1393.13.01 Теписи и остали текстилни прекривачи за под, тафтовани хиљ.m² t  
1393.19 Теписи и прекривачи за под, од филца    
1393.19.01 Теписи и прекривачи за под, од филца хиљ.m² t  
1394 Производња ужади, канапа, плетеница и мрежа    
1394.11 Канапи, ужад, конопци и каблови од јуте и осталих 

текстилних влакана 
   

1394.11.01 Кудељни канап t   
1394.11.02 Ужарија од кудељног предива t   
1394.11.03 Ужарија од кудељног влакна t   
1394.11.04 Ужарија од супститута на бази полиетилена, полипропилена, 

полиолефина и др. 
t   

1394.11.05 Остала ужарија (сисал, манила и др.) t   
1394.12 Чворовани мрежасти производи од канапа, ужади или 

конопаца, готове мреже од текстилних материјала, 
производи од предива, трака и слично 

   

1394.12.01 Кудељне рибарске мреже t хиљ.m²  
1394.12.02 Кудељне гуртне t   
1394.12.03 Памучне рибарске мреже t хиљ.m²  
1394.12.04 Синтетичке рибарске мреже t хиљ.m²  
1394.12.05 Чворовани мрежасти производи од полиетилена и 

полипропилена 
t хиљ.m²  

1395 Производња нетканог текстила и предмета од тог 
текстила, осим одеће 

   

1395.10 Тканине и предмети од нетканог текстила, осим одеће    
1395.10.01 Тканине и предмети од нетканог текстила, осим одеће t хиљ.m²  
1396 Производња осталог техничког и индустријског 

текстила 
   

1396.11 Метализирано предиво и слично    
1396.11.01 Метализирано предиво и слично t   
1396.12 Тканине од металних нити или метализираног предива    
1396.12.01 Тканине од металних нити или метализираног предива t хиљ.m²  
1396.13 Нити и ужад од гуме прекривени текстилом; текстилно 

предиво или траке; импрегнисани или превучени гумом 
или пластиком 

   

1396.13.01 Нити и корд од гуме, прекривени текстилним материјалом t   
1396.13.02 Текстилно предиво и траке, импрегнисани или превучени 

гумом 
t хиљ.m²  

1396.13.03 Текстилно предиво и траке, импрегнисани или превучени 
пластичним масама 

t   

1396.13.04 Ластиш t   
1396.14 Текстилне тканине, превучене и импрегнисане    
1396.14.01 Текстилне тканине, превучене и импрегнисане хиљ.m²   
1396.15 Корд тканине од најлона и осталих полиамида, 

полиестера и вискозног рајона 
   

1396.15.01 Корд тканине од најлона и осталих полиамида, полиестера и 
вискозног рајона 

t   

1396.16 Текстилни производи и предмети за техничке сврхе 
(укључујући фитиље за гас, транспортне траке, текстилна 
црева и слично) 

   

1396.16.01 Ватрогасна црева и прибор t   
1396.16.02 Колути за полирање и политирање t   
1396.16.03 Фитиљи од текстила kg   
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1396.16.04 Транспортне и погонске траке, ремење од текстила и цевасте 
тканине 

t   

1396.16.05 Остали текстилни производи и предмети за техничке сврхе t   
1396.17 Узани материјали од основе чије су нити само слепљене 

(болдук); етикете и амблеми 
   

1396.17.01 Траке t   
1396.17.02 Врпце t   
1396.17.03 Пертле t   
1396.17.04 Етикете, значке и сл. производи од текстила t   
1399 Производња осталих текстилних предмета    
1399.11 Тил и остале мрежасте тканине, плетене или кукичане; 

чипке у метражи, тракама или мотивима 
   

1399.11.01 Тил хиљ.m² t  
1399.11.02 Чипке t   
1399.11.03 Чипкане тканине хиљ.m² t  
1399.11.04 Остале мрежасте тканине хиљ.m² t  
1399.12 Вез у метражи, тракама или мотивима    
1399.12.01 Вез у метражи, тракама или мотивима t   
1399.13 Филц, импрегнисан, превучен или ламиниран    
1399.13.01 Филц, импрегнисан, превучен или ламиниран t   
1399.15 Обавијено предиво и траке    
1399.15.01 Обавијено предиво и траке, жанила предиво, ефектно 

замкасто предиво 
t   

1399.19 Јастучићи за наношење пудера и козметике    
1399.19.01 Јастучићи за наношење пудера и козметике хиљ.ком.   
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14 Производња одевних предмета    
1411 Производња кожне одеће    
1411.10 Одећа од коже или вештачке коже    
1411.10.01 Капути, мантили и јакне од напе ком.   
1411.10.02 Капути, мантили и јакне од велура ком.   
1411.10.03 Кожне панталоне и комбинезони ком.   
1411.10.04 Остала кожна одећа ком.   
1411.10.05 Капути и мантили од вештачке коже ком.   
1411.10.06 Јакне и виндјакне од вештачке коже ком.   
1411.10.07 Остала одећа од вештачке коже ком.   
1412 Производња радне одеће    
1412.11 Мушки комплети и јакне, радни    
1412.11.01 Комплети, јакне и сакои, за мушкарце и дечаке, радни и 

професионални 
хиљ.ком.   

1412.12 Мушке панталоне, радне    
1412.12.01 Панталоне и заштитни огртачи, за мушкарце и дечаке, радни 

и професионални 
хиљ.ком.   

1412.21 Женски комплети и јакне, радни    
1412.21.01 Комплети и јакне, за жене и девојчице, радни и 

професионални 
хиљ.ком.   

1412.22 Женске панталоне, радне    
1412.22.01 Панталоне и заштитни огртачи, за жене и девојчице, радни и 

професионални 
хиљ.ком.   

1412.30 Остала радна одећа    
1412.30.01 Остала радна одећа хиљ.ком.   
1413 Производња остале одеће    
1413.11 Мушка одећа, капути, мантили, ветровке и пелерине, од 

плетених и кукичаних тканина 
   

1413.11.01 Мушки капути, мантили и пелерине, од плетених или 
кукичаних материјала 

хиљ.ком.   

1413.11.02 Мушке ветровке, од плетених или кукичаних материјала хиљ.ком.   
1413.11.03 Дечачки капути, мантили и пелерине, од плетених или 

кукичаних материјала 
хиљ.ком.   

1413.11.04 Дечачке ветровке, од плетених или кукичаних материјала хиљ.ком.   
1413.12 Мушка одела, комлети, јакне и панталоне од плетених и 

кукичаних тканина 
   

1413.12.01 Мушка одела и комплети, од плетених или кукичаних 
материјала 

хиљ.ком.   

1413.12.02 Мушке јакне,  сакои и прслуци, од плетених или кукичаних 
материјала 

хиљ.ком.   

1413.12.03 Мушке панталоне (укључујући и кратке), од плетених или 
кукичаних материјала 

хиљ.ком.   

1413.12.04 Дечачка одела и комплети, од плетених или кукичаних 
материјала 

хиљ.ком.   

1413.12.05 Дечачке јакне,  сакои и прслуци, од плетених или кукичаних 
материјала 

хиљ.ком.   

1413.12.06 Дечачке панталоне (укључујући и кратке), од плетених или 
кукичаних материјала 

хиљ.ком.   

1413.13 Женска одећа, капути, мантили, ветровке, пелерине и сл., 
од плетених и кукичаних тканина 

   

1413.13.01 Женски капути, мантили и пелерине, од плетених или 
кукичаних материјала 

хиљ.ком.   

1413.13.02 Женске ветровке, од плетених или кукичаних материјала хиљ.ком.   
1413.13.03 Капути, мантили и пелерине за девојчице, од плетених или 

кукичаних материјала 
хиљ.ком.   

1413.13.04 Ветровке за девојчице, од плетених или кукичаних материјала хиљ.ком.   
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1413.14 Женски костими, комлети, јакне, хаљине и панталоне од 
плетених и кукичаних тканина 

   

1413.14.01 Женски костими и комплети, од плетених или кукичаних 
материјала 

хиљ.ком.   

1413.14.02 Женске јакне,  сакои и прслуци, од плетених или кукичаних 
материјала 

хиљ.ком.   

1413.14.03 Женске хаљине, од плетених или кукичаних материјала хиљ.ком.   
1413.14.04 Женске сукње и сукње-панталоне, од плетених или кукичаних 

материјала 
хиљ.ком.   

1413.14.05 Женске панталоне (укључујући и кратке), од плетених или 
кукичаних материјала 

хиљ.ком.   

1413.14.06 Костими и комплети за девојчице, од плетених или кукичаних 
материјала 

хиљ.ком.   

1413.14.07 Јакне,  сакои и прслуци за девојчице, од плетених или 
кукичаних материјала 

хиљ.ком.   

1413.14.08 Хаљине за девојчице, од плетених или кукичаних материјала хиљ.ком.   
1413.14.09 Сукње и сукње-панталоне за девојчице, од плетених или 

кукичаних материјала 
хиљ.ком.   

1413.14.10 Панталоне (укључујући и кратке) за девојчице, од плетених 
или кукичаних материјала 

хиљ.ком.   

1413.21 Мушка одећа, капути, мантили,  ветровке и пелерине 
(осим плетених и кукичаних) 

   

1413.21.01 Мушки капути,  мантили и пелерине, осим од плетених или 
кукичаних материјала 

хиљ.ком.   

1413.21.02 Мушке ветровке, осим од плетених или кукичаних материјала хиљ.ком.   
1413.21.03 Дечачки капути, мантили и пелерине, осим од плетених или 

кукичаних материјала 
хиљ.ком.   

1413.21.04 Дечачке ветровке, осим од плетених или кукичаних 
материјала 

хиљ.ком.   

1413.23 Мушке јакне и блејзери (осим плетених и кукичаних)    
1413.23.01 Мушке јакне,  сакои и прслуци, осим од плетених или 

кукичаних материјала 
хиљ.ком.   

1413.23.02 Дечачке јакне, сакои и прслуци, осим од плетених или 
кукичаних материјала 

хиљ.ком.   

1413.24 Мушке панталоне  (осим плетених и кукичаних)    
1413.24.01 Мушке панталоне (укључујући и кратке), осим од плетених или 

кукичаних материјала 
хиљ.ком.   

1413.24.02 Дечачке панталоне (укључујући и кратке), осим од плетених 
или кукичаних материјала 

хиљ.ком.   

1413.31 Женска одећа, капути, мантили, ветровке и пелерине 
(осим плетених и кукичаних) 

   

1413.31.01 Женски капути, мантили и пелерине, осим од плетених или 
кукичаних материјала 

хиљ.ком.   

1413.31.02 Женске ветровке, осим од плетених или кукичаних материјала хиљ.ком.   
1413.31.03 Капути, мантили и пелерине за девојчице, осим од плетених 

или кукичаних материјала 
хиљ.ком.   

1413.31.04 Ветровке за девојчице, осим од плетених или кукичаних 
материјала 

хиљ.ком.   

1413.32 Женски костими, комлети и сл. (осим плетених и 
кукичаних) 

   

1413.32.01 Женски костими и комплети, осим од плетених или кукичаних 
материјала 

хиљ.ком.   

1413.32.02 Костими и комплети за девојчице, осим од плетених или 
кукичаних материјала 

хиљ.ком.   
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1413.33 Женске јакне и блејзери (осим плетених и кукичаних)    
1413.33.01 Женске јакне, сакои и прслуци, осим од плетених или 

кукичаних материјала 
хиљ.ком.   

1413.33.02 Јакне, сакои и прслуци за девојчице, осим од плетених или 
кукичаних материјала 

хиљ.ком.   

1413.34 Женске хаљине и сукње (осим плетених и кукичаних)    
1413.34.01 Женске хаљине, осим од плетених или кукичаних материјала хиљ.ком.   
1413.34.02 Женске сукње и сукње-панталоне, осим од плетених или 

кукичаних материјала 
хиљ.ком.   

1413.34.03 Хаљине за девојчице, осим од плетених или кукичаних 
материјала 

хиљ.ком.   

1413.34.04 Сукње и сукње-панталоне за девојчице, осим од плетених или 
кукичаних материјала 

хиљ.ком.   

1413.35 Женске панталоне (осим плетених и кукичаних)    
1413.35.01 Женске панталоне (укључујући и кратке), осим од плетених 

или кукичаних материјала 
хиљ.ком.   

1413.35.02 Панталоне за девојчице (укључујући и кратке), осим од 
плетених или кукичаних материјала 

хиљ.ком.   

1414 Производња рубља    
1414.11 Мушке кошуље од плетених и кукичаних материјала    
1414.11.01 Мушке кошуље, од плетених или кукичаних материјала хиљ.ком.   
1414.11.02 Дечачке кошуље, од плетених или кукичаних материјала хиљ.ком.   
1414.12 Мушке гаће, пиџаме и огртачи од плетених и кукичаних 

материјала 
   

1414.12.01 Мушке и дечачке гаће од памука, од плетених или кукичаних 
материјала 

хиљ.ком.   

1414.12.02 Мушке и дечачке гаће од осталих материјала, од плетених 
или кукичаних материјала 

хиљ.ком.   

1414.12.03 Мушке и дечачке поткошуље и мајице, од плетених или 
кукичаних материјала 

хиљ.ком.   

1414.12.04 Мушке и дечачке пиџаме, од плетених или кукичаних 
материјала 

хиљ.ком.   

1414.12.05 Мушки и дечачки огртачи за купање, кућни огртачи и сл. 
производи, од плетених или кукичаних материјала 

хиљ.ком.   

1414.13 Женске блузе од плетених и кукичаних материјала    
1414.13.01 Женске блузе и кошуље, од плетених или кукичаних 

материјала 
хиљ.ком.   

1414.13.02 Блузе и кошуље за девојчице, од плетених или кукичаних 
материјала 

хиљ.ком.   

1414.14 Женски комбинезони, гаће, пиџаме, огртачи и сл. од 
плетених и кукичаних материјала 

   

1414.14.01 Комбинезони и подсукње, за жене и девојчице, од плетених 
или кукичаних материјала 

хиљ.ком.   

1414.14.02 Гаћице од памука, за жене и девојчице, од плетених или 
кукичаних материјала 

хиљ.ком.   

1414.14.03 Гаћице од осталих материјала, за жене и девојчице, од 
плетених или кукичаних материјала 

хиљ.ком.   

1414.14.04 Поткошуље и мајице, за жене и девојчице, од плетених или 
кукичаних материјала 

хиљ.ком.   

1414.14.05 Спаваћице и пиџаме, за жене и девојчице, од плетених или 
кукичаних материјала 

хиљ.ком.   

1414.14.06 Огртачи за купање, кућне хаљине и сл. производи, за жене и 
девојчице, од плетених или кукичаних материјала 

хиљ.ком.   

1414.21 Мушке кошуље  (осим плетених и кукичаних)    
1414.21.01 Мушке кошуље, осим од плетених или кукичаних материјала хиљ.ком.   
1414.21.02 Дечачке кошуље, осим од плетених или кукичаних материјала хиљ.ком.   
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1414.22 Мушке пиџаме, гаће и мајице (осим плетених и кукичаних)    
1414.22.01 Мушке и дечачке гаће од памука, осим од плетених или 

кукичаних материјала 
хиљ.ком.   

1414.22.02 Мушке и дечачке гаће од осталих материјала, осим од 
плетених или кукичаних материјала 

хиљ.ком.   

1414.22.03 Мушке и дечачке поткошуље и мајице, осим од плетених или 
кукичаних материјала 

хиљ.ком.   

1414.22.04 Мушке и дечачке пиџаме, осим од плетених или кукичаних 
материјала 

хиљ.ком.   

1414.22.05 Мушки и дечачки огртачи за купање, кућни огртачи и сл. 
производи, осим од плетених или кукичаних материјала 

хиљ.ком.   

1414.23 Женске блузе и сл. (осим плетених и кукичаних)    
1414.23.01 Женске блузе и кошуље, осим од плетених или кукичаних 

материјала 
хиљ.ком.   

1414.23.02 Блузе и кошуље за девојчице, осим од плетених или 
кукичаних материјала 

хиљ.ком.   

1414.24 Женски комбинезони, спаваћице, огртачи, гаће и сл. (осим 
плетених и кукичаних) 

   

1414.24.01 Комбинезони и подсукње,  за жене и девојчице, осим од 
плетених или кукичаних материјала 

хиљ.ком.   

1414.24.02 Гаћице од памука, за жене и девојчице, осим од плетених или 
кукичаних материјала 

хиљ.ком.   

1414.24.03 Гаћице од осталих материјала, за жене и девојчице, осим од 
плетених или кукичаних материјала 

хиљ.ком.   

1414.24.04 Поткошуље и мајице, за жене и девојчице, осим од плетених 
или кукичаних материјала 

хиљ.ком.   

1414.24.05 Спаваћице и пиџаме, за жене и девојчице, осим од плетених 
или кукичаних материјала 

хиљ.ком.   

1414.24.06 Огртачи за купање, кућне хаљине и сл. производи, за жене и 
девојчице, осим од плетених или кукичаних материјала 

хиљ.ком.   

1414.25 Грудњаци, мидери, мидер-гаће, стезници и сл. (осим 
плетених и кукичаних) 

   

1414.25.01 Грудњаци хиљ.ком.   
1414.25.02 Мидери (корсети) хиљ.ком.   
1414.25.03 Стезници хиљ.ком.   
1414.25.04 Нараменице, подвезице и сл. производи kg   
1419 Производња осталих одевних предмета и прибора    
1419.11 Одећа за бебе, од плетених и кукичаних материјала    
1419.11.01 Одећа и прибор за одећу за бебе, од плетених или кукичаних 

материјала 
хиљ.ком.   

1419.11.02 Пелене, од плетених или кукичаних материјала хиљ.ком.   
1419.12 Тренерке, скијашка одела, купаћи костими и гаће и остала 

одећа од плетених и кукичаних материјала 
   

1419.12.01 Тренерке, од плетених или кукичаних материјала хиљ.ком.   
1419.12.02 Мушке скијашке јакне и одела, од плетених или кукичаних 

материјала 
хиљ.ком.   

1419.12.03 Остала мушка спортска одећа, од плетених или кукичаних 
материјала 

хиљ.ком.   

1419.12.04 Женске скијашке јакне и одела, од плетених или кукичаних 
материјала 

хиљ.ком.   

1419.12.05 Остала женска спортска одећа, од плетених или кукичаних 
материјала 

хиљ.ком.   

1419.12.06 Дечје скијашке јакне и одела, од плетених или кукичаних 
материјала 

хиљ.ком.   

1419.12.07 Остала дечја спортска одећа, од плетених или кукичаних 
материјала 

хиљ.ком.   

1419.12.08 Купаће гаће и костими, од плетених или кукичаних материјала хиљ.ком.   
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1419.13 Рукавице, плетене и кукичане    
1419.13.01 Рукавице од плетених или кукичаних материјала хиљ.пари   
1419.19 Прибор за одећу, делови одеће, шалови, лептир-машне и 

сл., плетени и кукичани 
   

1419.19.01 Мараме, шалови и сл. производи, од плетених или кукичаних 
материјала 

хиљ.ком.   

1419.19.02 Кравате и сл. производи, од плетених или кукичаних 
материјала 

хиљ.ком.   

1419.19.03 Остали прибор за одећу, од плетених или кукичаних 
материјала 

хиљ.ком.   

1419.21 Одећа за бебе (осим плетених и кукичаних)    
1419.21.01 Одећа и прибор за одећу за бебе, осим од плетених или 

кукичаних материјала 
хиљ.ком.   

1419.21.02 Пелене, осим од плетених или кукичаних материјала хиљ.ком.   
1419.22 Тренерке, скијашка одела, купаћи костими, купаће гаће и 

остала одећа (осим плетених и кукичаних) 
   

1419.22.01 Тренерке, осим од плетених или кукичаних материјала хиљ.ком.   
1419.22.02 Мушке скијашке јакне и одела, осим од плетених или 

кукичаних материјала 
хиљ.ком.   

1419.22.03 Остала мушка спортска одећа, осим од плетених или 
кукичаних материјала 

хиљ.ком.   

1419.22.04 Женске скијашке јакне и одела, осим од плетених или 
кукичаних материјала 

хиљ.ком.   

1419.22.05 Остала женска спортска одећа, осим од плетених или 
кукичаних материјала 

хиљ.ком.   

1419.22.06 Дечје скијашке јакне и одела, осим од плетених или кукичаних 
материјала 

хиљ.ком.   

1419.22.07 Остала дечја спортска одећа, осим од плетених или кукичаних 
материјала 

хиљ.ком.   

1419.22.08 Купаће гаће и костими, осим од плетених или кукичаних 
материјала 

хиљ.ком.   

1419.23 Прибор за одећу, делови одеће, марамице, шалови, 
лептир-машне, кравате, рукавице и сл. (осим плетених и 
кукичаних) 

   

1419.23.01 Мараме, шалови и сл. производи, осим од плетених или 
кукичаних материјала 

хиљ.ком.   

1419.23.02 Кравате и сл. производи, осим од плетених или кукичаних 
материјала 

хиљ.ком.   

1419.31 Рукавице, опасачи, каишеви и прибор за одећу од коже 
или вештачке коже (осим спортских рукавица) 

   

1419.31.01 Рукавице, осим од плетених или кукичаних материјала хиљ.ком.   
1419.31.02 Остали прибор за одећу, осим од плетених или кукичаних 

материјала 
хиљ.ком.   

1419.31.03 Заштитне рукавице, од коже или вештачке коже хиљ.пари   
1419.31.04 Остале рукавице, од коже или вештачке коже хиљ.пари   
1419.31.05 Остали прибор за одећу, од коже или вештачке коже хиљ.пари   
1419.32 Одећа израђена од филца или нетканих тканина, 

импрегнисаних или превучених тканина 
   

1419.32.01 Одећа од филца хиљ.ком.   
1419.32.02 Одећа од нетканих тканина хиљ.ком.   
1419.32.03 Капути и кабанице од тканина импрегнисаних или превучених 

гумом или пластиком 
хиљ.ком.   

1419.32.04 Остала одећа од тканина импрегнисаних или превучених 
гумом или пластиком 

хиљ.ком.   
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1419.41 Туљци, конуси и слично од филца; плетени или израђени 
састављањем трака од било ког материјала 

   

1419.41.01 Туљци, конуси и сл. производи хиљ.ком.   
1419.41.02 Шешири од филца и штофа хиљ.ком.   
1419.42 Шешири и друге покривке за главу израђени од туљака и 

конуса; мреже за косу 
   

1419.42.01 Шешири од осталих текстилних материјала хиљ.ком.   
1419.42.02 Капе и берете свих врста хиљ.ком.   
1419.43 Остале покривке за главу (осим од гуме и пластике), траке 

за унутрашње опшивање, поставе, навлаке, штитници, 
подбрадници и слично 

   

1419.43.01 Шешири од сламе ком.   
1419.43.02 Крзнени шешири и капе ком.   
1420 Производња производа од крзна    
1420.10 Одећа, прибор и остали производи од крзна, осим 

крзнених покривки за главу 
   

1420.10.01 Траке за унутрашње опшивање, поставе, навлаке, основе и 
скелети, штитници и подбрадници и сл. прибор за покривке за 
главу 

kg   

1420.10.02 Прекривачи за под од природног крзна ком.   
1420.10.03 Остали производи од природног крзна (осим покривки за 

главу) 
ком.   

1420.10.04 Штављено или обрађено крзно дивљачи и звери m² ком.  
1420.10.05 Штављено или обрађено крзно домаћих животиња хиљ.m²   
1420.10.06 Бунде и сл. одећа од природног крзна ком.   
1420.10.07 Возачке и стражарске бунде, ветровке и др. зимска заштитна 

одећа, од природног крзна 
ком.   

1420.10.08 Остала одећа од природног крзна ком.   
1420.10.09 Текстилно вештачко крзно m²   
1420.10.10 Одећа од вештачког крзна m²   
1420.10.11 Остали производи од вештачког крзна (осим покривки за 

главу) 
m²   

1431 Производња плетених и кукичаних чарапа    
1431.10 Чарапе и хула-хоп чарапе, мушке и женске, плетене и 

кукичане 
   

1431.10.01 Хула-хоп чарапе, памучне хиљ.пари   
1431.10.02 Хула-хоп чарапе, вунене хиљ.пари   
1431.10.03 Хула-хоп чарапе, од синтетичког предива хиљ.пари   
1431.10.04 Хула-хоп чарапе, од осталих текстилних материјала хиљ.пари   
1431.10.05 Дуге чарапе,  памучне, плетене или кукичане хиљ.пари   
1431.10.06 Дуге чарапе, вунене, плетене или кукичане хиљ.пари   
1431.10.07 Дуге чарапе, од синтетичког предива, плетене или кукичане хиљ.пари   
1431.10.08 Дуге чарапе, од осталих текстилних материјала, плетене или 

кукичане 
хиљ.пари   

1431.10.09 Доколенице, памучне, плетене или кукичане хиљ.пари   
1431.10.10 Доколенице, вунене, плетене или кукичане хиљ.пари   
1431.10.11 Доколенице, од синтетичког предива, плетене или кукичане хиљ.пари   
1431.10.12 Доколенице, од осталих текстилних материјала, плетене или 

кукичане 
хиљ.пари   

1431.10.13 Сокне,  памучне, плетене или кукичане хиљ.пари   
1431.10.14 Сокне, вунене, плетене или кукичане хиљ.пари   
1431.10.15 Сокне, од синтетичког предива, плетене или кукичане хиљ.пари   
1431.10.16 Сокне, од осталих текстилних материјала, плетене или 

кукичане 
хиљ.пари   
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1439 Производња остале плетене и кукичане одеће    
1439.10 Џемпери, пуловери, прслуци и сл. производи, плетени и 

кукичани 
   

1439.10.01 Џемпери, пуловери, прслуци и сл. производи, плетени или 
кукичани од памука 

хиљ.ком.   

1439.10.02 Џемпери, пуловери, прслуци и сл. производи, плетени или 
кукичани од фине животињске длаке 

хиљ.ком.   

1439.10.03 Џемпери, пуловери, прслуци и сл. производи, плетени или 
кукичани од синтетичког предива 

хиљ.ком.   

1439.10.04 Џемпери, пуловери, прслуци и сл. производи, плетени или 
кукичани од мешавине синтетичког и осталих предива 

хиљ.ком.   
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15 Производња коже и предмета од коже    
1511 Штављење и дорада коже; дорада и бојење крзна    
1511.21 Коже, семишоване    
1511.21.01 Коже, семишоване хиљ.m²   
1511.22 Коже, лаковане, слојевито лаковане и метализоване    
1511.22.01 Коже, лаковане, слојевито лаковане и метализоване хиљ.m²   
1511.31 Коже говеђе и коже копитара, штављене, целе    
1511.31.01 Цела штављена говеђа кожа и кожа копитара, необрађена 

након штављења 
t   

1511.31.02 Цела штављена говеђа кожа и кожа копитара, обрађена након 
штављења за одећу 

хиљ.m² t  

1511.31.03 Цела штављена говеђа кожа и кожа копитара, обрађена након 
штављења за обућу 

хиљ.m² t  

1511.31.04 Цела штављена говеђа кожа и кожа копитара, обрађена након 
штављења за остале намене 

хиљ.m² t  

1511.32 Коже, говеђе, штављене (осим целих)    
1511.32.01 Пуна говеђа и телећа кожа, леђа, за ђонове t   
1511.32.02 Остала пуна говеђа и телећа кожа, леђа, осим за ђонове t   
1511.32.03 Цепана говеђа и телећа кожа, леђа, за одећу хиљ.m²   
1511.32.04 Цепана говеђа и телећа кожа, леђа, за обућу хиљ.m²   
1511.32.05 Цепана говеђа и телећа кожа, леђа, за намештај хиљ.m²   
1511.32.06 Цепана говеђа и телећа кожа, леђа, за остале намене хиљ.m²   
1511.32.07 Остала говеђа и телећа кожа, обрађена након штављења, за 

одећу 
хиљ.m²   

1511.32.08 Остала говеђа и телећа кожа, обрађена након штављења, за 
обућу 

хиљ.m²   

1511.32.09 Остала говеђа и телећа кожа, обрађена након штављења, за 
намештај 

хиљ.m²   

1511.32.10 Остала говеђа и телећа кожа, обрађена након штављења, за 
остале намене 

хиљ.m²   

1511.33 Коже копитара, без длаке    
1511.33.01 Пуна коњска кожа, леђа t   
1511.33.02 Остала коњска кожа, обрађена након штављења хиљ.m²   
1511.33.03 Остала штављена говеђа кожа и кожа копитара, необрађена 

након штављења 
t   

1511.41 Коже од оваца и јагњади, штављене    
1511.41.01 Штављена овчија и јагњећа кожа, необрађена након 

штављења 
хиљ.m²   

1511.41.02 Овчија и јагњећа кожа, обрађена након штављења, за обућу и 
галантерију 

хиљ.m²   

1511.41.03 Овчија и јагњећа кожа, обрађена након штављења, за 
конфекцију, рукавице и ХТЗ опрему 

хиљ.m²   

1511.41.04 Овчија и јагњећа кожа, обрађена након штављења, за остале 
намене 

хиљ.m²   

1511.42 Коже од коза и јарића, штављене    
1511.42.01 Штављена козја и јарећа кожа, необрађена након штављења хиљ.m²   
1511.42.02 Козја и јарећа кожа, обрађена након штављења, за одећу и 

обућу 
хиљ.m²   

1511.42.03 Козја и јарећа кожа, обрађена након штављења, за остале 
намене 

хиљ.m²   

1511.43 Коже од свиња, штављене    
1511.43.01 Штављена свињска кожа, необрађена након штављења хиљ.m²   
1511.43.02 Свињска кожа, обрађена након штављења, за обућу и 

галантерију 
хиљ.m²   

1511.43.03 Свињска кожа, обрађена након штављења, за конфекцију и 
ХТЗ опрему 

хиљ.m²   

1511.43.04 Свињска кожа, обрађена након штављења, за остале намене хиљ.m²   
1511.43.05 Цепана свињска кожа хиљ.m²   
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1511.51 Коже од осталих животиња, штављене    
1511.51.01 Штављена кожа од осталих животиња, необрађена након 

штављења 
хиљ.m²   

1511.51.02 Кожа од осталих животиња, обрађена након штављења, за 
одећу и обућу 

хиљ.m²   

1511.51.03 Кожа од осталих животиња, обрађена након штављења, за 
остале намене 

хиљ.m²   

1511.52 Вештачка кожа на бази кожних влакана или отпадака; 
отпаци од коже 

   

1511.52.01 Вештачка кожа на бази кожних влакана или отпадака t   
1511.52.02 Отпаци од коже t   
1512 Производња путних и ручних торби и слично, 

сарачких производа и каишева 
   

1512.11 Седларски и сарачки производи од коже и осталих 
материјала 

   

1512.11.01 Седларски производи t   
1512.11.02 Сарачки производи t   
1512.12 Кофери, ручне торбе, путни сетови (несесери) и слични 

предмети од било ког материјала 
   

1512.12.01 Кофери, торбе и сл. производи од коже и од коже са др. 
материјалима 

ком.   

1512.12.02 Ташне за акта и др. ташне од коже и од коже са др. 
материјалима 

ком.   

1512.12.03 Путни сетови, новчаници и остали галантеријски производи за 
ношење у ручној торби од коже и од коже са др. материјалима

ком.   

1512.13 Каишеви за часовнике, траке, наруквице    
1512.13.01 Каишеви и наруквице за ручне часовнике и њихови делови, од 

коже и вештачке коже 
хиљ.ком.   

1512.19 Остали предмети од коже, укључујући и предмете који се 
користе у машинама, механичким уређајима и за остале 
техничке сврхе 

   

1512.19.01 Погонско ремење t   
1512.19.02 Утензилије за текстилну индустрију t   
1512.19.03 Остали производи од коже за техничке сврхе t   
1512.19.04 Пресвлаке за седишта од коже ком.   
1512.19.05 Остали производи од коже ком.   
1512.19.06 Остали производи од коже са др. материјалима ком.   
1520 Производња обуће    
1520.11 Водоотпорна обућа, с горњим делом од гуме или 

пластике (искључујући оне с капном од метала) 
   

1520.11.01 Рибарске гумене чизме хиљ.пари   
1520.11.02 Рударске гумене чизме хиљ.пари   
1520.11.03 Радничке гумене чизме хиљ.пари   
1520.11.04 Грађанске мушке гумене чизме хиљ.пари   
1520.11.05 Грађанске женске гумене чизме хиљ.пари   
1520.11.06 Дечје гумене чизме хиљ.пари   
1520.11.07 Гумене каљаче хиљ.пари   
1520.11.08 Непромочива обућа од пластичних маса хиљ.пари   
1520.11.09 Папуче и остала кућна обућа од гуме или пластичних маса хиљ.пари   
1520.11.10 Сандале од гуме или пластичних маса хиљ.пари   
1520.11.11 Остала обућа од гуме или пластичних маса (осим спортске и 

заштитне) 
хиљ.пари   

1520.13 Обућа са лицем од коже (осим спортске, са металном 
капном и разноврсне специјалане обуће) 

   

1520.13.01 Мушке кожне ципеле и чизме с кожним ђоном хиљ.пари   
1520.13.02 Мушке кожне ципеле и чизме с гуменим или другим ђоном хиљ.пари   
1520.13.03 Женске кожне чизме с кожним ђоном хиљ.пари   
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1520.13.04 Женске кожне ципеле и чизме с гуменим или другим ђоном хиљ.пари   
1520.13.05 Дечачке и девојачке кожне ципеле и чизме с кожним ђоном хиљ.пари   
1520.13.06 Дечачке и девојачке кожне ципеле и чизме с гуменим или 

другим ђоном 
хиљ.пари   

1520.13.07 Дечје кожне ципеле и чизме с кожним ђоном хиљ.пари   
1520.13.08 Дечје кожне ципеле и чизме с гуменим или другим ђоном хиљ.пари   
1520.13.09 Мушке кожне сандале с кожним ђоном хиљ.пари   
1520.13.10 Мушке кожне сандале с гуменим или другим ђоном хиљ.пари   
1520.13.11 Женске кожне сандале с кожним ђоном хиљ.пари   
1520.13.12 Женске кожне сандале с гуменим или другим ђоном хиљ.пари   
1520.13.13 Дечачке и девојачке кожне сандале с кожним ђоном хиљ.пари   
1520.13.14 Дечачке и девојачке кожне сандале с гуменим или другим 

ђоном 
хиљ.пари   

1520.13.15 Дечје кожне сандале с кожним ђоном хиљ.пари   
1520.13.16 Дечје кожне сандале с гуменим или другим ђоном хиљ.пари   
1520.13.17 Остала обућа с лицем од коже (осим спортске и заштитне) хиљ.пари   
1520.13.18 Мушка обућа с лицем од вештачке коже хиљ.пари   
1520.13.19 Женска обућа с лицем од вештачке коже хиљ.пари   
1520.13.20 Дечачка и девојачка обућа с лицем од вештачке коже хиљ.пари   
1520.13.21 Дечја обућа с лицем од вештачке коже хиљ.пари   
1520.13.22 Остала обућа с лицем од вештачке коже (осим спортске и 

заштитне) 
хиљ.пари   

1520.14 Обућа са лицем од текстила (осим спортске обуће)    
1520.14.01 Папуче и остала кућна обућа од текстилних материјала хиљ.пари   
1520.14.02 Сандале са лицем од текстилних материјала хиљ.пари   
1520.14.03 Остала обућа са лицем од текстилних материјала (осим 

спортске) 
хиљ.пари   

1520.29 Остала спортска обућа, сем обуће за снег и сличуга    
1520.29.01 Спортска обућа са лицем од текстилних материјала и  

ђоновима од гуме или пластичних маса 
хиљ.пари   

1520.29.02 Спортска обућа с лицем од коже (осим за скијање) хиљ.пари   
1520.29.03 Остала спортска обућа с лицем од осталих материјала (осим 

за скијање) 
хиљ.пари   

1520.31 Обућа са металном капном    
1520.31.01 Гумена заштитна обућа са уграђеном капном од метала хиљ.пари   
1520.31.02 Пластична заштитна обућа са уграђеном капном од метала хиљ.пари   
1520.31.03 Кожне заштитне чизме са уграђеном капном од метала хиљ.пари   
1520.31.04 Кожне заштитне ципеле са уграђеном капном од метала хиљ.пари   
1520.32 Дрвена обућа, разноврсна специјална и остала обућа    
1520.32.01 Обућа од дрвета хиљ.пари   
1520.32.02 Остала обућа хиљ.пари   
1520.40 Делови обуће, заменљиви улошци, ђонови и слично, 

камашне, глежњаци и слични артикли 
   

1520.40.01 Делови за обућу од гуме t   
1520.40.02 Делови за обућу од пластичних маса t   
1520.40.03 Горњи делови за обућу од коже t   
1520.40.04 Доњи делови за обућу од коже t   
1520.40.05 Остали делови за обућу од коже t   
1520.40.06 Делови за обућу од текстила t   
1520.40.07 Делови за обућу од осталих материјала t   
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16 Прерада дрвета и производи од дрвета, 
плуте, сламе и прућа, осим намештаја 

   

1610 Резање и обрада дрвета    
1610.10 Дрво обрађено по дужини, резањем, глодањем, сечењем 

или љуштењем у дебљинама > 6 mm; железнички и 
трамвајски прагови, неимпрегнисани 

   

1610.10.01 Резана грађа од смрче и јеле m³   
1610.10.02 Резана грађа од белог бора m³   
1610.10.03 Резана грађа од црног бора m³   
1610.10.04 Резана грађа од осталих четинара m³   
1610.10.05 Резана грађа од храста m³   
1610.10.06 Резана грађа од букве m³   
1610.10.07 Резана грађа од јасена m³   
1610.10.08 Резана грађа од осталих тврдих лишћара m³   
1610.10.09 Резана грађа од тополе m³   
1610.10.10 Резана грађа од осталих меких лишћара m³   
1610.10.11 Резана грађа од егзотичних врста дрвета m³   
1610.10.12 Неимпрегнисани железнички и трамвајски прагови m³   
1610.10.13 Неимпрегнисана скретничка грађа m³   
1610.21 Дрво профилисано по дужини    
1610.21.01 Профилисано дрво четинара m³   
1610.21.02 Профилисано дрво лишћара (осим за паркет) m³   
1610.21.03 Храстове фризе за паркет, несастављене m³   
1610.21.04 Букове фризе за паркет, несастављене m³   
1610.21.05 Јасенове фризе за паркет, несастављене m³   
1610.21.06 Фризе за паркет од осталих лишћара, несастављене m³   
1610.22 Дрвена вуна; дрвно брашно    
1610.22.01 Дрвена вуна t   
1610.22.02 Дрвно брашно t   
1610.23 Иверје или сечке од дрвета    
1610.23.01 Иверје или сечке од четинара t   
1610.23.02 Иверје или сечке од лишћара t   
1610.23.03 Пиљевина t   
1610.23.04 Четинарски отпаци за репродукцију t   
1610.23.05 Лишћарски отпаци за репродукцију t   
1610.23.06 Отпаци и остаци од дрвета за огрев t   
1610.31 Стубови од грубо обрађеног меког дрвета, испуњени или 

другачије импрегнисани бојом, креозотом или другим 
заштитним средствима 

   

1610.31.01 Грубо обрађено дрво четинара, импрегнисано m³   
1610.31.02 Грубо обрађено дрво лишћара, импрегнисано m³   
1610.31.03 Скретничка храстова грађа, импрегнисана m³   
1610.31.04 Скретничка букова грађа, импрегнисана m³   
1610.32 Железнички или трамвајски прагови од импрегнисаног 

дрвета 
   

1610.32.01 Железнички и трамвајски прагови од храста, импрегнисани m³   
1610.32.02 Железнички и трамвајски прагови од букве, импрегнисани m³   
1621 Производња фурнира и плоча од дрвета    
1621.12 Остале шперплоче, панел и сличне ламиниране плоче    
1621.12.01 Неоплемењене шперплоче само од фурнираних листова од 

дрвета 
m³ m²  

1621.12.02 Оплемењене шперплоче само од фурнираних листова од 
дрвета 

m³ m²  
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1621.12.03 Остале неоплемењене шперплоче, фурниране плоче и сл. 
слојевити производи од дрвета 

m³ m²  

1621.12.04 Остале оплемењене шперплоче, фурниране плоче и сл. 
слојевити производи од дрвета 

m³ m²  

1621.13 Плоче од иверице и сличне плоче од дрвета    
1621.13.01 Неоплемењене плоче иверице и сл. плоче од дрвета m³ m²  
1621.13.02 Оплемењене плоче иверице и сл. плоче од дрвета m³ m²  
1621.13.03 Неоплемењене плоче иверице и сл. плоче од осталих 

дрвенастих материјала 
m³ m²  

1621.13.04 Оплемењене плоче иверице и сл. плоче од осталих 
дрвенастих материјала 

m³ m²  

1621.14 Плоче влакнатице од дрвета и осталих дрвенастих 
материјала 

   

1621.14.01 Неоплемењене плоче влакнатице густине веће од 0,8 g/cm m³ m²  
1621.14.02 Неоплемењене плоче влакнатице густине од 0,5 до 0,8 g/cm m³ m²  
1621.14.03 Неоплемењене плоче влакнатице густине од 0,35 до 0,5 g/cm m³ m²  
1621.14.04 Неоплемењене плоче влакнатице густине мање од 0,35 g/cm m³ m²  
1621.14.05 Оплемењене плоче влакнатице густине веће од 0,8 g/cm m³ m²  
1621.14.06 Оплемењене плоче влакнатице густине од 0,5 до 0,8 g/cm m³ m²  
1621.14.07 Оплемењене плоче влакнатице густине од 0,35 до 0,5 g/cm m³ m²  
1621.14.08 Оплемењене плоче влакнатице густине мање од 0,35 g/cm m³ m²  
1621.21 Фурнир и шперплоче у листовима, уздужно тестерисани, 

резани или љуштени, дебљине ≤ 6 mm 
   

1621.21.01 Слепи фурнир од четинара m³   
1621.21.02 Слепи фурнир од храста m³   
1621.21.03 Слепи фурнир од букве m³   
1621.21.04 Слепи фурнир од тополе m³   
1621.21.05 Слепи фурнир од осталих меких лишћара m³   
1621.21.06 Слепи фурнир од егзотичних врста дрвета m³   
1621.21.07 Остали слепи фурнир m³   
1621.21.08 Племенити фурнир од храста m³   
1621.21.09 Племенити фурнир од ораха m³   
1621.21.10 Племенити фурнир од букве m³   
1621.21.11 Племенити фурнир од јавора m³   
1621.21.12 Племенити фурнир од јасена m³   
1621.21.13 Племенити фурнир од егзотичних врста дрвета m³   
1621.21.14 Остали племенити фурнир m³   
1621.21.15 Остало дрво дужно резано, сечено или љуштено m³   
1621.22 Згуснуто дрво, у блоковима, плочама, летвама или 

профилима 
   

1621.22.01 Згуснуто (сабијено) дрво, у облику блокова, плоча, трака или 
профила 

m³   

1622 Производња паркета    
1622.10 Дашчице за паркет од дрвета    
1622.10.01 Паркетне плоче од дрвета за мозаички под m²   
1622.10.02 Храстов паркет, пуни m²   
1622.10.03 Буков паркет, пуни m²   
1622.10.04 Јасенов паркет, пуни m²   
1622.10.05 Остали паркет, пуни m²   
1622.10.06 Храстов ламелирани паркет без подлоге m²   
1622.10.07 Буков ламелирани паркет без подлоге m²   
1622.10.08 Јасенов ламелирани паркет без подлоге m²   
1622.10.09 Остали ламелирани паркет без подлоге m²   
1622.10.10 Храстов ламелирани паркет с подлогом m²   
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1622.10.11 Буков ламелирани паркет с подлогом m²   
1622.10.12 Јасенов ламелирани паркет с подлогом m²   
1622.10.13 Остали ламелирани паркет с подлогом m²   
1623 Производња остале грађевинске столарије и 

елемената 
   

1623.11 Прозори, француски прозори и оквири за њих, од дрвета    
1623.11.01 Спољна улазна врата, комплетна ком.   
1623.11.02 Гаражна врата, комплетна ком.   
1623.11.03 Балконска врата, комплетна ком.   
1623.11.04 Остала врата, комплетна ком.   
1623.11.05 Прозори с невезаним крилима ком.   
1623.11.06 Прозори с везаним крилима ком.   
1623.11.07 Кровни прозори ком.   
1623.11.08 Остали прозори ком.   
1623.11.09 Врата-прозори ком.   
1623.11.10 Крила за врата ком.   
1623.11.11 Оквири за унутрашња врата ком.   
1623.11.12 Слепи оквири ком.   
1623.11.13 Прозорски капци ком.   
1623.11.14 Ролетне m²   
1623.12 Оплате за бетонске грађевинске радове, шиндра, од 

дрвета 
   

1623.12.01 Оплата за бетонске радове у грађевинарству m²   
1623.12.02 Шиндра, резана или цепана, од дрвета t   
1623.19 Остали производи грађевинске столарије од дрвета    
1623.19.01 Грађевинска столарија и елементи од дрвета за подове m³ ком.  
1623.19.02 Грађевинска столарија и елементи од дрвета за зидове m³ ком.  
1623.19.03 Грађевинска столарија и елементи од дрвета за степеништа m³ ком.  
1623.19.04 Грађевинска столарија и елементи од дрвета за сауне m³ ком.  
1623.19.05 Остала грађевинска столарија и елементи од дрвета m³ ком.  
1623.20 Монтажне зграде од дрвета    
1623.20.01 Дрвене стамбене куће m² ком.  
1623.20.02 Дрвене викенд-куће m² ком.  
1623.20.03 Остале дрвене куће m² ком.  
1623.20.04 Бараке m² ком.  
1623.20.05 Остали објекти од дрвета m² ком.  
1624 Производња дрвне амбалаже    
1624.11 Палете и остала утоварна амбалажа од дрвета    
1624.11.01 Палете од дрвета m³   
1624.11.02 Сандучасте палете и остале утоварне табле од дрвета m³   
1624.11.03 Сандуци од дрвета m³   
1624.11.04 Кутије, гајбе и сл. амбалажа од дрвета m³   
1624.12 Посуде, бурад, корита, бачве и бачварски производи; од 

дрвета 
   

1624.12.01 Бачве, бурад, чаброви и сл. амбалажа од дрвета hl   
1624.12.02 Дрвени добоши (калемови) за каблове m³   
1624.13 Остала амбалажа од дрвета и њени делови    
1624.13.01 Делови за осталу амбалажу од дрвета m³   
1629 Производња осталих производа од дрвета, плуте, 

сламе и прућа 
   

1629.11 Дрвено оруђе, кутије и држачи за оруђе, дрвене дршке за 
метле или четке, дрвени калупи за обућу 

   

1629.11.01 Делови за обућу од дрвета t   
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1629.11.02 Алати од дрвета и њихови делови ком.   
1629.11.03 Калупи за обућу, од дрвета хиљ.пари   
1629.11.04 Утензилије за текстилну индустрију (чункови, калемови и др.) хиљ.ком.   
1629.11.05 Столарске клупе (тезге) ком.   
1629.11.06 Остали дрвотокарски производи (осим стоног и кухињског 

посуђа и прибора) 
m³   

1629.12 Стоно и кухињско посуђе од дрвета    
1629.12.01 Стоно и кухињско посуђе и прибор од дрвета m³   
1629.13 Галантеријски производи и интарзија, кутије за накит и 

други украси од дрвета 
   

1629.13.01 Интарзије и украсни предмети од дрвета m³   
1629.13.02 Оквири за слике, фотографије, огледала и сл. предмете хиљ.m   
1629.14 Остали производи од дрвета    
1629.14.01 Мртвачки ковчези хиљ.ком.   
1629.14.02 Остали производи од дрвета m³   
1629.21 Отпадна плута; природна плута са које је одстрањена 

кора 
   

1629.21.01 Природна плута у облику блокова, плоча, листова или трака t   
1629.21.02 Дробљена или млевена плута и отпаци од плуте t   
1629.24 Производи од агломерисане плуте, остали    
1629.24.01 Плафонске и зидне облоге од агломерисане плуте t   
1629.24.02 Подне облоге од агломерисане плуте t   
1629.24.03 Остали блокови, плоче, листови и траке од агломерисане 

плуте 
t   

1629.24.04 Ваљци пуног пресека од агломерисане плуте (чепови и сл.) t   
1629.24.05 Остали производи од агломерисане плуте t   
1629.25 Производи од сламе, прућа или других плетарских 

материјала 
   

1629.25.01 Корпе и др. амбалажа од прућа, трске и рогоза kg   
1629.25.02 Подметачи, простирачи и застирке, од биљних плетарских 

материјала 
kg   

1629.25.03 Остали плетарски производи,  од биљних плетарских 
материјала (осим намештаја) 

kg   
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17 Производња папира и производа од папира    
1711 Производња влакана целулозе    
1711.11 Хемијска дрвна целулоза, растворљива    
1711.11.01 Хемијска дрвна целулоза, растворљива t 90% суве 

супстанце. 
  

1711.12 Хемијска дрвна целулоза, каустична или сулфатна, осим 
растворљиве 

   

1711.12.01 Небељена сулфатна целулоза за папир, од четинара t 90% суве 
супстанце. 

  

1711.12.02 Небељена сулфатна целулоза за папир, од лишћара t 90% суве 
супстанце. 

  

1711.12.03 Бељена сулфатна целулоза за папир, од четинара t 90% суве 
супстанце. 

  

1711.12.04 Бељена сулфатна целулоза за папир, од лишћара t 90% суве 
супстанце. 

  

1711.13 Хемијска дрвна целулоза, сулфитна, осим растворљиве    
1711.13.01 Небељена сулфитна целулоза за папир, од четинара t 90% суве 

супстанце. 
  

1711.13.02 Небељена сулфитна целулоза за папир, од лишћара t 90% суве 
супстанце. 

  

1711.13.03 Бељена сулфитна целулоза за папир, од четинара t 90% суве 
супстанце. 

  

1711.13.04 Бељена сулфитна целулоза за папир, од лишћара t 90% суве 
супстанце. 

  

1711.13.05 Бела дрвењача t 90% суве 
супстанце. 

  

1711.13.06 Дрвењача од четинара t 90% суве 
супстанце. 

  

1711.13.07 Дрвењача од лишћара t 90% суве 
супстанце. 

  

1711.14 Механичка дрвна целулоза, полухемијска целулоза и 
целулоза од осталих влакнастих материјала (осим од 
дрвета) 

   

1711.14.01 Полухемијска небељена целулоза од дрвета t 90% суве 
супстанце. 

  

1711.14.02 Полухемијска небељена целулоза од сламе t 90% суве 
супстанце. 

  

1711.14.03 Остала полухемијска небељена целулоза t 90% суве 
супстанце. 

  

1712 Производња папира и картона    
1712.11 Папир, новински, у ролнама или листовима    
1712.11.01 Папир новински, у ролнама или листовима t   
1712.12 Ручно израђени папир и картон    
1712.12.01 Папир и картон, ручно израђени t   
1712.13 Папир и картон који се користе као подлога за 

фотоосетљив, топлотно осетљив и електроосетљив 
папир и картон; подлога од папира за карбон папир или 
тапете 

   

1712.13.01 Папир и картон, који се користе као подлога за фото-осетљив, 
топлотно-осетљив и електро-осетљив папир или картон 

t   

1712.13.02 Подлога од папира за карбон-папир t   
1712.13.03 Подлога од папира за тапете t   
1712.14 Остали папир и картон за графичке потребе, непремазан    
1712.14.01 Непремазан графички папир и картон, са садржајем 

механичких влакана до 10%, масе мање од 40 g./m² 
t   
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1712.14.02 Непремазан графички папир и картон, са садржајем 
механичких влакана до 10%, масе од 40 до 150 g./m² 

t   

1712.14.03 Непремазан графички папир и картон, са садржајем 
механичких влакана до 10%, масе преко 150 g./m² 

t   

1712.14.04 Непремазан графички папир и картон, са садржајем 
механичких влакана преко 50%, масе до 72 g./m² 

t   

1712.14.05 Непремазан графички папир и картон, са садржајем 
механичких влакана од 10% до 50%, масе преко 72 g./m² 

t   

1712.14.06 Папир и картон, вишеслојни, непремазан t   
1712.14.07 Остали папир и картон, непремазан t   
1712.20 Папир за тоалетне потребе и за употребу у домаћинству, 

целулозна вата и листови и траке од целулозних влакана 
   

1712.20.01 Папир за хигијенске или санитарне производе (тоалет папир, 
папир за скидање шминке, за пешкире или салвете и сл. 
папир) за употребу у домаћинству 

t   

1712.20.02 Целулозна вата t   
1712.31 Крафтлајнер, непремазан, небељен, у ролнама или 

листовима 
   

1712.31.01 Натрон-папир (крафтлајнер), непремазан t   
1712.31.02 Натрон-папир за вреће, непремазан t   
1712.31.03 Остали натрон-папир и картон, непремазан t   
1712.33 Полухемијски таласасти (флутинг) папир    
1712.33.01 Полухемијски таласасти (флутинг) папир t   
1712.42 Сулфитни омотни и остали декоративни папир (осим за 

писање, штампање и графичке потребе) 
   

1712.42.01 Сулфитни омотни и остали декоративни папир (осим за 
писање, штампање и графичке потребе) 

t   

1712.43 Филтер папир и картон; филц папир и картон    
1712.43.01 Филтер папир или картон t   
1712.43.02 Филц папир или картон t   
1712.60 Пергамент папир, папир непропустљив за масноће, паус 

папир, глазирани прозирни папир и остали глазирани 
прозирни или полупрозирни папир 

   

1712.60.01 Пергамент папир t   
1712.60.02 Папир непропустљив за масноће t   
1712.60.03 Паус-папир t   
1712.60.04 Глазирани прозирни и полупрозирни папир t   
1712.71 Сложени папир и картон, површински непремазан и 

неимпрегнисан 
   

1712.71.01 Сложени папир и картон (израђени слепљивањем равних 
слојева), површински непремазан нити импрегнисан 

t   

1712.72 Папир и картон, крепован, плисиран, рељефни или 
бушени 

   

1712.72.01 Папир и картон, крепован, плисиран, рељефни или бушени t   
1712.73 Папир за писање, штампање и остале графичке потребе, 

премазан каолином или другим неорганским супстанцама
   

1712.73.01 Премазан графички папир и картон, са садржајем механичких 
влакана до 10%, масе мање од 150 g./m² 

t   

1712.73.02 Премазан графички папир и картон, са садржајем механичких 
влакана до 10%, масе преко 150 g./m² 

t   

1712.73.03 Премазан графички папир и картон, са садржајем механичких 
влакана преко 10%, мале масе 

t   

1712.73.04 Премазан графички папир и картон, са садржајем механичких 
влакана преко 10%, остали 

t   
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1712.74 Крафт папир и картон, премазан каолином или другим 
неорганским материјама 

   

1712.74.01 Натрон-папир и картон (осим за графичке потребе), премазан 
каолином или др.  неорганским супстанцама 

t   

1712.74.02 Вишеслојни папир и картон (осим за графичке потребе), 
премазан каолином или др.  неорганским супстанцама 

t   

1712.74.03 Остали папир и картон (осим за графичке потребе), премазан 
каолином или др.  неорганским супстанцама 

t   

1712.76 Карбон-папир, самокопирајући папир и остали папир за 
копирање или преношење, у ролнама или листовима 

   

1712.76.01 Карбон и сл. папир за копирање или преношење t   
1712.76.02 Самокопирајући папир t   
1712.76.03 Остали папир за копирање или преношење t   
1712.77 Папир и картон, премазани, импрегнисани, површински 

обојени или штампани, у ролнама или листовима 
   

1712.77.01 Папир и картон премазани катраном или битуменом t   
1712.77.02 Самолепљиви папир и картон t   
1712.77.03 Папир и картон премазани лепком, осим самолепљивих t   
1712.77.04 Папир и картон премазани пластичним масама, осим лепком t   
1712.77.05 Папир и картон премазани воском или парафинским воском, 

стеарином, уљем или глицерином 
t   

1712.77.06 Папирне ролне (за рачунарске машине, телеграфске траке и 
сл.) 

t   

1712.79 Остали картон (осим за писање, штампање и остале 
графичке сврхе) премазан каолином или другим 
неорганским материјама 

   

1712.79.01 Остали премазани папир и картон t   
1712.79.02 Отпаци и остаци, од папира и картона t   
1721 Производња таласастог папира и картона и 

амбалаже од папира и картона 
   

1721.11 Таласасти папир и картон    
1721.11.01 Таласасти папир и картон t   
1721.12 Вреће и кесе, од папира    
1721.12.01 Вреће од папира t хиљ.ком.  
1721.12.02 Кесе од папира t хиљ.ком.  
1721.13 Кутије и слична амбалажа од таласастог папира или 

картона 
   

1721.13.01 Кутије, од таласастог папира или картона t   
1721.13.02 Остала сл. амбалажа од таласастог папира или картона t   
1721.14 Сложиве кутије од неталасастог папира или картона    
1721.14.01 Сложиве кутије, од неталасастог папира или картона t   
1721.14.02 Остала сложива амбалажа, од неталасастог папира или 

картона 
t   

1721.15 Производи од картона намењени за паковање, за 
канцеларије, радње и слично 

   

1721.15.01 Регистратори, фасцикле и др. производи од папира или 
картона који се употребљавају у канцеларијама, радњама и 
сл. 

t   

1721.15.02 Омоти за грамофонске плоче и сл. амбалажа од папира или 
картона 

t   

1721.15.03 Остала амбалажа од папира или картона t   
1722 Производња предмета од папира за личну употребу 

и употребу у домаћинству  
   

1722.11 Тоалетни папир, марамице, листићи за скидање шминке и 
слично, од целулозне вате или од листова или трака од 
целулозних влакана 

   

1722.11.01 Тоалетни папир t   
1722.11.02 Папирне марамице и пешкири t   
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1722.11.03 Медицинска вата и производи од ње t   
1722.11.04 Кројачка вата t   
1722.11.05 Јорганџијска вата t   
1722.11.06 Тапетарска вата t   
1722.11.07 Вателин t   
1722.11.08 Остали производи од вате t   
1722.12 Санитарни убруси и тампони, пелене за бебе и слично, 

улошци, одећа и прибор за одећу, од папира 
   

1722.12.01 Хигијенски улошци, тампони и сл. од папирне масе или 
целулозне вате 

t   

1722.12.02 Пелене за децу, од папирне масе или целулозне вате t   
1722.12.03 Хигијенски производи за одрасле инконтинентне особе (које 

не контролишу своје физиолошке потребе), од папирне масе 
или целулозне вате 

t   

1722.12.04 Одећа и прибор за одећу, од папирне масе или целулозне 
вате 

t   

1722.12.05 Остали производи за санитарне и болничке потребе, од 
папирне масе или целулозне вате 

t   

1722.13 Папирни и картонски послужавници и слични производи, 
од папира или картона 

   

1722.13.01 Папирни столњаци и салвете t   
1722.13.02 Остали папирни производи за санитарне и тоалетне потребе t   
1722.13.03 Послужавници, чиније, тањири, шоље и сл. од папира или 

картона 
kg   

1722.13.04 Покривачи за подове, на подлози од папира или картона t хиљ.m²  
1723 Производња канцеларијских предмета од папира    
1723.12 Коверте, писма-коверте, дописнице и карте за 

дописивање, сетови за дописивање, од папира или 
картона 

   

1723.12.01 Коверте, писма-коверте, дописнице и сл, сетови које чине 
предмети за дописивање, од папира или картона 

t   

1723.13 Регистри, класери, фасцикле, свеске и сличне форме, од 
папира или картона 

   

1723.13.01 Регистри, књиговодствене књиге, нотеси, књиге за наруџбине, 
признаничне књиге, агенде, меморандум блокови, дневници и 
сл. производи 

kg   

1723.13.02 Школске и сл. свеске (вежбанке, речници, нотни папири, 
цртаћи блокови и сл.) 

kg   

1723.13.03 Класери, фасцикле и корице за досијеа kg   
1724 Производња тапета    
1724.11 Тапети за зидове и сличне позиднице од папира, 

витрофаније за прозоре 
   

1724.11.01 Тапети од папира, непремазани t хиљ.m²  
1724.11.02 Тапети од папира премазани слојем пластике t хиљ.m²  
1724.11.03 Остали тапети од папира t хиљ.m²  
1724.11.04 Витражи, од папира t хиљ.m²  
1724.12 Тапети за зидове од текстила    
1724.12.01 Тапети од текстила t хиљ.m²  
1729 Производња осталих производа од папира и картона    
1729.11 Етикете од папира и картона    
1729.11.01 Самолепљиве етикете, од папира или картона kg   
1729.11.02 Остале етикете, од папира или картона kg   
1729.12 Филтер блокови и плоче од папирне масе    
1729.12.01 Филтер блокови и плоче, од папирне масе t   
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1729.19 Папир цигарете, бобине, шпулне и слично; филтер папир 
и картон сечени у одређене облике; остали производи од 
папира и картона 

   

1729.19.01 Папир за цигарете t   
1729.19.02 Папирне утензилије (цеви за предиво и конац) kg   
1729.19.03 Остале бобине, шпулне, вретена и сл. носачи, од папира или 

картона 
kg   

1729.19.04 Филтери, од папира или картона kg   
1729.19.05 Механографске картице kg   
1729.19.06 Ливени или пресовани производи од папирне масе kg   
1729.19.07 Технички ламинат kg   
1729.19.08 Вештачка црева од папира kg   
1729.19.09 Остали производи од папира или картона kg   
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18 Штампање и умножавање аудио и видео 
записа 

   

1811 Штампање новина    
1811.10 Штампање новина, часописа и осталих периодичних 

издања 
   

1811.10.01 Штампање новина, часописа и осталих периодичних издања t   
1812 Остало штампање    
1812.11 Штампање ознака, поштанских марака, "паметних" 

картица, чекова и других вредносних папира и слично 
   

1812.11.01 Поштанске и сл. марке, папир са одштампаним или утиснутим 
таксеним маркама, чекови, новчанице и сл. вредносни папири

kg   

1812.12 Штампање рекламних каталога, проспеката, постера и 
осталог рекламног материјала 

   

1812.12.01 Штампање рекламних каталога, проспеката, постера и осталог 
рекламног материјала 

kg   

1812.14 Штампање књига, земљописа, слика, цртежа, разгледница 
и сл. 

   

1812.14.01 Штампање књига и брошура t   
1812.14.02 Штампање свих врста картографског материјала kg   
1812.14.03 Штампање слика, гравура и фотографија kg   
1812.14.04 Штампање разгледница, честитки и сл. kg   
1812.14.05 Штампање календара свих врста kg   
1812.14.06 Штампање нотног материјала kg   
1812.14.07 Штампање папира за пресликавање (декалкоманију) kg   
1812.19 Штампање осталих производа    
1812.19.01 Албуми за узорке и сл. kg   
1812.19.02 Матрице за умножавање, од папира t   
1812.19.03 Офсет-плоче, од папира t   
1812.19.04 Остали конфекционирани папир и картон t   
1812.19.05 Карте за превоз, улазнице, листићи игара на срећу и сл. kg   
1812.19.06 Штампање осталих производа kg   
1813 Услуге припреме за штампу    
1813.10 Услуге припреме за штампу    
1813.10.01 Слагање и израда штампарских плоча хиљ.еф.час.   
1813.10.02 Припрема плоча, слова, клишеа, цилиндара и осталих 

штампарских форми 
хиљ.еф.час.   

1813.30 Остале графичке услуге    
1813.30.01 Остале активности у вези са штампањем хиљ.еф.час.   
1814 Књиговезачке и сродне услуге    
1814.10 Књиговезачке и сродне услуге    
1814.10.01 Књиговезачки и завршни радови за књиге и сл. производе хиљ.еф.час.   
1814.10.02 Књиговезачки и завршни радови за часописе, каталоге, 

плакате и сл. 
хиљ.еф.час.   

1814.10.03 Остали књиговезачки и завршни радови хиљ.еф.час.   
1820 Умножавање снимљених записа    
1820.10 Умножавање снимљених звучних записа    
1820.10.01 Умножавање снимљених грамофонских плоча хиљ.ком.   
1820.10.02 Умножавање снимљених компакт дискова хиљ.ком.   
1820.10.03 Умножавање снимљених магнетних трака хиљ.ком.   
1820.20 Умножавање снимљених видео-записа    
1820.20.01 Умножавање снимљених видео дискова и осталих видео 

записа 
хиљ.ком.   

1820.20.02 Умножавање записа на магнетним тракама ком.   
1820.30 Умножавање софтвера (комјутерских програмских пакета)    
1820.30.01 Умножавање записа на дискетама ком.   
1820.30.02 Умножавање записа на дисковима ком.   
1820.30.03 Умножавање записа на осталим носиоцима компјутерских 

записа 
ком.   
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19 Производња кокса и деривата нафте    
1910 Производња продуката коксовања    
1910.10 Кокс и полукокс од угља; ретортни угаљ    
1910.10.01 Металуршки кокс t   
1910.10.02 Ливнички кокс t   
1910.10.03 Полукокс t   
1910.10.04 Ретортни угаљ t   
1910.20 Катран добијен дестилацијом угља и тресета; остали 

минерални катрани 
   

1910.20.01 Катран добијен дестилацијом угља и тресета t   
1910.20.02 Остали минерални катрани t   
1910.30 Катранска смола и кокс од смоле    
1910.30.01 Катранска смола и кокс од смоле t   
1920 Производња деривата нафте    
1920.11 Брикети и слична чврста горива произведена од каменог 

угља 
   

1920.11.01 Брикети и слична чврста горива произведена од каменог угља t   
1920.12 Брикети и слична чврста горива произведена од мрког 

угља 
   

1920.12.01 Брикет мрког угља t   
1920.12.02 Брикет лигнита t   
1920.12.03 Сушени лигнит, комад t   
1920.12.04 Сушени лигнит, прах t   
1920.12.05 Сушени лигнит, остали сортименти t   
1920.13 Брикети и слична чврста горива произведена од тресета    
1920.13.01 Брикети и слична чврста горива произведена од тресета t   
1920.21 Моторни бензин, укључујући и авионски бензин    
1920.21.01 Примарни бензин за моторне бензине t   
1920.21.02 Примарни бензин за петрохемију t   
1920.21.03 Моторни бензин,  до 95 октана t   
1920.21.04 Моторни бензин, 95 и више октана t   
1920.21.05 Безоловни бензин, до 95 октана t   
1920.21.06 Безоловни бензин, 95 и више октана t   
1920.21.07 Авионски бензин t   
1920.22 Бензинско гориво за млазне моторе    
1920.22.01 Бензинско гориво за млазне моторе t   
1920.23 Лака уља и остали производи на бази тих уља    
1920.23.01 Екстракциони бензини t   
1920.23.02 Остали специјални бензини t   
1920.23.03 Вајт шпиритус t   
1920.23.04 Остала лака нафтна уља и лаки дестилати t   
1920.24 Петролеј (керозин)    
1920.24.01 Петролеј (керозин), за моторе t   
1920.24.02 Петролеј (керозин), за осветљење t   
1920.24.03 Остали петролеј (керозин) t   
1920.25 Петролејско (керозинско) гориво за млазне моторе    
1920.25.01 Петролејско (керозинско) гориво за млазне моторе t   
1920.26 Гасна уља    
1920.26.01 Гасна уља, лака t   
1920.26.02 Гасна уља, средња t   
1920.26.03 Гасна уља, тешка t   
1920.26.04 Уље за ложење у домаћинству t   
1920.26.05 Остала уља за ложење t   
1920.27 Средња уља и производи на бази тих уља    
1920.27.01 Остала средња уља, добијена из нафте t   
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1920.27.02 Остали средњи дестилати t   
1920.28 Ложива уља на другом месту непоменута    
1920.28.01 Уље за ложење, лако t   
1920.28.02 Уље за ложење, средње t   
1920.28.03 Уље за ложење, тешко t   
1920.29 Уља за подмазивање, тешка уља и производи на бази тих 

уља 
   

1920.29.01 Базна уља t   
1920.29.02 Моторно уље t   
1920.29.03 Уље за авионске моторе t   
1920.29.04 Уље за диференцијале и мењаче t   
1920.29.05 Лежишно уље t   
1920.29.06 Турбинско уље t   
1920.29.07 Трансформаторско уље t   
1920.29.08 Вретенско уље t   
1920.29.09 Компресорско уље t   
1920.29.10 Цилиндарско уље t   
1920.29.11 Осовинско уље t   
1920.29.12 Вазелинско уље t   
1920.29.13 Остала мазива уља t   
1920.29.14 Регенерисано моторно уље t   
1920.29.15 Регенерисана остала уља t   
1920.29.16 Остала нафтна мазива уља t   
1920.29.17 Остали тешки дестилати t   
1920.31 Пропан и бутан, течни    
1920.31.01 Пропан-бутан t   
1920.31.02 Пропан t   
1920.31.03 Бутан t   
1920.31.04 Изобутан t   
1920.31.05 Етан, течни t   
1920.31.06 Пропан, течни t   
1920.31.07 Бутан, течни t   
1920.31.08 Пропан-бутан, течни (смеша) t   
1920.32 Етилен, пропилен, бутилен, бутадијен и остали нафтни 

гасови, осим природног гаса 
   

1920.32.01 Етилен, пропилен, бутилен и бутадијен t   
1920.32.02 Остали нафтни гасови или гасовити угљоводоници, осим 

природног гаса 
t   

1920.32.03 Остали производи рафинерија (навести који) t   
1920.41 Вазелин; парафински восак; восак из нафте и остале 

врсте воска 
   

1920.41.01 Технички вазелин t   
1920.41.02 Медицински вазелин t   
1920.41.03 Кристални парафин t   
1920.41.04 Аморфни парафин t   
1920.41.05 Нафтни и остали воскови t   
1920.41.06 Коломаст t   
1920.41.07 Товотна маст t   
1920.41.08 Маст за кугличне лежајеве t   
1920.42 Кокс, битумен и остали остаци из прераде нафте    
1920.42.01 Нафтни кокс t   
1920.42.02 Остали производи од нафте, осим битумена t   
1920.42.03 Битумен t   
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20 Производња хемикалија и хемијских 

производа 
   

2011 Производња индустријских гасова    
2011.11 Водоник, кисеоник, азот, аргон и племенити гасови (осим 

аргона) 
   

2011.11.01 Водоник t   
2011.11.02 Кисеоник t   
2011.11.03 Азот t   
2011.11.04 Аргон t   
2011.11.05 Племенити гасови (осим аргона) t   
2011.12 Угљен-диоксид и остала неорганска кисеонична једињења 

неметала 
   

2011.12.01 Угљендиоксид (угљена киселина) t   
2011.12.02 Остала неорганска кисеонична једињења неметала t   
2011.13 Течни и компримовани ваздух    
2011.13.01 Течни и компримовани ваздух t   
2012 Производња средстава за припремање боја и 

пигмената 
   

2012.11 Цинк-оксид и пероксид; титан-оксид    
2012.11.01 Цинк-оксид и пероксид t   
2012.11.02 Титанови оксиди t   
2012.12 Оксиди и хидроксиди хрома, мангана, олова и бакра    
2012.12.01 Оксиди, хидроксиди и пероксиди хрома t   
2012.12.02 Оксиди, хидроксиди и пероксиди мангана t   
2012.12.03 Оксиди,хидроксиди и пероксиди олова t   
2012.12.04 Оксиди, хидроксиди и пероксиди бакра t   
2012.19 Оксиди, хидроксиди и пероксиди осталих метала    
2012.19.01 Оксиди гвожђа t   
2012.19.02 Оксиди, хидроксиди и пероксиди осталих метала t   
2012.21 Синтетичке органске боје и препарати на бази њих; 

средства за флуоресценцију; луминофори; боје, лакови и 
препарати на бази њих 

   

2012.21.01 Минералне боје t   
2012.21.02 Сумпорне боје t   
2012.21.03 Азобоје t   
2012.21.04 Лак боје и препарати на бази њих t   
2012.21.05 Остале синтетичке органске материје за бојење и препарати 

на бази њих 
t   

2012.22 Екстракти за штављење, биљног порекла, танини и 
њихови деривати, етри, естри; материје за бојење, 
биљног или животињског порекла 

   

2012.22.01 Храстов екстракт за штављење t   
2012.22.02 Кестенов екстракт за штављење t   
2012.22.03 Остали екстракти за штављење биљног порекла t   
2012.22.04 Остала помоћна средства за кожу биљног порекла t   
2012.22.05 Танини и њихови деривати t   
2012.22.06 Остале материје за бојење биљног или животињског порекла t   
2012.23 Синтетичке органске и неорганске материје за штављење    
2012.23.01 Синтетичке органске материје за штављење t   
2012.23.02 Синтетичке неорганске материје за штављење t   
2012.24 Остале материје за бојење; неоргански производи који се 

употребљавају као луминофори 
   

2012.24.01 Литопон (бела боја) t   
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2012.24.02 Остали неоргански пигменти и материје за бојење t   
2012.24.03 Остале органске боје и материје за бојење t   
2012.24.04 Неоргански производи који се употребљавају као луминофори t   
2013 Производња осталих основних неорганских 

хемикалија 
   

2013.22 Хлориди, халогениди и сулфиди неметала    
2013.22.01 Хлор t   
2013.22.02 Течни хлор t   
2013.22.03 Јод t   
2013.22.04 Флуор t   
2013.22.05 Сумпор t   
2013.22.06 Активна чађ t   
2013.22.07 Остали неметали t   
2013.22.08 Угљендисулфид t   
2013.22.09 Остала халогена и сумпорна једињења неметала t   
2013.23 Алкални или земноалкални метали; метали ретких земљи, 

скандијум и итријум; жива 
   

2013.23.01 Алкални и земноалкални метали, метали лантанида (ретких 
земљи), скандијум и итријум, жива 

t   

2013.24 Хлороводоник; олеум; дифосфор-пентоксид; остале 
неорганске киселине; силицијум-диоксид и сумпор-
диоксид 

   

2013.24.01 Хлороводоник t   
2013.24.02 Хлороводонична киселина, техничка t   
2013.24.03 Хлороводонична киселина, хемијски чиста t   
2013.24.04 Сумпорна киселина t   
2013.24.05 Олеум t   
2013.24.06 Фосфорпентоксид t   
2013.24.07 Фосфорна киселина t   
2013.24.08 Хлорсулфонска киселина t   
2013.24.09 Флуороводонична киселина t   
2013.24.10 Борна киселина и оксиди бора t   
2013.24.11 Остале неорганске киселине и анхидриди t   
2013.24.12 Силицијумдиоксид t   
2013.24.13 Сумпордиоксид t   
2013.25 Оксиди, хидроксиди и пероксиди; хидразин и 

хидроксиламин и њихове неорганске соли 
   

2013.25.01 Натријумхидроксид, солвеј t   
2013.25.02 Натријумхидроксид, електролитички t   
2013.25.03 Алуминијумхидроксид t   
2013.25.04 Магнезијумхидроксид t   
2013.25.05 Калијумхидроксид t   
2013.25.06 Баријумхидроксид t   
2013.25.07 Остали оксиди, хидроксиди и пероксиди метала t   
2013.25.08 Хидразин и хидроксиламин и њихове неорганске соли t   
2013.31 Халогене соли метала    
2013.31.01 Флуориди, флуоролуминати и остале соли флуора t   
2013.31.02 Хлориди t   
2013.31.03 Остале халогене соли метала t   
2013.32 Хипохлорити, хлорати и перхлорати    
2013.32.01 Хлорити и хипохлорити t   
2013.32.02 Хлорати и перхлорати t   
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2013.32.03 Бромити и хипобромити, јодити и перјодити t   
2013.32.04 Бромати и пербромати, јодати и перјодати t   
2013.41 Сулфиди, сулфити и сулфати    
2013.41.01 Сулфиди и полисулфиди метала t   
2013.41.02 Сулфити метала t   
2013.41.03 Натријумсулфат t   
2013.41.04 Алуминијумсулфат t   
2013.41.05 Бакарсулфат t   
2013.41.06 Сулфати осталих метала t   
2013.41.07 Тиосулфати t   
2013.41.08 Дитионати (хиподисулфати) t   
2013.42 Фосфинати, фосфонати, фосфати, полифосфати и 

нитрати (осим калијумових) 
   

2013.42.01 Фосфинати и фосфонати t   
2013.42.02 Натријумтриполифосфат t   
2013.42.03 Остали фосфати и триполифосфати t   
2013.42.04 Нитрати (осим нитрата калијума, сребра, бакра и амонијум 

нитрата) 
t   

2013.43 Карбонати    
2013.43.01 Калијумкарбонат t   
2013.43.02 Натријумкарбонат t   
2013.43.03 Натријумбикарбонат t   
2013.43.04 Калцијумкарбонат t   
2013.43.05 Баријумкарбонат t   
2013.43.06 Карбонати осталих метала t   
2013.51 Соли оксикиселина и пероксикиселина; племенити 

метали у колоидном стању 
   

2013.51.01 Алуминати t   
2013.51.02 Натријумбихромат и др. хромати t   
2013.51.03 Сребронитрат kg   
2013.51.04 Манганити, манганати и перманганати t   
2013.51.05 Молибденати и остале соли оксикиселина и пероксикиселина 

метала 
t   

2013.51.06 Племенити метали у колоидном стању, једињења и амалгами 
племенитих метала (осим сребронитрата) 

t   

2013.52 Остала неорганска једињења, укључујући дестиловану 
воду и амалгаме, осим амалгама племенитих метала 

   

2013.52.01 Остала неорганска једињења t   
2013.52.02 Дестилована вода t   
2013.52.03 Амалгами (осим амалгама племенитих метала) t   
2013.61 Изотопи, деутеријум оксид, тешка вода    
2013.61.01 Тешка вода t   
2013.61.02 Остали стабилни изотопи и њихова једињења t   
2013.62 Цијаниди; силикати; борати; перборати; остале соли 

неорганских киселина и пероксикиселина 
   

2013.62.01 Цијаниди, оксицијаниди и комплексни цијаниди t   
2013.62.02 Фулминати, цијанати и тиоцијанати t   
2013.62.03 Силикати t   
2013.62.04 Двогуби силикати t   
2013.62.05 Борати и перборати t   
2013.62.06 Остале соли неорганских киселина t   
2013.63 Водоник-пероксид    
2013.63.01 Водоник-пероксид t   
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2013.64 Фосфиди, карбиди, хидриди, нитриди, азиди, силициди и 

бориди 
   

2013.64.01 Фосфиди t   
2013.64.02 Карбиди t   
2013.64.03 Хидриди, нитриди, азиди, силициди и бориди t   
2013.65 Једињења метала ретких земљи; церијума, итријума, 

скандијума и других 
   

2013.65.01 Једињења метала ретких земљи; церијума, итријума, 
скандијума и других 

t   

2013.66 Сумпор свих врста, осим сублимисаног, таложног и 
колоидног 

   

2013.66.01 Сумпор, пречишћен (осим сублимисаног, таложеног или 
колоидног) 

t   

2013.67 Пирити гвожђа, пржени    
2013.67.01 Пржени пирити гвожђа t   
2013.68 Кварц;  остало синтетичко драго и полудраго камење, 

необрађено 
   

2013.68.01 Пиезоелектрични кварц и остало вештачко драго и полудраго 
камење, необрађено 

kg   

2014 Производња осталих основних органских 
хемикалија 

   

2014.11 Ациклични угљоводоници    
2014.11.01 Етилен t   
2014.11.02 Пропилен t   
2014.11.03 Ацетилен t   
2014.11.04 Остали ациклични угљоводоници t   
2014.12 Циклични угљоводоници    
2014.12.01 Циклохексан t   
2014.12.02 Бензол t   
2014.12.03 Толуол t   
2014.12.04 Ксилол t   
2014.12.05 Стирол t   
2014.12.06 Етилбензол t   
2014.12.07 Нафталин и антрацен t   
2014.12.08 Остали циклични угљоводоници t   
2014.13 Хлоровани деривати ацикличних угљоводоника    
2014.13.01 Метилхлорид и етилхлорид t   
2014.13.02 Метиленхлорид (дихлорметан) t   
2014.13.03 Хлороформ (трихлорметан) t   
2014.13.04 Угљентетрахлорид t   
2014.13.05 Дихлоретан t   
2014.13.06 Дихлорпропан t   
2014.13.07 Остали засићени хлоровани деривати ацикличних 

угљоводоника 
t   

2014.13.08 Винилхлорид t   
2014.13.09 Трихлоретилен t   
2014.13.10 Тетрахлоретилен t   
2014.13.11 Остали незасићени хлоровани деривати ацикличних 

угљоводоника 
t   

2014.14 Сулфо-, нитро- и нитрозодеривати угљоводоника, 
халогенизовани или нехалогенизовани 

   

2014.14.01 Деривати угљоводоника који садрже само сулфо групе t   
2014.14.02 Деривати угљоводоника који садрже само нитро групе t   
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2014.14.03 Остали деривати угљоводоника који садрже друге хемијске 

групе 
t   

2014.19 Остали деривати угљоводоника    
2014.19.01 Остали деривати угљоводоника t   
2014.21 Индустријски масни алкохоли    
2014.21.01 Индустријски масни алкохоли t   
2014.22 Монохидроксилни алкохоли    
2014.22.01 Метанол t   
2014.22.02 Пропанол и изопропанол t   
2014.22.03 Бутанол и изобутанол t   
2014.22.04 Остали засићени монохидроксилни алкохоли t   
2014.22.05 Остали незасићени монохидроксилни алкохоли t   
2014.23 Диоли, полиалкохоли, циклични алкохоли и њихови 

деривати 
   

2014.23.01 Етиленгликол (етандиол) t   
2014.23.02 Пропиленгликол (пропандиол) t   
2014.23.03 Пентаеритрит t   
2014.23.04 Остали полиоли t   
2014.23.05 Деривати ацикличних алкохола t   
2014.23.06 Циклични алкохоли и њихови деривати t   
2014.24 Феноли, фенол алкохоли и њихови деривати    
2014.24.01 Феноли, фенол-алкохоли и њихови деривати t   
2014.31 Индустријске монокарбонске масне киселине    
2014.31.01 Индустријска стеаринска киселина t   
2014.31.02 Индустријска олеинска киселина t   
2014.31.03 Остале индустријске монокарбонске масне киселине и кисела 

уља од рафинације 
t   

2014.32 Засићене монокарбонске киселине и њихови деривати    
2014.32.01 Сирћетна киселина, јестива (прерачуната на 100%) t   
2014.32.02 Сирћетна киселина, техничка (прерачуната на 100%) t   
2014.32.03 Естри сирћетне киселине t   
2014.32.04 Соли сирћетне киселине t   
2014.32.05 Палмитинска киселина, њене соли и естри t   
2014.32.06 Стеаринска киселина, њене соли и естри t   
2014.32.07 Мравља киселина, њене соли и естри t   
2014.32.08 Остале засићене ацикличне монокарбонске киселине и 

њихови деривати 
t   

2014.33 Незасићене монокарбонске киселине, цикланске или 
циклотерпенске ацикличне поликарбонске киселине и 
њихови деривати 

   

2014.33.01 Акрилна киселина и њени деривати t   
2014.33.02 Метакрилна киселина и њени деривати t   
2014.33.03 Олеинска и др. незасићене вишемасне киселине и њихови 

деривати 
t   

2014.33.04 Малеинска киселина и њени деривати и анхидрид малеинске 
киселине 

t   

2014.33.05 Остале незасићене монокарбонске киселине и њихови 
деривати 

t   

2014.34 Ароматичне поликарбонске и карбонске киселине са 
додатним кисеоничним функцијама и њихови деривати, 
осим салицилне киселине 

   

2014.34.01 Терефтална киселина и њени деривати t   
2014.34.02 Анхидрид фталне киселине t   
2014.34.03 Млечна киселина и њени деривати t   
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2014.34.04 Лимунска киселина и њени деривати t   
2014.34.05 Диметил, диетил, дибутил и диоктилфталат t   
2014.34.06 Остале ароматичне поликарбонске киселине и карбонске 

киселине и њихови деривати, осим салицилне киселине и 
њених соли 

t   

2014.41 Једињења са амино функцијом    
2014.41.01 Ациклични моноамини и њихови деривати t   
2014.41.02 Ациклични полиамини и њихови деривати t   
2014.41.03 Циклични моно и полиамини и њихови деривати t   
2014.41.04 Анилин t   
2014.41.05 Ароматични моноамини и њихови деривати t   
2014.41.06 Ароматични полиамини и њихови деривати t   
2014.42 Амино-једињења са кисеоничном функцијом, осим лизина 

и глутаминске киселине 
   

2014.42.01 Амино-једињења са кисеоничном функцијом, осим лизина и 
глутаминске киселине 

t   

2014.43 Уреини; једињења са карбоксиамидном функцијом, 
једињења са нитрилном функцијом; њихови деривати 

   

2014.43.01 Уреини и њихови деривати t   
2014.43.02 Једињења са карбоксиимидном функцијом и њихови деривати t   
2014.43.03 Једињења са нитрилном функцијом и њихови деривати t   
2014.44 Једињења са осталим азотним функцијама    
2014.44.01 Једињења са осталим азотним функцијама t   
2014.51 Органско-сумпорна једињења и остала органско-

неорганска једињења 
   

2014.51.01 Органско-сумпорна једињења и остала органско-неорганска 
једињења 

t   

2014.52 Хетероциклична једињења    
2014.52.01 Хетероциклична једињења t   
2014.53 Естри фосфорне киселине и естри осталих неорганских 

киселина; њихове соли; њихови халогено-, сулфо-, нитро-
или нитрозодеривати 

   

2014.53.01 Естри фосфорне киселине, њихове соли и деривати t   
2014.53.02 Естри осталих неорганских киселина, њихове соли и деривати t   
2014.61 Једињења са алдехидном функцијом    
2014.61.01 Формалдехид t   
2014.61.02 Остали ациклични алдехиди t   
2014.61.03 Циклични алдехиди t   
2014.62 Једињења са кетонском и хинонском функцијом    
2014.62.01 Ацетон t   
2014.62.02 Фурфурол t   
2014.62.03 Остали ациклични кетони t   
2014.62.04 Циклични кетони t   
2014.62.05 Хинони t   
2014.62.06 Деривати кетона и хинона t   
2014.63 Етри, органски пероксиди, епоксиди, ацетали и 

хемиацетали и њихови деривати 
   

2014.63.01 Диетил-етар t   
2014.63.02 Остали етри t   
2014.63.03 Органски пероксиди t   
2014.63.04 Епоксиди t   
2014.63.05 Ацетали, полуацетали и њихови деривати t   
2014.64 Ензими и остала органска једињења, на другом месту 

непоменути 
   

2014.64.01 Ензими и остала органска једињења t   
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2014.71 Активни природни минерални производи; тал-уље; 

терпентин и остала терпенска уља из дрвета и њихови 
деривати 

   

2014.71.01 Активни природни минерални производи t   
2014.71.02 Тал уље t   
2014.71.03 Терпентин и остала терпенска уља из дрвета и њихови 

деривати 
t   

2014.71.04 Колофонијум и смолне киселине t   
2014.71.05 Катран, уље од катрана, креозот од дрвета t   
2014.71.06 Остали деривати биљног порекла t   
2014.72 Дрвени угаљ    
2014.72.01 Брикети дрвеног угља t   
2014.72.02 Ретортни угаљ t   
2014.73 Уља и остали производи дестилације катрана каменог 

угља на високој температури и слични продукти 
   

2014.73.01 Бензол t   
2014.73.02 Толуол и ксилол t   
2014.73.03 Нафталин и остале ароматичне мешавине угљоводоника t   
2014.73.04 Остали производи суве дестилације катрана каменог угља t   
2014.73.05 Остатне базе из производње дрвне целулозе, осим тал уља t   
2014.74 Неденатурисани етил-алкохол јачине ≥ 80% запремине    
2014.74.01 Неденатурисани етил-алкохол јачине ≥ 80% запремине hl   
2014.75 Етил-алкохол, денатурисани    
2014.75.01 Етил-алкохол, денатурисани hl   
2015 Производња вештачких ђубрива и азотних једињења    
2015.10 Азотна киселина; сулфоазотна киселина; амонијак    
2015.10.01 Азотна киселина t   
2015.10.02 Сулфоазотне киселине t   
2015.10.03 Амонијак 100% t   
2015.20 Амонијум-хлорид; нитрити    
2015.20.01 Амонијум-хлорид t   
2015.20.02 Нитрити t   
2015.20.03 Калијум-нитрат, триамонијум-фосфат и амонијум-карбонати t   
2015.31 Уреа    
2015.31.01 Карбамид (уреа 46% N) t   
2015.33 Амонијум-нитрат    
2015.33.01 Амонијум-нитрат t   
2015.39 Остала азотна ђубрива и његове мешавине    
2015.39.01 Остала азотна ђубрива t   
2015.41 Суперфосфати, осим калијумових    
2015.41.01 Суперфосфат у праху t   
2015.41.02 Суперфосфат у гранулама t   
2015.49 Остала фосфатна ђубрива    
2015.49.01 Остала фосфорна ђубрива t   
2015.59 Остала калијумова ђубрива    
2015.59.01 Остала калијумова ђубрива t   
2015.60 Натријум-нитрат    
2015.60.01 Натријум-нитрат t   
2015.79 Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три 

ђубривна елемента (азот, фосфор, калијум), на другом 
месту непоменута 

   

2015.79.01 Комплексна ђубрива t   
2015.79.02 Мешана ђубрива t   
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2015.79.03 Амонијум-фосфати t   
2015.79.04 Калијумови суперфосфати t   
2015.79.05 Остала минерална или хемијска ђубрива t   
2015.80 Ђубрива животињског или биљног порекла    
2015.80.01 Ђубрива животињског или биљног порекла t   
2016 Производња пластичних маса у примарним 

облицима 
   

2016.10 Полиетилен у примарним облицима    
2016.10.01 Полиетилен високе густине - прах t   
2016.10.02 Полиетилен ниске густине t   
2016.10.03 Полиетилен високе густине - гранулат t   
2016.10.04 Остали полимери и кополимери етилена, у примарним 

облицима 
t   

2016.20 Полистирол у примарним облицима    
2016.20.01 Полистирол нормални t   
2016.20.02 Полистирол модификован t   
2016.20.03 Полистирол експандирајући t   
2016.20.04 Остали полимери и кополимери стирола, у примарним 

облицима 
t   

2016.30 Полимери винил-хлорида и полимери халогених олефина 
у примарним облицима 

   

2016.30.01 Поливинил-хлорид (ПВЦ), емулзиони t   
2016.30.02 Поливинил-хлорид (ПВЦ), суспензиони и блок t   
2016.30.03 Поливинил-хлорид (ПВЦ), гранулат t   
2016.30.04 Пластификовани винил-хлорид t   
2016.30.05 Кополимери винил-хлорида и винил-ацетата t   
2016.30.06 Остали кополимери халогенованих олефина, у примарним 

облицима 
t   

2016.40 Полиацетали, полиетри и полиестри; поликарбонати; 
алкидне и епоксидне смоле у примарним облицима 

   

2016.40.01 Полиацетали t   
2016.40.02 Полиетарски алкохоли t   
2016.40.03 Остали полиетри t   
2016.40.04 Епоксидне смоле t   
2016.40.05 Поликарбонати t   
2016.40.06 Алкидне смоле t   
2016.40.07 Полиетилен-терефталат t   
2016.40.08 Остали полиестри, у примарним облицима t   
2016.51 Полимери пропилена и осталих олефина у примарним 

облицима 
   

2016.51.01 Полипропилен t   
2016.51.02 Остали полимери пропилена и осталих олефина, у примарним 

облицима 
t   

2016.52 Полимери винил-ацетата, винил-естара и остали винил 
полимери у примарним облицима 

   

2016.52.01 Полимери винил-ацетата и осталих винил-естара и остали 
полимери винила, у примарним облицима 

t   

2016.53 Акрилни полимери у примарним облицима    
2016.53.01 Полиметил-метакрилат t   
2016.53.02 Остали акрилни полимери, у примарним облицима t   
2016.54 Полиамиди у примарним облицима    
2016.54.01 Полиамиди, у примарним облицима t   
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2016.55 Уреа-смоле, тиоуреа-смоле и меламинске смоле у 

примарним облицима 
   

2016.55.01 Уреа-смоле, тиоуреа-смоле и меламинске смоле у примарним 
облицима 

t   

2016.55.02 Меламинске смоле t   
2016.56 Остале амино-смоле, фенолне смоле и полиуретани у 

примарним облицима 
   

2016.56.01 Остале амино смоле, у примарним облицима t   
2016.56.02 Фенолне смоле t   
2016.56.03 Полиуретани t   
2016.57 Силикони у примарним облицима    
2016.57.01 Силикони, у примарним облицима t   
2016.59 Остале пластичне масе у примарним облицима, на другом 

месту непоменуте 
   

2016.59.01 Остале пластичне масе, у примарним облицима t   
2016.59.02 Отпаци, струготине и остаци од пластичних маса t   
2016.59.03 Нафтне смоле и политерпени t   
2016.59.04 Натријум-карбоксиметил целулоза (луцел) t   
2016.59.05 Индустријска нитроцелулоза t   
2016.59.06 Остали естри и етри целулозе, у примарним облицима t   
2017 Производња синтетичког каучука у примарним 

облицима 
   

2017.10 Синтетички каучук у примарним облицима    
2017.10.01 Латекс t   
2017.10.02 Остали синтетички каучук у примарним облицима t   
2020 Производња пестицида и других хемикалија за 

пољопривреду 
   

2020.11 Инсектициди    
2020.11.01 Инсектициди на бази биљних материја t   
2020.11.02 Инсектициди на бази хлорованих угљоводоника t   
2020.11.03 Инсектициди на бази карбамата t   
2020.11.04 Инсектициди на бази органских фосфорних једињења t   
2020.11.05 Инсектицидна ђубрива t   
2020.11.06 Остали инсектициди t   
2020.12 Хербициди    
2020.12.01 Хербициди на бази фенокси хормонских производа t   
2020.12.02 Хербициди на бази триазина t   
2020.12.03 Хербициди на бази ацетамида t   
2020.12.04 Хербициди на бази карбамата t   
2020.12.05 Хербицидна ђубрива t   
2020.12.06 Остали хербициди t   
2020.13 Средства против клијања и средства за регулацију раста 

биљака 
   

2020.13.01 Средства против клијања t   
2020.13.02 Средства за регулацију раста биљака t   
2020.14 Средства за дезинфекцију    
2020.14.01 Средства за дезинфекцију на бази амонијака t   
2020.14.02 Средства за дезинфекцију на бази халогених једињења t   
2020.14.03 Остала средства за дезинфекцију t   
2020.14.04 Средства за третирање семена t   
2020.15 Средства за заштиту биља    
2020.15.01 Фунгициди t   
2020.15.02 Родентициди t   
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2020.15.03 Акарициди t   
2020.15.04 Остала сл. средства за заштиту биља t   
2030 Производња боја, лакова и сличних премаза, 

графичких боја и китова 
   

2030.11 Боје и лакови на бази акрилних и винилних полимера, 
дисперговани или растворени у води 

   

2030.11.01 Боје и лакови на бази акрилних полимера, дисперговани или 
растворени у води 

t   

2030.11.02 Боје и лакови на бази винилних полимера, дисперговани или 
растворени у води 

t   

2030.11.03 Боје и лакови на бази диспергованих поливинилацетатних 
везива у води 

t   

2030.11.04 Боје и лакови на бази диспергованих полиакрилних везива у 
води 

t   

2030.12 Боје и лакови на бази акрилних и винилних полимера, 
дисперговани или растворени у неводеном медијуму; 
раствори 

   

2030.12.01 Боје и лакови на бази акрилних или винилних полимера, 
дисперговани или растворени у неводеном медијуму 

t   

2030.12.02 Боје и лакови на бази акрилно-термореактивних везива, 
дисперговани или растворени у неводеном медијуму 

t   

2030.12.03 Боје и лакови на бази акрилно-термопластичних везива, 
дисперговани или растворени у неводеном медијуму 

t   

2030.12.04 Боје и лакови на бази алкидно-аминских везива, дисперговани 
или растворени у неводеном медијуму 

t   

2030.12.05 Боје и лакови на бази полиуретанских везива, дисперговани 
или растворени у неводеном медијуму 

t   

2030.12.06 Боје и лакови на бази епоксидних везива, дисперговани или 
растворени у неводеном медијуму 

t   

2030.12.07 Боје и лакови на бази полиестара, дисперговани или 
растворени у неводеном медијуму 

t   

2030.12.08 Непигментиране боје и лакови на бази нитроцелулозе, 
дисперговани или растворени у неводеном медијуму 

t   

2030.12.09 Пигментиране боје и лакови на бази нитроцелулозе, 
дисперговани или растворени у неводеном медијуму 

t   

2030.12.10 Остале боје и лакови на бази синтетичких полимера, 
дисперговани или растворени у неводеном медијуму 

t   

2030.21 Припремљени пигменти, средства за замућивање, 
стакласти емајли и глазуре, течни сјајеви и слични 
производи 

   

2030.21.01 Припремљени пигменти и средства за замућивање t   
2030.21.02 Стакласти емајли и глазуре t   
2030.21.03 Течни керамички лакови и сл. производи t   
2030.22 Остале боје и лакови; припремљени сикативи, сложени 

органски растварачи и разређивачи; китови 
   

2030.22.01 Боје и лакови за дораду коже t   
2030.22.02 Органски пигменти t   
2030.22.03 Припремљени сикативи t   
2030.22.04 Растварачи и разређивачи t   
2030.22.05 Китови, једнокомпонентни t   
2030.22.06 Китови, двокомпонентни t   
2030.22.07 Остали китови t   
2030.22.08 Остале боје и лакови и сл. производи t   
2030.23 Боје за уметничко сликарство, наставу и фирмописце    
2030.23.01 Акварел и темпера боје t   
2030.23.02 Уљане боје за сликање t   
2030.23.03 Остале боје t   
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2030.24 Графичке боје    
2030.24.01 Графичке боје kg   
2041 Производња детерџената, сапуна и средстава за 

чишћење и полирање 
   

2041.10 Глицерин    
2041.10.01 Глицерин, синтетички kg   
2041.10.02 Глицерин, природни kg   
2041.20 Органска површински активна средства (осим сапуна)    
2041.20.01 Органске анјонске површински активне материје, осим сапуна t   
2041.20.02 Органске катјонске површински активне материје, осим сапуна t   
2041.20.03 Остале површински активне материје, осим сапуна t   
2041.31 Сапуни (осим тоалетних сапуна)    
2041.31.01 Сапун за прање t   
2041.31.02 Бријаћи сапун t   
2041.31.03 Течни сапун t   
2041.31.04 Сапуни за индустрију t   
2041.31.05 Остали сапуни (медицински сапуни и др.) t   
2041.32 Површински активни препарати  и препарати за прање и 

чишћење 
   

2041.32.01 Органски површински активни производи и препарати за 
употребу као сапун 

t   

2041.32.02 Прашкасти детерџенти за ручно прање рубља t   
2041.32.03 Течни детерџенти за ручно прање рубља t   
2041.32.04 Прашкасти детерџенти за машинско прање рубља t   
2041.32.05 Течни детерџенти за машинско прање рубља t   
2041.32.06 Прашкасти детерџенти за прање посуђа t   
2041.32.07 Течни детерџенти за прање посуђа t   
2041.32.08 Прашкасти детерџенти за индустрију t   
2041.32.09 Течни детерџенти за индустрију t   
2041.32.10 Прашкаста помоћна средства за прање t   
2041.32.11 Течна помоћна средства за прање t   
2041.32.12 Прашкаста средства за чишћење (санитарија, стакла, метала 

и др.) 
t   

2041.32.13 Течна средства за чишћење (санитарија, стакла, метала и др.) t   
2041.32.14 Пасте за прање и чишћење (санитарија, стакла, метала и др.) t   
2041.32.15 Остали производи за прање и чишћење t   
2041.41 Производи за парфимисање или дезодорисање 

просторија 
   

2041.41.01 Производи за парфимисање или дезодорисање просторија kg   
2041.42 Вештачки воскови и припремљени воскови    
2041.42.01 Вештачки воскови и припремљени воскови t   
2041.44 Пасте, прашкови и остали препарати за чишћење    
2041.44.01 Паста за обућу t   
2041.44.02 Остале пасте и политуре за обућу и кожу t   
2041.44.03 Пасте и политуре за намештај, подове и остале дрвене 

предмете 
t   

2041.44.04 Пасте и политуре за стакло t   
2041.44.05 Пасте и политуре за метал t   
2041.44.06 Пасте, прашкови и остали производи за чишћење t   
2042 Производња парфема и тоалетних препарата    
2042.11 Парфеми и тоалетне воде    
2042.11.01 Тоалетни сапун t   
2042.11.02 Парфеми kg   
2042.11.03 Тоалетне воде kg   
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2042.12 Производи за шминкање усана и очију    
2042.12.01 Производи за шминкање усана kg   
2042.12.02 Производи за шминкање очију kg   
2042.13 Производи за маникир и педикир    
2042.13.01 Производи за маникир и педикир kg   
2042.14 Пудери за козметичке потребе    
2042.14.01 Пудери за козметичке или тоалетне потребе kg   
2042.14.02 Посипи за козметичке или тоалетне потребе kg   
2042.15 Производи за улепшавање и негу коже; препарати за 

сунчање 
   

2042.15.01 Козметички производи за улепшавање лица kg   
2042.15.02 Козметички производи за чишћење лица, укључујући 

производе за скидање шминке 
kg   

2042.15.03 Козметички производи за негу лица (лосиони, креме и 
специјални производи) 

kg   

2042.15.04 Козметички производи за негу тела (лосиони, креме, 
укључујући за бебе) 

kg   

2042.15.05 Средства за сунчање kg   
2042.15.06 Остали производи за улепшавање и негу коже kg   
2042.16 Шампони, лакови за косу, производи за трајно коврџање 

или исправљање косе 
   

2042.16.01 Шампони за косу kg   
2042.16.02 Лакови за косу kg   
2042.16.03 Производи за трајно коврџање или исправљање косе kg   
2042.17 Остали производи за негу косе    
2042.17.01 Омекшивачи за косу kg   
2042.17.02 Производи за израду фризура kg   
2042.17.03 Колор-шампони и др. производи за бојење и бељење косе kg   
2042.17.04 Остали производи за негу косе kg   
2042.18 Производи за хигијену уста и зуба; средства за чишћење 

и учвршћивање вештачких вилица 
   

2042.18.01 Пасте за зубе kg   
2042.18.02 Остали производи за хигијену уста и зуба kg   
2042.18.03 Прашкови и пасте за чишћење вештачких вилица kg   
2042.19 Производи за бријање; дезодоранси за личну употребу и 

остала козметичка и тоалетна средства 
   

2042.19.01 Лосиони за бријање kg   
2042.19.02 Креме за бријање kg   
2042.19.03 Пене за бријање kg   
2042.19.04 Дезодоранси и антиперспиранти kg   
2042.19.05 Парфимисане соли и остала средства за купање kg   
2042.19.06 Депилатори kg   
2042.19.07 Остали козметички и тоалетни производи kg   
2051 Производња експлозива    
2051.11 Барут и припремљени експлозив    
2051.11.01 Барут t   
2051.11.02 Припремљени експлозив t   
2051.12 Спорогорећи штапини; детонирајући штапини; капсуле; 

упаљачи; електрични детонатори 
   

2051.12.01 Спорогорећи и детонирајући штапини хиљ.m   
2051.12.02 Ловачке и др. каписле хиљ.ком.   
2051.12.03 Електрични упаљачи и детонатори хиљ.ком.   
2051.13 Пиротехнички производи за ватромете    
2051.13.01 Пиротехнички производи за ватромете t   
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2051.14 Сигналне ракете, противградне ракете, сигналне ракете за 

маглу и остали пиротехнички производи (осим за 
ватромет) 

   

2051.14.01 Сигналне (укључујући ракете за маглу) и противградне ракете kg ком.  
2051.14.02 Остали пиротехнички производи (осим за ватромете) kg ком.  
2051.20 Шибице    
2051.20.01 Шибице, дрвене мил.кутија   
2051.20.02 Шибице, парафинске мил.кутија   
2052 Производња средстава за лепљење    
2052.10 Лепкови    
2052.10.01 Коштано и кожно туткало t   
2052.10.02 Казеински лепкови t   
2052.10.03 Лепкови на бази декстрина и др. скробова t   
2052.10.04 Остали природни лепкови t   
2052.10.05 Фенолни лепкови t   
2052.10.06 Аминопластична лепкови t   
2052.10.07 Поливинил-хлорид (PVC) лепкови t   
2052.10.08 Цементни лепкови t   
2052.10.09 Суви  лепкови t   
2052.10.10 Остали синтетички лепкови t   
2053 Производња етеричних уља    
2053.10 Етерична уља    
2053.10.01 Етерична уља kg   
2053.10.02 Мешавине мирисних материја за козметику t   
2053.10.03 Мешавине мирисних материја за прехрамбену индустрију t   
2053.10.04 Остале мешавине мирисних материја (укључујући резоноиде) t   
2059 Производња осталих хемијских производа    
2059.11 Фотографске плоче и филмови; филмови за брзе 

фотографије, осетљиви на светлост, неосветљени; 
фотографски папир 

   

2059.11.01 Фотографске плоче хиљ.m²   
2059.11.02 Фотографски филмови хиљ.m²   
2059.11.03 Филмске траке хиљ.m²   
2059.11.04 Рендген-филмови и плоче хиљ.m²   
2059.11.05 Графички филмови и плоче хиљ.m²   
2059.11.06 Остали филмови и плоче хиљ.m²   
2059.11.07 Фото-папир хиљ.m²   
2059.12 Емулзије осетљиве на светлост за фотографску 

употребу; хемијски препарати за фотографску употребу 
   

2059.12.01 Емулзије осетљиве на светлост за фотографску употребу t   
2059.12.02 Хемијски препарати за фотографску употребу t   
2059.20 Животињске или биљне масти и уља, хемијски 

модификовани 
   

2059.20.01 Коштана маст t   
2059.20.02 Остале животињске и биљне масти и уља, хемијски 

модификовани 
t   

2059.30 Maстила и тушеви за писање  (осим штампарских)    
2059.30.01 Тушеви t   
2059.30.02 Мастила t   
2059.41 Препарати за подмазивање    
2059.41.01 Уља и масти за машћење коже t   
2059.41.02 Остали производи за машћење текстила, коже и крзна t   
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2059.42 Препарати против детонације; адитиви за уља и слични 

производи 
   

2059.42.01 Производи против детонације t   
2059.42.02 Адитиви за минерална уља и сл. производе t   
2059.43 Течности за хидрауличне кочнице; препарати за 

одлеђивање и против замрзавања 
   

2059.43.01 Течности за хидрауличне кочнице t   
2059.43.02 Антифриз и остали препарати против смрзавања t   
2059.43.03 Производи за одлеђивање и хлађење t   
2059.51 Пептони, протеинске супстанце и њихови деривати; прах 

од коже 
   

2059.51.01 Пептони и остале протеинске супстанце и њихови деривати, 
прах од коже 

t   

2059.52 Дијагностички, лабораторијски и флотациони реагенси, 
масе за моделирање, зубарски восак, смесе за зубну 
протетику на бази гипса 

   

2059.52.01 Масе за моделирање t   
2059.52.02 Зубарски воскови и остале масе које се користе у зубарству 

на бази гипса 
t   

2059.52.03 Производи и пуњења за апарате за гашење пожара t   
2059.52.04 Сложени дијагностички и лабораторијски реагенси t   
2059.52.05 Флотациони реагенси t   
2059.53 Хемијски елементи и једињења за употребу у електроници    
2059.53.01 Хемијски елементи и једињења за употребу у електроници t   
2059.54 Активни угаљ    
2059.54.01 Активни угаљ t   
2059.55 Средства за дораду текстила, коже и папира    
2059.55.01 Средства за дораду текстила t   
2059.55.02 Средства за дораду коже t   
2059.55.03 Средства за дораду папира t   
2059.56 Производи за декапирање, убрзивачи вулканизације гуме, 

пластификатори, катализатори 
   

2059.56.01 Производи за декапирање металних површина t   
2059.56.02 Прашкови и пасте за лемљење и заваривање t   
2059.56.03 Убрзивачи вулканизације гуме t   
2059.56.04 Пластификатори за гуму и пластичне масе t   
2059.56.05 Катализатори t   
2059.57 Припремљена везивна средства за ливачке калупе или 

језгра; адитиви за грађевинарство 
   

2059.57.01 Припремљена везивна средства за ливачке калупе или језгра t   
2059.57.02 Адитиви за грађевинарство t   
2059.59 Остали разноврсни хемијски производи    
2059.59.01 Измењивачи јона t   
2059.59.02 Средства против корозије t   
2059.59.03 Средства против стварања каменца t   
2059.59.04 Средства за електропревлачење t   
2059.59.05 Помоћна средства за ливнице t   
2059.59.06 Соли и средства за галванизацију t   
2059.59.07 Остали непоменути производи хемијске индустрије t   
2059.60 Желатин и његови деривати, укључујући албумин    
2059.60.01 Албумини (осим од јаја) t   
2059.60.02 Желатин и његови деривати t   
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2060 Производња вештачких влакана    
2060.11 Синтетичка влакна и каблови; нечешљана и невлачена    
2060.11.01 Каблови од синтетичког филамента и синтетичка влакна, 

сечена,невлачена и нечешљана 
t   

2060.12 Филамент предиво велике јачине од арамида, полиамида 
и полиестера 

   

2060.12.01 Предиво велике јачине од полиамида t   
2060.12.02 Предиво велике јачине од полиестера t   
2060.12.03 Полиамид текстурирано предиво t   
2060.12.04 Полиестер текстурирано предиво t   
2060.13 Остало текстурирано предиво    
2060.13.01 Остало текстурирано предиво t   
2060.14 Синтетички монофиламенти; траке и слични производи 

од синтетичких текстилних материјала 
   

2060.14.01 Синтетички монофиламенти t   
2060.14.02 Траке и сл. производи од синтетичких текстилних материјала t   
2060.21 Каблови и влакна од вештачких филамената, нечешљана 

и невлачена 
   

2060.21.01 Каблови од вештачког филамента и вештачка влакна, сечена, 
невлачена и нечешљана 

t   

2060.22 Рајон; корд    
2060.22.01 Рајон t   
2060.22.02 Корд t   
2060.24 Вештачки монофиламенти; траке и слични производи од 

вештачких текстилних материјала 
   

2060.24.01 Вештачко текстурирано и остало предиво t   
2060.24.02 Вештачки монофиламенти t   
2060.24.03 Траке и сл. производи од вештачких текстилних материјала t   
2060.24.04 Отпаци од синтетичких и вештачких влакана t   
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21 Производња основних фармацеутских 

производа и препарата 
   

2110 Производња основних фармацеутских производа    
2110.10 Салицилна киселина, О-ацетилсалицилна киселина, 

њихове соли и естри 
   

2110.10.01 Салицилна киселина t   
2110.10.02 Орто ацетилсалицилна киселина t   
2110.10.03 Соли и естри салицилне киселине и орто ацетилсалицилне 

киселине 
t   

2110.20 Лизин, глутаминска киселина и њихове соли, кватернерне 
амонијумове соли; амиди 

   

2110.20.01 Лизин и његови естри и соли t   
2110.20.02 Глутаминска киселина и њене соли t   
2110.20.03 Холин и његове соли t   
2110.20.04 Лецитин и остали фосфоаминолипиди t   
2110.20.05 Кватернерне амонијумове соли и хидроксиди амонијума t   
2110.20.06 Амиди и њихови деривати и соли t   
2110.31 Лактони; хетероциклична неароматична једињења; остала 

ароматична једињења; нуклеинске киселине и њихове 
соли 

   

2110.31.01 Лактони t   
2110.31.02 Остала хетероциклична неароматична једињења t   
2110.31.03 Остала ароматична једињења t   
2110.31.04 Нуклеинске киселине и њихове соли t   
2110.32 Сулфонамиди    
2110.32.01 Сулфонамиди kg   
2110.40 Шећери, етри, естри и соли шећера    
2110.40.01 Шећери, хемијски чисти (осим сахарозе, лактозе, малтозе, 

гликозе и фруктозе) и њихови деривати 
t   

2110.51 Провитамини, витамини и њихови деривати    
2110.51.01 Провитамини kg   
2110.51.02 Витамин B6 и његови деривати kg   
2110.51.03 Витамин С и његови деривати kg   
2110.51.04 Остали витамини, витамински препарати и њихови деривати kg   
2110.52 Хормони и њихови деривати    
2110.52.01 Инсулин kg   
2110.52.02 Естроген и прогестерон kg   
2110.52.03 Остали хормони и њихови деривати и остали стероиди који се 

употребљавају као хормони 
kg   

2110.53 Гликозиди, биљни алкалоиди, њихове соли, етри, естри и 
остали деривати 

   

2110.53.01 Гликозиди, биљни алкалоиди и њихове соли, етри, естри и 
остали деривати 

kg   

2110.54 Антибиотици    
2110.54.01 Пеницилин и његови деривати mrd.i.j.   
2110.54.02 Тетрациклин и његови деривати kg   
2110.54.03 Ампицилин kg   
2110.54.04 Стрептомицин kg   
2110.54.05 Остали антибиотици kg   
2110.60 Жлезде и остали органи; екстракти од жлезда и осталих 

органа;  остале људске и животињске супстанце 
   

2110.60.01 Жлезде и остали органи и њихови екстракти, остале људске 
или животињске супстанце 

kg   
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2120 Производња фармацеутских препарата    
2120.11 Лекови који садрже пеницилин и остале антибиотике    
2120.11.01 Лекови који садрже пеницилин и њихови деривати kg   
2120.11.02 Лекови који садрже стрептомицин и њихови деривати kg   
2120.11.03 Туберкулостатици kg   
2120.11.04 Сулфонамиди, готови лекови kg   
2120.11.05 Лекови који садрже остале антибиотике и њихови деривати kg   
2120.12 Лекови који садрже хормоне    
2120.12.01 Лекови који садрже инсулин kg   
2120.12.02 Лекови за лечење респираторног тракта који садрже хормоне, 

али без садржаја антибиотика 
kg   

2120.12.03 Лекови за кожне болести, који садрже хормоне, али без 
садржаја антибиотика 

kg   

2120.12.04 Остали лекови који садрже хормоне, али без садржаја 
антибиотика 

kg   

2120.13 Лекови који садрже алкалоиде или њихове деривате    
2120.13.01 Аналгетици kg   
2120.13.02 Лекови за лечење дигестивног тракта kg   
2120.13.03 Антихипертензиви kg   
2120.13.04 Хипнотици kg   
2120.13.05 Психофармаци kg   
2120.13.06 Антиаритмици kg   
2120.13.07 Антиреуматици kg   
2120.13.08 Анестетици kg   
2120.13.09 Остали лекови који садрже алкалоиде или њихове деривате, 

али без садржаја хормона и антибиотика 
kg   

2120.21 Антисеруми и вакцине    
2120.21.01 Серуми и вакцине за хуману медицину kg   
2120.21.02 Серуми и вакцине за ветерину kg   
2120.21.03 Замена за крвну плазму kg   
2120.21.04 Имуноглобулини kg   
2120.21.05 Остали производи из крви kg   
2120.22 Хемијска средства за контрацепцију, на бази хормона или 

спермицида 
   

2120.22.01 Хемијска средства за контрацепцију, на бази хормона или 
спермицида 

kg   

2120.23 Дијагностички реагенси и остали фармацеутски 
производи 

   

2120.23.01 Једноставни дијагностички реагенси kg   
2120.23.02 Филтери за хемодијализу (дијализатори) kg ком.  
2120.23.03 Раствори за хемодијализу kg   
2120.23.04 Раствори за инфузију kg   
2120.23.05 Тинктуре kg   
2120.23.06 Остали сл. фармацеутски производи kg   
2120.24 Лепљиви завоји, вате, газе, хируршки материјали, кутије и 

сетови за прву помоћ 
   

2120.24.01 Лепљиви завоји kg   
2120.24.02 Фластери m²   
2120.24.03 Вате и газе са фармацеутским материјама kg   
2120.24.04 Кутије и сетови за прву помоћ kg ком.  
2120.24.05 Санитетска газа хиљ.m²   
2120.24.06 Санитетски завоји t   
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22 Производња производа од гуме и пластике    

2211 Производња гума за возила и протектирање гума за 
возила 

   

2211.11 Нове спољне гуме за путничке аутомобиле    
2211.11.01 Спољне пнеуматске гуме за путничке аутомобиле t хиљ.ком.  
2211.12 Нове спољне гуме за мотоцикле и бицикле    
2211.12.01 Спољне гуме за мотоцикле и мопеде t хиљ.ком.  
2211.12.02 Спољне гуме за бицикле t хиљ.ком.  
2211.13 Нове спољне гуме за аутобусе, камионе и авионе    
2211.13.01 Спољне гуме за аутобусе t хиљ.ком.  
2211.13.02 Спољне гуме за камионе t хиљ.ком.  
2211.13.03 Спољне гуме за авионе t хиљ.ком.  
2211.14 Нове спољне гуме за пољопривредна возила и остале 

нове спољне гуме 
   

2211.14.01 Спољне гуме за мотокултиваторе и прикључке за 
пољопривредне машине 

t хиљ.ком.  

2211.14.02 Спољне гуме за машине за рад у пољопривреди и шумарству t хиљ.ком.  
2211.14.03 Спољне гуме за грађевинску механизацију t хиљ.ком.  
2211.14.04 Спољне гуме за индустријска возила t хиљ.ком.  
2211.14.05 Спољне гуме за остала возила t хиљ.ком.  
2211.15 Унутрашње гуме, пуне гуме, гуме са ваздушним коморама, 

замењиви протектори и штитници од гуме 
   

2211.15.01 Пуне гуме и гуме са ваздушним коморама t хиљ.ком.  
2211.15.02 Унутрашње гуме за путничке аутомобиле t хиљ.ком.  
2211.15.03 Унутрашње гуме за мотоцикле и мопеде t хиљ.ком.  
2211.15.04 Унутрашње гуме за бицикле t хиљ.ком.  
2211.15.05 Остале унутрашње гуме t хиљ.ком.  
2211.15.06 Заменљиви штитници од гуме t хиљ.ком.  
2211.16 Профилисане траке са шарама за протектирање гума    
2211.16.01 Профилисане траке са шарама за протектирање гума t   
2211.20 Протектиране спољне пнеуматске гуме    
2211.20.01 Протектиране пнеуматске гуме t хиљ.ком.  
2219 Производња осталих производа од гуме    
2219.10 Регенерисана гума у примарним облицима или у облику 

плоча, листова или трака 
   

2219.10.01 Регенерисана гума у примарним облицима (прах, гранулат, 
регенерат) 

t   

2219.10.02 Регенерисана гума у облику плоча, листова или трака t   
2219.20 Невулканизована гума и предмети од ње; вулканизована 

гума у облику нити, корда, плоча, трака, шипки и профила
   

2219.20.01 Невулканизоване гумене смеше са додатком чађи t   
2219.20.02 Невулканизована гума у свим облицима и производи од ње t   
2219.20.03 Вулканизоване гумене нити и корд t   
2219.20.04 Плоче, траке и листови од вулканизоване гуме t   
2219.20.05 Профили и шипке од вулканизоване гуме t   
2219.30 Цеви и црева од вулканизоване гуме    
2219.30.01 Цеви и црева целогумени, неојачани t   
2219.30.02 Цеви и црева ојачани текстилом или другим материјалом t   
2219.30.03 Гумене цеви и црева са прибором (додацима) t   
2219.40 Траке и каишеви за транспортне и трансмисионе сврхе, од 

вулканизоване гуме 
   

2219.40.01 Траке и каишеви за транспортне и трансмисионе сврхе, од 
вулканизоване гуме 

t   

2219.50 Гумирани текстилни материјал    
2219.50.01 Гумиране текстилне тканине, осим корд тканина t   
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2219.60 Одевни предмети и прибор за одећу од вулканизоване 

гуме (осим од тврде гуме) 
   

2219.60.01 Рукавице од вулканизоване гуме хиљ.пари   
2219.60.02 Остала одећа и прибор за одећу од вулканизоване гуме (осим 

од тврде гуме) 
t   

2219.71 Хигијенски и фармацеутски производи од вулканизоване 
гуме (осим од тврде гуме) 

   

2219.71.01 Презервативи kg хиљ.ком.  
2219.71.02 Цуцле и сл. предмети за бебе kg хиљ.ком.  
2219.71.03 Остали хигијенски и фармацеутски производи од 

вулканизоване гуме (осим од тврде гуме) 
t хиљ.ком.  

2219.72 Прекривачи за под и отирачи од вулканизоване гуме    
2219.72.01 Покривачи за под  и отирачи, од вулканизоване гуме t   
2219.73 Остали предмети од вулканизоване гуме, на другом месту 

непоменути; тврда гума и предмети од тврде гуме 
   

2219.73.01 Гумице за брисање, вулканизоване t   
2219.73.02 Гумене заптивке (целогумене и ојачане) t   
2219.73.03 Акумулаторске кутије од гуме t   
2219.73.04 Радијални заптивачи за осовине (семеринзи) t   
2219.73.05 Гумене облоге ваљака, посуђа и точкова t   
2219.73.06 Тврда гума и производи од тврде гуме t   
2219.73.07 Отпаци и остаци од тврде гуме t   
2219.73.08 Остали производи од вулканизоване гуме t   
2221 Производња плоча, листова, цеви и профила од 

пластике 
   

2221.10 Монофиламенти дебљине > 1 mm, шипке, штапови и 
профили од пластичних маса 

   

2221.10.01 Монофиламенти дебљине преко 1 mm од полиетилена t   
2221.10.02 Шипке и сл. производи од полиетилена t   
2221.10.03 Профили од полиетилена t   
2221.10.04 Монофиламенти дебљине преко 1 mm од ПВЦ-а t   
2221.10.05 Шипке и сл. производи од ПВЦ-а t   
2221.10.06 Профили од ПВЦ-а t   
2221.10.07 Монофиламенти дебљине преко 1 mm, шипке и сл. производи 

и профили, од осталих пластичних маса 
t   

2221.21 Вештачка црева од очврснутих протеина или целулозних 
материјала; цеви и црева од пластичних маса 

   

2221.21.01 Вештачка црева од очврснутих беланчевина или целулозних 
материјала 

t   

2221.21.02 Цеви и црева од полиетилена t   
2221.21.03 Цеви и црева од полипропилена t   
2221.21.04 Цеви и црева од ПВЦ-а t   
2221.21.05 Цеви и црева од осталих пластичних маса t   
2221.29 Остале цеви, црева и прибор за њих од пластичних маса    
2221.29.01 Остале цеви, црева и прибор за њих, од пластичних маса t   
2221.30 Плоче, листови, филмови, фолије и траке од пластичних 

маса, неојачани 
   

2221.30.01 Плоче, листови, филмови и траке од полиетилена t   
2221.30.02 Фолије од полипропилена t   
2221.30.03 Плоче, листови, филмови и траке од полипропилена t   
2221.30.04 Плоче, листови, филмови и траке од полистирена t   
2221.30.05 Плоче, листови, филмови и траке од ПВЦ-а t   
2221.30.06 Вештачке масе од ПВЦ-а круте, непластифициране t   
2221.30.07 Вештачке масе од ПВЦ-а круте, пластифициране t   
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2221.30.08 Вештачке масе од ПВЦ-а савитљиве, непластифициране t   
2221.30.09 Вештачке масе од ПВЦ-а савитљиве, пластифициране t   
2221.30.10 Фолије од полиетилена t   
2221.30.11 Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од осталих 

пластичних маса, које нису ојачане, ламиниране и 
комбиноване са другим материјалима 

t   

2221.41 Плоче, листови, филмови, фолије и траке од пластичних 
маса пенасте (ћелијасте, целуларне) структуре 

   

2221.41.01 Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од осталих 
пластичних маса, ћелијасте структуре 

t   

2221.41.02 Целофан t   
2221.41.03 Целулоид t   
2221.42 Плоче, листови, филмови, фолије и траке од пластичних 

маса  непенасте (нећелијасте, нецелуларне) структуре 
   

2221.42.01 Остале плоче, листови, филмови, фолије и траке, од 
пластичних маса, нећелијасте структуре 

t   

2222 Производња амбалаже од пластике    
2222.11 Вреће и кесе од полимера етилена    
2222.11.01 Вреће од полиетилена t   
2222.11.02 Кесе од полиетилена t   
2222.12 Вреће и кесе од остале пластике  (искључујући од 

полимера етилена) 
   

2222.12.01 Вреће и кесе, од осталих пластичних маса t   
2222.13 Кутије, сандуци, гајбе и слични производи од пластичних 

маса 
   

2222.13.01 Кутије, сандуци, гајбе и сл. производи, од пластичних маса t   
2222.14 Балони, боце, бочице и слични производи од пластичних 

маса 
   

2222.14.01 Балони, флаше и сл. производи од пластичних маса до 2 l t   
2222.14.02 Балони, флаше и сл. производи од пластичних маса преко 2 l t   
2222.19 Остали предмети и непоменута амбалажа од пластичних 

маса 
   

2222.19.01 Поклопци и затварачи за боце од пластичних маса t   
2222.19.02 Бачве, бурад и остала амбалажа за транспорт од пластичних 

маса 
t   

2222.19.03 Контејнери за транспорт од пластичних маса t   
2222.19.04 Остала амбалажа од пластичних маса t   
2223 Производња предмета од пластике за 

грађевинарство 
   

2223.11 Покривачи за подове, зидове и таванице, у ролнама или у 
облику плоча, од пластичних маса 

   

2223.11.01 Облоге за подове, зидове и таванице у ролнама од 
пластичних маса (осим линолеума) 

t   

2223.11.02 Облоге за подове, зидове и таванице у плочама од 
пластичних маса (осим линолеума) 

t   

2223.12 Каде, туш-каде, лавабои, бидеи, седишта и поклопци, 
водокотлићи и остали санитарни производи од 
пластичних маса 

   

2223.12.01 Каде, туш-каде и лавабои од пластичних маса t   
2223.12.02 Клозетске шоље и бидеи од пластичних маса t   
2223.12.03 Клозетске даске, поклопци и водокотлићи од пластичних маса t   
2223.12.04 Остали санитарни производи од пластичних маса t   
2223.13 Резервоари, цистерне, каце и сличне посуде, запремине     

> 300 l, од пластичних маса 
   

2223.13.01 Резервоари, цистерне, каце и сл. судови, запремине преко 
300 l, од пластичних маса 

t   
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2223.14 Врата, прозори, оквири за њих и прагови; капци, ролетне 

и сл. производи од пластичних маса 
   

2223.14.01 Врата и прагови за врата од пластичних маса t   
2223.14.02 Прозори и оквири за прозоре од пластичних маса t   
2223.14.03 Капци, ролетне и сл. производи и њихови делови од 

пластичних маса 
t   

2223.15 Линолеум и подни прекривачи на текстилној подлози    
2223.15.01 Линолеум и подни прекривачи на текстилној подлози хиљ.m²   
2223.19 Остали производи за грађевинарство, од пластичних 

маса 
   

2223.19.01 Кровне плоче и остале конструкције од пластичних маса t   
2223.19.02 Остали производи за грађевинарство од пластичних маса t   
2223.20 Монтажни објекти од пластичних маса    
2223.20.01 Монтажни објекти од пластичних маса t   
2229 Производња осталих производа од пластике    
2229.10 Одећа и прибор за одећу (осим покривки за главу), од 

пластичних маса 
   

2229.10.01 Одећа и прибор за одећу (осим покривки за главу), од 
пластичних маса 

t   

2229.21 Самолепљиве плоче, листови, фолије, траке и слично, у 
ролнама и сличним равним облицима, ширине ≤ 20 cm, од 
пластичних маса 

   

2229.21.01 Самолепљиве плоче, листови, фолије, траке и сл. у ролнама 
и сл. равним облицима, ширине до 20 cm, премазани 
невулканизованим каучуком 

t   

2229.21.02 Самолепљиве плоче, листови, фолије, траке и сл. у ролнама 
и сл. равним облицима, ширине до 20 cm, од полиестера 

t   

2229.21.03 Самолепљиве плоче, листови, фолије, траке и сл. у ролнама 
и сл. равним облицима, ширине до 20 cm, од ПВЦ-а 

t   

2229.21.04 Самолепљиве плоче, листови, фолије, траке и сл. у ролнама 
и сл. равним облицима, ширине до 20 cm, од осталих 
пластичних маса 

t   

2229.22 Самолепљиве плоче, листови, фолије, траке и слично, у 
ролнама и сличним равним облицима, ширине > 20 cm, од 
пластичних маса 

   

2229.22.01 Остале самолепљиве плоче, листови, фолије, траке и сл, у 
ролнама и сл. равним облицима, од пластичних маса 

t   

2229.23 Стоно и кухињско посуђе и остали производи за 
домаћинство и тоалетне намене, од пластичних маса 

   

2229.23.01 Столњаци од пластичних маса t   
2229.23.02 Посуде за чување хране од пластичних маса t   
2229.23.03 Стоно и остало кухињско посуђе и прибор од пластичних маса t   
2229.23.04 Остали предмети за домаћинство и тоалетни производи од 

пластичних маса 
t   

2229.24 Делови за лампе и остала светлећа тела, осветљене 
плочице са именима и слично, од пластичних маса 

   

2229.24.01 Делови за лампе и остала светлећа тела, од пластичних маса t   
2229.25 Производи за канцеларије и школе, од пластичних маса    
2229.25.01 Канцеларијски и школски цртаћи и писаћи прибор од 

пластичних маса 
t   

2229.25.02 Канцеларијски и школски прибор од пластичних маса 
(фасцикле, омоти и сл.) 

t   

2229.26 Прибор за намештај, каросерије и слично; фигурице и 
остали украсни предмети од пластичних маса 

   

2229.26.01 Прибор за намештај, каросерије и сл, од пластичних маса t   
2229.26.02 Украсни предмети, од пластичних маса t   
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2229.29 Остали предмети од пластичних маса    
2229.29.01 Остали канцеларијски и школски прибор од пластичних маса t   
2229.91 Делови и прибор за машине и апарате, од пластичних 

маса 
   

2229.91.01 Делови и прибор за механичке машине, од пластичних маса t   
2229.91.02 Делови и прибор за електричне апарате за грејање и сл. 

производе, од пластичних маса 
t   

2229.91.03 Делови и прибор за апарате за снимање и репродукцију звука 
и слике, од пластичних маса 

t   

2229.91.04 Делови и прибор за електричне апарате за укључивање, 
искључивање, заштиту електричних струјних кола и сл, од 
пластичних маса 

t   

2229.91.05 Делови и прибор за шинска возила и пруге, од пластичних 
маса 

t   

2229.91.06 Делови и прибор за копнена возила, од пластичних маса t   
2229.91.07 Делови за ваздухоплове, од пластичних маса t   
2229.91.08 Делови за оптичке, мерне и сл. инструменте и апарате, од 

пластичних маса 
t   

2229.91.09 Делови за остале уређаје и апарате, од пластичних маса t   
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23 Производња производа од осталих 

неметалних минерала 
   

2311 Производња равног стакла    
2311.11 Стакло, ливено, ваљано, вучено или дувано, у облику 

листова или плоча, али даље необрађено 
   

2311.11.01 Неармиране стаклене плоче t хиљ.m²  
2311.11.02 Армиране стаклене плоче t хиљ.m²  
2311.11.03 Стаклени профили t   
2311.11.04 Остало необрађено стакло у плочама или листовима t хиљ.m²  
2311.12 Флоат стакло и површински брушено или полирано 

стакло, у облику листова или плоча, али даље 
необрађено 

   

2311.12.01 Плоче флот стакла са слојем за апсорпцију или рефлексију t хиљ.m²  
2311.12.02 Остале плоче флот стакла t хиљ.m²  
2311.12.03 Површински брушено или полирано стакло, у облику листова 

или плоча, даље необрађено 
t хиљ.m²  

2312 Обликовање и обрада равног стакла    
2312.11 Стакло у листовима, савијено, са обрађеним ивицама, 

гравирано, брушено, емајлирано или другачије обрађено, 
али неурамљено нити монтирано 

   

2312.11.01 Оптичко равно стакло, савијено, гравирано или друкчије 
обрађено 

t хиљ.m²  

2312.11.02 Остала равна стакла, савијена, гравирана или друкчије 
обрађена 

t хиљ.m²  

2312.12 Сигурносно стакло    
2312.12.01 Очврснуто сигурносно стакло за моторна возила t   
2312.12.02 Остало очврснуто сигурносно стакло t   
2312.12.03 Ламинирано сигурносно стакло за моторна возила t   
2312.12.04 Остало ламинирано сигурносно стакло t   
2312.13 Огледала од стакла; вишеслојни панел, елементи за 

изолацију, од стакла 
   

2312.13.01 Ретровизори од стакла за возила t хиљ.ком.  
2312.13.02 Остала стаклена огледала t хиљ.m²  
2312.13.03 Вишеслојни панел елементи за изолацију од стакла t хиљ.m²  
2313 Производња шупљег стакла    
2313.11 Балони, боце, тегле, лонци и остале амбалажне посуде од 

стакла (осим ампула); чепови, поклопци и остали 
затварачи од стакла 

   

2313.11.01 Амбалажно стакло (балони, боце, тегле и сл.) t хиљ.ком.  
2313.11.02 Остала стаклена амбалажа (осим ампула) t хиљ.ком.  
2313.11.03 Чепови, поклопци и остали затварачи од стакла t хиљ.ком.  
2313.12 Чаше за пиће од стакла (осим од стаклокерамике)    
2313.12.01 Чаше за пиће од кристала, ручне израде t хиљ.ком.  
2313.12.02 Чаше за пиће од кристала, машинске израде t хиљ.ком.  
2313.12.03 Остале чаше за пиће, ручне израде, од стакла t хиљ.ком.  
2313.12.04 Остале чаше за пиће, машинске израде, од стакла t хиљ.ком.  
2313.13 Производи од стакла који се користе за столом, у кухињи, 

тоалету, канцеларији, за унутрашњу декорацију и у 
сличне сврхе 

   

2313.13.01 Производи од стакла који се употребљавају за столом ручне 
израде 

t хиљ.ком.  

2313.13.02 Производи од стакла који се употребљавају за столом 
машинске израде 

t хиљ.ком.  

2313.13.03 Производи од стакла који се употребљавају за тоалетне сврхе t хиљ.ком.  
2313.13.04 Производи од стакла за канцеларије, унутрашњу декорацију и 

сл. намене 
t хиљ.ком.  
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2313.14 Улошци за термос боце и сличне вакуум судове    
2313.14.01 Улошци за термос боце и сличне вакуум судове t хиљ.ком.  
2314 Производња стаклених влакана    
2314.11 Снопови, ровинг предиво и нити од стаклених влакана    
2314.11.01 Снопови стаклених влакана, осим ровинг предива t   
2314.11.02 Ровинг предиво и нити од стаклених влакана t   
2314.12 Копрене (воал) мреже, мат, асуре и остали предмети од 

стаклених влакана (осим тканина 
   

2314.12.01 Копрене (воали) мреже од стаклених влакана и вуне t   
2314.12.02 Мат од стаклених влакана и вуне t   
2314.12.03 Остали производи од стаклених влакана и вуне (осим 

тканина) 
t   

2319 Производња и обрада осталог стакла, укључујући 
техничке стаклене производе 

   

2319.11 Стакло у маси, стакло у облику кугли (осим перли), шипке 
и цеви, необрађене 

   

2319.11.01 Стакло у маси, куглама и шипкама, необрађено t   
2319.11.02 Стаклене цеви, необрађене t   
2319.11.03 Стаклени отпаци и крш t   
2319.12 Блокови, цигле, коцке, плочице и остали производи од 

пресованог или ливеног стакла; мултићелијасто  или 
пенасто стакло у облику блокова, плоча итд. 

   

2319.12.01 Блокови, цигле, коцке, плочице и остали производи за 
поплочавање, од пресованог или ливеног стакла 

t   

2319.12.02 Мултићелијасто или пенасто стакло, у облику блокова, плоча 
или сл. облицима 

t   

2319.21 Стаклени омотачи, отворени, и њихови делови, за 
електричне сијалице, катодне цеви 

   

2319.21.01 Стаклени омотачи, отворени, и њихови делови, за електричне 
сијалице 

t хиљ.ком.  

2319.21.02 Катодне цеви t хиљ.ком.  
2319.22 Стакло за сатове и наочаре, оптички необрађено, делови 

за производњу таквих стакала 
   

2319.22.01 Стакло за сатове и наочаре, оптички необрађено, делови за 
производњу таквих стакала 

t   

2319.23 Ампуле и други производи за лабораторијске, хигијенске 
и фармацеутске намене 

   

2319.23.01 Ампуле t хиљ.ком.  
2319.23.02 Остали производи од стакла за лабораторијске, хигијенске и 

фармацеутске сврхе 
t хиљ.ком.  

2319.24 Стаклени делови за лампе и остала светлећа тела    
2319.24.01 Стаклени делови за лампе и остала светлећа тела t   
2319.25 Електрични изолатори од стакла    
2319.25.01 Електрични изолатори, од стакла t   
2319.26 Остали производи од стакла    
2319.26.01 Техничко стакло (посуде за акумулаторе, сигнално стакло и 

др.) 
t   

2319.26.02 Галантеријски производи од стакла t   
2319.26.03 Остали производи од стакла t   
2320 Производња ватросталних производа    
2320.11 Опеке, блокови, плочице и остали керамички производи 

од силикатног фосилног брашна или земље 
   

2320.11.01 Опека од силикатног фосилног брашна или земље t   
2320.11.02 Блокови од силикатног фосилног брашна или земље t   
2320.11.03 Црепови од силикатног фосилног брашна или земље t   
2320.11.04 Остали керамички производи од силикатног фосилног брашна 

или земље 
t   
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2320.12 Ватросталне опеке, блокови, плочице и слични 

производи за уградњу (осим од силикатног фосилног 
брашна или земље) 

   

2320.12.01 Ватростална опека t   
2320.12.02 Ватростални блокови t   
2320.12.03 Ватростални црепови и сл. производи од остале ватросталне 

керамике 
t   

2320.13 Ватростални цементи, малтери, бетони и сличне масе    
2320.13.01 Ватростални цемент t   
2320.13.02 Ватростални малтер t   
2320.13.03 Ватростални бетон t   
2320.13.04 Ватросталне мешавине и сл. производи t   
2320.14 Непечени и остали ватростални керамички производи    
2320.14.01 Производи од синтермагнезита t   
2320.14.02 Производи од синтердоломита t   
2320.14.03 Остали производи који садрже магнезит, доломит или хромит t   
2320.14.04 Остали ватростални керамички производи t   
2331 Производња керамичких плочица и плоча    
2331.10 Керамичке зидне и подне плочице    
2331.10.01 Зидне керамичке плочице, неглазиране t хиљ.m²  
2331.10.02 Зидне керамичке плочице, глазиране t хиљ.m²  
2331.10.03 Подне керамичке плочице t хиљ.m²  
2331.10.04 Керамичке плочице од обичне глине, неглазиране t хиљ.m²  
2331.10.05 Керамичке плочице од фајанса или фине глине, неглазиране t хиљ.m²  
2331.10.06 Фасадне керамичке плочице t хиљ.m²  
2331.10.07 Мозаик плочице t хиљ.m²  
2331.10.08 Остале неглазиране плочице t хиљ.m²  
2331.10.09 Остале глазиране плочице t хиљ.m²  
2332 Производња опеке, црепа и грађевинских производа 

од печене глине 
   

2332.11 Неватросталне керамичке зидарске опеке, блокови за 
подове, носачи и слични производи 

   

2332.11.01 Пуна цигла, нормални формат хиљ.ком.НФ t  
2332.11.02 Шупља цигла, нормални формат хиљ.ком.НФ t  
2332.11.03 Шупљи блокови хиљ.ком.НФ t  
2332.11.04 Уложна цигла хиљ.ком.НФ m² t 
2332.11.05 Фасадна цигла, нормални формат хиљ.ком.НФ t  
2332.11.06 Фасадни блокови, нормални формат хиљ.ком.НФ t  
2332.11.07 Цигле за поплочавање подова и путева хиљ.ком.НФ t  
2332.11.08 Монта-блокови хиљ.ком.НФ m² t 
2332.11.09 Лаке грађевинске плоче за израду спољних зидова m² t  
2332.11.10 Лаке грађевинске плоче за израду преградних зидова m² t  
2332.11.11 Полумонтажне и монтажне гредице за сводове (елементи од 

глине) 
m² t  

2332.11.12 Плоче за облагање зидова m² t  
2332.12 Црепови, делови димњака, архитектонски украси и остали 

производи за грађевинарство, од керамике 
   

2332.12.01 Кровни бибер и вучени цреп хиљ.ком.   
2332.12.02 Кровни валовити цреп хиљ.ком.   
2332.12.03 Фалцовани (пресовани) цреп хиљ.ком.   
2332.12.04 Каљеви за пећи хиљ.ком.   
2332.12.05 Остали керамички кровни црепови хиљ.ком.   
2332.12.06 Остали керамички делови за кровове (капе за димњаке и др.) хиљ.ком.   
2332.12.07 Архитектонски украси и сл. производи за грађевинарство, од 

керамике 
хиљ.ком.   

2332.13 Цеви, одводи, олуци и прибор за цеви, од керамике    
2332.13.01 Керамичке канализационе цеви t хиљ.m  
2332.13.02 Керамички олуци, одводи и др. прибор за цеви t   
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2341 Производња керамичких предмета за домаћинство и 

украсних предмета 
   

2341.11 Стоно и кухињско посуђе, остали предмети за 
домаћинство и тоалетни предмети, од порцелана 

   

2341.11.01 Стоно и кухињско посуђе од порцелана t   
2341.11.02 Остали производи за употребу у домаћинству и у тоалетне 

сврхе, од порцелана 
t   

2341.12 Стоно и кухињско посуђе, остали предмети за 
домаћинство и тоалетни предмети, од керамике (осим од 
порцелана) 

   

2341.12.01 Стоно и кухињско посуђе и остали производи за употребу у 
домаћинству, од обичне глине 

t   

2341.12.02 Стоно и кухињско посуђе и остали производи за употребу у 
домаћинству, од фајанса и фине глине 

t   

2341.12.03 Стоно и кухињско посуђе и остали производи за употребу у 
домаћинству од камена 

t   

2341.12.04 Остало керамичко стоно и кухињско посуђе и остали 
производи за употребу у домаћинству 

t   

2341.13 Статуе и остали украсни предмети од керамике    
2341.13.01 Статуете и остали украсни предмети од порцелана t   
2341.13.02 Статуете и остали украсни предмети од остале керамике t   
2342 Производња санитарних керамичких производа    
2342.10 Санитарни уређаји од керамике    
2342.10.01 Каде, туш-каде, лавабои, бидеи, клозетске шоље од керамике t хиљ.ком.  
2342.10.02 Клозетске даске, поклопци, водокотлићи и сл. опрема од 

керамике 
t хиљ.ком.  

2343 Производња изолатора и изолационог прибора од 
керамике 

   

2343.10 Изолатори и изолациони прибор, за електричне машине, 
уређаје и опрему, од керамике 

   

2343.10.01 Керамички изолатори за слободне водове ниског напона t   
2343.10.02 Керамички изолатори за слободне водове високог напона t   
2343.10.03 Керамички електрични изолатори за далеководе t   
2343.10.04 Керамички изолатори и изолациони прибор за електричне 

апарате и уређаје 
t   

2343.10.05 Остали керамички изолатори и изолациони прибор t   
2344 Производња осталих техничких производа од 

керамике 
   

2344.11 Производи за лабораторијску, хемијску и осталу техничку 
употребу, од порцелана 

   

2344.11.01 Производи за лабораторијску, хемијску и осталу техничку 
употребу од порцелана 

t   

2344.12 Производи за лабораторијску, хемијску и осталу техничку 
употребу, од остале керамике 

   

2344.12.01 Производи за лабораторијску, хемијску и осталу техничку 
употребу од остале керамике 

t   

2349 Производња осталих керамичких производа    
2349.11 Производи од керамике који се употребљавају у 

пољопривреди и производи за транспорт и паковање 
робе 

   

2349.11.01 Производи од керамике који се употребљавају у 
пољопривреди, за транспорт и паковање робе 

t   

2349.12 Остали неспецифични производи од керамике    
2349.12.01 Остали керамички производи од порцелана (осим за 

грађевинарство) 
t   

2349.12.02 Остали керамички производи од обичне глине (осим за 
грађевинарство) 

t   

2349.12.03 Остали керамички производи (осим за грађевинарство) t   
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2351 Производња цемента    
2351.11 Клинкер    
2351.11.01 Клинкер t   
2351.12 Портланд цемент и остале врсте цемента    
2351.12.01 Портланд цемент, бели t   
2351.12.02 Портланд цемент, остали t   
2351.12.03 Остале врсте цемента t   
2352 Производња креча и гипса    
2352.10 Креч, негашени, гашени и хидратисани    
2352.10.01 Негашени креч, у комадима t   
2352.10.02 Негашени креч, млевени t   
2352.10.03 Хидратисани креч t   
2352.10.04 Остали креч t   
2352.20 Гипс    
2352.20.01 Гипс t   
2361 Производња производа од бетона намењених за 

грађевинарство 
   

2361.11 Црепови, плоче, цигле и слични производи од цемента, 
бетона или вештачког камена 

   

2361.11.01 Црепови од цемента, бетона или вештачког камена хиљ.ком.   
2361.11.02 Блокови за зидове и преграде од цемента, бетона или 

вештачког камена 
хиљ.ком.НФ m²  

2361.11.03 Терацо елементи t m²  
2361.11.04 Зидни блокови од гас бетона m³   
2361.11.05 Термоизолациони блокови од гас бетона m³   
2361.11.06 Остали грађевински блокови и цигле од бетона, цемента, 

камена и др. 
m³   

2361.11.07 Подне плочице и сл. производи од бетона, цемента, камена и 
др. 

t m²  

2361.12 Монтажни грађевински елементи од цемента, бетона или 
вештачког камена 

   

2361.12.01 Цеви, од цемента, бетона или вештачког камена t хиљ.m  
2361.12.02 Монтажне лаке грађевинске плоче од цемента, бетона, гас 

бетона или вештачког камена 
m² t  

2361.12.03 Остали монтажни грађевински елементи од цемента, бетона, 
гас бетона или вештачког камена 

t   

2361.20 Монтажне куће од цемента или бетона    
2361.20.01 Монтажни објекти, од бетона ком. m²  
2362 Производња производа од гипса намењених за 

грађевинарство 
   

2362.10 Производи од гипса за грађевинске сврхе    
2362.10.01 Лаке грађевинске плоче од гипса појачане папиром или 

картоном 
m² t  

2362.10.02 Преградни блокови и плоче од гипса m² t  
2362.10.03 Декоративне плоче од гипса m² t  
2362.10.04 Остали блокови, плоче и др. производи од гипса за 

грађевинске сврхе 
m² t  

2363 Производња свежег бетона    
2363.10 Свеж бетон    
2363.10.01 Свеж бетон t   
2364 Производња малтера    
2364.10 Малтери    
2364.10.01 Фасадни малтери, неватростални t   
2364.10.02 Цементни малтери, неватростални t   
2364.10.03 Остали неватростални малтери t   
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2365 Производња производа од цемента с влакнима    
2365.11 Плоче, блокови и слични производи од биљних влакана, 

сламе или отпадака од дрвета, агломерисани са 
минералним везивима 

   

2365.11.01 Плоче, блокови и сл. производи од биљних влакана, сламе 
или отпадака од дрвета, агломерисани са минералним 
везивима 

m²   

2365.12 Азбестно-цементни производи, производи од цемента са 
целулозним и сличним влакнима 

   

2365.12.01 Азбестно цементни кровни материјал t   
2365.12.02 Азбестно цементне цеви израђене под притиском t   
2365.12.03 Азбестно цементне канализационе цеви t   
2365.12.04 Остале азбестно цементне цеви t   
2365.12.05 Остали азбестно цементни производи t   
2365.12.06 Производи од цемента са целулозним и сл. влакнима t   
2369 Производња осталих производа од бетона, гипса и 

цемента 
   

2369.11 Остали производи од гипса или мешавина на бази гипса    
2369.11.01 Остали производи од гипса или од мешавина на бази гипса t   
2369.19 Производи од цемента, бетона или вештачког камена    
2369.19.01 Остали производи од цемента, бетона или вештачког камена t   
2370 Сечење, обликовање и обрада камена    
2370.11 Мермер, травентин, алабастер    
2370.11.01 Димензиониране резане плоче мермера, до 4 cm дебљине m² t  
2370.11.02 Димензиониране резане плоче мермера, преко 4 cm дебљине m² t  
2370.11.03 Плоче од млевеног мермера, травертина и алабастера m² t  
2370.11.04 Остали мермер, травертин, алабастер, резани или у праху 

или гранулама 
t   

2370.12 Остали камен за украсе или грађевинарство, обрађен; 
вештачки обојене грануле и прах од осталог природног 
камена; производи од агломерисаног шкриљца 

   

2370.12.01 Клесани камен m³ t  
2370.12.02 Камене коцке m³ t  
2370.12.03 Знакови и ивичњаци од камена m³ t  
2370.12.04 Димензиониране резане плоче гранита, до 4 cm дебљине m² t  
2370.12.05 Димензиониране резане плоче гранита, преко 4 cm дебљине m² t  
2370.12.06 Остали гранит, сечени, резани или другачије обрађен m³ t  
2370.12.07 Димензиониране резане плоче осталог камена, до 4 cm 

дебљине 
m² t  

2370.12.08 Димензиониране резане плоче осталог камена, преко 4 cm 
дебљине 

m² t  

2370.12.09 Споменици и други профилисани елементи m³ t  
2370.12.10 Плоче, коцке и др. производи од млевеног необојеног камена m² t  
2370.12.11 Плоче, коцке и др. производи од вештачки обојених гранула и 

праха од природног камена 
m² t  

2370.12.12 Вештачки обојене грануле и прах од природног камена t   
2370.12.13 Производи од агломерисаног шкриљца t   
2391 Производња брусних производа    
2391.11 Млинско камење, брусеви, брусне плоче и слично, од 

абразивних материјала за брушење и слично, од 
природног камена или агломерисаних природних и 
вештачких абразива, или од керамике 

   

2391.11.01 Млинско и брусно камење од природног камена t   
2391.11.02 Млинско камење од природног или синтетичког дијаманта t   
2391.11.03 Млинско камење од синтетичких или вештачких смола t   
2391.11.04 Остало млинско камење, брусно камење, брусне плоче и сл. t   
2391.11.05 Остали брусни производи (пасте за полирање и сл.) t   
2391.12 Абразивни материјали у облику праха или зрна, на 

подлози од текстила, папира или картона 
   

2391.12.01 Природни или вештачки брусни прах или зрнца на текстилној 
подлози 

t хиљ.m²  
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2391.12.02 Природни или вештачки брусни прах или зрнца на папирној 

или картонској подлози 
t хиљ.m²  

2391.12.03 Природни или вештачки брусни прах или зрнца на осталим 
подлогама 

t хиљ.m²  

2399 Производња осталих производа од неметалних 
минерала 

   

2399.11 Прерађена азбестна влакна; мешавине на бази азбеста и 
производи од таквих мешавина; фрикциони материјал за 
кочнице, квачила и слично, немонтиран 

   

2399.11.01 Азбестно брашно t   
2399.11.02 Азбестно влакно t   
2399.11.03 Азбестно предиво t   
2399.11.04 Азбестно платно и траке t   
2399.11.05 Азбестна конфекција t   
2399.11.06 Азбестни картон и папир t   
2399.11.07 Облоге кочница и квачила (фрикциони производи) t   
2399.11.08 Производи од фрикционог материјала (осим за кочнице) од 

азбеста 
t   

2399.11.09 Остали производи на бази азбеста t   
2399.12 Производи од битумена и сличних материјала    
2399.12.01 Битуменски хидроизолациони материјал са улошком од 

кровног картона 
t m²  

2399.12.02 Битуменски хидроизолациони материјал са улошком од 
металних фолија 

t m²  

2399.12.03 Остали производи за покривање кровова и облагање од 
битумена 

t m²  

2399.12.04 Битуменски папир t m²  
2399.12.05 Битуменске траке са улошком од стакленог воала t m²  
2399.12.06 Битуменске траке са улошком од стаклене и др. тканине t m²  
2399.12.07 Битуменске пластифициране траке t m²  
2399.12.08 Остали производи од битумена и сл. материјала t   
2399.13 Битуменске мешавине на бази природног асфалта и 

вештачког камена и битумена, природног асфалта или 
сродних везивних материја 

   

2399.13.01 Битуменске емулзије t   
2399.13.02 Хладни асфалт t   
2399.13.03 Врућа асфалтна маса t   
2399.13.04 Катранске и друге битуменске масе t   
2399.13.05 Остале битуменске мешавине t   
2399.14 Вештачки графит, колоидални и полуколоидални графит 

и препарати на бази графита 
   

2399.14.01 Вештачки графит, колоидални и полуколоидални графит и 
препарати на бази графита 

t   

2399.15 Вештачки корунд (искључујући механичке мешавине)    
2399.15.01 Вештачки корунд t   
2399.15.02 Корунд, племенити, вештачки t   
2399.15.03 Остали вештачки корунд t   
2399.19 Производи на бази неметалних минерала    
2399.19.01 Вуна и влакно од шљаке, камена и сл. t   
2399.19.02 Експандирани вермикулит, експандирана глина и сл. 

експандирани минерали (укључујући и међусобне мешавине) 
t   

2399.19.03 Обрађени лискун и производи од њега t   
2399.19.04 Масе за заптивање t   
2399.19.05 Мешавине и производи од минералних материјала за 

топлотну и звучну изолацију 
t   

2399.19.06 Креда за писање t   
2399.19.07 Остали производи од неметалних минерала t   
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24 Производња основних метала    
2410 Производња сировог гвожђа, челика и феролегура    
2410.11 Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе    
2410.11.01 Сирово гвожђе, нелегирано t   
2410.11.02 Манганово (огледаласто) гвожђе t   
2410.11.03 Остало легирано гвожђе за ливнице t   
2410.11.04 Високоугљенични феро-манган, са садржајем преко 2% по 

маси угљеника 
t   

2410.12 Феролегуре    
2410.12.01 Феро-манган, са садржајем до 2% по маси угљеника t   
2410.12.02 Феро-хром t   
2410.12.03 Феро-никл t   
2410.12.04 Остале феро-легуре, осим високоугљеничних t   
2410.13 Производи од гвожђа добијени директном редукцијом 

руде гвожђа и остали  производи од сунђерастог гвожђа, 
у комадима, пелетима или сличним облицима; гвожђе 
минималне чистоће 99,94% по маси, у комадима, 
пелетима или сличним облицима 

   

2410.13.01 Сунђерасто гвожђе t   
2410.13.02 Производи добијени директном редукцијом руда гвожђа и 

остали производи од сунђерастог гвожђа 
t   

2410.13.03 Гвожђе минималне чистоће 99,94% по маси, у комадима, 
пелетима и сл. облицима 

t   

2410.14 Грануле, прах, троска, шљака, отпаци и остаци од сировог 
и мангановог (огледаластог) гвожђа и челика 

   

2410.14.01 Грануле и прах, од сировог гвожђа, мангановог (огледаластог) 
гвожђа или челика 

t   

2410.14.02 Троска, шљака, отпаци и остаци из производње гвожђа или 
челика 

t   

2410.14.03 Отпаци и остаци, од гвожђа или челика t   
2410.14.04 Отпадни инготи за претапање t   
2410.21 Нелегирани челик у инготима и другим примарним 

облицима и полупроизводи од нелегираног челика 
   

2410.21.01 Течни нелегирани челик, за ливење t   
2410.21.02 Инготи од нелегираног челика t   
2410.21.03 Полупроизводи, осим пљоснатих и округлих, од нелегираног 

челика 
t   

2410.21.04 Пљоснати полупроизводи, од нелегираног челика t   
2410.21.05 Континуирано ливени округли полупроизводи, од нелегираног 

челика 
t   

2410.22 Нерђајући челик у инготима и другим примарним 
облицима и полупроизводи од нерђајућег челика 

   

2410.22.01 Инготи од нерђајућег челика t   
2410.22.02 Полупроизводи, осим пљоснатих и округлих, од нерђајућег 

челика 
t   

2410.22.03 Пљоснати полупроизводи, од нерђајућег челика t   
2410.22.04 Континуирано ливени округли полупроизводи, од нерђајућег 

челика 
t   

2410.22.05 Течни нерђајући челик, за ливење t   
2410.23 Остали легирани челик у инготима и другим примарним 

облицима и полупроизводи од осталог легираног челика 
   

2410.23.01 Течни легирани челик, осим нерђајућег, за ливење t   
2410.23.02 Инготи од легираног челика (осим нерђајућег) t   
2410.23.03 Полупроизводи, осим пљоснатих и округлих, од легираног 

челика (осим нерђајућег) 
t   
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2410.23.04 Пљоснати полупроизводи, од легираног челика (осим 
нерђајућег) 

t   

2410.23.05 Континуирано ливени округли полупроизводи, од легираног 
челика (осим нерђајућег) 

t   

2410.31 Пљоснати, топло ваљани производи од нелегираног 
челика, неплатинирани, непревучени, ширине  ≥ 600 mm 

   

2410.31.01 Топло  ваљане широке траке, од нелегираног челика, 
дебљине до 3 mm 

t   

2410.31.02 Топло  ваљане широке траке, од нелегираног челика, 
дебљине  
3 mm или веће 

t   

2410.31.03 Широки пљоснати производи, од нелегираног челика t   
2410.31.04 Лимови (реверзирни кварто), од нелегираног челика t   
2410.31.05 Топло  ваљани лимови, од нелегираног челика, дебљине до  

3 mm 
t   

2410.31.06 Топло  ваљани лимови, од нелегираног челика, дебљине  
3 mm или веће 

t   

2410.32 Пљоснати, топло ваљани производи од нелегираног 
челика, неплатинирани, непревучени, ширине <  600 mm 

   

2410.32.01 Топло  ваљане уске траке, од нелегираног челика, ширине 
мање од 600 mm, дебљине до 3 mm 

t   

2410.32.02 Топло  ваљане уске траке, од нелегираног челика, ширине 
мање од 600 mm, дебљине 3 mm или веће 

t   

2410.32.03 Топло  ваљани пљоснати производи, од нелегираног челика t   
2410.33 Пљоснати, топло ваљани производи од нерђајућег 

челика, неплатинирани, непревучени, ширине  ≥ 600 mm 
   

2410.33.01 Топло  ваљане широке траке, од нерђајућег челика, дебљине 
3 mm или веће 

t   

2410.33.02 Топло  ваљане широке траке, од нерђајућег челика, дебљине 
до 3 mm 

t   

2410.33.03 Широки пљоснати производи, од нерђајућег челика t   
2410.33.04 Лимови (реверзирни кварто), од нерђајућег челика t   
2410.33.05 Топло  ваљани лимови, од нерђајућег челика, дебљине до  

3 mm 
t   

2410.33.06 Топло  ваљани лимови, од нерђајућег челика, дебљине 3 mm 
или веће 

t   

2410.34 Пљоснати, топло ваљани производи од нерђајућег 
челика, неплатинирани, непревучени, ширине < 600 mm 

   

2410.34.01 Топло  ваљане уске траке, од нерђајућег челика, ширине 
мање од 600 mm, дебљине до 3 mm 

t   

2410.34.02 Топло  ваљане уске траке, од нерђајућег челика, ширине 
мање од 600 mm, дебљине 3 mm или веће 

t   

2410.34.03 Топло  ваљани пљоснати производи, од нерђајућег челика t   
2410.35 Пљоснати, топло ваљани производи од осталог легираног 

челика, неплатинирани, непревучени, ширине ≥ 600 mm 
   

2410.35.01 Топло  ваљане широке траке, од легираног челика  
(осим нерђајућег), дебљине до 3 mm 

t   

2410.35.02 Топло  ваљане широке траке, од легираног челика (осим 
нерђајућег), дебљине 3 mm или веће 

t   

2410.35.03 Широки пљоснати производи, од легираног челика  
(осим нерђајућег) 

t   

2410.35.04 Лимови (реверзирни кварто), од легираног челика  
(осим нерђајућег) 

t   

2410.35.05 Топло  ваљани лимови, од легираног челика (осим 
нерђајућег), дебљине до 3 mm 

t   

2410.35.06 Топло  ваљани лимови, од легираног челика (осим 
нерђајућег), дебљине 3 mm или веће 

t   
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2410.36 Пљоснати ваљани производи од осталог легираног 
челика, сем нерђајућег, даље необрађени (искључујући 
производе од брзорезног челика или силицијум-
електрочелика) 

   

2410.36.01 Топло  ваљане уске траке, од легираног челика (осим 
нерђајућег), ширине мање од 600 mm, дебљине до 3 mm 

t   

2410.36.02 Топло  ваљане уске траке, од легираног челика (осим 
нерђајућег), ширине мање од 600 mm, дебљине 3 mm или 
веће 

t   

2410.36.03 Топло  ваљани пљоснати производи, од легираног челика  
(осим нерђајућег) 

t   

2410.41 Пљоснати, хладно ваљани производи од нелегираног 
челика, неплатинирани, непревучени, ширине ≥ 600 mm 

   

2410.41.01 Хладно ваљани лимови, од нелегираног челика, дебљине до  
3 mm 

t   

2410.41.02 Хладно ваљани лимови, од нелегираног челика, дебљине  
3 mm или веће 

t   

2410.42 Пљоснати хладно ваљани производи од нерђајућег 
челика, неплатинирани, непревучени, ширине ≥ 600 mm 

   

2410.42.01 Хладно ваљани лимови, од нерђајућег челика, дебљине до  
3 mm 

t   

2410.42.02 Хладно ваљани лимови, од нерђајућег челика, дебљине 3 mm 
или веће 

t   

2410.43 Пљоснати хладно ваљани производи од легираног 
челика, без даље обраде, ширине ≥ 600 mm (искључујући 
производе од брзорезног челика или силицијумовог 
челика за електролим) 

   

2410.43.01 Хладно ваљани лимови, од легираног челика (осим 
нерђајућег), дебљине до 3 mm 

t   

2410.43.02 Хладно ваљани лимови, од легираног челика (осим 
нерђајућег), дебљине 3 mm или веће 

t   

2410.51 Пљоснати ваљани производи од нелегираног челика, 
платинирани, превучени, ширине  ≥ 600 mm 

   

2410.51.01 Бели лим и лимови превучени калајем t   
2410.51.02 Лимови превучени хромом, електролитички t   
2410.51.03 Лимови превучени оловом, од нелегираног челика t   
2410.51.04 Лимови превучени цинком, од нелегираног челика t   
2410.51.05 Лимови превучени алуминијумом, од нелегираног челика t   
2410.51.06 Лимови превучени осталим металима, од нелегираног челика t   
2410.51.07 Лимови превучени органским или неорганским материјалима, 

од нелегираног челика 
t   

2410.51.08 Лимови са превлаком од метала и даље превучени органским 
(пластифицирани) или неорганским материјалима, од 
нелегираног челика 

t   

2410.53 Пљоснати ваљани производи од силицијумовог 
електрочелика, ширине ≥ 600 mm 

   

2410.53.01 Лим, од нелегираног електрочелика t   
2410.53.02 Лим, од легираног електрочелика t   
2410.61 Жица, од нелегираног челика    
2410.61.01 Жица од нелегираног челика, са деформацијама по површини t   
2410.61.02 Жица од нелегираног челика, са глатком површином t   
2410.62 Топло  ваљане шипке од нелегираног челика    
2410.62.01 Топло  ваљане шипке, од нелегираног челика t   
2410.63 Жица, од нерђајућег челика    
2410.63.01 Жица од нерђајућег челика t   
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2410.64 Топло ваљане шипке од нерђајућег челика    
2410.64.01 Топло  ваљане шипке, од нерђајућег челика t   
2410.65 Жица, од осталог легираног челика    
2410.65.01 Жица од осталог легираног челика (осим нерђајућег) t   
2410.66 Топло ваљане шипке од легираног челика    
2410.66.01 Топло  ваљане шипке, од легираног челика (осим нерђајућег) t   
2410.67 Шупљи челик за бушаће шипке од легираног или 

нелегираног челика 
   

2410.67.01 Бетонски челик t   
2410.71 Профили од нелегираног челика, топло ваљани, вучени 

или екструдирани, даље необрађени 
   

2410.71.01 Тешки профили, од нелегираног челика, само топло ваљани, 
топло вучени или екструдирани (даље необрађени) 

t   

2410.71.02 Лаки и специјални профили, од нелегираног челика, само 
топло ваљани, топло вучени или екструдирани (даље 
необрађени) 

t   

2410.71.03 Остали профили од нелегираног челика, само топло ваљани, 
топло вучени или екструдирани (даље необрађени) 

t   

2410.75 Шине и материјал за изградњу железничких и трамвајских 
колосека, од челика 

   

2410.75.01 Шине за железничке и трамвајске колосеке, од гвожђа или 
челика 

t   

2410.75.02 Производи за изградњу железничког колосека, од гвожђа или 
челика, заварени 

t   

2410.75.03 Остали производи за железничке и трамвајске колосеке, од 
гвожђа или челика 

t   

2420 Производња челичних цеви, шупљих профила и 
фитинга 

   

2420.14 Цеви, и шупљи профили,бешавни од гвожђа( oсим од 
ливеног гвожђа или челика ) 

   

2420.14.01 Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим ливеног) 
или челика 

t   

2420.14.02 Лимене цеви и димњаци t   
2420.14.03 Остале цеви и шупљи профили, од гвожђа (осим ливеног)  

или челика (осим лимених цеви) 
t   

2420.23 Остале цеви, заварене, кружног попречног пресека, са 
спољашњим пречником > 406,4 mm, од челика 

   

2420.23.01 Остале цеви, заварене, кружног попречног пресека, са 
спољашњим пречником > 406,4 mm, од челика 

t   

2420.33 Остале цеви, заварене, кружног попречног пресека, са 
спољашњим пречником  ≤  406.4 mm, од челика 

   

2420.33.01 Заварене и заковане цеви, округле, спољашњег пречника до 
406,4 mm, од гвожђа (осим ливеног) или челика (осим 
лимених цеви) 

t   

2420.40 Цеви и цевни фитинзи од неливеног челика    
2420.40.01 Прирубнице, од челика (осим ливених) t   
2420.40.02 Колена, лукови и муфови, са навојем, од челика (осим 

ливених) 
t   

2420.40.03 Остали прибор за цеви, осим са навојем или који се заварује, 
од челика (осим ливеног) 

t   

2420.40.04 Колена, лукови и муфови, који се заварују, од челика (осим 
ливених) 

t   

2420.40.05 Остали прибор за цеви који се заварује, од челика (осим 
ливеног) 

t   
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2431 Хладно ваљање шипки    
2431.10 Шипке и профили, хладно добијени, од нелегираног 

челика 
   

2431.10.01 Хладно добијене шипке, округлог пресека, од нелегираног 
челика 

t   

2431.10.02 Хладно добијене шипке, правоуглог пресека, од нелегираног 
челика 

t   

2431.10.03 Хладно добијени профили, од нелегираног челика t   
2431.20 Шипке и профили, хладно добијени, од легираног челика    
2431.20.01 Шипке и профили, хладно добијени, од легираног челика t   
2431.30 Шипке и профили, хладно добијени, од нерђајућег челика    
2431.30.01 Хладно добијене шипке и профили, од нерђајућег челика t   
2432 Хладно ваљање пљоснатих производа    
2432.10 Пљоснати, хладно ваљани производи, ширине < 500 mm, 

од челика 
   

2432.10.01 Хладно ваљане траке, од нелегираног челика, ширине мање 
од 500 mm, непрекривене или непревучене 

t   

2432.10.02 Хладно ваљане траке од легираних челика, ширине мање од  
500 mm 

t   

2432.20 Пљоснати, хладно ваљани производи, платинирани или 
превучени, ширине < 500 mm, од челика 

   

2432.20.01 Хладно ваљане траке од нелегираног челика, ширине мање 
од 500 mm, прекривене или превучене 

t   

2433 Хладно обликовање профила    
2433.11 Профили, хладно обликовани или савијени, од 

нелегираног челика 
   

2433.11.01 Ковани полупроизводи, од нелегираног челика t   
2433.11.02 Коване шипке, од гвожђа или нелегираног челика t   
2433.11.03 Ковани профили од нелегираног челика t   
2433.11.04 Хладно обликовани профили, од нелегираног челика, 

непревучени 
t   

2433.11.05 Хладно обликовани профили, од нелегираног челика, 
превучени 

t   

2433.12 Профили, хладно обликовани или савијени, од нерђајућег 
челика 

   

2433.12.01 Ковани полупроизводи, од осталих легираних челика t   
2433.12.02 Ковани полупроизводи, од нерђајућег челика t   
2433.12.03 Хладно обликовани профили, од нерђајућег челика t   
2433.12.04 Профили од гвожђа или челика, заварени t   
2433.12.05 Коване шипке, од нерђајућег челика t   
2433.12.06 Коване шипке од осталих легираних челика t   
2433.20 Хладно профилисани ребрасти лимови од нелегираног 

челика 
   

2433.20.01 Хладно профилисани ребрасти лимови, од нелегираног 
челика 

t   

2434 Хладно вучење жице    
2434.11 Хладно добијена жица од нелегираног челика    
2434.11.01 Жица од нелегираног челика t   
2434.12 Хладно добијена жица од нерђајућег челика    
2434.12.01 Жица од нерђајућег челика t   
2434.13 Хладно добијена жица од осталих легираних челика    
2434.13.01 Жица од осталих легираних челика t   
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2441 Производња племенитих метала    
2441.10 Сребро, необрађено или у облику полупроизвода или 

праха 
   

2441.10.01 Сребро, необрађено (укључујући позлаћено или платинирано) kg   
2441.10.02 Сребро у праху kg   
2441.20 Злато, необрађено или у облику полупроизвода или 

праха 
   

2441.20.01 Злато, необрађено (укључујући платинирано) kg   
2441.20.02 Злато у праху kg   
2441.20.03 Течно злато kg   
2441.30 Платина, необрађена или у облику полупроизвода или 

праха 
   

2441.30.01 Платина, необрађена kg   
2441.30.02 Платина у праху kg   
2441.40 Основни метали или сребро, позлаћени, необрађени или 

у облику полупроизвода 
   

2441.40.01 Основни метали или сребро, позлаћени, необрађени или у 
облику полупроизвода 

kg   

2441.50 Основни метали, посребрени или платинирани, 
необрађени или у облику полупроизвода 

   

2441.50.01 Основни метали посребрени kg   
2441.50.02 Основни метали платинирани kg   
2441.50.03 Отпаци и остаци, од племенитих метала kg   
2442 Производња алуминијума    
2442.11 Алуминијум, сирови    
2442.11.01 Сирови алуминијум, нелегиран, у инготима t   
2442.11.02 Сирови алуминијум, нелегиран, у блоковима (за топло 

ваљање) 
t   

2442.11.03 Сирови алуминијум, нелегиран, у трупцима (за пресовање) t   
2442.11.04 Легуре алуминијума, у примарном облику t   
2442.11.05 Легуре алуминијума, у секундарном облику t   
2442.12 Алуминијум-оксид (осим вештачког корунда)    
2442.12.01 Алуминијум-оксид, калцинирана глиница (осим вештачког 

корунда) 
t   

2442.21 Алуминијумски прах и љуспице    
2442.21.01 Прах и љуспице, од алуминијума и легура алуминијума t   
2442.22 Алуминијумске шипке и профили    
2442.22.01 Шипке и профили, од нелегираног алуминијума, пресовани t   
2442.22.02 Шипке и профили, од нелегираног алуминијума, вучени t   
2442.22.03 Шипке и профили, од нелегираног алуминијума, остали t   
2442.22.04 Шипке и профили, од легура алуминијума, пресовани t   
2442.22.05 Шипке и профили, од легура алуминијума, вучени t   
2442.22.06 Шипке и профили, од легура алуминијума, остали t   
2442.23 Алуминијумска жица    
2442.23.01 Жица од алуминијума, пресована t   
2442.23.02 Жица од алуминијума, вучена t   
2442.23.03 Жица, од легура алуминијума t   
2442.23.04 Ужад, од нелегираног алуминијума, за надземне водове t   
2442.23.05 Ужад, алуминијумско-челична, за надземне водове t   
2442.24 Алуминијумске плоче, лимови и траке дебљине > 0,2 mm    
2442.24.01 Ваљани лим, од нелегираног алуминијума, дебљине преко  

0,2 mm 
t   

2442.24.02 Ваљане траке, од нелегираног алуминијума, дебљине преко  
0,2 mm 

t   
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2442.24.03 Ваљани лим, од легираног алуминијума, дебљине преко  
0,2 mm 

t   

2442.24.04 Ваљане траке, од легираног алуминијума, дебљине преко  
0,2 mm 

t   

2442.25 Алуминијумске фолије дебљине ≤  0,2 mm    
2442.25.01 Фолије, неоплемењене, дебљине до 0,2 mm (не рачунајући 

подлогу), од алуминијума 
t   

2442.25.02 Фолије, оплемењене, дебљине до 0,2 mm (не рачунајући 
подлогу) , од алуминијума 

t   

2442.25.03 Фолије, штампане, од алуминијума, амбалажа од 
алуминијумских фолија 

t   

2442.26 Алуминијумске цеви и прибор за цеви    
2442.26.01 Тубе и цеви, од нелегираног алуминијума, вучене t   
2442.26.02 Цеви, од легура алуминијума, пресоване t   
2442.26.03 Цеви, од легура алуминијума, вучене t   
2442.26.04 Цеви, од легура алуминијума, шавне t   
2442.26.05 Прибор за цеви (спојнице, колена, муфови), од алуминијума t   
2443 Производња олова, цинка и калаја    
2443.11 Олово, сирово    
2443.11.01 Сирово олово из примарних сировина t   
2443.11.02 Сирово олово из секундарних сировина t   
2443.11.03 Рафинисано олово t   
2443.11.04 Олово, које садржи антимон, који по маси преовладава над 

другим металима 
t   

2443.11.05 Легуре олова t   
2443.12 Цинк, сиров    
2443.12.01 Сирови цинк t   
2443.12.02 Цинк у раствору и другим облицима t   
2443.12.03 Електролитички цинк t   
2443.12.04 Рафинисани цинк t   
2443.12.05 Легуре цинка t   
2443.13 Калај, сиров    
2443.13.01 Сирови калај kg   
2443.13.02 Легуре калаја kg   
2443.21 Плоче, лимови, траке, фолије, прах и љуспице од олова    
2443.21.01 Плоче, лимови, траке и фолије, од олова и легура олова t   
2443.21.02 Прах и љуспице, од олова t   
2443.21.03 Оловна сачма t   
2443.21.04 Ливени производи од олова и легура олова t   
2443.22 Прашина, прах и љуспице од цинка    
2443.22.01 Прашина, прах и љуспице, од цинка t   
2443.23 Жице, шипке, профили, лимови, траке и фолије од цинка    
2443.23.01 Шипке, профили и жица, од цинка и легура цинка t   
2443.23.02 Плоче, лимови, траке и фолије, од цинка и легура цинка t   
2443.23.03 Тубе, цеви и прибор за цеви (спојнице, колена, муфови), од 

цинка и легура цинка 
t   

2443.24 Шипке, профили и жица од калаја    
2443.24.01 Шипке, профили и жица, од калаја и легура калаја kg   
2443.24.02 Плоче, лимови и траке, дебљине преко 0,2 mm, од калаја и 

легура калаја 
kg   

2443.24.03 Фолије, дебљине до 0,2 mm (не рачунајући подлогу), од калаја 
и легура калаја 

kg   

2443.24.04 Прах и љуспице, од калаја и легура калаја kg   
2443.24.05 Тубе, цеви и прибор за цеви (спојнице, колена, муфови), од 

калаја и легура калаја 
kg   
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2444 Производња бакра    
2444.11 Бакренац; цемент-бакар    
2444.11.01 Бакренац, цемент-бакар (преципитат бакра) t   
2444.12 Бакар, нерафинисан; бакарне аноде за електролитичку 

рафинацију 
   

2444.12.01 Нерафинисани бакар, бакарне аноде за електролитичку 
рафинацију из примарних сировина 

t   

2444.12.02 Нерафинисани бакар, бакарне аноде за електролитичку 
рафинацију из секундарних сировина 

t   

2444.13 Рафинисани бакар и бакарне легуре, необрађене; 
предлегуре бакра 

   

2444.13.01 Електролитички бакар из примарних сировина t   
2444.13.02 Електролитички бакар из секундарних сировина t   
2444.13.03 Електролитички бакар, ливени (трупци, блокови и сл.) t   
2444.13.04 Легуре бакра t   
2444.13.05 Предлегуре бакра t   
2444.21 Прах и љуспице од легура бакра    
2444.21.01 Прах и љуспице, од бакра и легура бакра t   
2444.22 Шипке и профили од бакра    
2444.22.01 Ваљане ронделе од бакра и легура бакра (осим месинга) t   
2444.22.02 Ваљане ронделе од месинга t   
2444.22.03 Шипке и профили од бакра и легура бакра, пресовани t   
2444.22.04 Остали пресовани производи од бакра и легура бакра t   
2444.22.05 Шипке и профили од бакра и легура бакра, вучени t   
2444.22.06 Остале шипке и профили, од бакра и легура бакра t   
2444.23 Жица од бакра    
2444.23.01 Жица, од рафинисаног бакра и легура бакра, попречног 

пресека до 0,5 mm 
t   

2444.23.02 Жица, од рафинисаног бакра и легура бакра, попречног 
пресека од 0,5 mm до 6 mm 

t   

2444.23.03 Жица, од рафинисаног бакра и легура бакра, попречног 
пресека преко 6 mm 

t   

2444.24 Плоче, лимови и траке од бакра, легираног, дебљине  
> 0,15 mm 

   

2444.24.01 Ваљани лим од бакра, од 0,15 mm до 4 mm дебљине t   
2444.24.02 Ваљани лим од бакра, преко 4 mm дебљине t   
2444.24.03 Ваљани лим од легура бакра, од 0,15 mm до 4 mm дебљине t   
2444.24.04 Ваљани лим од легура бакра, преко 4 mm дебљине t   
2444.24.05 Ваљане траке од бакра, од 0,15 mm до 4 mm дебљине t   
2444.24.06 Ваљане траке од легура бакра, од 0,15 mm до 4 mm дебљине t   
2444.25 Бакарне фолије, дебљине ≤ 0.15 mm    
2444.25.01 Фолије, дебљине до 0,15 mm (не рачунајући подлогу), од 

бакра и легура бакра 
t   

2444.26 Цеви и прибор за цеви, од бакра    
2444.26.01 Капиларне цеви од бакра и легура бакра t   
2444.26.02 Цеви, од бакра и легура бакра (осим капиларних) t   
2444.26.03 Прибор за цеви (спојнице, колена, муфови), од бакра и легура 

бакра 
t   

2444.26.04 Отпаци и остаци, од бакра t   
2445 Производња осталих обојених метала    
2445.11 Никл, сирови    
2445.11.01 Сирови никл, нелегиран kg   
2445.11.02 Сирови никл, легиран kg   
2445.21 Прах и љуспице од никла и легура никла    
2445.21.01 Прах и љуспице, од никла и легура никла kg   
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2445.22 Жица, шипке и профили од никла и легура никла    
2445.22.01 Жица, шипке и профили од никла и легура никла kg   
2445.23 Плоче, лимови, траке и фолије од никла легура никла    
2445.23.01 Плоче, лимови, траке и фолије, од никла и легура никла kg   
2445.24 Цеви и прибор за цеви од никла легура никла    
2445.24.01 Тубе и цеви, од никла и легура никла kg   
2445.24.02 Прибор за цеви (спојнице, колена, муфови), од никла и легура 

никла 
kg   

2445.30 Остали обојени метали и производи од њих    
2445.30.01 Волфрам и производи од волфрама, укључујући отпатке, 

остатке и прах 
kg   

2445.30.02 Молибден и производи од молибдена, укључујући отпатке, 
остатке и прах 

kg   

2445.30.03 Тантал и производи од тантала, укључујући отпатке и остатке kg   
2445.30.04 Магнезијум и производи од магнезијума, укључујући отпатке и 

остатке 
kg   

2445.30.05 Кобалт и производи од кобалта, укључујући отпатке и остатке kg   
2445.30.06 Бизмут и производи од бизмута, укључујући отпатке и остатке kg   
2445.30.07 Сирови кадмијум и производи од кадмијума, укључујући 

отпатке, остатке и прах 
kg   

2445.30.08 Титан и производи од титана, укључујући отпатке и остатке kg   
2445.30.09 Цирконијум и производи од цирконијума, укључујући отпатке и 

остатке 
kg   

2445.30.10 Антимон и производи од антимона, укључујући отпатке и 
остатке 

kg   

2445.30.11 Манган и производи од мангана, укључујући отпатке и остатке kg   
2445.30.12 Берилијум, хром и германијум и производи од њих, укључујући 

отпатке и остатке 
kg   

2445.30.13 Кермети и производи од кермета, укључујући отпатке и 
остатке 

kg   

2445.30.14 Остали обојени метали и производи од њих kg   
2445.30.15 Отпаци и остаци, од осталих обојених метала или једињења 

метала 
kg   

2451 Ливење гвожђа    
2451.11 Ливење делова од темперованог гвожђа (темпер лив)    
2451.11.01 Одливци од темпер лива, до 5 kg t   
2451.11.02 Одливци од темпер лива, од 5 до 50 kg t   
2451.11.03 Одливци од темпер лива, преко 50 kg t   
2451.12 Ливење делова од сфероидног гвожђа (нодулирани лив)    
2451.12.01 Нодулирани лив, до 5 kg t   
2451.12.02 Нодулирани лив, од 5 до 50 kg t   
2451.12.03 Нодулирани лив, преко 50 kg t   
2451.13 Ливење делова од гвожђа (сиви лив)    
2451.13.01 Одливци од сивог лива, до 5 kg t   
2451.13.02 Одливци од сивог лива, од 5 до 50 kg t   
2451.13.03 Одливци од сивог лива, преко 50 kg t   
2451.30 Прибор за цеви, од ливеног гвожђа    
2451.30.01 Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа t   
2451.30.02 Прибор за цеви, од темперованог ливеног гвожђа t   
2451.30.03 Прибор за цеви, од нетемперованог ливеног гвожђа t   
2452 Ливење челика    
2452.10 Ливење делова од челика    
2452.10.01 Прецизни лив t   
2452.10.02 Остали одливци од челика, до 5 kg t   
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2452.10.03 Остали одливци од челика, од 5 до 50 kg t   
2452.10.04 Остали одливци од челика, преко 50 kg t   
2453 Ливење лаких метала    
2453.10 Ливење делова од лаких метала    
2453.10.01 Одливци од осталих лаких метала и њихових легура t   
2453.10.02 Одливци од алуминијума и легура алуминијума t   
2454 Ливење осталих обојених метала    
2454.10 Ливење делова од осталих обојених метала    
2454.10.01 Одливци од осталих обојених метала и њихових легура t   
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25 Производња металних производа, осим 

машина и уређаја 
   

2511 Производња металних конструкција и делова 
конструкција 

   

2511.10 Монтажне зграде од метала    
2511.10.01 Челичне хале и хангари (укључујући и од цеви) t ком.  
2511.10.02 Контејнери за становање и остали монтажни објекти, од 

гвожђа или челика 
t ком.  

2511.10.03 Монтажни објекти, од алуминијума (киосци и сл.) t ком.  
2511.21 Мостови и секције мостова од гвожђа или челика    
2511.21.01 Мостови и делови мостова, од гвожђа или челика t ком.  
2511.22 Торњеви и решеткасти стубови од гвожђа и челика    
2511.22.01 Челични стубови за високи напон t   
2511.22.02 Челични стубови за жичаре t   
2511.22.03 Челични стубови за осветљење t   
2511.22.04 Остали торњеви и решеткасти стубови, од гвожђа или челика t   
2511.23 Остале металне конструкције и делови конструкција, 

елементи за скеле, оплату, јамско подупирање и слично, 
од гвожђа, челика или алуминијума 

   

2511.23.01 Елементи за скеле, оплату и сл. за подупирање железничких 
пруга, од гвожђа или челика 

t   

2511.23.02 Јамски подупирачи, од гвожђа или челика t   
2511.23.03 Скретнице и укрштаји за железничке пруге, од гвожђа или 

челика 
t   

2511.23.04 Окретнице и преноснице, од гвожђа или челика t   
2511.23.05 Уставе, бране, врата за уставе, фиксни докови, пристанишни 

мостови и сл. конструкције за хидроградњу, од гвожђа или 
челика 

t   

2511.23.06 Челични кровови t   
2511.23.07 Сигурносна опрема за путеве (браници и др.), од гвозденог 

или челичног лима 
t   

2511.23.08 Остале конструкције, од гвожђа или челика t ком.  
2511.23.09 Конструкције и делови конструкција, од алуминијума t   
2512 Производња металних врата и прозора    
2512.10 Врата, прозори, оквири за њих и прагови за врата,од 

гвожђа, челика или алуминијума; металне жалузине 
   

2512.10.01 Врата, прозори и оквири за прозоре и прагови за врата, од 
гвожђа или челика 

t ком.  

2512.10.02 Врата, прозори и оквири за прозоре и прагови за врата, од 
алуминијума 

t ком.  

2512.10.03 Металне жалузине t ком.  
2521 Производња котлова и радијатора за централно 

грејање 
   

2521.11 Радијатори за централно грејање, неелектрично 
загревани, од гвожђа или челика 

   

2521.11.01 Радијатори, од ливеног гвожђа t m²  
2521.11.02 Остали радијатори, од гвожђа или челика t m²  
2521.11.03 Радијатори, од осталих метала t m²  
2521.12 Котлови за централно грејање топлом водом    
2521.12.01 Котлови за централно грејање, на гас t ком.  
2521.12.02 Котлови за централно грејање, на течна горива t ком.  
2521.12.03 Котлови за централно грејање, на чврста горива t ком.  
2521.13 Делови за котлове за централно грејање топлом водом    
2521.13.01 Делови за котлове за централно грејање топлом водом t   
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2529 Производња осталих металних цистерни, 

резервоара и контејнера 
   

2529.11 Резервоари, цистерне и слични судови од гвожђа, челика 
или алуминијума,(осим за компримоване или течне 
гасове) капацитета > 300 l, неопремљени механичким или 
термичким уређајима 

   

2529.11.01 Резервоари, цистерне и сл. судови, за гасове, од гвожђа или 
челика, запремине 300 l или веће 

t ком.  

2529.11.02 Резервоари, цистерне и сл. судови, за течности, од гвожђа 
или челика, оплаштени или термички изоловани, запремине 
300 l или веће 

t ком.  

2529.11.03 Остали резервоари, цистерне и сл. судови, за течности, од 
гвожђа или челика, запремине 300 l или веће 

t ком.  

2529.11.04 Резервоари, цистерне, и сл. судови, за чврсте материјале, од 
гвожђа или челика, запремине 300 l или веће 

t ком.  

2529.11.05 Резервоари, цистерне и сл. судови, од алуминијума, 
запремине 300 l или веће 

t ком.  

2529.12 Судови за компримоване или течне гасовe, од метала    
2529.12.01 Судови за компримоване или течне гасове, од гвожђа или 

челика 
t ком.  

2529.12.02 Судови за компримоване или течне гасове, од алуминијума t ком.  
2530 Производња парних котлова, осим котлова за 

централно грејање 
   

2530.11 Котлови за производњу водене и друге паре; котлови за 
прегрејану воду 

   

2530.11.01 Котлови са водогрејним цевима и производњом паре преко  
45 t/h 

t ком.  

2530.11.02 Котлови са водогрејним цевима и производњом паре до 45 t/h t ком.  
2530.11.03 Остали котлови за производњу паре t ком.  
2530.11.04 Котлови за производњу прегрејане воде t ком.  
2530.12 Помоћни уређаји за котлове; кондензатори за енергетске 

јединице на водену или другу пару 
   

2530.12.01 Прегрејачи ваздуха t   
2530.12.02 Прегрејачи водене или друге паре за парне котлове t   
2530.12.03 Прегрејачи воде (економајзери) t   
2530.12.04 Измењивачи топлоте t   
2530.12.05 Кондензатори паре за парне котлове t   
2530.12.06 Остали помоћни уређаји за парне котлове t   
2530.13 Делови за парне котлове и помоћне уређаје за котлове    
2530.13.01 Делови парних котлова t   
2530.13.02 Делови помоћних уређаја за котлове t   
2530.21 Нуклеарни реактори    
2530.21.01 Нуклеарни реактори ком. kW  
2530.22 Делови нуклеарних реактора    
2530.22.01 Делови за нуклеарне реакторе t   
2540 Производња оружја и муниције    
2540.12 Револвери, пиштољи и слично оружје    
2540.12.01 Револвери, пиштољи и остало ватрено оружје t хиљ.ком.  
2540.12.02 Војно оружје, осим револвера, пиштоља, мачева и сл. оружја t ком.  
2540.13 Патроне и друга муниција, пројектили и њихови делови; 

укључујући сачму и чепове за набоје (искључујући војно 
ватрено оружје) 

   

2540.13.01 Патроне и друга муниција, пројектили и њихови делови; 
укључујући сачму и чепове за набоје (искључујући војно 
ватрено оружје) 

t   

2540.14 Делови и прибор за оружје    
2540.14.01 Делови и прибор за оружје t   
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2550 Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала; 

металургија праха 
   

2550.11 Метални делови израђени ковањем    
2550.11.01 Делови трансмисионих вратила, ковани t   
2550.11.02 Делови друмских возила, од челика, ковани t   
2550.11.03 Делови уређаја, возила (осим друмских) и сл. од челика, 

ковани 
t   

2550.11.04 Делови клипних мотора и механичких машина од челика, 
ковани 

t   

2550.11.05 Делови електричних машина, од челика, ковани t   
2550.11.06 Делови осталих машина, апарата, инструмената, возила, од 

челика, ковани 
t   

2550.11.07 Делови машина, од обојених метала, ковани t   
2550.11.08 Делови апарата, инструмената, возила, од обојених метала, 

ковани 
t   

2550.12 Метални делови израђени пресовањем    
2550.12.01 Делови трансмисионих вратила од челика, пресовани t   
2550.12.02 Делови друмских возила од челика, пресовани t   
2550.12.03 Делови кућишта кугличних лежајева од челика, пресовани t   
2550.12.04 Делови клипних мотора и механичких машина од челика, 

пресовани 
t   

2550.12.05 Делови шинских возила и летилица од челика, пресовани t   
2550.12.06 Делови осталих машина, апарата, инструмената, возила, од 

челика, пресовани 
t   

2550.12.07 Делови осталих машина, апарата, инструмената, возила, од 
обојених метала, пресовани 

t   

2550.13 Метални делови израђени сечењем, савијањем или 
ваљањем 

   

2550.13.01 Делови моторних возила, израђени сечењем, савијањем или 
ваљањем челика 

t   

2550.13.02 Делови клипних мотора и механичких машина, израђени 
сечењем, савијањем или ваљањем челика 

t   

2550.13.03 Утензилије t   
2550.13.04 Делови осталих механичких машина, израђени сечењем, 

савијањем или ваљањем челика 
t   

2550.13.05 Делови осталих електричних машина, израђени сечењем, 
савијањем или ваљањем челика 

t   

2550.13.06 Остали делови, израђени сечењем, савијањем или ваљањем 
челика 

t   

2550.13.07 Делови, израђени сечењем, савијањем или ваљањем 
обојених метала 

t   

2550.20 Металургија праха    
2550.20.01 Делови друмских возила, израђени од челика по поступку 

металургије праха 
t   

2550.20.02 Делови кућишта кугличних лежајева, израђени од челика по 
поступку металургије праха 

t   

2550.20.03 Делови клипних мотора, пумпи, елеватора за течности, 
котрљајућих производа, делови вратила, кућишта, мењача, из 
челика по поступку металургије праха 

t   

2550.20.04 Делови осталих механичких машина, израђени од челика по 
поступку металургије праха 

t   

2550.20.05 Делови осталих електричних машина, израђени од челика по 
поступку металургије праха 

t   

2550.20.06 Делови за остале машине, апарате, инструменте, возила, од 
челика, по поступку металургије праха 

t   

2550.20.07 Делови за остале машине, апарате, инструменте, возила, од 
обојених метала, по поступку металургије праха 

t   
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2561 Обрада и превлачење метала    
2561.11 Превлачење метала  металом    
2561.11.01 Превлачење метала металима поступком потапања у 

растопљене метале 
хиљ.еф.час.   

2561.11.02 Превлачење метала металима поступком распршивања 
растопљеног метала 

хиљ.еф.час.   

2561.11.03 Превлачење метала цинком, електролитичким или сл. 
хемијским поступком 

хиљ.еф.час.   

2561.11.04 Превлачење метала осталим металима (никл, бакар, хром и 
сл.), електролитичким или сл. хемијским поступком 

хиљ.еф.час.   

2561.11.05 Превлачење метала металима, напаравањем хиљ.еф.час.   
2561.12 Превлачење метала  неметалом    
2561.12.01 Пластифицирање хиљ.еф.час.   
2561.12.02 Превлачење осталим неметалима (фосфатирање и сл.) хиљ.еф.час.   
2561.21 Термичка обрада метала (осим превлачења)    
2561.21.01 Термичка обрада метала, осим превлачења металима хиљ.еф.час.   
2561.22 Остале услуге површинске обраде метала    
2561.22.01 Бојење, лакирање хиљ.еф.час.   
2561.22.02 Галванизација хиљ.еф.час.   
2561.22.03 Остала површинска обрада метала (осим механичког 

обликовања, стругањем) 
хиљ.еф.час.   

2562 Машинска обрада метала    
2562.20 Општи машински радови    
2562.20.01 Општи машински радови хиљ.еф.час.   
2571 Производња сечива    
2571.11 Ножеви (осим за машине), маказе и сечива за њих    
2571.11.01 Стони ножеви са фиксираним сечивом и дршком, од 

нерђајућег челика 
хиљ.ком.   

2571.11.02 Остали стони ножеви са фиксираним сечивом, (осим од 
нерђајућег челика) 

хиљ.ком.   

2571.11.03 Ножеви са фиксираним сечивом (осим стоних) хиљ.ком.   
2571.11.04 Ножеви (осим са фиксираним сечивом) хиљ.ком.   
2571.11.05 Дршке и сечива за ножеве, од основних метала хиљ.ком.   
2571.11.06 Маказе (кројачке, фризерске и сл.) и сечива за њих хиљ.ком.   
2571.12 Апарати за бријање (неелектрични), бријачи и сечива за 

бријање, укључујући сечива у траци 
   

2571.12.01 Апарати за бријање, са незаменљивим сечивима 
(неелектрични) 

хиљ.ком.   

2571.12.02 Остали апарати за бријање (неелектрични) хиљ.ком.   
2571.12.03 Бријачи и сечива за бријање (укључујући недовршена сечива 

у траци) 
хиљ.ком.   

2571.12.04 Делови за апарате за бријање kg   
2571.13 Остали ножарски производи; сетови и прибор за маникир 

и педикир 
   

2571.13.01 Ножеви за папир, резачи за оловке и остала сечива за 
канцеларијске потребе 

t хиљ.ком.  

2571.13.02 Прибор за маникирање и педикирање t хиљ.ком.  
2571.13.03 Остали производи са сечивом t хиљ.ком.  
2571.14 Прибор за јело и сл. кухињски и стони прибор    
2571.14.01 Прибор за јело и сл. кухињски и стони прибор, од нерђајућег 

челика 
t хиљ.ком.  

2571.14.02 Прибор за јело и сл. кухињски и стони прибор, од основних 
метала, превучен племенитим металом 

t хиљ.ком.  

2571.14.03 Остали прибор за јело и сл. кухињски и стони прибор (осим од 
нерђајућег челика и од основних метала, превучен 
племенитим металом) 

t хиљ.ком.  

     



Номенклатура индустријских производа за Месечни извештај индустрије (ИНД-1)                                     Методологије и стандарди 
 

Републички завод за статистику 103

Јединица мере 
Шифра Назив производа 1 2 3 

     
2571.15 Сабље, мачеви, бајонети, копље, слично оружје и делови 

за њих 
   

2571.15.01 Мачеви, сабље, бајонети, копља и сл. оружја и њихови делови kg   
2572 Производња брава и окова    
2572.11 Катанци и браве за моторна возила и браве за намештај, 

од основних метала 
   

2572.11.01 Катанци и браве за моторна возила, од основних метала t хиљ.ком.  
2572.11.02 Браве за намештај, од основних метала t хиљ.ком.  
2572.12 Остале браве од основних метала    
2572.12.01 Остале браве, од основних метала t хиљ.ком.  
2572.13 Затварачи и окови са затварачима који имају уграђене 

браве; кључеви и  делови за катанце и браве 
   

2572.13.01 Затварачи и окови са затварачима, са уграђеним бравама t хиљ.ком.  
2572.13.02 Кључеви t хиљ.ком.  
2572.13.03 Делови за катанце и браве t хиљ.ком.  
2572.14 Шарке, точкићи и остали оков и прибор од основних 

метала, погодни за моторна возила, грађевинарство, 
намештај и слично 

   

2572.14.01 Шарке, од основних метала kg   
2572.14.02 Точкићи, од основних метала kg   
2572.14.03 Оков, прибор и сл. производи, за моторна возила, од основних 

метала 
kg   

2572.14.04 Оков, прибор и сл. производи, за грађевинарство, од основних 
метала 

kg   

2572.14.05 Оков, прибор и сл. производи, за намештај, од основних 
метала 

kg   

2572.14.06 Оков, прибор и сл. производи, за остале намене, од основних 
метала 

kg   

2572.14.07 Аутоматски затварачи врата, од основних метала kg   
2573 Производња алата    
2573.10 Ручни алат који се користи у пољопривреди, 

хортикултури и шумарству 
   

2573.10.01 Ашови, лопате и мотике t хиљ.ком.  
2573.10.02 Виле и грабуље t хиљ.ком.  
2573.10.03 Крампови и пијуци t хиљ.ком.  
2573.10.04 Секире, косири и сл. алат за сечење t хиљ.ком.  
2573.10.05 Косе и српови t хиљ.ком.  
2573.10.06 Маказе за руковање једном руком t хиљ.ком.  
2573.10.07 Маказе за руковање двема рукама (за живу ограду, 

орезивање грана и сл.) 
t хиљ.ком.  

2573.10.08 Остали ручни алат за употребу у пољопривреди, хортикултури 
и шумарству 

t хиљ.ком.  

2573.20 Ручне тестере и листови за тестере свих врста    
2573.20.01 Ручне тестере t хиљ.ком.  
2573.20.02 Листови за трачне тестере, за обраду метала t хиљ.ком.  
2573.20.03 Кружни листови за тестере, са радним делом од челика t хиљ.ком.  
2573.20.04 Кружни листови за тестере, са радним делом од осталих 

материјала (осим челика) 
t хиљ.ком.  

2573.20.05 Остали кружни листови за тестере t хиљ.ком.  
2573.20.06 Резни ланци за тестере t хиљ.ком.  
2573.20.07 Равни листови за тестере t хиљ.ком.  
2573.20.08 Остали листови за тестере t хиљ.ком.  
2573.30 Остали ручни алат    
2573.30.01 Турпије и сл. ручни алат t хиљ.ком.  
2573.30.02 Пинцете t хиљ.ком.  
2573.30.03 Клешта (укључујући и клешта за сечење и бушење) и сл. 

ручни алат 
t хиљ.ком.  
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2573.30.04 Маказе за сечење метала и сл. ручни алат t хиљ.ком.  
2573.30.05 Секачи цеви и сл. ручни алат t хиљ.ком.  
2573.30.06 Обични и француски кључеви за вијке, ручни t хиљ.ком.  
2573.30.07 Изменљиви улошци за кључеве, са или без дршке t хиљ.ком.  
2573.30.08 Ручни алат за бушење, нарезивање и урезивање навоја t хиљ.ком.  
2573.30.09 Чекићи t хиљ.ком.  
2573.30.10 Ручни алат за ковање t хиљ.ком.  
2573.30.11 Менгеле, стеге и сл. ручни алат t хиљ.ком.  
2573.30.12 Наковњи t хиљ.ком.  
2573.30.13 Ренда, длета и сл. ручни алат, за обраду дрвета t хиљ.ком.  
2573.30.14 Одвртачи, ручни t хиљ.ком.  
2573.30.15 Ручни алат за зидаре, моделаре, гипсаре, молере и сл. t хиљ.ком.  
2573.30.16 Ручни алат за обраду пластичних маса t хиљ.ком.  
2573.30.17 Остали ручни алат t хиљ.ком.  
2573.40 Заменљиви алат за ручне или машинске алатке    
2573.40.01 Алат за нарезивање навоја, са радним делом од 

синтерованих карбида метала, за обраду метала 
t хиљ.ком.  

2573.40.02 Алат за нарезивање навоја, са радним делом од осталих 
материјала, за обраду метала 

t хиљ.ком.  

2573.40.03 Алат за бушење (осим за стене и земљу), са радним делом од 
дијаманта 

t хиљ.ком.  

2573.40.04 Алат за бушење (осим за стене и земљу), са радним делом од 
синтерованих карбида метала 

t хиљ.ком.  

2573.40.05 Алат за бушење (осим за стене и земљу), са радним делом од 
брзорезног челика 

t хиљ.ком.  

2573.40.06 Алат за бушење (осим за стене и земљу), са радним делом од 
осталих материјала 

t хиљ.ком.  

2573.40.07 Алат за глодање, са радним делом од синтерованих карбида 
метала, за обраду метала 

t хиљ.ком.  

2573.40.08 Алат за глодање, са радним делом од осталих материјала, за 
обраду метала 

t хиљ.ком.  

2573.40.09 Алат за стругање, са радним делом од дијаманта, за обраду 
метала 

t хиљ.ком.  

2573.40.10 Алат за стругање, са радним делом од синтерованих карбида 
метала, за обраду метала 

t хиљ.ком.  

2573.40.11 Алат за стругање, са радним делом од осталих материјала, за 
обраду метала 

t хиљ.ком.  

2573.40.12 Умеци за одвијање и завијање вијака t хиљ.ком.  
2573.40.13 Алат за израду озубљења t хиљ.ком.  
2573.40.14 Остали заменљиви алат, са радним делом од синтерованих 

карбида метала 
t хиљ.ком.  

2573.40.15 Остали заменљиви алат, са радним делом од осталих 
материјала 

t хиљ.ком.  

2573.40.16 Ножеви и сечива за машине или механичке справе, за обраду 
метала 

t хиљ.ком.  

2573.40.17 Ножеви и сечива за машине или механичке справе, за обраду 
дрвета 

t хиљ.ком.  

2573.40.18 Ножеви и сечива за кухињске уређаје и машине у 
прехрамбеној индустрији 

t хиљ.ком.  

2573.40.19 Ножеви и сечива за машине у пољопривреди, хортикултури и 
шумарству 

t хиљ.ком.  

2573.40.20 Остали ножеви и сечива за машине или механичке справе t хиљ.ком.  
2573.40.21 Алат за бушење стена и земље, са радним делом од 

дијаманта 
t хиљ.ком.  

2573.40.22 Алат за бушење стена и земље, са радним делом од 
синтерованих карбида метала или кермета 

t хиљ.ком.  

2573.40.23 Алат за бушење стена и земље, са радним делом од осталих 
материјала 

t хиљ.ком.  
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2573.40.24 Матрице за вучење или екструдирање метала, са радним 

делом од дијаманта 
t хиљ.ком.  

2573.40.25 Матрице за вучење или екструдирање метала, са радним 
делом од синтерованих метала 

t хиљ.ком.  

2573.40.26 Матрице за вучење или екструдирање метала, са радним 
делом од осталих материјала 

t хиљ.ком.  

2573.40.27 Алат за пресовање, ковање, извлачење или просецање 
метала 

t хиљ.ком.  

2573.40.28 Алат за пресовање, ковање, извлачење или просецање 
осталих материјала 

t хиљ.ком.  

2573.40.29 Остали непоменути ручни алат t хиљ.ком.  
2573.50 Калупи; калупнице за ливнице метала; моделне плоче; 

ливачки модели 
   

2573.50.01 Калупнице за ливнице метала, од дрвета t   
2573.50.02 Калупнице за ливнице метала (осим од дрвета) t   
2573.50.03 Калупи за метале и металне карбиде t   
2573.50.04 Калупи за стакло t   
2573.50.05 Калупи за минералне материјале t   
2573.50.06 Калупи за гуму t   
2573.50.07 Калупи за пластичне масе t   
2573.50.08 Остали калупи t   
2591 Производња челичних буради и сличне амбалаже    
2591.11 Цистерне, резервоари и слична амбалажа за било које 

материјале (осим за гас), од гвожђа или челика, 
запремине 50-300 l, не-опремљене механичким или 
термичким уређајима 

   

2591.11.01 Сандуци, бачве, канте и сл. амбалажа (осим за гас), од гвожђа 
или челика, запремине од 50 до 300 l 

t ком.  

2591.11.02 Амбалажа од црног лима, запремине од 50 до 300 l t ком.  
2591.12 Цистерне, каце, бачве (искључујући за гас), од гвожђа или 

челика, запремине < 50 l 
   

2591.12.01 Амбалажа од црног лима, запремине до  50 l t хиљ.ком.  
2591.12.02 Амбалажа од поцинкованог лима, запремине до 50 l t хиљ.ком.  
2591.12.03 Остала амбалажа (осим за гас), од гвожђа или челика, 

запремине до 50 l 
t хиљ.ком.  

2592 Производња амбалаже од лаких метала    
2592.11 Aмбалажа од лаких метала, затворена лемљењем или 

пертловањем, запремине < 50 l 
   

2592.11.01 Амбалажа (конзерве, лименке и сл.) за једнократну употребу 
од лаких метала, осим од алуминијума 

t хиљ.ком.  

2592.11.02 Остала амбалажа од лаких метала, осим од алуминијума t хиљ.ком.  
2592.11.03 Цеваста амбалажа од алуминијума t хиљ.ком.  
2592.12 Бурад, добоши, лименке и слична амбалажа, од 

алуминијума, за све материјале (осим за гас), запремине  
≤ 300 l 

   

2592.12.01 Бурад, кутије и сл. амбалажа од алуминијума, запремине од 
50 до 300 l 

t хиљ.ком.  

2592.12.02 Аеросол амбалажа од алуминијума, запремине до 50 l t хиљ.ком.  
2592.12.03 Остала амбалажа од алуминијума, запремине до 50 l t хиљ.ком.  
2592.13 Затварачи и запушачи са навојем, поклопци и пломбе од 

основних  метала 
   

2592.13.01 Затварачи са навојем и заптивачи, поклопци и пломбе, од 
основних метала 

kg   

2593 Производња жичаних производа, ланаца и опруга    
2593.11 Упредена жица, ужад, каблови, плетене траке и слично, од 

гвожђа или челика, електрично неизоловани 
   



Методологије и стандарди                                     Номенклатура индустријских производа за Месечни извештај индустрије (ИНД-1)  
 

Републички завод за статистику 106 

Јединица мере 
Шифра Назив производа 1 2 3 

     
2593.11.01 Поужене жице, ужад и каблови, од гвожђа или челика, 

електрично неизоловани 
t   

2593.11.02 Плетене траке и сл. производи, од гвожђа или челика, 
електрично неизоловани 

t   

2593.12 Бодљикава жица од гвожђа или челика; упредена жица, 
ужад, каблови, плетене траке и слично, од бакра или 
алуминијума, електрично неизоловани 

   

2593.12.01 Бодљикава жица и остали материјали за ограде, од гвожђа 
или челика 

t   

2593.12.02 Поужене жице, ужад, каблови, плетене траке и сл. производи 
од бакра, електрично неизоловани 

t   

2593.12.03 Поужене жице, ужад, каблови, плетене траке и сл. производи 
од алуминијума, електрично неизоловани 

t   

2593.13 Тканине, решетке, мреже и ограде од гвоздене, челичне 
или бакарне жице; решетке добијене пресецањем и 
развлачењем лима или траке, од гвожђа, челика или 
бакра 

   

2593.13.01 Жичане тканине (укљ. и бесконачне траке), од гвожђа или 
челика 

t   

2593.13.02 Решетке, мреже и ограде, заварени на местима укрштања, од 
гвоздене или челичне жице 

t   

2593.13.03 Решетке, мреже и ограде, од гвоздене или челичне  жице, 
непластифициране 

t   

2593.13.04 Решетке, мреже и ограде, од гвоздене или челичне жице, 
пластифициране 

t   

2593.13.05 Решетке добијене просецањем и развлачењем комада лима 
или траке 

t   

2593.13.06 Тканине (укљ. бесконачне траке), решетке и мреже од бакра t   
2593.14 Ексери, клинци, ексерчићи за писаће табле и слични 

артикли 
   

2593.14.01 Ексери, ексерчићи, клинци и сл. производи, од гвожђа или 
челика 

kg   

2593.14.02 Ексери, ексерчићи, клинци, спојнице и сл. производи, од бакра 
или делимично од бакра 

kg   

2593.14.03 Ексери, клинци, вијци, навртке, закивци, клинови, расцепке, 
подлошке и сл. производи, од алуминијума 

kg   

2593.15 Жице, шипке, цеви, плоче електроде и слични производи 
обложени или испуњени топитељима 

   

2593.15.01 Оплаштене електроде и пуњена жица, за електролучно 
заваривање 

t   

2593.15.02 Оплаштене шипке и пуњена жица, за лемљење и аутогено 
заваривање 

t   

2593.15.03 Остале жице, шипке, цеви, плоче, електроде и сл. производи t   
2593.16 Опруге и листови за опруге, од гвожђа или челика; опруге 

од бакра 
   

2593.16.01 Листасте опруге (гибњеви) и листови за њих, од челика t   
2593.16.02 Спиралне опруге, од челика t   
2593.16.03 Торзионе опруге, од челика t   
2593.16.04 Остале опруге, од челика t   
2593.16.05 Опруге од бакра t   
2593.16.06 Заварени чланкасти ланци, од гвожђа или челика t   
2593.17 Ланци (осим зглобно-чланкастих ланаца) и њихови 

делови од гвожђа, челика или бакра 
   

2593.17.01 Ланци против клизања, од гвожђа или челика t   
2593.17.02 Патент ланци, од гвожђа или челика t   
2593.17.03 Технички ланци, од гвожђа или челика t   
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2593.17.04 Сидрени ланци, од гвожђа или челика t   
2593.17.05 Остали ланци (осим зглобно-чланкастих)  и делови за њих, од 

гвожђа или челика 
t   

2593.17.06 Ланци (осим зглобно-чланкастих)  и делови за њих, од бакра t   
2593.18 Игле за шивење, плетење и слични производи за ручни 

рад 
   

2593.18.01 Игле за шивење, плетење, кукичање и сл. производи, за ручни 
рад, од гвожђа или челика 

t ком.  

2594 Производња везних елемената и вијчаних 
машинских производа 

   

2594.11 Производи са навојем за причвршћивање, од гвожђа или 
челика 

   

2594.11.01 Ситни вијци са стаблом пречника до 6 mm, од гвожђа или 
челика 

t   

2594.11.02 Вијци за лим, од гвожђа или челика t   
2594.11.03 Вијчани производи за железнице и тирфони (вијци за прагове) 

од гвожђа или челика 
t   

2594.11.04 Вијци за дрво (осим тирфона), од гвожђа или челика t   
2594.11.05 Вијци са куком и вијци са прстеном, од нерђајућег челика t   
2594.11.06 Самоурезни вијци, од гвожђа или челика t   
2594.11.07 Навртке, од гвожђа или челика t   
2594.11.08 Остали производи са навојем, од гвожђа или челика t   
2594.12 Производи без навоја за причвршћивање, од гвожђа или 

челика 
   

2594.12.01 Подлошке, од гвожђа или челика t   
2594.12.02 Заковице, од гвожђа или челика t   
2594.12.03 Клинови, расцепке и остали производи без навоја, од гвожђа 

или челика 
t   

2594.13 Производи без навоја за причвршћивање, од бакра и 
алуминијума 

   

2594.13.01 Вијци за дрво, од бакра t   
2594.13.02 Остали производи са навојем, од бакра t   
2594.13.03 Подлошке, од бакра t   
2594.13.04 Заковице, клинови, расцепке и сл. производи без навоја, од 

бакра 
t   

2594.13.05 Заковице, клинови, расцепке и сл. производи без навоја, од 
алуминијума 

t   

2599 Производња осталих металних производа    
2599.11 Судопере, лавабои, каде, остали санитарни предмети и 

њихови делови од гвожђа, челика, бакра или алуминијума
   

2599.11.01 Судопере и лавабои, од гвожђа, челика, бакра или 
алуминијума 

t ком.  

2599.11.02 Каде, од ливеног гвожђа (укључујући емајлиране) t ком.  
2599.11.03 Остале каде, од гвожђа (осим ливеног) или челика t ком.  
2599.11.04 Остали санитарни производи и њихови делови, од гвожђа или 

челика, ливени 
t ком.  

2599.11.05 Остали санитарни производи и њихови делови, од гвожђа или 
челика, лимени 

t ком.  

2599.11.06 Остали санитарни производи и њихови делови, од бакра t ком.  
2599.11.07 Остали санитарни производи и њихови делови, од 

алуминијума 
t ком.  

2599.12 Стони, кухињски и остали предмети за домаћинство и 
њихови делови од гвожђа, челика, бакра или алуминијума

   

2599.12.01 Стони, кухињски и сл. производи за домаћинство, од ливеног 
гвожђа 

t хиљ.ком.  

2599.12.02 Посуђе, од нерђајућег челика t хиљ.ком.  
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2599.12.03 Остали стони, кухињски и сл. производи за домаћинство, од 

нерђајућег челика 
t хиљ.ком.  

2599.12.04 Посуђе, од гвожђа или челика (осим нерђајућег), емајлирано t хиљ.ком.  
2599.12.05 Остали стони, кухињски и сл. производи за домаћинство, од 

гвожђа (осим ливеног) или челика (осим нерђајућег), 
емајлирани 

t хиљ.ком.  

2599.12.06 Поцинковано посуђе t хиљ.ком.  
2599.12.07 Стони, кухињски и сл. производи за домаћинство, премазани 

или лакирани 
t хиљ.ком.  

2599.12.08 Стони, кухињски и сл. производи за домаћинство, од бакра t хиљ.ком.  
2599.12.09 Стони, кухињски и сл. производи за домаћинство, од 

алуминијума 
t хиљ.ком.  

2599.12.10 Механички апарати, масе до 10 kg, за припремање хране или 
пића (машине за млевење меса, ораха, кафе и сл.) 

t хиљ.ком.  

2599.12.11 Делови стоних, кухињских и осталих производа за 
домаћинство, од гвожђа, челика, бакра или алуминијума 

t   

2599.12.12 Жичана вуна, крпе за рибање или полирање, рукавице и сл. 
производи, од гвожђа или челика 

t хиљ.ком.  

2599.21 Сигурносне касе, сигурносна врата и преграци за трезоре, 
од основних метала 

   

2599.21.01 Сигурносне касе и сефови, од основних метала t ком.  
2599.21.02 Сигурносна врата и преграци за трезоре, од основних метала t ком.  
2599.21.03 Преносиве сигурносне касете за новац, документа и сл. , од 

основних метала 
t ком.  

2599.22 Кутије за архиве, ормари за картотеке, кутије за 
сортирање докумената, регали за папир, итд., од 
основних метала 

   

2599.22.01 Кутије за архиве, картотеке, сортирање докумената и сл. 
канцеларијска и стона опрема, од основних метала 

t ком.  

2599.23 Механизми за корице са слободним листовима или за 
фасцикле, слични канцеларијски предмети и прошивне 
спајалице у траци, од основних метала 

   

2599.23.01 Механизми за корице са слободним листовима или за 
фасцикле, од основних метала 

t   

2599.23.02 Прошивне спајалице у траци, од основних метала t   
2599.23.03 Остали канцеларијски материјал (спајалице за акта и писма, 

угаоници за картотеке и сл.), од основних метала 
t   

2599.24 Статуете и остали украси, рамови за фотографије, слике, 
огледала и слично, од основних метала 

   

2599.24.01 Статуете, рамови и остали украсни предмети, од основних 
метала 

t   

2599.25 Затварачи, окови са затварачима, пређице, ринглице и 
слично, за одећу, обућу, торбе, путне предмете и сличне 
готове производе; цевасти или рачвасти закивци; перле и 
шкољкице, од основних метала 

   

2599.25.01 Затварачи, окови са затварачима, пређице, ринглице и 
слично, за одећу, обућу, торбе, путне предмете и сличне 
готове производе; цевасти или рачвасти закивци; перле и 
шкољкице, од основних метала 

t   

2599.26 Пропелери и лопатице за бродове и чамце; сидра и чакље    
2599.26.01 Пропелери и лопатице за бродове или чамце хиљ.ком.   
2599.26.02 Сидра и чакље, од гвожђа или челика t   
2599.29 Остали предмети од основних метала    
2599.29.01 Остали производи од нетемперованог ливеног гвожђа t   
2599.29.02 Кугле и сл. производи за млинове, од гвожђа или челика t   
2599.29.03 Остали производи од ливеног гвожђа (осим нетемперованог) t   
2599.29.04 Производи од гвоздене или челичне жице (кавези, корпе и сл.) t   
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2599.29.05 Кутије за цигарете, козметику, пудер и сл. од гвожђа или 

челика 
t   

2599.29.06 Мердевине, од гвожђа или челика t   
2599.29.07 Палете и сл. производи, од гвожђа или челика t   
2599.29.08 Калемови за каблове, цеви и сл. производи од гвожђа или 

челика 
t   

2599.29.09 Прибор за полагање каблова t   
2599.29.10 Олуци, куке и сл. производи који се користе у грађевинарству t   
2599.29.11 Перфорирана ведра и сл. производи од лима, за филтрирање 

воде на улазу у канализацију 
t   

2599.29.12 Остали производи од гвожђа (осим ливеног) или челика t   
2599.29.13 Звона, и сл. неелектрични производи, од основних метала kg   
2599.29.14 Вешалице за капуте и шешире, од основних метала kg   
2599.29.15 Плоче са натписима, ознакама, адресама и сл. производи од 

основних метала 
t   

2599.29.16 Игле за плетење и кукичање, од алуминијума t ком.  
2599.29.17 Тканине, решетке, мреже и ограде, од алуминијума t хиљ.m²  
2599.29.18 Остали производи од алуминијума t   
2599.29.19 Остали производи од бакра kg   
2599.29.20 Тканине, решетке, мреже и ограде, од никла t хиљ.m²  
2599.29.21 Остали производи од никла kg   
2599.29.22 Остали производи од олова kg   
2599.29.23 Остали производи од цинка kg   
2599.29.24 Остали производи од калаја kg   
2599.29.25 Остали непоменути производи од основних метала t   
2599.29.26 Стални магнети и производи предвиђени за производњу 

магнета 
t ком.  
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26 Производња рачунара, електронских и 

оптичких производа 
   

2611 Производња електронских елемената    
2611.11 Катодне цеви за ТВ пријемнике, цеви за ТВ камере; остале 

фотокатодне цеви 
   

2611.11.01 Катодне цеви за телевизијске пријемнике ком.   
2611.11.02 Остале катодне цеви ком.   
2611.11.03 Електронске цеви за исправљање ком.   
2611.11.04 Цеви за телевизијске камере, претварачи и појачивачи слике, 

фотокатодне цеви 
ком.   

2611.12 Микроталасне цеви и остале електронске цеви    
2611.12.01 Магнетрони, клистрони, пријемне и појачавачке цеви, 

индикаторске цеви и остале микроталасне цеви 
kg   

2611.21 Диоде; транзистори; тиристори, диак и триак елементи    
2611.21.01 Диоде (осим фотоосетљивих диода, диода за емитовање 

светлости и исправљачких диода) 
kg хиљ.ком.  

2611.21.02 Исправљачке диоде kg хиљ.ком.  
2611.21.03 Транзистори (осим фотоосетљивих) kg хиљ.ком.  
2611.21.04 Тиристори, диак и триак елементи, осим фотоосетљивих kg хиљ.ком.  
2611.22 Полупроводнички елементи; диоде за емитовање 

светлости; монтирани пиезо-електрични кристали; 
њихови делови 

   

2611.22.01 Диоде за емитовање светлости kg хиљ.ком.  
2611.22.02 Соларне ћелије, фотодиоде, фототранзистори, итд. kg хиљ.ком.  
2611.22.03 Остали фотоосетљиви полупроводнички елементи kg хиљ.ком.  
2611.22.04 Остали полупроводнички елементи (осим фотоосетљивих) kg хиљ.ком.  
2611.22.05 Монтирани пиезо-електрични кристали kg хиљ.ком.  
2611.30 Електронска интегрисана кола    
2611.30.01 Дигитална монолитна електронска интегрисана кола kg ком.  
2611.30.02 Остала монолитна електронска интегрисана кола kg ком.  
2611.30.03 Хибридна електронска интегрисана кола kg ком.  
2611.30.04 Остала електронска интегрисана кола и микрокомпоненте kg ком.  
2611.40 Делови за електронске цеви и остале електронске 

компоненте 
   

2611.40.01 Делови за диоде и транзисторе и остале полупроводичке 
елемете 

kg   

2611.40.02 Делови за електронска интегрисана кола и микрокомпоненте kg   
2611.40.03 Остали променљиви отпорници (укључујући реостате и 

потенциометре) 
kg ком.  

2612 Производња штампаних електронских плоча    
2612.10 Штампана електронска кола    
2612.10.01 Штампана кола, једнослојна m² kg  
2612.10.02 Штампана кола, двослојна m² kg  
2612.10.03 Штампана кола, вишеслојна, са 3 до 8 слојева m² kg  
2612.10.04 Штампана кола, вишеслојна, са више од 8 слојева m² kg  
2620 Производња рачунара и периферне опреме    
2620.11 Портабл машине за аутоматску обраду података, масе  

≤ 10 kg, нпр. лаптоп, палмтоп и слични компјутери 
   

2620.11.01 Машине за аутоматску обраду података, персонални 
преносни компјутери 

ком.   

2620.13 Стони персонални рачунар (PC)    
2620.13.01 Машине за аутоматску обраду података, персонални 

непреносни компјутери 
ком.   

2620.14 Дигиталне машине за аутоматску обраду података, 
испоручене као системи 

   

2620.14.01 Дигитални самопослужни уређаји за странке: банкомати, 
аутомати за мењање новца 

ком.   
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2620.14.02 Аналогне или хибридне машине за аутоматску обраду 

података 
ком.   

2620.15 Остале дигиталне машине за аутоматску обраду података, 
с једном или две од следећих јединица у истом кућишту: 
меморијске јединице, улазне јединице, излазне јединице, 
или без њих 

   

2620.15.01 Дигиталне централне јединице са меморијском, улазном или 
излазном јединицом 

ком.   

2620.15.02 Остале машине за аутоматску обраду података ком.   
2620.16 Улазне и излазне јединице са или без меморијских 

јединица 
   

2620.16.01  Штампачи и цртачи (плотери) ком.   
2620.16.02 Тастатуре и скенери ком.   
2620.16.03 Монитори ком.   
2620.16.04 Магнетни или оптички читачи ком.   
2620.16.05 Остале улазне и излазне јединице ком.   
2620.21 Меморијске јединице    
2620.21.01 Централне меморијске јединице ком.   
2620.21.02 Оптичке меморијске јединице са диском ком.   
2620.21.03 Остале меморијске јединице са диском ком.   
2620.21.04 Меморијске јединице са магнетном траком ком.   
2620.21.05 Остале меморијске јединице ком.   
2620.40 Делови и прибор за машине за аутоматску обраду 

података и остале канцеларијске машине 
   

2620.40.01 Делови и прибор машина за аутоматску обраду података kg   
2630 Производња комуникационе опреме    
2630.11 Предајници за радиодифузију и телевизију, укључујући 

оне са уграђеним пријемником 
   

2630.11.01 Предајници без уграђеног пријемника ком.   
2630.11.02 Предајници са уграђеним пријемником ком.   
2630.13 ТВ камере    
2630.13.01 Телевизијске камере ком.   
2630.21 Tелефонски апарати за жичане системе са безгајтанским 

ручним сетом 
   

2630.21.01 Телефонски апарати за жичане системе t ком.  
2630.21.02 Телефонски апарати за јавне говорнице t ком.  
2630.21.03 Телепринтери за жичане системе t ком.  
2630.22 Tелефони за мрежу станица или за друге бежичне мреже    
2630.22.01 Телефонски апарати за бежичне системе t ком.  
2630.22.02 Комуникациони апарати за телефонију и телеграфију t ком.  
2630.22.03 Јавне телефонске централе број 

прикључака 
ком.  

2630.22.04 Кућне телефонске централе број 
прикључака 

ком.  

2630.22.05 Остали телефонски или телеграфски уређаји за жичане 
системе са носећом струјом 

t ком.  

2630.22.06 Остали електрични телефонски апарати t ком.  
2630.23 Остали апарати за пренос или пријем гласа, слике или 

других података 
   

2630.23.01 Телефакс апарати t ком.  
2630.23.02 Остали телеграфски апарати t ком.  
2630.30 Делови електричних телефонских или телеграфских 

апарата 
   

2630.30.01 Делови за апарате за телефонију и телеграфију kg   
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2630.40 Антене свих врста и њихови делови; делови за 

предајнике и пријемнике за радио-дифузију или 
телевизију, телевизијске камере, итд. 

   

2630.40.01 Телескопске, шипкасте антене за преносиве (портабл) 
апарате, за уградњу у моторна возила 

ком.   

2630.40.02 Спољне антене за пријем преко сателита ком.   
2630.40.03 Остале спољне антене за радио и телевизијске пријемнике ком.   
2630.40.04 Унутрашње антене за радио или телевизијске пријемнике 

(укључујући антене за уградњу у апарате) 
ком.   

2630.40.05 Делови антена kg   
2630.40.06 Делови за телевизијске и радио апарате kg   
2640 Производња електронских уређаја за широку 

потрошњу 
   

2640.11 Радио-дифузни пријемници који могу да раде без 
спољног извора енергије 

   

2640.11.01 Радио пријемници, са уграђеним апаратима за снимање или 
репродукцију звука, осим за моторна возила 

ком.   

2640.11.02 Остали радио пријемници, осим за моторна возила ком.   
2640.12 Радио-дифузни пријемници који не могу да раде без 

спољног извора енергије, за моторна возила 
   

2640.12.01 Радио пријемници за моторна возила комбиновани са 
апаратом за снимање или репродукцију звука 

ком.   

2640.12.02 Остали радио пријемници за моторна возила ком.   
2640.20 Телевизијски пријемници, са уграђеним радио-

пријемником или апаратом за снимање и репродукцију 
звука или слике или без њих 

   

2640.20.01 Телевизијски пријемници ком.   
2640.20.02 Видео тјунери ком.   
2640.20.03 Остали телевизијски апарати ком.   
2640.31 Грамофони, касетофони и остали апарати за 

репродукцију звука 
   

2640.31.01 Грамофони ком.   
2640.31.02 Музички аутомати ком.   
2640.31.03 Апарати за репродукцију диктата ком.   
2640.31.04 Касетофони, који нису предвиђени за снимање ком.   
2640.31.05 CD плејери ком.   
2640.31.06 Остали апарати за репродукцију звука ком.   
2640.32 Магнетофони и остали апарати за снимање звука    
2640.32.01 Апарати за диктирање ком.   
2640.32.02 Апарати за одговарање на телефонске позиве (телефонске 

секретарице) 
ком.   

2640.32.03 Остали апарати за снимање и репродукцију звука ком.   
2640.34 Монитори и пројектори, који нису уграђени у телевизијски 

пријемник и који се начелно не користе у системима за 
обраду података 

   

2640.34.01 Телевизијски видео пројектори ком.   
2640.34.02 Видео монитори ком.   
2640.34.03 Апарати за снимање или репродукцију слике ком.   
2640.41 Микрофони и стативи за њих    
2640.41.01 Микрофони и стативи за њих ком.   
2640.42 Звучници; слушалице и комбинације с микрофоном    
2640.42.01 Звучници ком.   
2640.42.02 Слушалице (укључујући и комбинације са микрофоном) ком.   
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2640.43 Аудио-фреквентни електрични појачивачи; електрични 

комплети за појачавање звука 
   

2640.43.01 Појачивачи за телефонију или мерне апарате ком.   
2640.43.02 Појачивачи за појачавање звука ком.   
2640.44 Остали пријемници за радио-телефонију и радио-

телеграфију 
   

2640.44.01 Уређаји за бежичне везе (радари, уређаји за радио навигацију 
и уређаји за радио даљинско управљање) 

ком.   

2640.44.02 Остали пријемници за радио-телефонију и радио-телеграфију ком.   
2640.51 Делови опреме за апарате за снимање и репродукцију 

звука или слике 
   

2640.51.01 Делови и прибор за апарате за снимање и репродукцију звука 
или слике 

kg   

2640.60 Електронске видео-игре намењене за употребу са ТВ 
пријемником 

   

2640.60.01 Видео-игре, за употребу са телевизијским пријемником хиљ.ком.   
2651 Производња мерних, истраживачких и навигационих 

инструмената и апарата 
   

2651.11 Компаси; остали навигациони инструменти и апарати    
2651.11.01 Компаси ком.   
2651.11.02 Остали навигациони инструменти и апарати ком.   
2651.12 Даљиномери, теодолити и тахиметри; остали геодетски, 

хидрографски, океанографски, хидролошки, 
метеоролошки и геофизички инструменти и апарати 

   

2651.12.01 Електронски даљиномери, теодолити и тахиметри, нивелири 
и остали електронски инструменти и апарати за 
фотограметрију 

ком.   

2651.12.02 Даљиномери, теодолити и тахиметри, нивелири, и остали 
инструменти и апарати за фотограметрију (осим 
електронских) 

ком.   

2651.12.03 Остали геодетски, хидрографски, хидролошки, метеоролошки, 
геофизички и топографски инструменти и апарати 

ком.   

2651.20 Радари, уређаји за радио-навигацију и уређаји за радио-
даљинско управљање 

   

2651.20.01 Радари ком.   
2651.20.02 Уређаји за радио-навигацију ком.   
2651.20.03 Уређаји за радио-даљинско управљање ком.   
2651.31 Ваге чија осетљивост не прелази 5 cg (центиграма); 

делови и опрема за ваге 
   

2651.31.01 Ваге осетљивости до 5 cg ком.   
2651.31.02 Делови и опрема за ваге, осетљивости до 5 cg kg   
2651.32 Столови и апарати за цртање и остали инструменти за 

цртање, обележавање или математичко рачунање 
   

2651.32.01 Столови и апарати за цртање ком.   
2651.32.02 Сетови за цртање ком.   
2651.32.03 Остали инструменти за обележавање и математичко 

рачунање 
ком.   

2651.33 Инструменти за мерење дужине, ручни    
2651.33.01 Микрометарска и помична мерила са нонијусом ком.   
2651.33.02 Статичка калибарска мерила ком.   
2651.33.03 Остала микрометарска, кљунаста и калибарска мерила ком.   
2651.33.04 Мерне шипке, траке и лењири са мерном поделом ком.   
2651.33.05 Остали мерни инструменти, за ручно мерење ком.   
2651.41 Инструменти и апарати за мерење или откривање 

јонизујућих зрачења 
   

2651.41.01 Инструменти и апарати за мерење или откривање јонизујућег 
зрачења 

ком.   
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2651.42 Осцилоскопи и осцилографи са катодним зрацима    
2651.42.01 Осцилоскопи и осцилографи са катодним зрацима ком.   
2651.43 Инструменти за мерење електричних величина, без 

уређаја за регистровање 
   

2651.43.01 Мултиметри ком.   
2651.43.02 Волтметри ком.   
2651.43.03 Остали инструменти и апарати за мерење и испитивање 

напона, јачине струје, отпора или снаге без уређаја за 
регистровање 

ком.   

2651.44 Инструменти и апарати за телекомуникације    
2651.44.01 Инструменти и апарати за телекомуникације ком.   
2651.45 Остали инструменти и апарати за мерење електричних 

величина 
   

2651.45.01 Остали инструменти за мерење или контолу електричних 
величина 

ком.   

2651.51 Термометри, пирометри, барометри, хидрометри, 
хигрометри и психометри 

   

2651.51.01 Термометри, који нису комбиновани са др. инструментима, 
пуњени течношћу, електронски 

ком.   

2651.51.02 Остали термометри, који нису комбиновани са др. 
инструментима, пуњени течношћу 

ком.   

2651.51.03 Термометри, који нису комбиновани са др. инструментима и 
који нису пуњени течношћу, електронски 

ком.   

2651.51.04 Остали термометри, који нису комбиновани са др. 
инструментима и који нису пуњени течношћу 

ком.   

2651.51.05 Барометри, који нису комбиновани са другим инструментима ком.   
2651.51.06 Хидрометри, пирометри, хигрометри и психометри ком.   
2651.52 Инструменти за мерење или контролу протока или нивоа 

течности, притиска или осталих променљивих величина 
течности или гасова 

   

2651.52.01 Инструменти и апарати за мерење или контролу притиска, 
протока, нивоа и осталих променљивих величина течности 

ком.   

2651.52.02 Инструменти и апарати за мерење или контролу притиска, 
протока,  нивоа и осталих променљивих величина гасова 

ком.   

2651.53 Инструменти и апарати за физичке или хемијске анализе, 
на другом месту непоменути 

   

2651.53.01 Апарати за анализу гаса или дима ком.   
2651.53.02 Хроматографи ком.   
2651.53.03 Инструменти за електрофорезу ком.   
2651.53.04 Спектрометри, спектрофотометри и спектрографи који 

користе оптичка зрачења 
ком.   

2651.53.05 Експозиметри ком.   
2651.53.06 Инструменти и апарати за мерење проводљивости, 

укључујући пх метре и рх метре 
ком.   

2651.53.07 Вискозиметри, порозиметри и дилатометри ком.   
2651.53.08 Остали инструменти и апарати за физичке или хемијске 

анализе 
ком.   

2651.61 Микроскопи (осим оптичких) и дифракциони апарати    
2651.61.01 Микроскопи (осим оптичких) и дифракциони апарати ком.   
2651.62 Машине и апарати за испитивање и тестирање 

механичких својстава материјала 
   

2651.62.01 Машине и апарати за испитивање механичких особина метала ком.   
2651.62.02 Машине и апарати за испитивање механичких особина 

осталих материјала 
ком.   
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2651.63 Мерачи потрошње или производње гасова, течности или 

електрицитета 
   

2651.63.01 Гасомери ком.   
2651.63.02 Мерачи течности ком.   
2651.63.03 Електрична бројила ком.   
2651.64 Бројачи обртаја, бројачи производње, таксиметри; 

показивачи брзине и тахометри; стробоскопи 
   

2651.64.01 Бројачи обртаја, бројачи производње, таксиметри, показивачи 
брзине и тахометри, стробоскопи 

ком.   

2651.66 Остали инструменти, апарати и машине за мерење или 
контролу, на другом месту непоменути 

   

2651.66.01 Машине за уравнотежавање механичких делова kg   
2651.66.02 Пробни столови kg   
2651.66.03 Пројектори профила ком.   
2651.66.04 Остали инструменти и апарати за мерење или испитивање ком.   
2651.70 Термостати, маностати и остали инструменти и апарати за 

аутоматско регулисање или контролу 
   

2651.70.01 Термостати ком.   
2651.70.02 Маностати (пресостати) ком.   
2651.70.03 Остали инструменти и апарати за аутоматску регулацију и 

управљање 
ком.   

2651.82 Делови инструмената и апарата за мерење, контролу, 
испитивање и навигацију 

   

2651.82.01 Делови инструмената и апарата за мерење, контролу, 
испитивање и навигацију 

kg   

2651.83 Делови и прибор за микроскопе (осим оптичких) и делови 
за дифракционе апарате 

   

2651.83.01 Делови и прибор за микроскопе (осим оптичких) и делови за 
дифракционе апарате 

kg   

2651.84 Делови и прибор за бројила (електрична и проточна)    
2651.84.01 Делови за електрична бројила, мераче производње и 

потрошње гасова, течности или електричне енергије, делови 
за бројаче 

kg   

2651.85 Делови и прибор за инструменте и апарате за аутоматску 
регулацију или контролу 

   

2651.85.01 Делови и прибор за инструменте и апарате за аутоматску 
регулацију и управљање 

kg   

2652 Производња сатова    
2652.11 Ручни, џепни и остали лични часовници са кутијом од 

племенитог метала или од метала платираног 
племенитим металом 

   

2652.11.01 Ручни, џепни и остали лични часовници са кутијом од 
племенитог метала или од метала платираног племенитим 
металом 

хиљ.ком.   

2652.12 Остали ручни, џепни и слични часовници    
2652.12.01 Остали ручни, џепни и слични часовници хиљ.ком.   
2652.13 Часовници за уградњу у инструмент табле и часовници 

сличног типа за возила 
   

2652.13.01 Штоперице хиљ.ком.   
2652.13.02 Часовници за уградњу у инструмент табле и часовници сл. 

типа за возила 
хиљ.ком.   

2652.14 Кућни, канцеларијски и слични часовници са механизмом 
за личне часовнике и остали часовници 

   

2652.14.01 Будилници хиљ.ком.   
2652.14.02 Кућни, канцеларијски и сл. зидни часовници хиљ.ком.   
2652.14.03 Остали часовници са малим сатним механизмом хиљ.ком.   
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2652.14.04 Апарати за мерење и контролу времена хиљ.ком.   
2652.14.05 Паркинг часовници хиљ.ком.   
2652.21 Механизми за личне часовнике, комплетни или 

састављени 
   

2652.21.01 Временски прекидачи са механизмом за часовнике 
(програматори) 

хиљ.ком.   

2652.21.02 Механизми за личне часовнике, комплетни и састављени хиљ.ком.   
2652.21.03 Механизми за остале часовнике, комплетни и састављени хиљ.ком.   
2652.22 Остали механизми за часовнике, комплетни и састављени    
2652.22.01 Остали механизми за часовнике хиљ.ком.   
2652.23 Комплетни механизми за личне часовнике, несастављени 

или делимично састављени; некомплетни механизми за 
личне часовнике, састављени 

   

2652.23.01 Комплетни механизми за личне часовнике, несастављени или 
делимично састављени 

хиљ.ком.   

2652.23.02 Некомплетни механизми за личне часовнике, састављени хиљ.ком.   
2652.24 Груби механизми за личне часовнике    
2652.24.01 Груби механизми за личне часовнике хиљ.ком.   
2652.26 Кутије за часовнике и њихови делови    
2652.26.01 Кутије за личне часовнике хиљ.ком.   
2652.26.02 Кутије за остале часовнике хиљ.ком.   
2652.26.03 Делови кутија за часовнике kg   
2652.27 Остали делови часовника    
2652.27.01 Металне наруквице за личне часовнике хиљ.ком.   
2652.27.02 Делови металних наруквица за личне часовнике kg   
2652.27.03 Остали делови часовника kg   
2660 Производња опреме за зрачење, електромедицинске 

и електротерапеутске опреме 
   

2660.11 Рендген апарати и апарати који користе алфа, бета или 
гама радиоактивне зраке и делови за њих 

   

2660.11.01 Рендген апарати за медицину, хирургију, зубарство и 
ветерину 

ком.   

2660.11.02 Апарати који користе алфа, бета или гама зрачења за 
медицину, хирургију, зубарство и ветерину 

ком.   

2660.11.03 Рендгенске цеви ком.   
2660.11.04 Делови рендген апарата и апарата који користе алфа, бета 

или гама зрачења 
kg   

2660.12 Електродијагностички апарати, намењени за употребу у 
медицинске сврхе 

   

2660.12.01 Електрокардиографи (EKG) ком.   
2660.12.02 Остали електродијагностички апарати (осим EKG) ком.   
2660.13 Апарати са ултраљубичастим или инфрацрвеним 

зрацима, за медицинску, хируршку, зубарску или 
ветеринарску употребу 

   

2660.13.01 Апарати са ултраљубичастим или инфрацрвеним зрацима, за 
медицину, хирургију, зубарство и ветерину 

ком.   

2660.14 Апарати за стимулацију рада срчаних мишића 
(пејсмејкери); апарати за побољшање слуха и делови за 
њих 

   

2660.14.01 Апарати за стимулацију рада срчаних мишића ком.   
2660.14.02 Слушни апарати ком.   
2660.14.03 Делови и прибор апарата за стимулацију рада срчаних 

мишића 
kg   

2660.14.04 Делови и опрема за слушне апарате kg   
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2670 Производња оптичких инструмената и фотографске 

опреме 
   

2670.11 Монтирана сочива објектива за фото - апарате, филмске 
камере, пројекторе или апарате за  фотографска 
повећавања или умањивања 

   

2670.11.01 Монтирана сочива објектива за фото - апарате, филмске 
камере, пројекторе или апарате за  фотографска повећавања 
или умањивања 

ком.   

2670.12 Фотографски апарати за припремање штампарских плоча 
и цилиндара и слични апарати  за специјална снимања 

   

2670.12.01 Фотографски апарати за припремање штампарских плоча или 
цилиндара 

ком.   

2670.12.02 Фотографски апарати за снимање докумената на 
микрофилму, микрофишу или др. микро облицима 

ком.   

2670.12.03 Фотографски апарати за специјална снимања (медицинска, 
под водом, из ваздуха, и сл.) 

ком.   

2670.14 Фотографски апарати за тренутну брзу фотографију и 
остали апарати 

   

2670.14.01 Фотографски апарати за тренутну - брзу фотографију ком.   
2670.14.02 Остали фотографски апарати ком.   
2670.15 Филмске камере    
2670.15.01 Филмске камере ком.   
2670.16 Филмски пројектори; пројектори дијапозитива; остали 

пројектори слика 
   

2670.16.01 Филмски пројектори ком.   
2670.16.02 Пројектори дијапозитива ком.   
2670.16.03 Остали пројектори слика ком.   
2670.17 Фотографски блиц апарати; фотографски апарати за 

повећавање и умањивање; негатоскопи, екрани за 
пројекције 

   

2670.17.01 Фотографски блиц апарати ком.   
2670.17.02 Апарати за увећања или смањења фотографија ком.   
2670.17.03 Апарати и опрема за аутоматско развијање фотографског 

филма 
ком.   

2670.17.04 Остали апарати и опрема за фотографске и кинематографске 
лабораторије 

ком.   

2670.17.05 Негатоскопи ком.   
2670.17.06 Екрани за пројекције ком.   
2670.18 Читачи микрофилмова, микрофишева и осталих 

микрооблика 
   

2670.18.01 Читачи микрофилмова, микрофишева и осталих микрооблика ком.   
2670.19 Делови и прибор за фотографску опрему    
2670.19.01 Делови и прибор за фотографску опрему kg   
2670.21 Листови и плоче од поларизујућег материјала; сочива, 

призме, огледала и други оптички елементи (осим 
оптички необрађених од стакла) 

   

2670.21.01 Листови и плоче од поларизујућих материјала kg   
2670.21.02 Сочива за објективе, призме, филтри и остали оптички 

елементи 
ком.   

2670.22 Двогледи, дурбини и остали оптички телескопи; остали 
астрономски инструменти; оптички микроскопи 

   

2670.22.01 Дурбини ком.   
2670.22.02 Оптички телескопи (осим дурбина) ком.   
2670.22.03 Остали инструменти за астрономију ком.   
2670.22.04 Оптички микроскопи ком.   
2670.23 Ласери (осим ласерских диода); остали оптички уређаји и 

инструменти, на другом месту непоменути 
   

2670.23.01 Ласери, осим ласерских диода ком.   
2670.23.02 Остали оптички инструменти и апарати ком.   
2670.24 Делови и прибор за оптичке инструменте    
2670.24.01 Делови и прибор за оптичке инструменте kg   
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27 Производња електричне опреме    

2711 Производња електромотора, генератора и 
трансформатора 

   

2711.10 Мотори  и генератори једносмерне струје    
2711.10.01 Мотори снаге до 37,5 W, микромашине (укључујући 

алтернаторе) 
t хиљ.ком.  

2711.10.02 Мотори и генератори једносмерне струје, снаге од 37,5 W до  
750 W 

t ком.  

2711.10.03 Мотори и генератори једносмерне струје, снаге од 0,75 kW до 
7,5 kW 

t ком.  

2711.10.04 Мотори и генератори једносмерне струје, снаге од 7,5 kW до  
75 kW 

t ком.  

2711.10.05 Мотори и генератори једносмерне струје, снаге од 75 kW до  
375 kW 

t ком.  

2711.10.06 Мотори и генератори једносмерне струје, снаге преко 375 kW t ком.  
2711.21 Универзални мотори за наизменичну и једносмерну 

струју, снаге преко 37.5 kW 
   

2711.21.01 Универзални мотори за наизменичну и једносмерну струју, 
снаге преко 37,5 W 

t ком.  

2711.22 Мотори наизменичне струје, монофазни    
2711.22.01 Монофазни мотори наизменичне струје, снаге од 37,5 W до  

75 W 
t ком.  

2711.22.02 Монофазни мотори наизменичне струје, снаге од 75 W до  
375 W 

t ком.  

2711.22.03 Монофазни мотори наизменичне струје, снаге од 375 W до 
750 W 

t ком.  

2711.22.04 Монофазни мотори наизменичне струје, снаге преко 750 W t ком.  
2711.23 Мотори наизменичне струје, вишефазни, снаге до 750 W    
2711.23.01 Мотори наизменичне струје, вишефазни, снаге до 750 W t ком.  
2711.24 Мотори наизменичне струје, вишефазни, снаге од 0.75 kW 

до 75 kW 
   

2711.24.01 Вишефазни мотори наизменичне струје, снаге од 0,75 kW до  
7,5 kW 

t ком.  

2711.24.02 Вишефазни мотори наизменичне струје, снаге од 7,5 kW до  
37 kW 

t ком.  

2711.24.03 Вишефазни мотори наизменичне струје, снаге од 37 kW до  
75 kW 

t ком.  

2711.25 Мотори наизменичне струје, вишефазни, снаге  преко   
75 kW 

   

2711.25.01 Вишефазни мотори наизменичне струје, снаге од 75 kW до  
375 kW 

t ком.  

2711.25.02 Вишефазни мотори наизменичне струје, снаге од 375 kW до  
750 kW 

t ком.  

2711.25.03 Вишефазни мотори наизменичне струје, снаге преко 750 kW t ком.  
2711.26 Генератори за наизменичну струју (алтернатори)    
2711.26.01 Генератори наизменичне струје (алтернатори), снаге до  

75 kVА 
t ком.  

2711.26.02 Генератори наизменичне струје (алтернатори), снаге од  
75 kVА  до 375 kVА 

t ком.  

2711.26.03 Генератори наизменичне струје (алтернатори), снаге од  
375 kVА до 750 kVА 

t ком.  

2711.26.04 Генератори наизменичне струје (алтернатори), снаге преко  
750 kVА 

t ком.  

2711.31 Генераторски агрегати са клипним мотором са 
унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу 
компресије 

   

2711.31.01 Генератори са клипним мотором на паљење помоћу 
компресије, до 7,5 kVА 

t ком.  

2711.31.02 Генератори са клипним мотором на паљење помоћу 
компресије, снаге од 7,5 kVА. до 75 kVА 

t ком.  
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2711.31.03 Генератори са клипним мотором на паљење помоћу 

компресије, снаге од 75 kVА. до 375 kVА 
t ком.  

2711.31.04 Генератори са клипним мотором на паљење помоћу 
компресије, снаге од 375 kVА. до 750 kVА. 

t ком.  

2711.31.05 Генератори са клипним мотором на паљење помоћу 
компресије, снаге преко 750 kVА 

t ком.  

2711.32 Генераторски агрегати са клипним мотором са 
унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу свећице; 
остали генераторски агрегати; електрични ротациони 
конвертори (претварачи) 

   

2711.32.01 Генератори са клипним мотором на паљење помоћу свећице, 
снаге до 7,5 kVА 

t ком.  

2711.32.02 Генератори са клипним мотором на паљење помоћу свећице, 
снаге преко 7,5 kVА 

t ком.  

2711.32.03 Генератори, остали t ком.  
2711.32.04 Електрични ротациони конвертори (претварачи) t ком.  
2711.41 Електрични трансформатори са течним диелектриком    
2711.41.01 Трансформатори са течним диелектриком, снаге до 16 kVА t ком.  
2711.41.02 Трансформатори са течним диелектриком, снаге од 16 kVА до 

650 kVА 
t ком.  

2711.41.03 Трансформатори са течним диелектриком, снаге од 650 kVА 
до 1600 kVА 

t ком.  

2711.41.04 Трансформатори са течним диелектриком, снаге од 1600 kVА 
до 10000 kVА 

t ком.  

2711.41.05 Трансформатори са течним диелектриком, снаге преко  
10000 kVА 

t ком.  

2711.42 Остали електрични трансформатори, снаге до 16 kVA    
2711.42.01 Мерни трансформатори, снаге до 1 kVА t ком.  
2711.42.02 Трансформатори, снаге до 1 kVА остали t ком.  
2711.42.03 Мерни трансформатори, снаге од 1 kVА до 16 kVА t ком.  
2711.42.04 Трансформатори, снаге од 1 kVА до 16 kVA остали t ком.  
2711.43 Остали електрични трансформатори, снаге преко 16 kVA    
2711.43.01 Трансформатори, снаге од 16 kVА до 500 kVА остали t ком.  
2711.43.02 Трансформатори, снаге преко 500 kVА остали t ком.  
2711.50 Баласти за сијалице са пражњењем; статички конвертори; 

остали индукциони калемови 
   

2711.50.01 Баласти за сијалице или цеви са пражњењем, индуктори ком.   
2711.50.02 Статички конвертори (претварачи), пуњачи акумулатора ком.   
2711.50.03 Исправљачи ком.   
2711.50.04 Инвертори ком.   
2711.50.05 Остали статички конвертори ком.   
2711.50.06 Остали индуктори ком.   
2711.61 Делови за електричне моторе и генераторе    
2711.61.01 Делови електричних мотора и генератора kg   
2711.62 Делови за електричне трансформаторе, индукционе и 

статичке конверторе 
   

2711.62.01 Делови трансформатора и индуктора kg   
2711.62.02 Делови статичких конвертора (претварача) kg   
2712 Производња опреме за дистрибуцију електричне 

енергије и опреме за управљање електричном 
енергијом 

   

2712.10 Електрични апарати за укључивање и искључивање или 
заштиту струјних кола, за напон преко 1 kV 

   

2712.10.01 Осигурачи, за напон преко 1 kV ком.   
2712.10.02 Аутоматски прекидачи струјних кола, за напон од 1  kV до  

72,5  kV 
ком.   

2712.10.03 Аутоматски прекидачи струјних кола, за напон преко 72,5  kV ком.   
2712.10.04 Растављачи и прекидачи, за напон од 1 kv до 72,5  kV ком.   
2712.10.05 Растављачи и прекидачи, за напон преко 72,5  kV ком.   
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2712.10.06 Громобрани, ограничавачи напона и пригушивачи таласа, за 

напон преко 1  kV 
ком.   

2712.10.07 Остали прекидачи и осигурачи и апарати за заштиту струјних 
кола, за напон преко 1  kV 

ком.   

2712.21 Осигурачи за напоне до 1 kV    
2712.21.01 Брзоделујући осигурачи за напон до 1  kV, за јачину струје до  

10 А 
ком.   

2712.21.02 Остали осигурачи за напон до 1  kV, за јачину струје до 10 А ком.   
2712.21.03 Осигурачи за напон до 1  kV, за јачину струје преко 10 А ком.   
2712.22 Аутоматски прекидачи струјних кола, за напоне до 1 kV    
2712.22.01 Аутоматски прекидачи струјних кола, за напон до 1  kV, за 

јачину струје до 63 А 
ком.   

2712.22.02 Аутоматски прекидачи струјних кола, за напон до 1  kV, за 
јачину струје преко 63 А 

ком.   

2712.23 Остали аутоматски прекидачи струјних кола, за напоне до 
1 kV 

   

2712.23.01 Затворени прекидачи (у кућишту), за напон до 1  kV, за јачину 
струје преко 63 А 

ком.   

2712.23.02 Отворени прекидачи струјних кола, за напон до 1  kV, за 
јачину струје преко 63 А 

ком.   

2712.24 Релеји    
2712.24.01 Релеји за напон до 60 V ком.   
2712.24.02 Релеји и контактори за напон преко 60 V ком.   
2712.31 Пултови, столови, ормари и остале основе опремљене 

електричним апаратима за укључивање, искључивање 
или заштиту струјних кола, за напоне до 1kV 

   

2712.31.01 Табле за нумеричко управљање са уграђеним уређајима за 
аутоматску обраду података, за напон до 1  kV 

ком.   

2712.31.02 Управљачи са програмирајућом меморијом, за напон до 1 kV ком.   
2712.31.03 Центри за управљање и разводне табле, за моторе напона до 

1  kV 
ком.   

2712.31.04 Табле за бројила, разводне табле за електричне инсталације, 
за напон до 1  kV 

ком.   

2712.31.05 Остале командне табле за управљање, за напон до 1  kV ком.   
2712.32 Пултови, столови, ормари и остале основе опремљене 

електричним апаратима за укључивање, искључивање 
или заштиту струјних кола, за напоне преко 1kV 

   

2712.32.01 Командне табле за нумеричко управљање, за напон од 1 kV 
до 72,5  kV 

ком.   

2712.32.02 Командне табле за нумеричко управљање, за напон преко  
72,5  kV 

ком.   

2712.40 Делови за опрему и уређаје за управљање електричном 
енергијом 

   

2712.40.01 Делови апарата за дистрибуцију, контролу и управљање 
електричним струјним колима 

kg   

2720 Производња батерија и акумулатора    
2720.11 Примарне ћелије и примарне батерије    
2720.11.01 Примарне ћелије и примарне батерије, са манган диоксидом, 

алкалне, цилиндричне, спољне запремине до 300 cm³ 
хиљ.ком.   

2720.11.02 Примарне ћелије и примарне батерије, са манган диоксидом, 
алкалне, остале, спољне запремине до 300 cm³ 

хиљ.ком.   

2720.11.03 Примарне ћелије и батерије, са оксидом живе, спољне 
запремине до 300 cm³ 

хиљ.ком.   

2720.11.04 Примарне ћелије и батерије, са оксидом сребра, спољне 
запремине до 300 cm³ 

хиљ.ком.   

2720.11.05 Примарне ћелије и батерије, литијумске, спољне запремине 
до 300 cm³ 

хиљ.ком.   

2720.11.06 Примарне ћелије и батерије, од цинка, спољне запремине до  
300 cm³ 

хиљ.ком.   
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2720.11.07 Остале примарне ћелије и батерије, спољне запремине до  

300 cm³ 
хиљ.ком.   

2720.11.08 Примарне ћелије и примарне батерије, са манган диоксидом, 
алкалне, цилиндричне, спољне запремине преко 300 cm³ 

хиљ.ком.   

2720.11.09 Примарне ћелије и примарне батерије, са манган диоксидом, 
алкалне, остале, спољне запремине преко 300 cm³ 

хиљ.ком.   

2720.11.10 Примарне ћелије и батерије, са оксидом живе, спољне 
запремине преко 300 cm³ 

хиљ.ком.   

2720.11.11 Примарне ћелије и батерије, са оксидом сребра, спољне 
запремине преко 300 cm³ 

хиљ.ком.   

2720.11.12 Примарне ћелије и батерије, литијумске, спољне запремине 
преко 300 cm³ 

хиљ.ком.   

2720.11.13 Примарне ћелије и батерије, од цинка, спољне запремине 
преко 300 cm³ 

хиљ.ком.   

2720.11.14 Остале примарне ћелије и батерије, спољне запремине преко 
300 cm³ 

хиљ.ком.   

2720.12 Делови примарних ћелија и примарних батерија    
2720.12.01 Делови примарних ћелија и примарних батерија kg   
2720.21 Оловни акумулатори за покретање клипних мотора    
2720.21.01 Оловни акумулатори за покретање клипних мотора, масе до  

5 kg 
t ком.  

2720.21.02 Оловни акумулатори за покретање клипних мотора, масе 
преко  
5 kg 

t ком.  

2720.22 Оловни акумулатори (осим за покретање клипних мотора)    
2720.22.01 Остали оловни акумулатори t ком.  
2720.23 Никл-кадмијумски, никл-метално-хидридни, литијум-

јонски, литијум-полимерни, никл-гвоздени и остали 
електрични акумулатори 

   

2720.23.01 Никл-кадмијум акумулатори t ком.  
2720.23.02 Никл-гвожђе акумулатори t ком.  
2720.23.03 Остали електрични акумулатори t ком.  
2720.24 Делови за електричне акумулаторе, укључујући 

сепараторе 
   

2720.24.01 Делови за акумулаторе укључујући сепараторе kg   
2731 Производња каблова од оптичких влакана    
2731.11 Оптички каблови    
2731.11.01 Оптички каблови t   
2731.12 Оптичка влакна и снопови оптичких влакана (осим 

појединачно обложених оптичких влакана) 
   

2731.12.01 Оптичка влакна и снопови оптичких влакана (осим 
појединачно обложених оптичких влакана) 

kg   

2732 Производња осталих електронских и електричних 
проводника и каблова 

   

2732.11 Изолована жица за намотаје    
2732.11.01 Жица за намотаје, лакирана или емајлирана t   
2732.11.02 Жица за намотаје, остала t   
2732.12 Коаксијални каблови и остали коаксијални електрични 

проводници 
   

2732.12.01 Коаксијални каблови и остали коаксијални електрични 
проводници 

t   

2732.13 Електрични проводници и каблови за напон до 1000 V    
2732.13.01 Каблови за телекомуникације, за напон до 80 V t   
2732.13.02 Каблови за пренос података, за напон до 80 V t   
2732.13.03 Остали каблови, за напон до 80 V t   
2732.13.04 Каблови, за напон од 80 V до 1  kV t   
2732.13.05 Електрични проводници за телекомуникације, за напон до  

80 V 
t   
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2732.13.06 Електрични проводници за пренос података, за напон до 80 V t   
2732.13.07 Остали електрични проводници, за напон до 80 V t   
2732.13.08 Електрични проводници, за напон од 80 V до 1  kV t   
2732.13.09 Изоловани телекомуникациони каблови t   
2732.14 Електрични проводници и каблови за напон преко 1 000 V    
2732.14.01 Електрични каблови, за напон преко 1 kV, од бакра t   
2732.14.02 Електрични каблови, за напон преко 1 kV, од осталих 

материјала 
t   

2732.14.03 Електрични проводници, за напон преко 1 kV, од бакра t   
2732.14.04 Електрични проводници, за напон преко 1 kV, од осталих 

материјала 
t   

2733 Производња опреме за повезивање жица и каблова    
2733.11 Прекидачи за напон до 1 kV    
2733.11.01 Остали апарати за заштиту електричних струјних кола, за 

напон до 1  kV 
ком.   

2733.11.02 Остали прекидачи за напон до 1  kV ком.   
2733.12 Грла за сијалице, за напон до 1kV    
2733.12.01 Грла за сијалице са усијаним влакнима, за напон до 1  kV ком.   
2733.12.02 Грла за флуоросцентне цеви, за напон до 1 kV ком.   
2733.13 Утикачи, утичнице и остала опрема за опремање 

електричних кола 
   

2733.13.01 Утикачи и утичнице за коаксијалне каблове, за напон до 1  kV хиљ.ком.   
2733.13.02 Утикачи и утичнице за штампана кола, за напон до 1  kV хиљ.ком.   
2733.13.03 Утикачи и утичнице за напон до 1  kV, за индустрију хиљ.ком.   
2733.13.04 Утикачи и утичнице за напон до 1 kV, за домаћинства хиљ.ком.   
2733.13.05 Остали утикачи и утичнице за напон до 1 kV хиљ.ком.   
2733.13.06 Конектори за оптичка влакна (проводнике), за напон до 1 kV хиљ.ком.   
2733.13.07 Остали конектори, за напон до 1 kV хиљ.ком.   
2733.13.08 Остали уређаји за повезивање у електрична струјна кола, за 

напон до 1 kV 
хиљ.ком.   

2733.14 Електроизолациони прибор и делови, од пластичних маса    
2733.14.01 Електроизолациони прибор и делови, од пластичних маса t   
2740 Производња опреме за осветљење    
2740.11 Затворени рефлекторски улошци са уграђеним 

сијалицама 
   

2740.11.01 Затворени рефлекторски улошци са уграђеним сијалицама хиљ.ком.   
2740.12 Волфрам-халогене сијалице (осим ултраљубичастих и 

инфрацрвених) 
   

2740.12.01 Волфрам-халогене сијалице, осим ултраљубичастих и 
инфрацрвених, за моторна возила 

хиљ.ком.   

2740.12.02 Остале волфрам-халогене сијалице хиљ.ком.   
2740.13 Сијалице са влакнима, снаге до 200 W, за напон преко  

100 V 
   

2740.13.01 Сијалице са влакнима, снаге до 200 W, за напон преко 100 V хиљ.ком.   
2740.14 Остале сијалице са влакнима    
2740.14.01 Остале сијалице са влакнима за моторна возила хиљ.ком.   
2740.14.02 Остале сијалице са влакнима хиљ.ком.   
2740.15 Сијалице са пражњењем; ултраљубичасте и инфрацрвене 

сијалице; лучне сијалице 
   

2740.15.01 Флуоресцентне цеви са ужареном катодом (осим 
ултраљубичастих сијалица) 

хиљ.ком.   

2740.15.02 Сијалице са мешаном светлошћу (осим ултраљубичастих 
сијалица) 

хиљ.ком.   

2740.15.03 Сијалице са живином паром (осим ултраљубичастих сијалица) хиљ.ком.   
2740.15.04 Сијалице са натријумом (осим ултраљубичастих сијалица) хиљ.ком.   
2740.15.05 Ултраљубичасте, инфрацрвене и лучне сијалице хиљ.ком.   
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2740.21 Преносне електричне светиљке са сопственим извором 

енергије (батерије, акумулатори или динаме) 
   

2740.21.01 Преносне електричне светиљке, са сопственим извором 
енергије (батерије, акумулатори или динаме) 

хиљ.ком.   

2740.22 Електричне стоне и стојеће лампе    
2740.22.01 Електричне лампе (стоне и стојеће) хиљ.ком.   
2740.23 Неелектричне лампе и светлећа тела    
2740.23.01 Неелектричне лампе и светлећа тела хиљ.ком.   
2740.24 Осветљени знаци, осветљене плочице са именима и сл.    
2740.24.01 Осветљени знаци, осветљене плочице са именима и сл. хиљ.ком.   
2740.25 Зидне и плафонске светиљке    
2740.25.01 Зидне и плафонске светиљке за домаћинства хиљ.ком.   
2740.25.02 Зидне и плафонске светиљке за индустрију хиљ.ком.   
2740.25.03 Зидне и плафонске светиљке за канцеларије хиљ.ком.   
2740.25.04 Остале зидне и плафонске светиљке хиљ.ком.   
2740.31 Фотографске блиц-сијалице, блиц-коцке и сл.    
2740.31.01 Фотографске блиц-сијалице, блиц-коцке и сл. хиљ.ком.   
2740.32 Сијалице за украшавање новогодишњих јелки    
2740.32.01 Сетови за осветљавање празничних јелки хиљ.ком.   
2740.33 Рефлектори    
2740.33.01 Рефлектори за отворене просторе хиљ.ком.   
2740.39 Остале електричне лампе и светиљке    
2740.39.01 Електричне светиљке за сценско осветљење хиљ.ком.   
2740.39.02 Електричне светиљке за спољашње осветљење кућа и 

дворишта 
хиљ.ком.   

2740.39.03 Електричне светиљке за путеве хиљ.ком.   
2740.39.04 Светлећа тела за тунеле хиљ.ком.   
2740.39.05 Светлећа тела за поморска и речна пловила и ваздухоплове хиљ.ком.   
2740.39.06 Остале електричне светиљке хиљ.ком.   
2740.41 Делови за електричне сијалице са влакнима и 

пражњењем 
   

2740.41.01 Делови за електричне сијалице са влакнима и електричне 
сијалице са пражњењем 

kg   

2740.42 Делови за електричне лампе и остала светлећа тела    
2740.42.01 Делови за електричне светиљке kg   
2751 Производња електричних апарата за домаћинство    
2751.11 Уређаји за хлађење и замрзавање, за домаћинство    
2751.11.01 Фрижидери за домаћинство t ком.  
2751.11.02 Комбинација фрижидера и замрзивача, за домаћинство t ком.  
2751.11.03 Замрзивачи у облику сандука, за домаћинство t ком.  
2751.11.04 Замрзивачи у облику ормара, за домаћинство t ком.  
2751.12 Машине за прање посуђа, за домаћинство    
2751.12.01 Машине за прање посуђа, за домаћинство t ком.  
2751.13 Машине за прање и сушење рубља, за домаћинство    
2751.13.01 Машине за прање рубља, за домаћинство t ком.  
2751.13.02 Машине за прање и сушење рубља, за домаћинство t ком.  
2751.13.03 Машине за сушење рубља, за домаћинство t ком.  
2751.14 Електрични покривачи    
2751.14.01 Електрични покривачи хиљ.m² хиљ.ком.  
2751.15 Вентилатори и одстрањивачи мириса, за домаћинство    
2751.15.01 Вентилатори, за домаћинство ком.   
2751.15.02 Одстрањивачи мириса, за домаћинство ком.   
     
     



Методологије и стандарди                                     Номенклатура индустријских производа за Месечни извештај индустрије (ИНД-1)  
 

Републички завод за статистику 124 

Јединица мере 
Шифра Назив производа 1 2 3 

     
2751.21 Електромеханички уређаји за домаћинство, са уграђеним 

електромотором 
   

2751.21.01 Усисивачи, за домаћинство t ком.  
2751.21.02 Апарати за глачање пода t ком.  
2751.21.03 Кухињски апарати за уситњавање отпадака t ком.  
2751.21.04 Апарати за млевење, мешање и сечење хране t ком.  
2751.21.05 Соковници за воће и поврће t ком.  
2751.21.06 Остали електромеханички уређаји за домаћинство t ком.  
2751.22 Апарати за бријање и шишање, са уграђеним 

електромотором 
   

2751.22.01 Електрични апарати за бријање t ком.  
2751.22.02 Електрични апарати за шишање t ком.  
2751.23 Електротермички апарати за уређивање косе и сушење 

руку; електричне пегле 
   

2751.23.01 Хауба за сушење косе t ком.  
2751.23.02 Остали апарати за сушење косе t ком.  
2751.23.03 Остали апарати за уређивање косе t ком.  
2751.23.04 Електротермички апарати за сушење руку t ком.  
2751.23.05 Пегле на пару t ком.  
2751.23.06 Остале пегле t ком.  
2751.24 Остали електротермички апарати    
2751.24.01 Електрични апарати за припремање кафе или чаја t ком.  
2751.24.02 Електрични апарати за печење (тостери) t ком.  
2751.25 Електрични проточни, потапајући и акумулациони бојлери 

и грејачи воде 
   

2751.25.01 Проточни грејачи воде t ком.  
2751.25.02 Електрични акумулациони грејачи воде t ком.  
2751.25.03 Потапајући грејачи воде t ком.  
2751.26 Електрични апарати за грејање простора и пода    
2751.26.01 Акумулациони апарати за грејање t ком.  
2751.26.02 Радијатори, електрични грејачи напуњени течношћу t ком.  
2751.26.03 Електрични конвекциони грејачи t ком.  
2751.26.04 Електрични апарати за грејање са уграђеним вентилатором t ком.  
2751.26.05 Остали електрични апарати за грејање простора t ком.  
2751.27 Микроталасне пећнице    
2751.27.01 Микроталасне пећнице t ком.  
2751.28 Остале пећнице, штедњаци, решои, роштиљи и ражњеви    
2751.28.01 Електричне пећнице, осим микроталасних t ком.  
2751.28.02 Електрични штедњаци t ком.  
2751.28.03 Комбиновани штедњаци на струју и плин t ком.  
2751.28.04 Електричне плоче за кување и уградни електрични решои t ком.  
2751.28.05 Електрични роштиљи и ражњеви t ком.  
2751.28.06 Остали електротермички апарати за домаћинство t ком.  
2751.30 Делови за електричне апарате за домаћинство    
2751.30.01 Делови за термичке апарате за домаћинство t   
2751.30.02 Делови за електричне усисиваче или апарате за глачање 

пода за домаћинство 
t   

2751.30.03 Делови за електричне апарате за бријање и шишање t   
2751.30.04 Делови за остале електричне апарате за домаћинство t   
2752 Производња неелектричних апарата за домаћинство    
2752.11 Опрема за кување и грејачи тањира, од гвожђа, челика 

или бакра, неелектрични 
   

2752.11.01 Штедњаци, на гас t ком.  
2752.11.02 Штедњаци, на течна горива t ком.  
2752.11.03 Штедњаци, на чврста горива t ком.  
2752.11.04 Штедњаци, неелектрични, комбиновани t ком.  
2752.11.05 Штедњаци са казаном, за етажно грејање t ком.  
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2752.12 Остали апарати за домаћинство, на гасна, течна и чврста 

горива 
   

2752.12.01 Пећи, на гас t ком.  
2752.12.02 Пећи, на течна горива t ком.  
2752.12.03 Пећи, на чврста горива t ком.  
2752.12.04 Пећи, неелектричне, комбиноване t ком.  
2752.12.05 Трајно жареће пећи t ком.  
2752.13 Неелектрични грејачи ваздуха    
2752.13.01 Неелектрични грејачи ваздуха t ком.  
2752.14 Неелектрични проточни и акумулациони бојлери    
2752.14.01 Уређаји за искоришћавање сунчеве енергије (соларни 

колектори) 
t ком.  

2752.14.02 Грејачи воде на гас t ком.  
2752.14.03 Остали неелектрични грејачи воде t ком.  
2752.20 Делови за пећи, апарате за кување, грејаче тањира и 

сличне неелектричне апарате за домаћинство 
   

2752.20.01 Делови уређаја за искоришћавање сунчеве енергије 
(соларних колектора) и проточних грејача воде 

t   

2752.20.02 Делови осталих неелектричних апарата за домаћинство t   
2790 Производња остале електричне опреме    
2790.11 Електричне машине и апарати који имају специфичну 

функцију 
   

2790.11.01 Електричне машине и апарати са посебним функцијама t   
2790.11.02 Електромагнетне спојнице и кочнице t ком.  
2790.11.03 Електромагнетне главе за дизање t ком.  
2790.11.04 Електромагнетне или сталне магнетне стезне главе t ком.  
2790.12 Електрични изолатори, изолациони делови за машине и 

апарате, цеви за електричне проводнике 
   

2790.12.01 Електрични изолатори (осим од стакла, керамике и 
пластичних маса) 

t   

2790.12.02 Изолациони делови за машине и апарате, цеви за електричне 
проводнике (осим од стакла, керамике и пластичних маса) 

t   

2790.13 Угљене електроде и остали производи од графита или 
других облика угљеника, за електричне сврхе 

   

2790.13.01 Угљене електроде за пећи kg   
2790.13.02 Остале угљене електроде kg   
2790.13.03 Угљене четкице kg   
2790.13.04 Остали производи од графита за електричне сврхе kg   
2790.20 Индикаторски панели са светлећом кристалном опремом 

или светлећим емитујућим диодама; електрични звучни и  
визуелни сигнални апарати 

   

2790.20.01 Електрични алармни апарати kg ком.  
2790.20.02 Електрична сигнална опрема за железничке или трамвајске 

пруге 
kg ком.  

2790.20.03 Електрична сигнална опрема за путеве, унутрашње пловне 
путеве, луке или аеродроме 

kg ком.  

2790.20.04 Електронски семафори kg ком.  
2790.20.05 Индикаторске табле са течним кристалима kg ком.  
2790.20.06 Индикаторске табле са диодама за емитовање светлости kg ком.  
2790.20.07 Остали електрични апарати за сигнализацију, осим за 

бицикле и моторна возила 
kg ком.  

2790.31 Електричне машине и апарати за лемљење и заваривање, 
површинско каљење и топло прскање метала и 
синтерованих карбида метала 

   

2790.31.01 Машине и апарати за лемљење, заваривање, површинско 
каљење и сл. 

t ком.  

2790.31.02 Лемилице и пиштољи за лемљење t ком.  
2790.31.03 Машине и апарати за електроотпорно заваривање метала t ком.  
2790.31.04 Машине и апарати за заваривање метала електролуком t ком.  
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2790.31.05 Отале машине и апарати за ручно заваривање са 

оплаштеним електродама 
t ком.  

2790.31.06 Машине и апарати за електрично спајање осталих материјала t ком.  
2790.31.07 Ручни пламеници и апарати за лемљење, површинско 

каљење и сл. 
t ком.  

2790.32 Делови за машине и апарате    
2790.32.01 Делови сталних магнета, електромагнетних спојница и 

кочница, електромагнетних глава за дизање 
t   

2790.32.02 Делови електричних машина и апарата с посебним 
функцијама 

kg   

2790.32.03 Остали делови електричних машина или апарата kg   
2790.33 Делови за осталу електричну опрему, машине и апарате    
2790.33.01 Делови електричне опреме за сигнализацију пруга и друмова kg   
2790.51 Непроменљиви кондензатори за струјна кола 

фреквенције 50/60 Hz, реактивне снаге преко 0,5 kVA 
   

2790.51.01 Непроменљиви кондензатори за струјна кола фреквенције  
50/60 Hz, реактивне снаге преко 0,5 kVА. 

kg ком.  

2790.52 Остали непроменљиви кондензатори    
2790.52.01 Непроменљиви електрични кондензатори, од тантала kg ком.  
2790.52.02 Непроменљиви кондензатори, алуминијумски, електролитички kg ком.  
2790.52.03 Непроменљиви електрични кондензатори, керамички 

диелектрични, једнослојни 
kg ком.  

2790.52.04 Непроменљиви електрични кондензатори, керамички 
диелектрични, вишеслојни 

kg ком.  

2790.52.05 Непроменљиви електрични кондензатори, диелектрични, од 
папира или пластичних маса 

kg ком.  

2790.52.06 Остали непроменљиви електрични кондензатори kg ком.  
2790.53 Променљиви или прилагодљиви (унапред подешени) 

кондензатори 
   

2790.53.01 Променљиви жичани отпорници, снаге до 20 W kg ком.  
2790.60 Електрични отпорници (осим грејних отпорника)    
2790.60.01 Променљиви жичани отпорници, снаге преко 20 W kg ком.  
2790.60.02 Променљиви или унапред подешени кондензатори kg ком.  
2790.60.03 Непроменљиви електрични угљени отпорници, масени или 

слојни 
kg ком.  

2790.60.04 Непроменљиви електрични отпорници, снаге до 20 W kg ком.  
2790.60.05 Непроменљиви електрични отпорници, снаге преко 20 W kg ком.  
2790.81 Делови за електричне кондензаторе    
2790.81.01 Делови за електричне кондензаторе kg   
2790.82 Делови електричних отпорника, реостата и 

потенциометра 
   

2790.82.01 Делови за електричне отпорнике, реостате и потенциометре kg   
2790.82.02 Делови за катодне цеви kg   
2790.82.03 Делови за електронске цеви kg   
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28 Производња машина и опреме на другом 

месту непоменуте 
   

2811 Производња мотора и турбина, осим за летелице и 
моторна возила 

   

2811.11 Ванбродски мотори за погон пловила    
2811.11.01 Ванбродски погонски мотори за пловила, на паљење помоћу 

свећица 
ком. kW  

2811.12  Погонски мотори (бензински мотори)    
2811.12.01 Погонски мотори (бензински мотори) ком. kW  
2811.13 Клипни мотори са унутрашњим сагоревањем, на паљење 

помоћу компресије 
   

2811.13.01 Погонски дизел мотори за пловила, снаге до 100 kW ком. kW  
2811.13.02 Погонски дизел мотори за пловила, снаге преко 100 kW до  

200 kW 
ком. kW  

2811.13.03 Погонски дизел мотори за пловила, снаге преко 200 kW до  
500 kW 

ком. kW  

2811.13.04 Погонски дизел мотори за пловила, снаге преко 500 kW до  
1000 kW 

ком. kW  

2811.13.05 Погонски дизел мотори за пловила, снаге преко 1000 kW ком. kW  
2811.13.06 Индустријски дизел мотори, снаге до 15 kW ком. kW  
2811.13.07 Индустријски дизел мотори, снаге преко 15 kW до 30 kW ком. kW  
2811.13.08 Индустријски дизел мотори, снаге преко 30 kW до 50 kW ком. kW  
2811.13.09 Индустријски дизел мотори, снаге преко 50 kW до 100 kW ком. kW  
2811.13.10 Индустријски дизел мотори, снаге преко 100 kW до 200 kW ком. kW  
2811.13.11 Индустријски дизел мотори, снаге преко 200 kW до 300 kW ком. kW  
2811.13.12 Индустријски дизел мотори, снаге преко 300 kW до 500 kW ком. kW  
2811.13.13 Индустријски дизел мотори, снаге преко 500 kW до 1000 kW ком. kW  
2811.13.14 Индустријски дизел мотори, снаге преко 1000 kW ком. kW  
2811.21 Турбине на водену и другу пару    
2811.21.01 Парне турбине за погон електричних генератора ком. kW  
2811.21.02 Остале парне турбине ком. kW  
2811.22 Хидрауличне турбине и водна кола    
2811.22.01 Хидрауличне турбине и водна кола ком. kW  
2811.23 Гасне турбине    
2811.23.01 Гасне турбине ком. kW  
2811.31 Делови турбина на водену пару    
2811.31.01 Делови турбина на водену пару t   
2811.32 Делови хидрауличних турбина и водних кола    
2811.32.01 Делови хидрауличних турбина и водних кола t   
2811.33 Делови гасних турбина    
2811.33.01 Делови гасних турбина t   
2811.41 Делови за бензинске клипне моторе за возила    
2811.41.01 Блокови цилиндра, кошуљице цилиндра, картери и главе 

цилиндара 
t   

2811.41.02 Клипњаче, клипови и прстенови, за бензинске моторе t   
2811.41.03 Карбуратори, системи за убризгавање горива, за бензинске 

моторе 
t   

2811.41.04 Остали делови за бензинске моторе, осим за моторе за 
авионе 

t   

2811.42 Делови за дизел клипне моторе за возила    
2811.42.01 Клипњаче, клипови и прстенови, за дизел моторе t   
2811.42.02 Системи за убризгавање горива, за дизел моторе за путничка 

возила 
t   

2811.42.03 Системи за убризгавање горива, за дизел моторе t   
2811.42.04 Остали делови за дизел моторе t   
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2812 Производња хидрауличних погонских уређаја    
2812.11 Хидрауличне и пнеуматске погонске машине и мотори са 

линеарним кретањем (цилиндри) 
   

2812.11.01 Хидраулични системи, са линеарним кретањем t ком.  
2812.11.02 Остале хидрауличне погонске машине и мотори, са 

линеарним кретањем 
t ком.  

2812.11.03 Пнеуматске погонске машине и мотори, са линеарним 
кретањем 

t ком.  

2812.12 Ротациони хидраулични и пнеуматски мотори    
2812.12.01 Хидраулични погонски мотори, осим са линеарним кретањем t ком.  
2812.12.02 Остале хидрауличне погонске машине и мотори, осим са 

линеарним кретањем 
t ком.  

2812.12.03 Пнеуматске погонске машине и мотори, осим са линеарним 
кретањем 

t ком.  

2812.16 Остали хидраулични системи    
2812.16.01 Хидраулични системи, осим са линеарним кретањем t ком.  
2812.20 Делови за хидрауличне и пнеуматске машине и опрему са 

линеарним и ротационим кретањем 
   

2812.20.01 Делови хидрауличних и пнеуматских погонских машина и 
мотора 

t   

2813 Производња осталих пумпи и компресора    
2813.11 Пумпе за горива, мазива, расхладне медијуме и густе 

масе 
   

2813.11.01 Пумпе за горива и мазива на бензинским станицама t ком.  
2813.11.02 Остале пумпе за течност са уређајима за мерење t ком.  
2813.11.03 Ручне пумпе за течност t ком.  
2813.11.04 Пумпе за горива, мазива и расхладне медијуме за моторе са 

унутрашњим сагоревањем 
t ком.  

2813.11.05 Пумпе за бетон t ком.  
2813.12 Остале пумпе за потискивање течности са наизменичним 

кретањем 
   

2813.12.01 Пумпе за потискивање са наизменичним кретањем, за 
течности 

t ком.  

2813.13 Остале пумпе за потискивање течности са ротационим 
кретањем 

   

2813.13.01 Пумпе за потискивање са ротационим кретањем, за течности t ком.  
2813.13.02 Подводне пумпе за течности t ком.  
2813.13.03 Циркулационе пумпе t ком.  
2813.14 Остале центрифугалне пумпе за течности; остале пумпе    
2813.14.01 Центрифугалне пумпе t ком.  
2813.14.02 Каналске пропелерске пумпе t ком.  
2813.14.03 Радијалне проточне пумпе t ком.  
2813.14.04 Остале пумпе за течности, елеватори течности t ком.  
2813.21 Вакуум пумпе    
2813.21.01 Вакуум пумпе t ком.  
2813.22 Ваздушне пумпе на ручни или ножни погон    
2813.22.01 Ваздушне пумпе, на ручни или ножни погон t ком.  
2813.23 Компресори за расхладне уређаје    
2813.23.01 Компресори за расхладне уређаје t ком.  
2813.24 Ваздушни компресори уграђени на шасији приколице    
2813.24.01 Ваздушни компресори уграђени на шасији приколице t ком.  
2813.25 Турбокомпресори    
2813.25.01 Турбокомпресори t ком.  
2813.25.02 Клипни компресори t ком.  
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2813.27 Компресори са ротационим кретањем, једностепени или 

вишестепени 
   

2813.27.01 Ротациони компресори t ком.  
2813.28 Остали компресори    
2813.28.01 Компресори за цивилне ваздухоплове и остали компресори t ком.  
2813.31 Делови за пумпе и делови за елеваторе течности    
2813.31.01 Делови за пумпе и делови за елеваторе течности t   
2813.32 Делови за ваздушне и вакуум пумпе, ваздушне и гасне 

компресоре и вентилаторе 
   

2813.32.01 Делови ваздушних и вакуум пумпи, ваздушних и осталих 
гасних компресора и вентилатора 

t   

2814 Производња осталих славина и вентила    
2814.11 Вентили за регулацију притиска, контролни, неповратни и 

сигурносни вентили 
   

2814.11.01 Вентили за редукцију притиска, од ливеног гвожђа t хиљ.ком.  
2814.11.02 Остали вентили за редукцију притиска t хиљ.ком.  
2814.11.03 Вентили за уљно-хидрауличне трансмисије t хиљ.ком.  
2814.11.04 Вентили за пнеуматске трансмисије t хиљ.ком.  
2814.11.05 Неповратни вентили t хиљ.ком.  
2814.11.06 Сигурносни вентили t хиљ.ком.  
2814.12 Славине и вентили за судопере, умиваонике, бидее, 

котлиће и сличну санитарну опрему; вентили за 
радијаторе за централно грејање 

   

2814.12.01 Вентили за мешање хладне и топле воде t хиљ.ком.  
2814.12.02 Остале славине и вентили, за санитарну опрему t хиљ.ком.  
2814.12.03 Остали вентили за радијаторе за централно грејање t хиљ.ком.  
2814.13 Славине и вентили за регулацију процеса и остали 

вентили 
   

2814.13.01 Регулациони вентили t хиљ.ком.  
2814.13.02 Вентили за регулацију температуре t хиљ.ком.  
2814.13.03 Засуни, од ливеног гвожђа t хиљ.ком.  
2814.13.04 Засуни, од челика t хиљ.ком.  
2814.13.05 Остали засуни t хиљ.ком.  
2814.13.06 Вентили, од ливеног гвожђа t хиљ.ком.  
2814.13.07 Вентили са куглицом, од челика t хиљ.ком.  
2814.13.08 Остали вентили са куглицом t хиљ.ком.  
2814.13.09 Вентили са пловком или чепом t хиљ.ком.  
2814.13.10 Лептирасти вентили t хиљ.ком.  
2814.13.11 Мембрански вентили t хиљ.ком.  
2814.13.12 Остале славине, вентили и сл. уређаји за цевоводе, котлове, 

резервоаре и сл. производе 
t хиљ.ком.  

2814.20 Делови за славине, вентиле и сличне уређаје    
2814.20.01 Делови за славине, вентиле и сл. уређаје t   
2815 Производња лежајева, зупчаника, зупчастих 

погонских елемената 
   

2815.10 Куглични и котрљајући лежајеви    
2815.10.01 Куглични лежајеви t хиљ.ком.  
2815.10.02 Конусно-ваљкасти лежајеви t хиљ.ком.  
2815.10.03 Сферно-ваљкасти лежајеви t хиљ.ком.  
2815.10.04 Игличасто-ваљкасти лежајеви t хиљ.ком.  
2815.10.05 Остали котрљајући лежајеви t хиљ.ком.  
2815.21 Зглобно-чланкасти ланци од гвожђа или челика    
2815.21.01 Ваљкасти ланци, од гвожђа или челика, за бицикле и 

мотоцикле 
t   

2815.21.02 Остали ваљкасти ланци, од гвожђа или челика t   
2815.21.03 Зглобно-чланкасти ланци (осим ваљкастих ланаца), од гвожђа 

или челика 
t   
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2815.22 Трансмисиона вратила (укључујући брегаста и коленаста) 

и криваје 
   

2815.22.01 Брегасте и коленасте осовине и вратила t хиљ.ком.  
2815.22.02 Остале трансмисионе осовине, вратила и криваје t хиљ.ком.  
2815.23 Кућишта за лежајеве и клизни лежајеви    
2815.23.01 Кућишта за лежајеве t хиљ.ком.  
2815.23.02 Клизни лежајеви t хиљ.ком.  
2815.24 Зупчасти и фрикциони преносници, мењачке кутије и 

остали мењачи брзина 
   

2815.24.01 Зупчасти мењачи брзина за непокретну опрему са 
цилиндричним и спиралним зупчаницима 

t хиљ.ком.  

2815.24.02 Зупчасти мењачи брзина за непокретну опрему, мењачке 
кутије са конусним, конусно-цилиндричним и спиралним 
зупчаницима 

t хиљ.ком.  

2815.24.03 Зупчасти мењачи брзина за непокретну опрему, мењачке 
кутије са пужним зупчаницима 

t хиљ.ком.  

2815.24.04 Зупчасти мењачи брзина за непокретну опрему, мењачке 
кутије са планетарним зупчаницима 

t хиљ.ком.  

2815.24.05 Остали зупчасти мењачи брзина за непокретну опрему t хиљ.ком.  
2815.24.06 Зупчасти мењачи брзина за погон пловила t хиљ.ком.  
2815.24.07 Зупчасти мењачи брзина за пољопривредне машине t хиљ.ком.  
2815.24.08 Зупчасти мењачи брзина за остале самоходне машине t хиљ.ком.  
2815.24.09 Механички мењачи брзина t хиљ.ком.  
2815.24.10 Хидростатички мењачи брзина t хиљ.ком.  
2815.24.11 Хидродинамички мењачи брзина t хиљ.ком.  
2815.24.12 Навојна вретена са куглицама или ваљцима t хиљ.ком.  
2815.24.13 Остали преносни елементи t хиљ.ком.  
2815.25 Замајци и каишници, укључујући блокове    
2815.25.01 Замајци и каишници, укључујући блокове t хиљ.ком.  
2815.26 Укључно-искључне спојнице    
2815.26.01 Еластичне спојнице t хиљ.ком.  
2815.26.02 Хидрауличне спојнице t хиљ.ком.  
2815.26.03 Фрикционе укључно-искључне спојнице и кочнице t хиљ.ком.  
2815.26.04 Слободни точкови (укључујући против заношења) t хиљ.ком.  
2815.26.05 Остале спојнице t хиљ.ком.  
2815.31 Куглице, иглице и ваљци; делови кугличних и котрљајних 

лежајева 
   

2815.31.01 Куглице, иглице и ваљци t   
2815.31.02 Делови котрљајућих лежајева t   
2815.32 Делови чланкастих ланаца, од гвожђа или челика    
2815.32.01 Делови за зглобно-чланкасте ланце, од гвожђа или челика t   
2815.39 Делови за клизне лежајеве и погонске механизме    
2815.39.01 Делови кућишта за лежајеве t   
2815.39.02 Делови за ланчанике t   
2815.39.03 Делови за зупчанике t   
2815.39.04 Делови за мењаче брзина t   
2815.39.05 Делови за спојнице t   
2815.39.06 Остали делови за лежајеве и елементе за механички пренос 

енергије 
t   

2821 Производња индустријских пећи и горионика    
2821.11 Горионици за ложишта; механички уређаји за ложење; 

решетке, одстрањивачи пепела и слични механички 
уређаји 

   

2821.11.01 Горионици на течна горива t хиљ.ком.  
2821.11.02 Горионици на чврста горива или гас (укључујући комбиноване) t хиљ.ком.  
2821.11.03 Механички уређаји за ложење, механички одстрањивачи 

пепела и сл. уређаји 
t хиљ.ком.  
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2821.12 Индустријске и лабораторијске пећи и ложишта, 

укључујући пећи за спаљивање, неелектричне (осим 
пекарских пећи) 

   

2821.12.01 Индустријске и лабораторијске пећи и ложишта, укључујући 
пећи за спаљивање, неелектричне (осим пекарских пећи) 

t ком.  

2821.13 Индустријске и лабораторијске пећи и ложишта, 
електричне; индукционо или диелектрично загревана 
опрема 

   

2821.13.01 Пекарске пећи, електричне t ком.  
2821.13.02 Остале индустријске и лабораторијске пећи, електричне (осим 

пекарских) 
t ком.  

2821.14 Делови за горионике и пећи    
2821.14.01 Делови за горионике и пећи t   
2822 Производња опреме за подизање и преношење    
2822.11 Дизалице, котураче и чекрци    
2822.11.01 Дизалице, котураче и чекрци, електрични t ком.  
2822.11.02 Ручни ланчани чекрци t ком.  
2822.11.03 Остале дизалице,  котураче и чекрци (осим за велике терете и 

дизалица за подизање возила) 
t ком.  

2822.12 Витла специјално конструисана за рад испод земље и 
остала витла; вретенасте дизалице 

   

2822.12.01 Уређаји за бушење и вађење из окна, витла специјално 
конструисана за рад испод земље 

t ком.  

2822.12.02 Остала витла t ком.  
2822.13 Дизалице за велики терет, с малом висином дизања; 

дизалице за подизање возила 
   

2822.13.01 Непокретне дизалице за уградњу у радионице за поправку 
друмских возила 

t ком.  

2822.13.02 Хидрауличне дизалице за велике терете на малим висинама и 
дизалице за подизање возила 

t ком.  

2822.13.03 Остале дизалице за велике терете на малим висинама и 
дизалице за подизање возила 

t ком.  

2822.14 Бродске дизалице, покретне дизалице рамне 
конструкције, дизалице са краком и кабл дизалице, 
претоварни мостови, порталне дизалице и аутокаре 
опремљене дизалицом 

   

2822.14.01 Мостне претоварне дизалице, на фиксним носачима t ком.  
2822.14.02 Покретне порталне дизалице, на точковима или колицима t ком.  
2822.14.03 Остале мостне претоварне и порталне дизалице t ком.  
2822.14.04 Торањске обртне дизалице t ком.  
2822.14.05 Порталне обртне дизалице (укључујући са стрелом) t ком.  
2822.14.06 Остале самоходне дизалице t ком.  
2822.14.07 Остале дизалице за уградњу на друмска возила t ком.  
2822.14.08 Остале дизалице t ком.  
2822.15 Виљушкари и остале аутокаре са уређајима за 

манипулацију и дизање; вучна возила која се користе на 
перонима железничких станица 

   

2822.15.01 Виљушкари на електрични погон t ком.  
2822.15.02 Виљушкари на неелектрични погон t ком.  
2822.15.03 Аутокаре (самоходна радна колица) електрична, без уређаја 

за дизање или манипулацију 
t ком.  

2822.15.04 Аутокаре (самоходна радна колица) неелектрична, без 
уређаја за дизање или манипулацију 

t ком.  

2822.16 Лифтови, скипови, покретне степенице и стазе    
2822.16.01 Лифтови и скипови t ком.  
2822.16.02 Покретне степенице и стазе t   
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2822.17 Пнеуматски и остали елеватори и транспортери који раде 

без прекида, за робу или материјал 
   

2822.17.01 Пнеуматски елеватори и транспортери t ком.  
2822.17.02 Остали елеватори и транспортери t ком.  
2822.18 Остале машине за дизање, манипулацију, утовар или 

истовар 
   

2822.18.01 Гурачи рударских вагонета, локомотивске или вагонске 
преноснице 

t ком.  

2822.18.02 Жичаре, ски-лифтови, вучни механизми за шинске успињаче t ком.  
2822.18.03 Остали уређаји за дизање, пренос, утовар или истовар t ком.  
2822.19 Делови уређаја за дизање и преношење    
2822.19.01 Делови уређаја за дизање и пренос t   
2822.20 Транспортне посуде, лопате, грабилице и хватачи, 

кранови и покретне конструкције за булдожере, 
поравнаваче, багере и разгртаче снега 

   

2822.20.01 Ведрице, кашике, лопате, грабилице и хватачи, за булдожере, 
англодозере и сл. машине 

t   

2823 Производња канцеларијских машина и опреме, осим 
рачунара и рачунарске опреме 

   

2823.11 Писаће машине и машине за обраду текста    
2823.11.01 Аутоматске писаће машине и машине за обраду текста ком.   
2823.11.02 Остале писаће машине ком.   
2823.13 Књиговодствене машине, благајне, франкирне машине, 

машине за издавање карата и сличне машине са 
уграђеним уређајем за рачунање 

   

2823.13.01 Машине за рачунање и књиговодствене машине ком.   
2823.13.02 Регистар касе ком.   
2823.13.03 Машине за франкирање, машине за издавање карата и сл. 

машине са уграђеним уређајем за рачунање 
ком.   

2823.21 Фотокопир-апарати са уграђеним оптичким системом 
апарати за контактно копирање и апарати за термичко 
копирање 

   

2823.21.01 Апарати за фотокопирање са уграђеним оптичким системом ком.   
2823.21.02 Апарати за контактно фотокопирање ком.   
2823.21.03 Апарати за термичко фотокопирање ком.   
2823.21.04 Остали апарати за фотокопирање ком.   
2823.22 Машине за офсет штампу, на папиру у табацима, 

канцеларијског типа 
   

2823.22.01 Машине за офсет штампу, на папиру у табацима, 
канцеларијског типа 

ком.   

2823.23 Остале машине канцеларијског типа    
2823.23.01 Остале канцеларијске машине ком.   
2823.24 Делови и прибор за писаће машине и машине за рачунање    
2823.24.01 Делови и прибор писаћих и машина за обраду текста kg   
2823.24.02 Делови и прибор машина за рачунање, регистар каса и сл. kg   
2823.25 Делови и прибор за остале канцеларијске машине    
2823.25.01 Делови и прибор осталих канцеларијских машина kg   
2823.25.02 Делови и прибор апарата за фотокопирање kg   
2825 Производња расхладне и вентилационе опреме, 

осим за домаћинство 
   

2825.11 Измењивачи топлоте и уређаји за претварање гасова у 
течност 

   

2825.11.01 Измењивачи топлоте, за индустрију t ком.  
2825.11.02 Остали измењивачи топлоте t ком.  
2825.11.03 Уређаји за претварање гасова у течност t ком.  
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2825.12 Уређаји за климатизацију    
2825.12.01 Прозорски и зидни уређаји за климатизацију, самостални t ком.  
2825.12.02 Уређаји за климатизацију, са уграђеном расхладном 

јединицом 
t ком.  

2825.12.03 Уређаји за климатизацију, без уграђене расхладне јединице 
(калорифер) 

t ком.  

2825.13 Опрема за хлађење и замрзавање; топлотне пумпе (осим 
за домаћинство) 

   

2825.13.01 Расхладне витрине и пултови за хлађење и чување хране t ком.  
2825.13.02 Остале витрине за хлађење или замрзавање t ком.  
2825.13.03 Остали уређаји за дубоко замрзавање, осим оних у облику 

сандука или ормара, осим за домаћинство 
t ком.  

2825.13.04 Компресионе јединице за хлађење чији су кондензатори 
измењивачи топлоте 

t ком.  

2825.13.05 Апсорпционе топлотне пумпе t ком.  
2825.13.06 Остала опрема за хлађење или замрзавање, осим за 

домаћинство 
t ком.  

2825.14 Уређаји за филтрирање и пречишћавање ваздуха    
2825.14.01 Уређаји за филтрирање и пречишћавање ваздуха t ком.  
2825.14.02 Уређаји за филтрирање и пречишћавање осталих гасова t ком.  
2825.20 Вентилатори, осим стоних, подних, зидних, прозорских, 

плафонских и кровних вентилатора 
   

2825.20.01 Аксијални (осовински) вентилатори, осим за домаћинство t ком.  
2825.20.02 Центрифугални вентилатори, осим за домаћинство t ком.  
2825.20.03 Остали вентилатори, осим за домаћинство t ком.  
2825.30 Делови за уређаје за хлађење и замрзавање; делови за 

топлотне пумпе 
   

2825.30.01 Делови уређаја за климатизацију t   
2825.30.02 Опрема за уградњу уређаја за хлађење или замрзавање t   
2825.30.03 Испаривачи и кондензатори, осим за фрижидере за 

домаћинство 
t   

2825.30.04 Делови за опрему за хлађење, делови за топлотне пумпе t   
2825.30.05 Остали делови уређаја за хлађење или замрзавање, осим за 

домаћинство 
t   

2829 Производња осталих машина и апарата опште 
намене 

   

2829.11 Генератори за генераторски или водени гас; генератори 
за ацетилен и сл.; уређаји за дестилацију и ректификацију

   

2829.11.01 Генератори за генераторски или водени гас и ацетиленски и 
сл. генератори 

t ком.  

2829.11.02 Уређаји за дестилацију и ректификацију t ком.  
2829.12 Уређаји за филтрирање и пречишћавање течности    
2829.12.01 Уређаји за филтрирање и пречишћавање воде за пиће и вода 

за индустријске сврхе 
t ком.  

2829.12.02 Уређаји за филтрирање и пречишћавање отпадних вода t ком.  
2829.12.03 Уређаји и апарати за филтрирање и пречишћавање пића, 

осим воде 
t ком.  

2829.12.04 Остали уређаји и апарати за филтрирање и пречишћавање 
течности 

t ком.  

2829.13 Филтери за уље, гориво и усисни ваздух, за моторе са 
унутрашњим сагоревањем 

   

2829.13.01 Филтери за уље или гориво за моторе са унутрашњим 
сагоревањем 

t ком.  

2829.13.02 Филтери за усисни ваздух за моторе са унутрашњим 
сагоревањем 

t ком.  
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2829.21 Машине за прање, пуњење, паковање или затварање боца 

и других посуда 
   

2829.21.01 Машине за чишћење и сушење боца и остале амбалаже t ком.  
2829.21.02 Машине за пуњење, затварање, капислирање и етикетирање 

боца и остале амбалаже 
t ком.  

2829.21.03 Машине за газирање пића t ком.  
2829.22 Апарати за гашење пожара, за избацивање паре или 

песка,  и за распршивање (осим за пољопривреду) 
   

2829.22.01 Апарати за гашење пожара t ком.  
2829.22.02 Системи за гашење пожара t ком.  
2829.22.03 Пиштољи за прскање и сл. уређаји t ком.  
2829.22.04 Машине за избацивање паре или песка t ком.  
2829.22.05 Остали механички уређаји за избацивање, дисперзију или 

распршивање, осим оних које се користе у пољопривреди 
t ком.  

2829.23 Заптивачи и сл. спојнице од метала    
2829.23.01 Заптивачи и сл. спојеви од метала комбиновани са др. 

материјалима, за аутомобиле 
t ком.  

2829.23.02 Остали заптивачи и сл. спојеви од метала комбиновани са др. 
материјалима 

t ком.  

2829.31 Индустријске ваге за континуирано мерење робе на 
конвејерима; ваге за мерење константне масе и ваге за 
испуштање унапред одређене масе у вреће или остале 
посуде 

   

2829.31.01 Контролни мерачи и машине за аутоматску контролу t ком.  
2829.31.02 Платформне ваге t ком.  
2829.31.03 Ваге за трговине t ком.  
2829.31.04 Машине за мерење масе преко 5000 kg, мостне ваге t ком.  
2829.31.05 Ваге за мерење константне тежине и ваге за испуштање 

унапред одређене масе материјала у кесе, вреће или 
контејнере, укључујући дозирне ваге 

t ком.  

2829.32 Кућне ваге, укључујући ваге за мерење тежине беба; ваге 
за домаћинство 

   

2829.32.01 Ваге за домаћинство t ком.  
2829.32.02 Ваге за мерење особа (укључујући ваге за бебе) t ком.  
2829.32.03 Ваге за континуирано мерење робе на конвејерима t ком.  
2829.39 Остале ваге и машине за мерење тежине    
2829.39.01 Остале ваге t ком.  
2829.41 Центрифуге (осим сепаратора павлаке и машина за 

центрифугално сушење рубља) 
   

2829.41.01 Лабораторијске центрифуге t ком.  
2829.41.02 Центрифуге за хемијску и сродне индустрије t ком.  
2829.41.03 Центрифуге за прехрамбену индустрију и индустрију пића 

(осим сепаратора павлаке) 
t ком.  

2829.41.04 Остале центрифуге (осим сепаратора павлаке и машина за 
центрифугално сушење рубља) 

t ком.  

2829.42 Каландери и остале машине за ваљање (осим за метал 
или стакло) 

   

2829.42.01 Каландери и остале машине за ваљање, осим за метал и 
стакло 

t ком.  

2829.43 Аутомати за продају робе    
2829.43.01 Аутомати за продају робе t ком.  
2829.50 Машине за прање посуђа (које се користе у индустрији)    
2829.50.01 Машине за прање посуђа, за коришћење у индустрији t ком.  
2829.60 Машине за обраду материјала променом температуре    
2829.60.01 Расхладни торњеви и сл. постројења за директно хлађење t ком.  
2829.60.02 Машине и уређаји за метализирање у вакууму t ком.  
2829.60.03 Остале машине за обраду материјала променом температуре t ком.  
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2829.81 Делови за генератор гаса    
2829.81.01 Делови генератора за генераторски гас или водени гас t   
2829.82 Делови за центрифуге, делови за апарате и уређаје за 

филтрирање и пречишћавање течности и гаса 
   

2829.82.01 Делови центрифуга t   
2829.82.02 Делови уређаја и апарата за филтрирање и пречишћавање 

течности или гасова 
t   

2829.83 Делови за каландере, направе за распрашивање и делови 
за ваге 

   

2829.83.01 Ваљци за каландере и остале машине за ваљање t ком.  
2829.83.02 Остали делови за каландере и остале машине за ваљање t   
2829.83.03 Делови машина и апарата за избацивање млаза t   
2829.83.04 Тегови за ваге свих врста, делови за ваге t   
2829.83.05 Делови аутомата за продају робе t   
2829.84 Остали делови за машине без електричних прикључака    
2829.84.01 Остали делови машина без електричних прикључака t   
2829.84.02 Делови и прибор за остале машине алатке t   
2829.85 Делови за индустријске машине за прање посуђа и 

машине за чишћење, пуњење, затварање и паковање 
   

2829.85.01 Делови машина за прање посуђа и машина за чишћење, 
пуњење, затварање, паковање и завијање боца и осталих 
судова и амбалаже 

t   

2830 Производња машина за пољопривреду и шумарство    
2830.10 Једноосовински трактори (мотокултиватори)    
2830.10.01 Трактори (мотокултиватори) t ком.  
2830.21 Трактори за  пољопривреду и шумарство, снаге мотора 

до 37 kW (искључујући једноосовинске тракторе) 
   

2830.21.01 Трактори точкаши, снаге до 18 kW t ком.  
2830.21.02 Трактори точкаши, снаге преко 18 kW до 37 kW t ком.  
2830.22 Трактори за пољопривреду и шумарство,  снаге мотора 

преко 37 kW али до 59 kW (искључујући једноосовинске 
тракторе) 

   

2830.22.01 Трактори точкаши, снаге преко 37 kW до 59 kW t ком.  
2830.23 Трактори снаге преко 59 kW    
2830.23.01 Трактори точкаши, снаге преко 59 kW до 75 kW t ком.  
2830.23.02 Трактори точкаши, снаге преко 75 kW до 90 kW t ком.  
2830.23.03 Трактори точкаши, снаге преко 90 kW t ком.  
2830.23.04 Остали трактори t ком.  
2830.31 Плугови    
2830.31.01 Риголери t ком.  
2830.31.02 Подривачи t ком.  
2830.31.03 Раони плугови t ком.  
2830.31.04 Спрежни плугови t ком.  
2830.31.05 Остали плугови t ком.  
2830.31.06 Тањираче t ком.  
2830.32 Дрљаче, култиватори, плевилице и копачице    
2830.32.01 Зупчасте дрљаче t ком.  
2830.32.02 Култиватори, са фиксним алатима t ком.  
2830.32.03 Остали култиватори и дрљаче t ком.  
2830.32.04 Плевилице и копачице t ком.  
2830.32.05 Ваљци и сетвоспремачи t ком.  
2830.32.06 Остали уређаји за припрему земље t ком.  
2830.33 Машине за сејање, сађење и расађивање    
2830.33.01 Сејалице t ком.  
2830.33.02 Машине за сађење кромпира t ком.  
2830.33.03 Машине за сађење расада t ком.  
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2830.33.04 Машине за сађење садница t ком.  
2830.33.05 Остале машине за сађење и расађивање t ком.  
2830.34 Растурачи  ђубрива    
2830.34.01 Растурачи вештачких ђубрива t ком.  
2830.34.02 Растурачи стајњака t ком.  
2830.34.03 Растурачи осоке t ком.  
2830.34.04 Остале машине за растурање ђубрива t ком.  
2830.39 Остале машине за пољопривреду и шумарство; ваљци за 

травњаке и спортске терене 
   

2830.39.01 Ваљци за травњаке и спортске терене t ком.  
2830.39.02 Машине и оруђа за вађење пањева и корења t ком.  
2830.39.03 Машине за копање канала и одводњавање у пољопривреди t ком.  
2830.39.04 Остале машине за пољопривреду и шумарство t ком.  
2830.40 Косилице за траву, за паркове, голф-игралишта или 

спортске терене 
   

2830.40.01 Електричне косилице за траву t ком.  
2830.40.02 Самоходне косилице за траву t ком.  
2830.40.03 Остале косилице за траву t ком.  
2830.51 Косилице, остале (укључујући и оне које се монтирају на 

трактор) 
   

2830.51.01 Косилице са мотором, за пољопривреду t ком.  
2830.51.02 Косилице конструисане за ношење и вучу трактором t ком.  
2830.51.03 Остале косилице без мотора, за пољопривреду t ком.  
2830.52 Машине за сено    
2830.52.01 Превртачи сена t ком.  
2830.52.02 Сакупљачи сена t ком.  
2830.52.03 Остали прикључни уређаји без властитог мотора за сено t ком.  
2830.53 Пресе и машине за балирање    
2830.53.01 Пресе за балирање сламе и сточне хране, укључујући машине 

за скупљање и везивање у бале 
t ком.  

2830.53.02 Остале машине за балирање t ком.  
2830.54 Машине за вађење и прикупљање коренастих и 

кртоластих плодова 
   

2830.54.01 Комбајни за вађење кромпира t ком.  
2830.54.02 Комбајни за вађење репе t ком.  
2830.54.03 Остале машине за вађење коренастих или кртоластих 

плодова 
t ком.  

2830.59 Остале машине за убирање пољопривредних производа и 
машине за одвајање зрна од биљке 

   

2830.59.01 Комбајни за жетву жита t ком.  
2830.59.02 Комбајни за жетву кукуруза, вучени и самоходни t ком.  
2830.59.03 Комбајни за жетву осталих зрнастих пољопривредних 

производа 
t ком.  

2830.59.04 Машине за одвајање зрна од биљке (вршидбу, круњење итд.) t ком.  
2830.59.05 Комбајни за силажу, вучени трактором t ком.  
2830.59.06 Комбајни за силажу, самоходни t ком.  
2830.59.07 Машине за бербу грожђа t ком.  
2830.59.08 Остале машине за убирање пољопривредних производа t ком.  
2830.60 Машине за избацивање, дисперзију или распршивање 

течности или праха, који се користе у пољопривреди 
   

2830.60.01 Преносне прскалице без мотора, за пољопривреду и 
шумарство 

t ком.  

2830.60.02 Преносне прскалице са мотором, за пољопривреду и 
шумарство 

t ком.  

2830.60.03 Прскалице и распршивачи праха које вуку трактори, за 
пољопривреду и шумарство 

t ком.  
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2830.60.04 Опрема за површинско наводњавање, за пољопривреду и 

шумарство 
t ком.  

2830.60.05 Уређаји за наводњавање по систему кап по кап, за 
пољопривреду и шумарство 

t ком.  

2830.60.06 Уређаји за заштиту биља (атомизери, запрашивачи, 
замагљивачи-фумигатори и сл.) за пољопривреду и 
шумарство 

t ком.  

2830.60.07 Остале машине за избацивање, дисперзију или распршивање 
течности или праха, за пољопривреду и шумарство 

t ком.  

2830.70 Самоутоварне и самоистоварне приколице за 
пољопривреду 

   

2830.70.01 Самоутоварне и самоистоварне приколице и полуприколице, 
за пољопривреду 

t ком.  

2830.81 Машине за чишћење, сортирање и градирање јаја, воћа и 
осталих пољопривредних производа 

   

2830.81.01 Машине за чишћење или сортирање јаја t ком.  
2830.81.02 Машине за чишћење или сортирање воћа и осталих 

пољопривредних производа, осим зрна и сушеног воћа 
t ком.  

2830.82 Машине за мужу    
2830.82.01 Машине за мужу, са посудом t ком.  
2830.82.02 Машине за мужу, са млеководом (систем рибља кост) t ком.  
2830.83 Машине за припрему  хране за животиње    
2830.83.01 Машине за млевење житарица, пасуља, грашка и сл. хране за 

животиње 
t ком.  

2830.83.02 Машине за дробљење хране за животиње (чекићари и сл.) t ком.  
2830.83.03 Машине за сечење хране за животиње (сечке и сл.) t ком.  
2830.83.04 Опрема за справљање кашасте хране за животиње t ком.  
2830.83.05 Мешалице концентроване хране за животиње t ком.  
2830.83.06 Линије за справљање концентроване хране за животиње t ком.  
2830.83.07 Машине и опрема за припрему хране за животиње, остале t ком.  
2830.84 Инкубатори и топле батерије за живину    
2830.84.01 Инкубатори за живину t ком.  
2830.84.02 Топле батерије за тов живине t ком.  
2830.85 Машине за живинарство    
2830.85.01 Остале машине за живинарство t ком.  
2830.86 Остале машине за пољопривреду, шумарство, 

хортикултуру и пчеларство 
   

2830.86.01 Машине за шумарство t ком.  
2830.86.02 Аутоматске појилице, за сточарство t ком.  
2830.86.03 Хранилице за кабасту храну t ком.  
2830.86.04 Уређаји за расподелу концентрата за стоку и живину t ком.  
2830.86.05 Остала опрема за храњење и појење животиња t ком.  
2830.86.06 Опрема за везивање стоке t ком.  
2830.86.07 Остала опрема за држање и ограђивање животиња t ком.  
2830.86.08 Кошнице за пчеле t ком.  
2830.86.09 Центрифуге за мед t ком.  
2830.86.10 Остала опрема за пчеларство t ком.  
2830.86.11 Системи за изђубривање t ком.  
2830.86.12 Механичке самоходне чистилице са бункером t ком.  
2830.86.13 Опрема за обраду чврстог и течног стајњака t ком.  
2830.86.14 Остале машине за пољопривреду, шумарство, хортикултуру и 

пчеларство 
t ком.  

2830.92 Делови машина за пољопривреду, баштованство и 
шумарство, за припрему и култивацију земље 

   

2830.92.01 Раоници t   
2830.92.02 Дискови за плугове и делови осталих машина и уређаја за 

припремање и обрађивање земљишта 
t   
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2830.93 Делови машина за пољопривреду, шумарство, 

живинарство и пчеларство 
   

2830.93.01 Делови машина за живинарство или за инкубаторе и топле 
батерије за живину 

t   

2830.93.02 Делови машина за вађење дрвета и обраду дрвета t   
2830.93.03 Остали делови машина за пољопривреду, хортикултуру и 

шумарство 
t   

2830.94 Делови машина и апарата за мужу и млекарство    
2830.94.01 Делови машина за мужу и машина за млекарство t   
2841 Производња машина за обраду метала    
2841.11 Алатне машине за обраду свих врста материјала 

(скидањем материјала ласером, ултразвуком, 
електроерозијом и сл.) 

   

2841.11.01 Машине алатке за обраду свих врста материјала, скидањем 
материјала ласером или др. светлосним или фотонским 
снопом 

t ком.  

2841.12 Центри за машинску обраду, машине са самосталним 
обрадним јединицама и трансфер машине с више 
операција, за обраду метала 

   

2841.12.01 Обрадни центри, хоризонтални, за обраду метала t ком.  
2841.12.02 Остали обрадни центри, за обраду метала t ком.  
2841.12.03 Обрадне јединице, за обраду метала, са једном фазом t ком.  
2841.12.04 Трансфер машине, за обраду метала, са више фаза t ком.  
2841.21 Стругови за обраду метала    
2841.21.01 Хоризонтални стругови, нумерички управљани t ком.  
2841.21.02 Аутоматски хоризонтални стругови, осим нумерички 

управљаних 
t ком.  

2841.21.03 Остали хоризонтални стругови t ком.  
2841.21.04 Вертикални стругови (обрадни центри) t ком.  
2841.22 Обрадне машине за бушење, проширивање или глодање 

метала 
   

2841.22.01 Бушилице, нумерички управљане, осим комбинованих t ком.  
2841.22.02 Комбиноване бушилице, нумерички управљане t ком.  
2841.22.03 Конзолне глодалице за обраду метала, нумерички управљане t ком.  
2841.22.04 Остале глодалице, нумерички управљане t ком.  
2841.22.05 Остале глодалице за обраду алата, осим нумерички 

управљаних 
t ком.  

2841.22.06 Обрадне главе на клизним носачима, за обраду метала t ком.  
2841.22.07 Комбиноване машине за обраду отвора бушењем и глодањем t ком.  
2841.22.08 Остале машине за проширивање отвора t ком.  
2841.22.09 Машине за урезивање и нарезивање навоја t ком.  
2841.23 Алатне машине за чишћење, оштрење, брушење, 

хоновање, провлачење и другу завршну обраду метала 
   

2841.23.01 Брусилице равних површина чија је тачност подешавања до 
0,01 mm, нумерички управљане 

t ком.  

2841.23.02 Брусилице цилиндричних површина, нумерички управљане t ком.  
2841.23.03 Остале брусилице чија је тачност подешавања до 0,01 mm t ком.  
2841.23.04 Брусилице равних површина чија је тачност подешавања већа 

од 0,01 mm 
t ком.  

2841.23.05 Машине за оштрење, нумерички управљане t ком.  
2841.23.06 Остале машине за оштрење (осим нумерички управљаних) t ком.  
2841.23.07 Машине за хоновање или леповање t ком.  
2841.23.08 Дугоходне рендисаљке за обраду метала, синтерованих 

карбида метала или кермета 
t ком.  

2841.23.09 Краткоходне рендисаљке и машине за израду прореза за 
обраду метала и др. 

t ком.  

2841.23.10 Машине за обраду метала резањем t ком.  
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2841.23.11 Машине за израду зупчаника резањем, брушењем или др. 

завршном обрадом металних комада, нумерички управљане 
t ком.  

2841.23.12 Машинске тестере и машине за одсецање, за обраду метала 
и сл. машине 

t ком.  

2841.23.13 Остале машине алатке за завршну обраду метала t ком.  
2841.32 Машине за просецање и исецање метала    
2841.32.01 Нумерички управљане машине за обраду метала савијањем, 

исправљањем, сечењем, просецањем и исецањем 
t ком.  

2841.32.02 Остале машине за обраду метала савијањем, исправљањем, 
сечењем, просецањем и исецањем (осим нумерички 
управљаних) 

t ком.  

2841.33 Машине и пресе за ковање, ковање у калупу; хидрауличне 
пресе и чекићи за обраду метала 

   

2841.33.01 Машине за обраду метала ковањем и чекићи, нумерички 
управљани 

t ком.  

2841.33.02 Остале машине за обраду метала ковањем и чекићи, осим 
нумерички управљаних 

t ком.  

2841.33.03 Хидрауличне пресе за обликовање металног праха 
синтеровањем или пресе за сабијање, нумерички управљане 

t ком.  

2841.33.04 Остале хидрауличне пресе t ком.  
2841.33.05 Остале пресе (осим нумерички управљаних и хидрауличних) t ком.  
2841.34 Остале машине за обраду метала, синтерованих металних 

карбида или кермета, без скидања материјала 
   

2841.34.01 Машине за вучење шипки, цеви, профила, жице и сл. 
производа од синтерованих металних карбида и кермета 

t ком.  

2841.34.02 Машине за израду навоја ваљањем (обрада метала без 
скидања струготине) 

t ком.  

2841.34.03 Машине за обраду жице (обрада метала без скидања 
струготине) 

t ком.  

2841.34.04 Остале машине алатке за обраду метала, без скидања 
струготине 

t ком.  

2849 Производња осталих алатних машина    
2849.11 Алатне машине за обраду камена, керамике, бетона и 

сличних минералних материја или за хладну обраду 
стакла 

   

2849.11.01 Машинске тестере, за обраду камена, керамике, бетона, 
стакла и сл. минералних материјала 

t ком.  

2849.11.02 Машине за брушење и полирање камена, керамике, бетона, 
стакла и сл. минералних материјала 

t ком.  

2849.11.03 Остале машине алатке за обраду камена, керамике, бетона, 
стакла и сл. минералних материјала 

t ком.  

2849.12 Алатне машине за обраду дрвета, плуте, кости, тврде гуме 
и пластике или сличних тврдих материјала; пресе за 
израду плоча од дрвета; направе за електропревлачење 
метала 

   

2849.12.01 Пресе за производњу плоча иверица и плоча влакнатица од 
дрвета или др. дрвенастог материјала 

t ком.  

2849.12.02 Универзалне машине за обраду дрвета, са ручним 
премештањем радног предмета између сваке операције 

t ком.  

2849.12.03 Универзалне машине за обраду дрвета, са аутоматским 
премештањем радног предмета између сваке операције 

t ком.  

2849.12.04 Машинске тестере за обраду дрвета, плуте, кости, тврде гуме 
и сл. тврдих материјала 

t ком.  

2849.12.05 Рендисаљке и глодалице за дрво, плуту, кости, тврду гуму и 
сл. тврде материјале 

t ком.  

2849.12.06 Брусилице и полир машине за дрво, плуту, кости, тврду гуму и 
сл. тврде материјале 

t ком.  
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2849.12.07 Бушилице за дрво, плуту, кости, тврду гуму и сл. тврде 

материјале 
t ком.  

2849.12.08 Машине за цепање или љуштење дрвета, плуте, кости, тврде 
гуме и сл. тврдих материјала 

t ком.  

2849.12.09 Стругови за обраду дрвета, плуте, кости, тврде гуме и сл. 
тврдих материјала 

t ком.  

2849.12.10 Остале машине алатке за обраду дрвета, плуте, кости, тврде 
гуме и сл. тврдих материјала 

t ком.  

2849.12.11 Пнеуматски ручни алат, без електричног мотора t ком.  
2849.12.12 Ланчане тестере, са уграђеним неелектричним мотором t ком.  
2849.12.13 Остали ручни алат, са уграђеним неелектричним мотором t ком.  
2849.12.14 Ручне бушилице, са уграђеним електромотором t ком.  
2849.12.15 Електричне тестере t ком.  
2849.12.16 Остали електромеханички ручни алат, без спољног извора 

енергије 
t ком.  

2849.12.17 Ручне брусилице, угаоне са уграђеним електричним мотором 
са спољним извором енергије 

t ком.  

2849.12.18 Ручне рендисаљке t ком.  
2849.12.19 Маказе за живицу, шибље, маказе за траву и секачи корова t ком.  
2849.12.20 Остали електромеханички алат t ком.  
2849.21 Држачи алата и самоотварајуће главе за навоје код 

алатних машина 
   

2849.21.01 Држачи алата, вретена и стезачи t хиљ.ком.  
2849.21.02 Држачи алата за стругове t хиљ.ком.  
2849.21.03 Чауре за бургије t хиљ.ком.  
2849.21.04 Остали држачи алата t хиљ.ком.  
2849.21.05 Самоотварајуће главе за резање навоја t хиљ.ком.  
2849.22 Држачи радних предмета за машине алатке    
2849.22.01 Држачи радних предмета за машине алатке t хиљ.ком.  
2849.23 Разделне главе и остали специјални додатни уређаји код 

алатних машина 
   

2849.23.01 Разделне главе и остали специјални додатни уређаји код 
алатних машина 

t хиљ.ком.  

2849.24 Делови и прибор за алатне машине за обраду дрвета, 
плуте, камена, тврде гуме и сличних тврдих материјала 

   

2849.24.01 Делови и прибор алатних машина за обраду метала t   
2849.24.02 Делови и прибор алатних машина за обраду камена, 

керамике, бетона и стакла 
t   

2849.24.03 Делови и прибор алатних машина за обраду дрвета, плуте, 
кости, тврде гуме, тврде пластике и сл. тврдих материјала 

t   

2849.24.04 Делови ручног алата, пнеуматског или са уграђеним 
неелектричним мотором 

t   

2849.24.05 Делови ручног алата са уграђеним електричним мотором t   
2891 Производња машина за металургију    
2891.11 Конвертори, лонци за ливење, калупи за инготе, 

металуршке машине; линије за ваљање 
   

2891.11.01 Конвертори или машине за ливење t ком.  
2891.11.02 Калупи за инготе и лонци за ливење t ком.  
2891.11.03 Машине за ливење под притиском t ком.  
2891.11.04 Машине за ваљање метала t ком.  
2891.12 Делови за металуршке машине, ливнице метала и делови 

ваљака за ваљање метала 
   

2891.12.01 Делови машина за металургију t   
2891.12.02 Ваљци за машине за ваљање t   
2891.12.03 Делови ваљака за машине за ваљање t   
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2892 Производња машина за руднике, каменоломе и 

грађевинарство 
   

2892.11 Елеватори и транспортери који раде континуирано, за 
радове под земљом 

   

2892.11.01 Транспортери и елеватори који раде континуирано, за радове 
под земљом 

t ком.  

2892.12 Машине за ископавање угља или камена и машине за 
бушење тунела 

   

2892.12.01 Машине за ископавање угља или камена t ком.  
2892.12.02 Машине за копање тунела t ком.  
2892.21 Самоходни булдожери и англдозери    
2892.21.01 Самоходни булдожери и англдозери, гусеничари t ком.  
2892.21.02 Самоходни булдожери и англдозери, осим гусеничара t ком.  
2892.22 Самоходни гредери и равњачи    
2892.22.01 Самоходни гредери и равњачи t ком.  
2892.23 Самоходни скрепери    
2892.23.01 Самоходни скрепери (загртачи) t ком.  
2892.24 Самоходне машине за набијање и друмски ваљци    
2892.24.01 Машине за набијање и друмски ваљци, самоходни t ком.  
2892.25 Самоходни утоваривачи с предњом кашиком    
2892.25.01 Самоходни утоваривачи са предњом кашиком, специјално 

грађени за употребу под земљом 
t ком.  

2892.25.02 Остали самоходни утоваривачи са предњом кашиком t ком.  
2892.26 Самоходни багери с могућношћу обрта за 360º    
2892.26.01 Мали хидраулични багери, масе испод 6 t t ком.  
2892.26.02 Хидраулични багери, гусеничари, масе 6 t и више t ком.  
2892.26.03 Хидраулични багери на точковима, дампери t ком.  
2892.26.04 Багери са кабловима и ужетом и остали багери t ком.  
2892.27 Остале самоходне машине утоваривачи, ескаватори и 

друге самоходне машине за копање руда 
   

2892.27.01 Утоваривачи чији је зглобни крак са кашиком монтиран на 
задњем делу машине, без надградње која се обрће до  
360 степени 

t ком.  

2892.27.02 Остале самоходне машине за копање t ком.  
2892.28 Раоници за булдожере и англдозере    
2892.28.01 Раоници за булдожере и англдозере t   
2892.29 Самоистоварна моторна возила (дампери) за превоз робе, 

за употребу ван путне мреже 
   

2892.29.01 Самоистоварна моторна возила (дампери и кипери), 
конструисана за рад ван путне мреже 

ком.   

2892.30 Остале машине и направе за копање    
2892.30.01 Макаре и машине за вађење шипова t ком.  
2892.30.02 Снежни плугови и дуваљке за снег t ком.  
2892.30.03 Несамоходне машине за набијање t ком.  
2892.30.04 Несамоходне копачице, екскаватори, утоваривачи t ком.  
2892.30.05 Остале машине са посебним функцијама за грађевинарство t ком.  
2892.40 Машине за сортирање, дробљење, мешање и слично 

третирање, камења, руда и других минералних материја 
   

2892.40.01 Машине за сортирање и просејавање земље, камена, руда и 
др. минералних супстанци 

t ком.  

2892.40.02 Машине за млевење и мешање грађевинског материјала t ком.  
2892.40.03 Мешалице за бетон или малтер t ком.  
2892.40.04 Машине за агломерисање, моделирање или обликовање 

минералних материја 
t ком.  

2892.50 Трактори гусеничари    
2892.50.01 Трактори, гусеничари t ком.  
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2892.61 Делови машина за бушење и ископавање; делови за 

дизалице 
   

2892.61.01 Делови машина за бушење и ископавање t   
2892.61.02 Делови машина за утоваривање и равнање t   
2892.62 Делови машина за сортирање, просејавање, сепарацију, 

мешање и слично, земље, камена, руда и других 
минералних материја 

   

2892.62.01 Делови машина за сортирање, просејавање, сепарацију, 
мешање и сл. обраду земље, камена, руда и др. минералних 
супстанци 

t   

2893 Производња машина за индустрију хране, пића и 
дувана 

   

2893.11 Центрифугални сепаратори за павлаку    
2893.11.01 Центрифугални сепаратори за павлаку t ком.  
2893.12 Машине за млекарство    
2893.12.01 Машине за млекарство t ком.  
2893.12.02 Аутомати за прављење сладоледа t ком.  
2893.13 Машине за млинарску индустрију или прераду житарица и 

сушеног поврћа 
   

2893.13.01 Машине за млинарску индустрију или прераду житарица и 
сушеног поврћа 

t ком.  

2893.14 Машине и направе за производњу вина, воћних сокова и 
сличних пића 

   

2893.14.01 Пресе које се користе у производњи вина, воћних сокова и сл. 
пића 

t ком.  

2893.14.02 Остале машине које се користе у производњи вина, воћних 
сокова и сл. пића 

t ком.  

2893.15 Неелектричне пекарске пећи; опрема за кување или 
загревање (осим за домаћинство) 

   

2893.15.01 Тунелске пећи, неелектричне t ком.  
2893.15.02 Пекарске пећи, неелектричне t ком.  
2893.15.03 Опрема за припрему топлих напитака, осим за домаћинство t ком.  
2893.15.04 Опрема за кување или загревање хране, осим за домаћинство t ком.  
2893.16 Сушаре за пољопривредне производе    
2893.16.01 Сушаре за пољопривредне производе t ком.  
2893.17 Остале машине и апарати за индустријску припрему или 

производњу хране и пића, укључујући масти и уља 
   

2893.17.01 Остале машине за пекаре t ком.  
2893.17.02 Машине за израду макарона, шпагета и осталих тестенина t ком.  
2893.17.03 Машине за производњу слаткиша, какаоа или чоколаде t ком.  
2893.17.04 Машине за производњу шећера t ком.  
2893.17.05 Машине за пиварство t ком.  
2893.17.06 Машине за припремање меса t ком.  
2893.17.07 Машине за припремање воћа и поврћа t ком.  
2893.17.08 Машине за екстракцију или припремање животињских или 

биљних масти и уља 
t ком.  

2893.17.09 Остале машине за припремање и производњу хране или пића t ком.  
2893.19 Машине за припрему или прераду дувана    
2893.19.01 Машине за припрему или прераду дувана t ком.  
2893.20 Машине за чишћење или сортирање зрневља или сувог 

поврћа 
   

2893.20.01 Машине за чишћење или сортирање семена, зрневља или 
сушеног поврћа 

t ком.  

2893.32 Делови за машине за индустријско припремање хране и 
пића 

   

2893.32.01 Делови машина за производњу пића t   
2893.32.02 Делови осталих машина за прераду хране t   
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2893.33 Делови за машине за припрему и прераду дувана    
2893.33.01 Делови машина за припрему и прераду дувана t   
2894 Производња машина за индустрију текстила, одеће и 

коже 
   

2894.11 Машине за екструдирање, извлачење, текстурирање и 
сечење вештачких или синтетичких текстилних 
материјала; машине за припремање текстилних влакана 

   

2894.11.01 Машине за екструдирање (истискивање), извлачење, 
текстурирање и сечење вештачких или синтетичких 
текстилних влакана 

t ком.  

2894.11.02 Карде (влачаре) t ком.  
2894.11.03 Машине за чешљање, развлачице и предпредилице t ком.  
2894.11.04 Остале машине за припремање текстилних влакана t ком.  
2894.12 Текстилне предилице; машине за дублирање, кончање, 

намотавање и остале текстилне машине 
   

2894.12.01 Текстилне предилице t ком.  
2894.12.02 Текстилне машине за дублирање или кончање t ком.  
2894.12.03 Текстилне машине за намотавање (укључујући намотавање 

потке) 
t ком.  

2894.12.04 Остале текстилне машине за припремање предива t ком.  
2894.13 Текстилне машине за ткање (разбоји)    
2894.13.01 Текстилне машине за ткање (разбоји) t ком.  
2894.14 Машине за плетење и прошивно-плетачке машине    
2894.14.01 Машине за кружно плетење t ком.  
2894.14.02 Машине за равно плетење t ком.  
2894.14.03 Прошивно плетачке машине t ком.  
2894.14.04 Машине за обавијање предива, производњу тила, чипке, веза, 

позамантерије и сл. 
t ком.  

2894.15 Помоћне машине и направе за обраду и штампање 
текстила 

   

2894.15.01 Помоћне машине и направе за обраду и штампање текстила t   
2894.21 Машине и направе за дораду предива и тканина    
2894.21.01 Машине и пресе за пеглање t ком.  
2894.21.02 Машине за производњу или завршну обраду филца или 

нетканих материјала 
t ком.  

2894.21.03 Машине за прање и бељење текстила t ком.  
2894.21.04 Машине за бојење текстила t ком.  
2894.21.05 Машине за намотавање, сечење и сл. обраду текстилних 

тканина 
t ком.  

2894.21.06 Машине за наношење препарата на основну тканину или 
другу подлогу 

t ком.  

2894.21.07 Машине за превлачење, довршавање, импрегнирање и сл. 
обраду текстила 

t ком.  

2894.22 Машине за прање и сушење капацитета преко 10 kg ; 
машине за хемијско чишћење 

   

2894.22.01 Машине за прање, за домаћинства и перионице рубља, 
капацитета преко 10 kg 

t ком.  

2894.22.02 Машине за хемијско чишћење t ком.  
2894.22.03 Машине за сушење, капацитета преко 10 kg сувог рубља t ком.  
2894.23 Центрифугалне машине за сушење текстилних производа    
2894.23.01 Индустријске центрифугалне машине за сушење текстилних 

производа 
t ком.  

2894.24 Машине за шивење, за индустрију (осим машина за 
прошивање књига) 

   

2894.24.01 Аутоматске машине за шивење, осим машина за прошивање 
књига и машина за шивење за домаћинство 

t ком.  

2894.24.02 Машине за шивење ланчаним бодом (осим аутоматских) t ком.  
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2894.24.03 Остале машине за шивење, за индустрију t ком.  
2894.30 Машине за припремање, штављење и обраду коже, обуће 

и производа од коже 
   

2894.30.01 Машине за припремање, штављење и др. обраду сирових и 
штављених кожа 

t ком.  

2894.30.02 Машине за производњу и поправку обуће t ком.  
2894.30.03 Машине за производњу и поправку производа од коже t ком.  
2894.40 Машине за шивење у домаћинству    
2894.40.01 Машине за шивење у домаћинству t ком.  
2894.51 Делови и прибор за машине за ткање и предење    
2894.51.01 Делови и прибор за машине за ткање и предење t   
2894.52 Делови и прибор за остале машине за индустрију 

текстила, одеће и обраду коже 
   

2894.52.01 Делови и прибор за остале машине за индустрију текстила, 
одеће и обраду коже 

t   

2895 Производња машина за индустрију папира и картона    
2895.11 Машине за производњу папира и картона    
2895.11.01 Машине за производњу целулозе t ком.  
2895.11.02 Машине за производњу и довршавање папира или картона t ком.  
2895.11.03 Комбиноване машине за сечење и намотавање и сл. обраду 

папира 
t ком.  

2895.11.04 Остале машине за сечење у траке и попречно сечење t ком.  
2895.11.05 Остале машине за сечење папира или картона t ком.  
2895.11.06 Машине за израду кеса, врећа, коверата, кутија, фишека и сл. 

производа од папира или картона 
t ком.  

2895.11.07 Машине за обликовање производа од папирне масе t ком.  
2895.12 Делови за машине  за производњу папира и картона    
2895.12.01 Делови за машине за производњу папира и картона t   
2896 Производња машина за израду пластике и гуме    
2896.10 Машине  за обликовање гуме или пластичне масе и 

производа од тих материјала 
   

2896.10.01 Машине за обликовање у калупу за обраду гуме, бризгањем t ком.  
2896.10.02 Машине за обликовање у калупу за обраду пластичних маса, 

бризгањем 
t ком.  

2896.10.03 Екструдери за обраду гуме, за израду производа од гуме t ком.  
2896.10.04 Екструдери за обраду пластичних маса, за израду производа 

од пластичних маса 
t ком.  

2896.10.05 Машине за обликовање гуме и пластике, дувањем t ком.  
2896.10.06 Машине за обликовање гуме и пластике, вакуумом и др. 

машине за термичко обликовање гуме и пластичних маса 
t ком.  

2896.10.07 Машине за протектирање гума t ком.  
2896.10.08 Пресе за обликовање гуме или пластичних маса t ком.  
2896.10.09 Машине за производњу пенасте или целулозне гуме или 

пластике 
t ком.  

2896.10.10 Остале машине за обраду гуме и пластичних маса и израду 
производа од ових материјала 

t ком.  

2896.20 Делови за машине за обраду гуме или пластичних маса 
(осим делова за остале калупе) 

   

2896.20.01 Делови за машине за обраду гуме или пластичних маса (осим 
делова за остале калупе) 

t   

2899 Производња машина за остале специјалне намене    
2899.11 Књиговезачке машине, укључујући машине за прошивање    
2899.11.01 Машине за савијање t ком.  
2899.11.02 Машине за слагање или скупљање листова и увезивање t ком.  
2899.11.03 Машине за прошивање књига t ком.  
2899.11.04 Остале књиговезачке машине t ком.  
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2899.12 Машине, апарати и уређаји за израду слова, припрему и 

израду клишеа, плоча, цилиндара и осталих штампарских 
форми 

   

2899.12.01 Машине, апарати и уређаји за израду слова, припрему и 
израду клишеа, плоча, цилиндара и осталих штампарских 
форми 

t ком.  

2899.13 Машине за офсет штампу (осим канцеларијских)    
2899.13.01 Машине за офсет штампу (осим канцеларијских) t ком.  
2899.14 Остале штампарске машине (осим канцеларијских);    
2899.14.01 Остале штампарске машине (осим канцеларијских); t ком.  
2899.31 Сушаре за дрво, папир, картон и остале сушаре (осим за 

домаћинство) 
   

2899.31.01 Сушаре за дрво t ком.  
2899.31.02 Сушаре за папирне масе, папир или картон t ком.  
2899.31.03 Остале сушаре, осим за домаћинство t ком.  
2899.32 Вртешке, љуљашке, стрељане и остали вашарски објекти 

за забаву 
   

2899.32.01 Вртешке, љуљашке, стрељане и остали вашарски објекти за 
забаву 

ком.   

2899.39 Остале машине и механички уређаји, на другом месту 
непоменути 

   

2899.39.01 Машине и апарати за сепарацију изотопа t ком.  
2899.39.02 Машине за склапање електричних сијалица, цеви и сл. у 

стаклене омотаче 
t ком.  

2899.39.03 Машине за производњу и топлу обраду стакла и производа од 
стакла 

t ком.  

2899.39.04 Машине за израду ужади и каблова t ком.  
2899.39.05 Машине за обраду метала, за специјалне намене t ком.  
2899.39.06 Машине за мешење, дробљење, млевење, сејање и сл. t ком.  
2899.39.07 Уређаји и линије за хемијску припрему металних површина (за 

бојење, лакирање и др.) осим машина за површинску обраду 
метала 

t ком.  

2899.39.08 Хидрауличне јамске подграде t ком.  
2899.39.09 Индустријски роботи t ком.  
2899.39.10 Системи за централно подмазивање t ком.  
2899.39.11 Остале машине и апарати за специјалне намене t ком.  
2899.40 Делови за штампарске и књиговезачке машине    
2899.40.01 Делови за штампарске и књиговезачке машине t   
2899.52 Делови за машине за специјалне намене    
2899.52.01 Делови за машине за специјалне намене t   
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29 Производња моторних возила, приколица и 

полуприколица 
   

2910 Производња моторних возила    
2910.11 Клипни мотори са унутрашњим сагоревањем, на паљење 

помоћу свећица, за погон возила, запремине цилиндра      
≤ 1000 cm² 

   

2910.11.01 Бензински мотори, запремине цилиндра до 50 cm³ t ком.  
2910.11.02 Бензински мотори, запремине цилиндра од 50 cm³ до 250 cm³ t ком.  
2910.11.03 Бензински мотори, запремине цилиндра од 250 cm³ до  

1000 cm³ 
t ком.  

2910.12 Клипни мотори са унутрашњим сагоревањем, на паљење 
помоћу свећица, за погон возила, запремине цилиндра      
> 1000 cm³ 

   

2910.12.01 Бензински мотори, запремине цилиндра од 1000 cm³ до  
1500 cm³ 

t ком.  

2910.12.02 Бензински мотори, запремине цилиндра од 1500 cm³ до  
2000 cm³ 

t ком.  

2910.12.03 Бензински мотори, запремине цилиндра од 2000³ cm до  
3000 cm³ 

t ком.  

2910.12.04 Бензински мотори, запремине цилиндра преко 3000 cm³ t ком.  
2910.13 Клипни мотори са унутрашњим сагоревањем, на паљење 

помоћу компресије, за погон друмских возила 
   

2910.13.01 Дизел и полудизел мотори, запремине до 1500 cm³ t ком.  
2910.13.02 Дизел и полудизел мотори, запремине од 1500 cm³ до  

2500 cm³ 
t ком.  

2910.13.03 Дизел и полудизел мотори, запремине од 2500 cm³ до  
5000 cm³ 

t ком.  

2910.13.04 Дизел и полудизел мотори, запремине од 5000 cm³ до  
9000 cm³ 

t ком.  

2910.13.05 Дизел и полудизел мотори, запремине од 9000 cm³ до  
13500 cm³ 

t ком.  

2910.13.06 Дизел и полудизел мотори, запремине преко 13500 cm³ t ком.  
2910.21 Возила са клипним мотором са унутрашњим 

сагоревањем, на паљење помоћу свећица, са запремином 
цилиндра  
≤ 1500 cm³ 

   

2910.21.01 Путничка возила, са бензинским мотором, запремине 
цилиндра до 1000 cm³ 

ком.   

2910.21.02 Путничка возила, са бензинским мотором, запремине 
цилиндра од 1000 cm³ до 1500 cm³ 

ком.   

2910.22 Путничка возила са клипним мотором на паљење помоћу 
свећица, запремине цилиндра > 1500 cm³ 

   

2910.22.01 Путничка возила, са бензинским мотором, запремине 
цилиндра од 1500 cm³ до 2000 cm³ 

ком.   

2910.22.02 Путничка возила, са бензинским мотором, запремине 
цилиндра од 2000 cm³ до 3000 cm³ 

ком.   

2910.22.03 Путничка возила, са бензинским мотором, запремине 
цилиндра преко 3000 cm³ 

ком.   

2910.23 Путничка возила са клипним мотором са унутрашњим 
сагоревањем, на паљење помоћу компресије (дизел или 
полудизел) 

   

2910.23.01 Путничка возила са дизел или полудизел мотором, запремине 
цилиндра до 1500 cm³ 

ком.   

2910.23.02 Путничка возила са дизел или полудизел мотором, запремине 
цилиндра од 1500 cm³ до 2000 cm³ 

ком.   

2910.23.03 Путничка возила са дизел или полудизел мотором, запремине 
цилиндра од 2000 cm³  до 2500 cm³ 

ком.   
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2910.23.04 Путничка возила са дизел или полудизел мотором, запремине 

цилиндра преко 2500 cm³ 
ком.   

2910.24 Остали путнички аутомобили за превоз особа    
2910.24.01 Путничка возила, са електромотором ком.   
2910.24.02 Путничка возила, са осталим врстама мотора ком.   
2910.30 Моторна возила за превоз ≥ 10 особа    
2910.30.01 Аутобуси, соло, градски, комплетна производња ком.   
2910.30.02 Аутобуси, зглобни, комплетна производња ком.   
2910.30.03 Аутобуси, међуградски и туристички, комплетна производња ком.   
2910.30.04 Аутобуси, соло, градски, монтажа каросерије на шасију ком.   
2910.30.05 Аутобуси, зглобни, монтажа каросерије на шасију ком.   
2910.30.06 Аутобуси, међуградски и туристички, монтажа каросерије на 

шасију 
ком.   

2910.30.07 Тролејбуси (производња претежно од домаћих делова) ком.   
2910.30.08 Тролејбуси (производња претежно од увозних делова) ком.   
2910.41 Моторна возила за превоз робе, са клипним мотором са 

унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу 
компресије (дизел или полудизел) 

   

2910.41.01 Возила за превоз робе, са дизел или полудизел мотором, 
бруто масе до 3,5 t 

ком.   

2910.41.02 Возила за превоз робе, са дизел или полудизел мотором, 
бруто масе од 3,5 t до 5 t 

ком.   

2910.41.03 Возила за превоз робе, са дизел или полудизел мотором, 
бруто масе од 5 t до 12 t 

ком.   

2910.41.04 Возила за превоз робе, са дизел или полудизел мотором, 
бруто масе од 12 t до 20 t 

ком.   

2910.41.05 Возила за превоз робе, са дизел или полудизел мотором, 
бруто масе преко 20 t 

ком.   

2910.42 Моторна возила за превоз робе, са клипним мотором са 
унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу свећица; 
остала теретна возила, нова 

   

2910.42.01 Возила за превоз робе, са бензинским мотором, бруто масе 
до 3,5 t 

ком.   

2910.42.02 Возила за превоз робе, са бензинским мотором, бруто масе 
од 3,5 t до 5 t 

ком.   

2910.42.03 Возила за превоз робе, са бензинским мотором, бруто масе 
од 5 t до 12 t 

ком.   

2910.42.04 Возила за превоз робе, са бензинским мотором, бруто масе 
преко 12 t 

ком.   

2910.43 Друмски тегљачи (шлепери)    
2910.43.01 Друмски тегљачи (шлепери) ком.   
2910.44 Шасије са уграђеним мотором за моторна возила    
2910.44.01 Шасије са уграђеним мотором, за моторна возила ком.   
2910.51 Дизалична возила    
2910.51.01 Ауто дизалица са виљушком ком.   
2910.51.02 Кранске и остале ауто дизалице ком.   
2910.52 Моторна возила за вожњу по снегу, голф возила и сл.    
2910.52.01 Моторна возила за вожњу по снегу, голф возила и сл. ком.   
2910.59 Остала моторна возила за специјалне сврхе, на другом 

месту непоменута 
   

2910.59.01 Покретни бушећи торњеви ком.   
2910.59.02 Ватрогасна возила ком.   
2910.59.03 Возила са уграђеном цистерном (осим ватрогасних) ком.   
2910.59.04 Возила са уграђеном бетонском мешалицом ком.   
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2910.59.05 Моторна ауто прскалица и моторна кола за чишћење улица и 

снега 
ком.   

2910.59.06 Санитетска возила ком.   
2910.59.07 Моторна возила за смеће ком.   
2910.59.08 Ауто куће ком.   
2910.59.09 Остала моторна возила за специјалне намене ком.   
2920 Производња каросерија за моторна возила, 

приколице и полуприколице 
   

2920.10 Каросерије за моторна возила    
2920.10.01 Каросерије (укључујући кабине) за моторна путничка возила ком.   
2920.10.02 Каросерије (укључујући кабине) за камионе ком.   
2920.10.03 Каросерије (укључујући кабине) за аутобусе ком.   
2920.10.04 Каросерије (укључујући кабине) за специјална и остала возила ком.   
2920.21 Контејнери за транспорт    
2920.21.01 Контејнери за поморски транспорт ком.   
2920.21.02 Контејнери за превоз отпадака ком.   
2920.21.03 Остали контејнери ком.   
2920.22 Приколице или полуприколице за становање или 

камповање 
   

2920.22.01 Приколице и полуприколице за становање или камповање, 
склапајуће 

ком.   

2920.22.02 Приколице и полуприколице за становање или камповање, 
масе до 750 kg, осим склапајућих 

ком.   

2920.22.03 Приколице и полуприколице за становање или камповање, 
масе од 750 kg до 3500 kg, осим склапајућих 

ком.   

2920.22.04 Приколице и полуприколице за становање или камповање, 
масе преко 3500 kg, осим склапајућих 

ком.   

2920.23 Остале приколице и полуприколице    
2920.23.01 Остале приколице и полуприколице ком.   
2920.30 Делови за приколице, полуприколице  и остала 

несамоходна возила 
   

2920.30.01 Делови за приколице,  полуприколице и остала несамоходна 
возила 

t   

2931 Производња електричне и електронске опреме за 
моторна возила 

   

2931.10 Сетови проводника који се користе за возила, 
ваздухоплове или пловила 

   

2931.10.01 Сетови проводника који се користе за аутомобиле t   
2931.10.02 Сетови проводника који се користе за остала превозна 

средства 
t   

2931.21 Свећице за паљење; магнети за паљење; динамо магнети; 
магнети замајци; разводници; калемови за паљење 

   

2931.21.01 Свећице за паљење моторних возила хиљ.ком.   
2931.21.02 Остале свећице за паљење хиљ.ком.   
2931.21.03 Магнети за паљење, динамо-магнети, магнетни замајци t   
2931.21.04 Разводници, калемови за паљење t   
2931.22 Електропокретачи и машине двоструке намене; остали 

генератори и остала опрема 
   

2931.22.01 Електропокретачи и машине двоструке намене за моторна 
возила 

t   

2931.22.02 Остали генератори, за моторе са унутрашњим сагоревањем, 
за све намене 

t   

2931.22.03 Опрема за електропокретаче и машине двоструке намене и 
остале генераторе 

t   
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2931.23 Електрична опрема за осветљавање, визуелну и звучну 

сигнализацију, брисачи ветробрана, уређаји за 
одмрзавање, за возила и мотоцикле 

   

2931.23.01 Опрема за осветљавање или визуелну сигнализацију, за 
бицикле 

kg   

2931.23.02 Опрема за осветљавање или визуелну сигнализацију, за 
моторна возила 

kg   

2931.23.03 Опрема за звучну сигнализацију, за бицикле или моторна 
возила 

kg   

2931.23.04 Брисачи ветробрана, уређаји за одмрзавање и уређаји за 
одмагљивање, за моторна возила 

kg   

2931.30 Делови за електричну опрему и сигнализацију за возила и 
мотоцикле 

   

2931.30.01 Делови за електричну опрему и сигнализацију за возила и 
мотоцикле 

kg   

2932 Производња осталих делова и додатне опреме за 
моторна возила 

   

2932.10 Седишта за моторна возила    
2932.10.01 Седишта за моторна возила ком.   
2932.20 Сигурносни појасеви, сигурносни уређаји,  делови и 

прибор за каросерије 
   

2932.20.01 Сигурносни појасеви хиљ.ком.   
2932.20.02 Сигурносни уређаји за блокаду возила t   
2932.20.03 Остали делови и прибор за каросерије t   
2932.30 Остали делови и прибор за моторна возила    
2932.30.01 Браници за возила и њихови делови t хиљ.ком.  
2932.30.02 Монтиране облоге кочница на носачу t хиљ.ком.  
2932.30.03 Кочнице и серво-кочнице и њихови делови (осим монтираних 

облога кочница на носачу) 
t хиљ.ком.  

2932.30.04 Мењачи и мењачке кутије t хиљ.ком.  
2932.30.05 Погонске осовине са диференцијалом, за возила t хиљ.ком.  
2932.30.06 Носиве осовине (осим погонских) и њихови делови, за возила t хиљ.ком.  
2932.30.07 Точкови за возила и њихови делови и прибор t хиљ.ком.  
2932.30.08 Зглобови за моторна возила t хиљ.ком.  
2932.30.09 Вешајући амортизери, за моторна возила t хиљ.ком.  
2932.30.10 Гибњеви за моторна возила t хиљ.ком.  
2932.30.11 Хладњаци за моторна возила t хиљ.ком.  
2932.30.12 Пригушивачи звука и издувне цеви, за моторна возила t хиљ.ком.  
2932.30.13 Укључно-искључне спојнице и њихови делови t хиљ.ком.  
2932.30.14 Волани, управљачки стубови и кутије управљачког механизма, 

за возила 
t хиљ.ком.  

2932.30.15 Резервоари за гориво, за возила t хиљ.ком.  
2932.30.16 Уређаји за климатизацију, за возила t хиљ.ком.  
2932.30.17 Вешајући механизми, осим амортизера t хиљ.ком.  
2932.30.18 Преносни делови и компоненте (осим мењача и осовина) , за 

моторна возила 
t хиљ.ком.  

2932.30.19 Остали делови и прибор за моторна возила t хиљ.ком.  
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30 Производња осталих саобраћајних средстава    

3011 Изградња бродова и пловних објеката    
3011.21 Бродови за крстарење, излетнички и остали путнички 

бродови за пловидбу морем, трајекти 
   

3011.21.01 Бродови за крстарење, излетнички бродови и сл. бродови, 
намењени претежно за превоз путника, за поморску пловидбу

хиљ.еф.час. ком. BRT

3011.21.02 Бродови за крстарење, излетнички бродови и сл. бродови, за 
осталу пловидбу 

хиљ.еф.час. ком. BRT

3011.22 Танкери за превоз сирове нафте и деривата нафте, 
хемикалија, гаса и сл. 

  BRT

3011.22.01 Танкери за превоз сирове нафте, за поморску пловидбу хиљ.еф.час. ком. BRT
3011.22.02 Танкери за превоз хемикалија и осталих производа, за 

поморску пловидбу 
хиљ.еф.час. ком. BRT

3011.22.03 Остали танкери хиљ.еф.час. ком. BRT
3011.22.04 Теретни бродови за превоз течног нафтног гаса, за поморску 

пловидбу 
хиљ.еф.час. ком. BRT

3011.22.05 Теретни бродови за превоз течног нафтног гаса, за осталу 
пловидбу 

хиљ.еф.час. ком. BRT

3011.22.06 Теретни бродови за превоз течног природног гаса, за 
поморску пловидбу 

хиљ.еф.час. ком. BRT

3011.22.07 Теретни бродови за превоз течног природног гаса, за осталу 
пловидбу 

хиљ.еф.час. ком. BRT

3011.23 Бродови-хладњаче (осим танкера)    
3011.23.01 Бродови хладњаче, за поморску пловидбу хиљ.еф.час. ком. BRT
3011.23.02 Остали бродови хладњаче хиљ.еф.час. ком. BRT
3011.24 Бродови за превоз сувог осетљивог терета    
3011.24.01 Бродови за превоз расутих терета, за поморску пловидбу хиљ.еф.час. ком. BRT
3011.24.02 Бродови за превоз расутих терета, за осталу пловидбу хиљ.еф.час. ком. BRT
3011.24.03 Комбиновани бродови за превоз робе и путника, за поморску 

пловидбу 
хиљ.еф.час. ком. BRT

3011.24.04 Комбиновани бродови за превоз робе и путника, за осталу 
пловидбу 

хиљ.еф.час. ком. BRT

3011.24.05 Бродови за општи терет, за поморску пловидбу хиљ.еф.час. ком. BRT
3011.24.06 Бродови за општи терет, за осталу пловидбу хиљ.еф.час. ком. BRT
3011.24.07 Контејнерски бродови, за поморску пловидбу хиљ.еф.час. ком. BRT
3011.24.08 Контејнерски бродови, за осталу пловидбу хиљ.еф.час. ком. BRT
3011.24.09 Теретни бродови за превоз возила, за поморску пловидбу хиљ.еф.час. ком. BRT
3011.24.10 Теретни бродови за превоз возила, за осталу пловидбу хиљ.еф.час. ком. BRT
3011.24.11 Остали теретни бродови, за поморску пловидбу хиљ.еф.час. ком. BRT
3011.24.12 Остали теретни бродови, за осталу пловидбу хиљ.еф.час. ком. BRT
3011.31 Рибарски бродови    
3011.31.01 Рибарски бродови, за поморску пловидбу хиљ.еф.час. ком. BRT
3011.31.02 Остали рибарски бродови хиљ.еф.час. ком. BRT
3011.32 Бродови тегљачи и потискивачи    
3011.32.01 Бродови тегљачи, за поморску пловидбу хиљ.еф.час. ком. BRT
3011.32.02 Бродови потискивачи (гурачи), за поморску пловидбу хиљ.еф.час. ком. BRT
3011.32.03 Бродови тегљачи, за осталу пловидбу хиљ.еф.час. ком. BRT
3011.32.04 Бродови потискивачи, за осталу пловидбу хиљ.еф.час. ком. BRT
3011.33 Пловећи багери; остали бродови који не превозе терет    
3011.33.01 Пловећи багери, за поморску пловидбу хиљ.еф.час. ком. BRT
3011.33.02 Бродови светионици, ватрогасна пловила, пловеће дизалице 

и сл. пловила, за поморску пловидбу 
хиљ.еф.час. ком. BRT

3011.33.03 Пловећи докови, за поморску пловидбу хиљ.еф.час. ком. BRT
3011.33.04 Пловећи багери, бродови светионици, ватрогасна пловила, 

пловеће дизалице и сл. пловила, за осталу пловидбу 
хиљ.еф.час. ком. BRT
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3011.50 Остале пловеће конструкције (укључујући сплавове, 

резервоаре, кесоне, платформе за искрцавање, бове и 
светионике) 

   

3011.50.01 Пловеће или уроњиве бушаће или производне платформе хиљ.еф.час. ком. BRT
3011.50.02 Остале пловеће конструкције (укључујући сплавове, 

резервоаре, кесоне, платформе за искрцавање, бове и 
светионике) 

хиљ.еф.час. t ком.

3011.91 Реконструкција и демонтажа пловних објеката    
3011.91.01 Реконструкција пловних објеката хиљ.еф.час.   
3011.91.02 Демонтажа пловних објеката хиљ.еф.час.   
3012 Израда чамаца за спорт и разоноду    
3012.11 Једрилице за разоноду, са помоћним мотором или без 

њега 
   

3012.11.01 Једрилице, за поморску пловидбу хиљ.еф.час. t ком.
3012.11.02 Једрилице, за осталу пловидбу, масе до 100 kg хиљ.еф.час. t ком.
3012.11.03 Једрилице, за осталу пловидбу, масе преко 100 kg, дужине до 

7,5 m 
хиљ.еф.час. t ком.

3012.12 Чамци на надувавање, за разоноду или спорт    
3012.12.01 Чамци на надувавање, масе до 20 kg, дужине до 2,5 m хиљ.еф.час. t ком.
3012.12.02 Чамци на надувавање, масе од 20 kg до 100 kg, дужине преко 

2,5 m 
хиљ.еф.час. t ком.

3012.12.03 Остали чамци на надувавање, масе до 100 kg хиљ.еф.час. t ком.
3012.19 Моторни чамци и остала пловна средства за разоноду 

или спорт, на другом месту непоменута 
   

3012.19.01 Чамци са ванбродским мотором, масе до 100 kg хиљ.еф.час. t ком.
3012.19.02 Чамци са ванбродским мотором, масе преко 100 kg хиљ.еф.час. t ком.
3012.19.03 Моторни чамци, осим чамаца са ванбродским мотором хиљ.еф.час. t ком.
3012.19.04 Веслачки чамци, кануи и сл. хиљ.еф.час. t ком.
3020 Производња локомотива и шинских возила    
3020.11 Железничке локомотиве напајане из електричне мреже    
3020.11.01 Железничке локомотиве, напајане из електричне мреже, до  

1000 kW номиналне снаге 
t ком.  

3020.11.02 Железничке локомотиве, напајане из електричне мреже, 
преко 1000 kW номиналне снаге, брзине мање од 250 km/h 

t ком.  

3020.11.03 Железничке локомотиве, напајане из електричне мреже, 
преко 1000 kW номиналне снаге, брзине 250 km/h и веће 

t ком.  

3020.12 Дизел-електричне локомотиве    
3020.12.01 Дизел-електричне локомотиве, до 1000 kW номиналне снаге t ком.  
3020.12.02 Дизел-електричне локомотиве, преко 1000 kW номиналне 

снаге 
t ком.  

3020.12.03 Железничке локомотиве напајане електричним акумулатором t ком.  
3020.13 Остале железничке локомотиве; локомотивски тендери    
3020.13.01 Дизел-хидрауличне и дизел-механичке локомотиве, до  

1000 kW номиналне снаге 
t ком.  

3020.13.02 Дизел-хидрауличне и дизел-механичке локомотиве, преко  
1000 kW номиналне снаге 

t ком.  

3020.13.03 Остале железничке локомотиве и локомотивски тендери t ком.  
3020.20 Самоходна железничка и трамвајска возила и вагони    
3020.20.01 Самоходна шинска возила, напајана из електричне мреже t ком.  
3020.20.02 Самоходна шинска возила за подземну железницу t ком.  
3020.20.03 Самоходна шинска возила за трамваје t ком.  
3020.20.04 Самоходни трамвајски и железнички вагони (дизел) t ком.  
3020.31 Железничка или трамвајска возила за одржавање или 

сервисирање 
   

3020.31.01 Железничка и трамвајска возила за одржавање или 
сервисирање 

t ком.  
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3020.32 Железнички или трамвајски вагони, несамоходни 

(путнички, пртљажни, поштански и остали вагони за 
специјалне сврхе) 

   

3020.32.01 Несамоходни путнички вагони за железницу, за брзину преко  
250 km/h 

t ком.  

3020.32.02 Несамоходни путнички вагони за железницу, за брзину до  
250 km/h 

t ком.  

3020.32.03 Несамоходни путнички вагони за трамваје t ком.  
3020.32.04 Несамоходни вагони за специјалне сврхе t ком.  
3020.33 Железнички или трамвајски теретни вагони, несамоходни    
3020.33.01 Вагони цистерне и сл, несамоходни теретни вагони t ком.  
3020.33.02 Затворени самоистоварни вагони t ком.  
3020.33.03 Остали затворени вагони t ком.  
3020.33.04 Отворени самоистоварни вагони t ком.  
3020.33.05 Остали отворени вагони t ком.  
3020.40 Делови за шинска возила и локомотиве; механичка 

опрема за сигурност, контролу саобраћаја и управљање 
саобраћајем 

   

3020.40.01 Делови за шинска возила и локомотиве; механичка опрема за 
сигурност, контролу саобраћаја и управљање саобраћајем 

t   

3020.91 Реконструкција железничких и трамвајских локомотива и 
шинских возила 

   

3020.91.01 Реконструкција железничких и трамвајских локомотива и 
шинских возила 

хиљ.еф.час.   

3030 Производња ваздушних и свемирских летелица и 
одговарајуће опреме 

   

3030.11 Бензински мотори за ваздухоплове    
3030.11.01 Бензински мотори за ваздухоплове t ком.  
3030.12 Турбомлазни и турбопропелерски мотори    
3030.12.01 Турбомлазни мотори, са силом потиска до 25 kN t ком.  
3030.12.02 Турбомлазни мотори, са силом потиска преко 25 kN t ком.  
3030.12.03 Турбопропелерни мотори, снаге до 1100 kW t ком.  
3030.12.04 Турбопропелерни мотори, снаге преко 1100 kW t ком.  
3030.13 Реактивни мотори (осим турбомлазних)    
3030.13.01 Реактивни мотори, осим турбомлазних ком.   
3030.14 Земaљски тренажери летења и делови за њих, за цивилну 

употребу 
   

3030.14.01 Опрема за лансирање ваздухоплова, палубни заустављачи 
авиона и сл. опрема 

t   

3030.14.02 Земаљски тренажери летења t   
3030.14.03 Делови опреме за лансирање ваздухоплова, палубних 

заустављача авиона и сл. опреме и земаљских тренажера 
летења 

t   

3030.15 Делови бензинских мотора за ваздухоплове    
3030.15.01 Делови бензинских мотора за ваздухоплове t   
3030.16 Делови за турбомлазне и турбопропелерске моторе, за 

цивилне ваздухоплове 
   

3030.16.01 Делови за турбомлазне и турбопропелерске моторе, за 
цивилне ваздухоплове 

t   

3030.20 Балони, дирижабли и остали ваздухоплови без 
сопственог погона 

   

3030.20.01 Балони, дирижабли и остали ваздухоплови без погона t   
3030.20.02 Једрилице и пилотирани змајеви t ком.  
3030.31 Хеликоптери    
3030.31.01 Хеликоптери, сопствене масе до 2000 kg t ком.  
3030.31.02 Хеликоптери, сопствене масе преко 2000 kg t ком.  
3030.32 Авиони и остали ваздухоплови неоперативне масе до  

2000 kg, за цивилну употребу 
   

3030.32.01 Авиони и остали ваздухоплови (осим хеликоптера), сопствене 
масе до 2000 kg 

t ком.  
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3030.33 Авиони и остали ваздухоплови сопствене масеод 2000 kg  

до 15000 kg, за цивилну употребу 
   

3030.33.01 Авиони и остали ваздухоплови (осим хеликоптера), сопствене 
масе од 2000 kg до 15000 kg 

t ком.  

3030.34 Авиони и остали ваздухоплови сопствене масе преко  
15 000 kg, за цивилну употребу 

   

3030.34.01 Авиони и остали ваздухоплови, сопствене масе од 15000 kg 
до 35000 kg 

t ком.  

3030.34.02 Авиони и остали ваздухоплови, сопствене масе преко  
35000 kg 

t ком.  

3030.40 Космичке летелице, сателити и опрема за лансирање 
летелица 

   

3030.40.01 Космичке летилице (укључујући сателите) t   
3030.40.02 Опрема за лансирање летилица t   
3030.50 Делови за ваздухоплове и космичке летилице (метални)    
3030.50.01 Делови за ваздухоплове и космичке летилице (метални) t   
3030.60 Реконструкције мотора за ваздухоплове и авионе    
3030.60.01 Реконструкција мотора за ваздухоплове хиљ.еф.час.   
3030.60.02 Реконструкција ваздухоплова и њихових делова (осим 

мотора) 
хиљ.еф.час.   

3091 Производња мотоцикала    
3091.11 Мотоцикли и бицикли са бензинским мотором, запремине 

цилиндра ≤ 50 cm³ 
   

3091.11.01 Мотоцикли и бицикли, са бензинским мотором, запремине 
цилиндра до 50 cm³ 

t ком.  

3091.12 Мотоцикли с клипним мотором са унутрашњим 
сагоревањем, запремине цилиндра > 50 cm³ 

   

3091.12.01 Мотоцикли, са бензинским мотором, запремине цилиндра од  
50 cm³ до 250 cm³, скутери 

t ком.  

3091.12.02 Мотоцикли, са бензинским мотором, запремине цилиндра од  
250 cm³ до 500 cm³ 

t ком.  

3091.12.03 Мотоцикли, са бензинским мотором, запремине цилиндра од  
500 cm³ до 800 cm³ 

t ком.  

3091.12.04 Мотоцикли, са бензинским мотором, запремине цилиндра 
преко 800 cm³ 

t ком.  

3091.13 Бочне приколице; остали мотоцикли    
3091.13.01 Бочне приколице за мотоцикле t ком.  
3091.13.02 Остали мотоцикли и бицикли са мотором t ком.  
3091.20 Делови и опрема за мотоцикле и бочне приколице    
3091.20.01 Делови и прибор за мотоцикле и бицикле са мотором и бочне 

приколице 
t   

3092 Производња бицикала и инвалидских колица    
3092.10 Бицикли и слична возила без моторног погона    
3092.10.01 Бицикли и сл. возила, без моторног погона t ком.  
3092.20 Колица за инвалиде (осим делова и опреме)    
3092.20.01 Колица за инвалиде, без уређаја за механичко покретање t ком.  
3092.20.02 Колица за инвалиде, на моторни или другачији механички 

погон 
t ком.  

3092.30 Делови и опрема за бицикле; слична возила без моторног 
погона  и инвалидска колица 

   

3092.30.01 Делови и прибор за бицикле и сл. возила, без моторног погона kg   
3092.30.02 Делови и прибор за колица за инвалиде kg   
3092.30.03 Ручна гвоздена колица ком.   
3092.30.04 Остала саобраћајна средства, без властитог погона ком.   
3092.40 Дечија колица и делови за њих    
3092.40.01 Дечија колица хиљ.ком.   
3092.40.02 Делови дечијих колица kg   
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31 Производња намештаја    

3100.11 Столице и седишта са претежно металним оквиром    
3100.11.01 Обртна седишта са подешавањем висине, са металним 

оквиром 
ком.   

3100.11.02 Тапациране столице, са металним оквиром ком.   
3100.11.03 Тапациране фотеље, са металним оквиром ком.   
3100.11.04 Остала тапацирана седишта, са металним оквиром ком.   
3100.11.05 Нетапациране столице, са металним оквиром ком.   
3100.11.06 Нетапациране фотеље, са металним оквиром ком.   
3100.11.07 Седишта за авионе, са металним оквиром ком.   
3100.11.08 Остала нетапацирана седишта, са металним оквиром ком.   
3100.12 Столице и седишта са претежно дрвеним оквиром    
3100.12.01 Фотеље за развлачење у лежај, са дрвеним оквиром ком.   
3100.12.02 Двоседи за развлачење у лежај, са дрвеним оквиром ком.   
3100.12.03 Троседи за развлачење у лежај, са дрвеним оквиром ком.   
3100.12.04 Столице, фотеље и остала седишта од савијеног дрвета ком.   
3100.12.05 Столице, фотеље и остала седишта од прућа, бамбуса и сл. ком.   
3100.12.06 Тапациране столице, са дрвеним оквиром ком.   
3100.12.07 Тапациране фотеље, са дрвеним оквиром ком.   
3100.12.08 Остала тапацирана седишта, са дрвеним оквиром ком.   
3100.12.09 Нетапациране столице, са дрвеним оквиром ком.   
3100.12.10 Нетапациране фотеље, са дрвеним оквиром ком.   
3100.12.11 Остала нетапацирана седишта, са дрвеним оквиром ком.   
3100.13 Остала седишта, на другом месту непоменута    
3100.13.01 Столице и седишта од пластичних маса ком.   
3100.13.02 Столице и седишта од осталих материјала ком.   
3100.14 Делови седишта    
3100.14.01 Делови за столице и седишта од метала kg   
3100.14.02 Делови за столице и седишта од дрвета kg   
3100.14.03 Делови за столице и седишта од пластичних маса kg   
3100.14.04 Делови за столице и седишта од осталих материјала kg   
3100.14.05 Довршавање столица и седишта (пуњење, тапацирање и сл.) хиљ.еф.час.   
3100.20 Делови намештаја (осим столица и седишта)    
3100.20.01 Делови намештаја од дрвета kg   
3100.20.02 Делови намештаја од метала kg   
3100.20.03 Делови намештаја од пластичних маса kg   
3100.20.04 Делови намештаја од осталих материјала kg   
3100.20.05 Довршавања намештаја (осим тапацирања столица и 

седишта) 
хиљ.еф.час.   

3101 Производња намештаја за пословне и продајне 
просторе 

   

3101.11 Канцеларијски метални намештај    
3101.11.01 Канцеларијски цртаћи столови, од метала ком.   
3101.11.02 Остали канцеларијски столови, од метала ком.   
3101.11.03 Канцеларијски ормари за архивирање (системи покретних 

регала, картомати и сл.), од метала 
ком.   

3101.11.04 Остали канцеларијски ормари, од метала ком.   
3101.11.05 Остали канцеларијски намештај, од метала (осим столица и 

седишта) 
ком.   

3101.12 Канцеларијски дрвени намештај    
3101.12.01 Канцеларијски цртаћи столови, од дрвета ком.   
3101.12.02 Остали канцеларијски столови, од дрвета ком.   
3101.12.03 Канцеларијски ормари за архивирање (системи покретних 

регала, картомати и сл.), од дрвета 
ком.   

3101.12.04 Остали канцеларијски ормари, од дрвета ком.   
3101.12.05 Остали канцеларијски намештај, од дрвета (осим столица и 

седишта) 
ком.   
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3101.13 Дрвени намештај за продавнице    
3101.13.01 Пултови за трговину ком.   
3101.13.02 Ормарићи за трговину ком.   
3101.13.03 Остали намештај за трговину (осим столица и седишта) kg   
3102 Производња кухињског намештаја    
3102.10 Кухињски намештај    
3102.10.01 Кухињски креденци ком.   
3102.10.02 Кухињски ормарићи ком.   
3102.10.03 Судопере ком.   
3102.10.04 Висећи елементи ком.   
3102.10.05 Ормари за уграђивање електричних апарата ком.   
3102.10.06 Кухињски пултови, од дрвета ком.   
3102.10.07 Остали кухињски намештај у елементима, од дрвета ком.   
3102.10.08 Остали кухињски намештај, од дрвета (осим столица и 

седишта) 
ком.   

3103 Производња мадраца    
3103.11 Носачи мадраца    
3103.11.01 Носачи мадраца са опругама ком.   
3103.11.02 Остали носачи мадраца ком.   
3103.12 Мадраци (осим носача мадраца)    
3103.12.01 Мадраци од пенасте гуме ком.   
3103.12.02 Мадраци од пенасте пластике ком.   
3103.12.03 Мадраци са металним опругама ком.   
3103.12.04 Мадраци од вуне ком.   
3103.12.05 Остали мадраци ком.   
3109 Производња осталог намештаја    
3109.11 Остали метални намештај    
3109.11.01 Кревети за болнице, од метала t ком.  
3109.11.02 Остали кревети, од метала t ком.  
3109.11.03 Остали намештај од метала (осим столица и седишта) t ком.  
3109.12 Дрвени намештај за спаваће собе, трпезарије и дневне 

собе 
   

3109.12.01 Француски кревети ком.   
3109.12.02 Дечији кревети ком.   
3109.12.03 Остали кревети ком.   
3109.12.04 Ормари и витрине ком.   
3109.12.05 Регали и плакари ком.   
3109.12.06 Компонибилни намештај за спаваће собе, дневне собе и 

трпезарије 
ком.   

3109.12.07 Столови, од дрвета ком.   
3109.13 Остали дрвени намештај    
3109.13.01 Остали намештај за спаваће собе, дневне собе и трпезарије, 

од дрвета (осим столица и седишта) 
ком.   

3109.13.02 Ормари за обућу ком.   
3109.13.03 Остали намештај за предсобља ком.   
3109.13.04 Намештај за купатила ком.   
3109.13.05 Остали намештај од дрвета (осим столица и седишта) ком.   
     
3109.14 Намештај од пластичних маса и осталих материјала 

(бамбус, трска, пруће) 
   

3109.14.01 Намештај од пластичних маса (осим столица и седишта) ком.   
3109.14.02 Намештај од прућа (осим столица и седишта) ком.   
3109.14.03 Намештај од савијеног дрвета (осим столица и седишта) ком.   
3109.14.04 Намештај од осталих материјала (осим столица и седишта) ком.   
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32 Остале прерађивачке делатности    

3211 Ковање новца    
3211.10 Метални новац и медаље    
3211.10.01 Ковани новац, као законско средство плаћања t   
3211.10.02 Златници kg   
3211.10.03 Остали ковани новац kg   
3211.10.04 Медаље, плакете, ордење и значке kg   
3212 Производња накита и сродних предмета    
3212.11 Бисери, култивисани, драго и полудраго камење    
3212.11.01 Бисери, култивисани g karat  
3212.11.02 Драго и полудраго камење, синтетичко и реконституисано 

драго и полудраго камење, обрађено али неуграђено 
g karat  

3212.12 Индустријски дијаманти, обрађени; прах и прашина од 
природног или синтетичког драгог или полудрагог камења

   

3212.12.01 Индустријски дијаманти, обрађени g karat  
3212.12.02 Прах и прашина од природног и синтетичког драгог и 

полудрагог камења 
g karat  

3212.13 Накит и делови накита; предмети златарства или 
кујунџијства и њихови делови 

   

3212.13.01 Накит и делови накита од злата и платине kg   
3212.13.02 Накит и делови накита од сребра kg   
3212.13.03 Накит и делови накита од основних метала, превучених 

племенитим металима 
kg   

3212.13.04 Златарски и кујунџијски производи и њихови делови од злата kg   
3212.13.05 Златарски и кујунџијски производи и њихови делови од сребра kg   
3212.13.06 Златарски и кујунџијски производи и њихови делови од 

основних метала, превучених племенитим металима 
kg   

3212.13.07 Катализатори од платине kg   
3212.14 Остали предмети од племенитих метала; предмети од 

природних или култивисаних бисера, драгог или 
полудрагог камења 

   

3212.14.01 Остали производи од племенитих метала или метала 
превучених племенитим металима 

kg   

3212.14.02 Остали производи од природних и култивисаних бисера, 
драгог и полудрагог камења 

g   

3213 Производња имитације накита и сродних производа    
3213.10 Имитација накита и слични предмети    
3213.10.01 Имитација накита, од основних метала kg   
3213.10.02 Имитација накита, од осталих материјала kg   
3220 Производња музичких инструмената    
3220.11 Клавири и остали клавијатурни инструменти са жицама    
3220.11.01 Клавири ком.   
3220.11.02 Остали клавијатурни музички инструменти са жицама ком.   
3220.12 Остали музички инструменти са жицама    
3220.12.01 Остали музички инструменти са жицама ком.   
3220.13 Оргуље, хармонијуми и слични инструменти; хармонике и 

слични музички инструменти; дувачки инструменти 
   

3220.13.01 Оргуље, хармонијуми и сл. инструменти ком.   
3220.13.02 Хармонике и сл. инструменти ком.   
3220.13.03 Усне хармонике ком.   
3220.13.04 Дувачки инструменти, лимени ком.   
3220.13.05 Дувачки инструменти, дрвени ком.   
3220.13.06 Остали дувачки инструменти ком.   
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3220.14 Музички инструменти чији се звук електрично производи 

или се мора електрично појачавати 
   

3220.14.01 Музички инструменти чији се звук електрично производи или 
се мора електрично појачавати, клавијатурни 

ком.   

3220.14.02 Остали музички инструменти чији се звук електрично 
производи или се мора електрично појачавати 

ком.   

3220.15 Остали музички инструменти    
3220.15.01 Остали музички инструменти ком.   
3220.16 Метрономи, тонске виљушке и пиштаљке; механизми за 

музичке кутије; жице за музичке инструменте 
   

3220.16.01 Метрономи, тонске виљушке и пиштаљке ком.   
3220.16.02 Механизми за музичке кутије ком.   
3220.16.03 Жице за музичке инструменте ком.   
3220.20 Делови и опрема за музичке инструменте    
3220.20.01 Делови и прибор за музичке инструменте kg   
3230 Производња спортске опреме    
3230.11 Скије и остала скијашка опрема за снег; клизаљке и 

котураљке и делови за њих 
   

3230.11.01 Скије за снег хиљ.пари   
3230.11.02 Везови за скије и остала скијашка опрема за снег хиљ.пари   
3230.11.03 Клизаљке хиљ.пари   
3230.11.04 Котураљке хиљ.пари   
3230.11.05 Делови и прибор за скије за снег, клизаљке и котураљке kg   
3230.12 Скијашке ципеле    
3230.12.01 Обућа за скијање са лицем од коже хиљ.пари   
3230.12.02 Обућа за скијање од осталих материјала хиљ.пари   
3230.13 Скије за воду, даске за вожњу на таласима и остала 

опрема за спортове на води 
   

3230.13.01 Скије за воду хиљ.пари   
3230.13.02 Даске за једрење и остала опрема за спортове на води ком.   
3230.14 Прибор и опрема за опште физичке вежбе, гимнастику и 

атлетику 
   

3230.14.01 Гимнастичке справе ком.   
3230.14.02 Остала опрема и предмети за гимнастику и атлетику ком.   
3230.14.03 Спортске рукавице хиљ.пари   
3230.14.04 Кожне лопте хиљ.ком.   
3230.14.05 Остале лопте (осим за стони тенис и голф) хиљ.ком.   
3230.15 Остала спортска опрема, опрема за спортове на 

отвореном простору 
   

3230.15.01 Базени за пливање и сл. ком.   
3230.15.02 Остала спортска опрема и производи за спорт хиљ.ком.   
3230.16 Штапови и удице за риболов; остали прибор за риболов; 

прибор за лов и стрељаштво 
   

3230.16.01 Штапови за риболов хиљ.ком.   
3230.16.02 Остали прибор за риболов kg   
3230.16.03 Прибор за лов и стрељаштво kg   
3240 Производња игара и играчака    
3240.11 Лутке у људском  облику    
3240.11.01 Лутке у људском облику хиљ.ком.   
3240.12 Играчке у облику животиња  и сл.    
3240.12.01 Играчке у облику животиња и сл. хиљ.ком.   
3240.13 Делови и прибор за лутке у људском облику    
3240.13.01 Делови и прибор за лутке у људском облику kg   
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3240.20 Електрични возови и прибор за њих; комплети за 

састављање умањених модела 
   

3240.20.01 Возићи и прибор за њих хиљ.ком.   
3240.20.02 Остали умањени модели за склапање и конструкционе 

играчке 
хиљ.ком.   

3240.31 Дечије играчке са точковима, колица за лутке    
3240.31.01 Дечије играчке, конструисане за јахање или вожњу хиљ.ком.   
3240.31.02 Колица за лутке хиљ.ком.   
3240.32 Слагалице    
3240.32.01 Слагалице од дрвета хиљ.ком.   
3240.32.02 Остале слагалице хиљ.ком.   
3240.39 Играчке у облику музичких инструмената и играчке на 

другом месту непоменуте 
   

3240.39.01 Играчке у облику музичких инструмената хиљ.ком.   
3240.39.02 Играчке са уграђеним мотором хиљ.ком.   
3240.39.03 Играчке у облику оружја хиљ.ком.   
3240.39.04 Остале играчке хиљ.ком.   
3240.41 Карте за играње    
3240.41.01 Карте за играње kg   
3240.42 Опрема за куглане, билијар, стоне или друштвене игре, 

рулет и остале игре које се пуштају у рад металним 
новцем (флипери, џек-пот и слично) 

   

3240.42.01 Столови и прибор за билијар ком.   
3240.42.02 Производи за вашарске и сл. игре ком.   
3240.42.03 Игре које се у рад пуштају металним новчићем или жетоном ком.   
3240.42.04 Опрема за друштвене игре ком.   
3250 Производња медицинских и стоматолошких 

инструмената и материјала 
   

3250.11 Инструменти и апарати за зубарство    
3250.11.01 Зубарски цементи и остала зубарска пунила kg   
3250.11.02 Остале смесе за зубарство kg   
3250.11.03 Цементи за реконструкцију костију kg   
3250.11.04 Зубарске бушилице ком.   
3250.11.05 Остали инструменти и апарати, за зубарство ком.   
3250.12 Медицински, хируршки или лабораторијски 

стерилизатори 
   

3250.12.01 Медицински, хируршки или лабораторијски стерилизатори ком.   
3250.13 Шприцеви, игле, катетери, каниле и слично; 

офталматолошки и остали инструменти и апарати, на 
другом месту непоменути 

   

3250.13.01 Шприцеви за употребу у медицини, хирургији, зубарству и 
ветерини 

ком.   

3250.13.02 Цевасте металне игле за медицину, хирургију, зубарство и 
ветерину 

ком.   

3250.13.03 Хирушке игле за шивење за медицину, хирургију, зубарство и 
ветерину 

ком.   

3250.13.04 Игле (осим цевастих металних или хируршких игала за 
шивење), катетери, каниле, и сл. 

ком.   

3250.13.05 Инструменти и апарати за офталмологију ком.   
3250.13.06 Инструменти и апарати за мерење крвног притиска ком.   
3250.13.07 Ендоскопи ком.   
3250.13.08 Опрема за дијализу ком.   
3250.13.09 Дијатермички апарати (ултразвучни и др.) ком.   
3250.13.10 Апарати за трансфузију ком.   
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3250.13.11 Апарати и инструменти за анестезију ком.   
3250.13.12 Остали ултразвучни апарати ком.   
3250.13.13 Остали инструменти и апарати за медицину, хирургију, 

зубарство или ветерину 
ком.   

3250.21 Терапеутски инструменти и апарати; помагала за дисање    
3250.21.01 Апарати за механотерапију, за терапеутске сврхе и сл. ком.   
3250.21.02 Апарати за озонотерапију, аеросол терапију, апарати за 

вештачко дисање, оксигенотерапију 
ком.   

3250.21.03 Остали апарати за дисање и гас маске (осим заштитних 
маски, без механичких делова и заменљивих филтера) 

ком.   

3250.22 Вештачки зглобови и остали вештачки делови тела; зубне 
протезе и мостови 

   

3250.22.01 Вештачки зглобови ком.   
3250.22.02 Вештачки зуби, од пластичних маса ком.   
3250.22.03 Вештачки зуби, од осталих материјала ком.   
3250.22.04 Зубне протезе (осим вештачких зуба) ком.   
3250.23 Делови ортопедских справа и прибор за њих, вештачки 

делови тела и други апарати који се носе или уграђују у 
тело да би надокнадила инвалидност 

   

3250.23.01 Ортопедске справе за преломе kg   
3250.23.02 Остали вештачки делови тела ком.   
3250.23.03 Делови и прибор протеза и ортопедских справа kg   
3250.30 Медицински, хируршки, зубарски и ветеринарски 

намештај; зубарске и сличне столице; њихови делови 
   

3250.30.01 Медицински, хируршки или ветеринарски намештај ком.   
3250.30.02 Зубарске, берберске и сл. столице ком.   
3250.30.03 Делови медицинског, хируршког, зубарског и ветеринарског 

намештаја, зубарских, берберских и сл. столица 
t   

3250.41 Контактна сочива; сочива за наочаре од свих материјала    
3250.41.01 Контактна сочива хиљ.ком.   
3250.41.02 Сочива за наочаре, за корекцију вида хиљ.ком.   
3250.41.03 Сочива за наочаре, осим за корекцију вида хиљ.ком.   
3250.42 Наочаре за корекцију вида, наочаре за сунце, заштитне и 

остале 
   

3250.42.01 Наочаре за корекцију вида хиљ.ком.   
3250.42.02 Наочаре за сунце хиљ.ком.   
3250.42.03 Остале заштитне наочаре хиљ.ком.   
3250.43 Оквири за наочаре и сличне производе    
3250.43.01 Оквири за наочаре од пластичних маса хиљ.ком.   
3250.43.02 Остали оквири за наочаре хиљ.ком.   
3250.44 Делови оквира за наочаре и сличних производа    
3250.44.01 Делови оквира за наочаре kg   
3291 Производња метли и четки    
3291.11 Метле и четке за домаћинство    
3291.11.01 Метле и четке, од природних материјала хиљ.ком.   
3291.11.02 Метле и четке, од осталих материјала хиљ.ком.   
3291.12 Четке за личну употребу; четкице за сликање и писање    
3291.12.01 Четкице за зубе хиљ.ком.   
3291.12.02 Остале четке за личну тоалету хиљ.ком.   
3291.12.03 Четкице и кистови за сликање и писање хиљ.ком.   
3291.19 Остале четке, улошци и ваљци за бојење и четке које су 

делови машина, на другом месту непоменуте 
   

3291.19.01 Улошци и ваљци за бојење хиљ.ком.   
3291.19.02 Четке које су делови машина, апарата или возила хиљ.ком.   
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3291.19.03 Остале четке и четкице хиљ.ком.   
3299 Производња осталих предмета    
3299.11 Заштитне кациге и покривке за главу, од гуме или 

пластике 
   

3299.11.01 Заштитне покривке за главу (кациге, шлемови и сл.), од 
пластичних маса 

t   

3299.11.02 Шешири и остале покривке за главу, од пластичних маса t   
3299.12 Хемијске оловке, фломастери, маркери; патент-оловке    
3299.12.01 Хемијске оловке хиљ.ком.   
3299.12.02 Фломастери, маркери и сл. производи хиљ.ком.   
3299.12.03 Патент-оловке хиљ.ком.   
3299.13 Налив-пера и слична пера    
3299.13.01 Налив-пера и сл. пера за цртање тушем хиљ.ком.   
3299.13.02 Остала налив-пера и сл. пера хиљ.ком.   
3299.14 Сетови производа за писање; улошци за хемијске оловке; 

њихови делови 
   

3299.14.01 Сетови производа за писање хиљ.ком.   
3299.14.02 Улошци за хемијске оловке хиљ.ком.   
3299.14.03 Пера и врхови пера хиљ.ком.   
3299.14.04 Делови прибора за писање kg   
3299.15 Оловке бојице и крејони, мине за оловке, пастеле, угаљ за 

цртање, креде за писање или цртање и кројачке креде 
   

3299.15.01 Оловке, бојице и крејони хиљ.ком.   
3299.15.02 Мине за оловке хиљ.ком.   
3299.15.03 Мине за пастеле хиљ.ком.   
3299.15.04 Угаљ за цртање kg   
3299.15.05 Креде за писање или цртање и кројачке креде kg   
3299.16 Таблице и табле за писање; датумари, жигови, 

нумератори и сл.; јастучићи за жигове, траке за писаће 
машине 

   

3299.16.01 Таблице и табле, за писање хиљ.ком.   
3299.16.02 Датумари, жигови, нумератори и сл. производи ком.   
3299.16.03 Траке за писаће машине и сл. траке, јастучићи за жигове хиљ.ком.   
3299.21 Кишобрани и сунцобрани; штапови за ходање, бичеви, 

корбачи и слично 
   

3299.21.01 Кишобрани хиљ.ком.   
3299.21.02 Сунцобрани хиљ.ком.   
3299.21.03 Штапови за ходање, штапови-столице, бичеви, корбачи и сл. 

производи 
хиљ.ком.   

3299.22 Делови за кишобране и сунцобране, штапове за ходање, 
бичеве и слично 

   

3299.22.01 Делови, прибор и украси кишобрана и сунцобрана kg   
3299.22.02 Делови, украси и прибор за штапове за ходање, штапове-

столице, бичеве, корбаче и сл. производе 
kg   

3299.23 Дугмад и патентни затварачи; дрикери и њихови делови    
3299.23.01 Дрикери, нитне и сл. t   
3299.23.02 Дугмад хиљ.ком.   
3299.23.03 Патентни затварачи хиљ.ком.   
3299.24 Дугмад за пресвлачење и остали делови дугмади; делови 

за патенте затвараче 
   

3299.24.01 Дугмад за пресвлачење и делови дугмади kg   
3299.24.02 Делови за патентне затвараче kg   
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3299.30 Производи од људске или животињске длаке; слични 

производи од текстилних материјала 
   

3299.30.01 Материјали припремљени за израду перика и сл. производа kg   
3299.30.02 Перике и сл. производи kg   
3299.41 Упаљачи за цигарете и остали упаљачи; луле, муштикле и 

делови за њих 
   

3299.41.01 Упаљачи хиљ.ком.   
3299.41.02 Луле и муштикле хиљ.ком.   
3299.41.03 Делови лула и муштикли kg   
3299.42 Пирофорне легуре и производи од запаљивих 

материјала; делови за упаљаче 
   

3299.42.01 Пирофорне легуре kg   
3299.42.02 Производи од запаљивих материјала kg   
3299.42.03 Делови за упаљаче (осим кресива) kg   
3299.43 Судови запремине до 300 cm³ са горивом за упаљаче    
3299.43.01 Судови запремине до 300 cm³ са горивом за упаљаче хиљ.ком.   
3299.51 Празнични, карневалски и остали производи за разоноду    
3299.51.01 Празнични, карневалски и остали производи за разоноду хиљ.ком.   
3299.52 Чешљеви, копче, укоснице, виклери и слични предмети за 

косу; прскалице мириса и сличне тоалетне прскалице 
   

3299.52.01 Чешљеви за косу kg   
3299.52.02 Шнале, копче, укоснице и сл. kg   
3299.52.03 Виклери и остали производи за увијање косе kg   
3299.52.04 Мирисне и остале тоалетне прскалице kg   
3299.53 Инструменти, апарати и модели намењени за 

демонстрирање (нпр. у образовне сврхе или за изложбе) 
   

3299.53.01 Инструменти, апарати и модели намењени за сврхе 
демонстрирања (образовање, изложбе и сл.) 

kg   

3299.54 Свеће, свећице и слично    
3299.54.01 Свеће, свећице и сл. kg   
3299.55 Вештачко цвеће, лишће, плодови и њихови делови    
3299.55.01 Вештачко цвеће, лишће, плодови и њихови делови kg   
3299.59 Остали разноврсни производи, на другом месту 

непоменути 
   

3299.59.01 Кројачке лутке и лутке за излоге хиљ.ком.   
3299.59.02 Ручна сита и решета хиљ.ком.   
3299.59.03 Термос боце и остали термос судови хиљ.ком.   
3299.59.04 Угломери, шестари, лењири, троуглови, логаритмари и сл. хиљ.ком.   
3299.59.05 Остали разноврсни производи t   
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33 Поправка и монтажа машина и опреме    

3311 Поправка металних производа    
3311.12 Поправке и одржавање цистерни, резервоара и сличних 

судова од метала 
   

3311.12.01 Поправке и одржавање цистерни, резервоара и судова, од 
метала 

хиљ.еф.час.   

3311.13 Поправке и одржавање парних котлова, осим котлова за 
централно грејање 

   

3311.13.01 Поправке и одржавање парних котлова, осим котлова за 
централно грејање 

хиљ.еф.час.   

3311.19 Поправке и одржавање котлова за централно грејање    
3311.19.01 Поправке и одржавање котлова за централно грејање хиљ.еф.час.   
3312 Поправка машина    
3312.11 Поправке и одржавање мотора и турбина (осим мотора за 

авионе и моторна возила) 
   

3312.11.01 Поправке и одржавање мотора и турбина, осим мотора за 
авионе и моторна возила 

хиљ.еф.час.   

3312.12 Поправке и одржавање пумпи, копресора, славина и 
вентила 

   

3312.12.01 Поправке и одржавање пумпи и компресора хиљ.еф.час.   
3312.12.02 Поправке и одржавање славина, вентила и сл. уређаја хиљ.еф.час.   
3312.14 Поправке и одржавање горионика и индустријских пећи    
3312.14.01 Поправке и одржавање горионика и индустријских пећи хиљ.еф.час.   
3312.15 Поправке и одржавање уређаја за дизање и транспорт    
3312.15.01 Поправке и одржавање уређаја за дизање и транспорт хиљ.еф.час.   
3312.18 Поправке и одржавање уређаја за хлађење и вентилацију 

који се не користе у домаћинству 
   

3312.18.01 Поправке и одржавање уређаја за хлађење и вентилацију који 
се не користе у домаћинству 

хиљ.еф.час.   

3312.19 Поправке и одржавање осталих машина опште намене    
3312.19.01 Поправке и одржавање осталих машина опште намене хиљ.еф.час.   
3312.21 Поправке и одржавање машина за пољопривреду, 

хортикултуру и шумарство 
   

3312.21.01 Поправке и одржавање машина за пољопривреду, 
хортикултуру и шумарство 

хиљ.еф.час.   

3312.22 Поправке и одржавање алатних машина за обраду метала    
3312.22.01 Поправке и одржавање алатних машина за обраду метала хиљ.еф.час.   
3312.23 Поправке и одржавање машина за металургију    
3312.23.01 Поправке и одржавање машина за металургију хиљ.еф.час.   
3312.24 Поправке и одржавање машина за рударство и 

грађевинарство 
   

3312.24.01 Поправке и одржавање машина за рударство и 
грађевинарство 

хиљ.еф.час.   

3312.25 Поправке и одржавање машина за индустрију хране, пића 
и дувана 

   

3312.25.01 Поправке и одржавање машина за индустрију хране, пића и 
дувана 

хиљ.еф.час.   

3312.26 Поправке и одржавање машина за производњу текстила, 
одеће и коже 

   

3312.26.01 Поправке и одржавање машина за производњу текстила, 
одеће и коже 

хиљ.еф.час.   

3312.27 Поправке и одржавање машина за индустрију папира и 
картона 

   

3312.27.01 Поправке и одржавање машина за индустрију папира и 
картона 

хиљ.еф.час.   
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3312.29 Поправке и одржавање машина за остале специјалне 

намене 
   

3312.29.01 Поправке и одржавање оружја и оружаних система хиљ.еф.час.   
3312.29.02 Поправке и одржавање музичких инструмената хиљ.еф.час.   
3312.29.03 Поправке и одржавање осталих машина за специјалне намене хиљ.еф.час.   
3313 Поправка електронске и оптичке опреме    
3313.11 Поправке и одржавање инструмената за мерење, 

контролу, испитивање, тестирање, навигацију и остале 
намене 

   

3313.11.01 Поправке и одржавање инструмената и апарата за мерење, 
контролу, испитивање, тестирање, навигацију и остале 
намене 

хиљ.еф.час.   

3313.12 Поправке и одржавање медицинске и хируршке опреме и 
апарата 

   

3313.12.01 Поправке и одржавање медицинске и хируршке опреме и 
апарата 

хиљ.еф.час.   

3313.13 Поправке и одржавање професионалних фотографских, 
кинематографских и оптичких инструмената 

   

3313.13.01 Поправке и одржавање фотографских, кинематографских и 
оптичких инструмената 

хиљ.еф.час.   

3313.19 Поправке и одржавањe остале професионалне 
електронске опреме 

   

3313.19.01 Поправке и одржавање индустријских инструмената и апарата 
за мерење времена 

хиљ.еф.час.   

3313.19.02 Поправке и одржавање телевизијских и радио предајника хиљ.еф.час.   
3313.19.03 Поправке и одржавање професионалне радио и телевизијске 

опреме и опреме за снимање и репродукцију звука и слике 
хиљ.еф.час.   

3314 Поправке електричне опреме    
3314.11 Поправке и одржавање електричних мотора, генератора, 

трансформатора и апарата за развођење електричне 
струје и управљање 

   

3314.11.01 Поправке, одржавање и премотавање електричних мотора, 
генератора и трансформатора 

хиљ.еф.час.   

3314.11.02 Поправке и одржавање апарата за развођење електричне 
струје и управљање 

хиљ.еф.час.   

3314.19 Поправке и одржавање остале електричне опреме    
3314.19.01 Поправке и одржавање остале електричне опреме хиљ.еф.час.   
3315 Поправка и одржавање бродова и чамаца    
3315.10 Поправка и одржавање бродова и чамаца    
3315.10.01 Поправке и одржавање бродова хиљ.еф.час.   
3315.10.02 Поправке и одржавање чамаца хиљ.еф.час.   
3317 Поправка и одржавање остале транспорте опреме    
3317.11 Поправка и одржавање шинских возила    
3317.11.01 Поправке и одржавање шинских возила хиљ.еф.час.   
3319 Поправка остале опреме    
3319.10 Поправка церада и опреме за камповање    
3319.10.01 Поправка церада и опреме за камповање хиљ.еф.час.   
3320 Монтажа индустријских машина и опреме    
3320.11 Монтажа парних котлова и система металних цевовода у 

индустријским постројењима 
   

3320.11.01 Монтажа парних котлова, осим котлова за централно грејање 
топлом водом, укључујући пратеће системе цеви 

хиљ.еф.час.   

3320.21 Монтажа канцеларијских машина    
3320.21.01 Монтажа канцеларијских машина хиљ.еф.час.   
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Шифра Назив производа 1 2 3 

     
3320.29 Монтажа металних конструкција; монтажа осталих 

машина и апарата опште намене 
   

3320.29.01 Монтажа металних конструкција сопствене производње хиљ.еф.час.   
3320.29.02 Монтажа осталих машина опште намене хиљ.еф.час.   
3320.31 Монтажа машина за пољопривреду, хортикултуру и 

шумарство 
   

3320.31.01 Монтажа машина за пољопривреду, хортикултуру и 
шумарство 

хиљ.еф.час.   

3320.32 Монтажа алатних машина за обраду метала    
3320.32.01 Монтажа алатних машина за обраду метала хиљ.еф.час.   
3320.33 Монтажа машина за металургију    
3320.33.01 Монтажа машина за металургију хиљ.еф.час.   
3320.34 Монтажа машина за руднике, каменоломе и 

грађевинарство 
   

3320.34.01 Монтажа машина за руднике, каменоломе и грађевинарство хиљ.еф.час.   
3320.35 Монтажа машина за индустрију хране, пића и дувана    
3320.35.01 Монтажа машина за прераду хране, пића и дувана хиљ.еф.час.   
3320.36 Монтажа машина за производњу текстила, одеће и кожe    
3320.36.01 Монтажа машина за производњу текстила, одеће и коже хиљ.еф.час.   
3320.37 Монтажа машина за индустрију папира и картона    
3320.37.01 Монтажа машина за индустрију папира и картона хиљ.еф.час.   
3320.39 Монтажа осталих машина за специјалне намене, на другом 

месту непоменутих 
   

3320.39.01 Монтажа мотора и турбина, осим мотора за авионе, возила, 
мотоцикле и мопеде 

хиљ.еф.час.   

3320.39.02 Монтажа пумпи и компресора хиљ.еф.час.   
3320.39.03 Монтажа горионика и пећи хиљ.еф.час.   
3320.39.04 Монтажа машина за дизање и манипулацију (осим лифтова и 

покретних степеница) 
хиљ.еф.час.   

3320.39.05 Монтажа уређаја за хлађење и вентилацију који се не користе 
у домаћинству 

хиљ.еф.час.   

3320.39.06 Инсталирање машина за аутоматску обраду података хиљ.еф.час.   
3320.39.07 Монтажа оружја и оружаних система хиљ.еф.час.   
3320.39.08 Монтажа осталих машина за специјалне намене хиљ.еф.час.   
3320.41 Монтажа медицинске и хируршке опреме и апарата    
3320.41.01 Монтажа медицинске и хируршке опреме и апарата хиљ.еф.час.   
3320.42 Монтажа професионалне електронске опреме    
3320.42.01 Монтажа телевизијских и радио предајника хиљ.еф.час.   
3320.42.02 Монтажа професионалне радио и телевизијске опреме и 

опреме за снимање и репродукцију звука и слике 
хиљ.еф.час.   

3320.42.03 Монтажа инструмената и апарата за мерење, контролу, 
испитивање, тестирање, навигацију, итд. 

хиљ.еф.час.   

3320.50 Монтажа електричне опреме    
3320.50.01 Монтажа електричних мотора, генератора и трансформатора хиљ.еф.час.   
3320.50.02 Монтажа остале електричне опреме хиљ.еф.час.   
3320.60 Пројектовање и монтирање индустријске процесне 

опреме и опреме за аутоматизована производна 
постројења 

   

3320.60.01 Пројектовање и монтирање индустријске процесне опреме и 
опреме за аутоматизована производна постројења 

хиљ.еф.час.   

3320.70 Монтажа индустријских инструмената и апарата за 
мерење времена 

   

3320.70.01 Монтажа индустријских инструмената и апарата за мерење 
времена 

хиљ.еф.час.   
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35 Снабдевање електричном енергијом, гасом, 

паром и климатизација 
   

3511 Производња електричне енергије    
3511.10 Електрична енергија    
3511.10.01 Хидроелектрична енергија из јавних електрана MWh   
3511.10.02 Хидроелектрична енергија из осталих електрана MWh   
3511.10.03 Термоелектрична енергија из јавних електрана MWh   
3511.10.04 Термоелектрична енергија из осталих електрана MWh   
3511.10.05 Термоелектрична енергија из јавних топлана MWh   
3511.10.06 Термоелектрична енергија из осталих топлана MWh   
3511.10.07 Нуклеарноелектрична енергија MWh   
3511.10.08 Искоришћени гориви елементи нуклеарних реактора t   
3511.10.09 Електрична енергија из енергије сунца MWh   
3511.10.10 Електрична енергија из енергије ветра MWh   
3511.10.11 Електрична енергија из других извора MWh   
3521 Производња гаса    
3521.10 Гас из угља, водени гас, генераторски гас и слични гасови 

(осим нафтних гасова) 
   

3521.10.01 Гас из коксара хиљ.m³   
3521.10.02 Гас из мрког угља хиљ.m³   
3521.10.03 Гас из лигнита хиљ.m³   
3521.10.04 Гас из осталих врста угљева хиљ.m³   
3521.10.05 Гас из деривата нафте, за комуналне сврхе хиљ.m³   
3521.10.06 Земни гас, за комуналне сврхе хиљ.m³   
3521.10.07 Био гас, за комуналне сврхе хиљ.m³   
3521.10.08 Остали природни гасови (осим гасова из угља и нафтних 

гасова), за комуналне сврхе 
хиљ.m³   

3530 Снабдевање паром и климатизација    
3530.11 Пара и топла вода    
3530.11.01 Производња топле воде из јавних топлана GJ   
3530.11.02 Производња топле воде из осталих топлана GJ   
3530.11.03 Производња топле воде из јавних котларница GJ   
3530.11.04 Производња топле воде из осталих котларница GJ   
3530.11.05 Производња топле воде из соларних колектора GJ   
3530.11.06 Производња топле воде за грејање из термалних извора GJ   
3530.11.07 Производња вреле воде из јавних топлана GJ   
3530.11.08 Производња вреле воде из осталих топлана GJ   
3530.11.09 Производња вреле воде из јавних котларница GJ   
3530.11.10 Производња вреле воде из осталих котларница GJ   
3530.11.11 Производња вреле воде из соларних колектора GJ   
3530.11.12 Производња вреле воде за грејање из термалних извора GJ   
3530.11.13 Производња паре из јавних топлана GJ   
3530.11.14 Производња паре из осталих топлана GJ   
3530.11.15 Производња паре из јавних котларница GJ   
3530.11.16 Производња паре из осталих котларница GJ   
3530.11.17 Производња паре из соларних колектора GJ   
3530.11.18 Производња паре за грејање из термалних извора GJ   
3530.21 Енергија у хладном облику (хладна вода, лед за хлађење)    
3530.21.01 Енергија у хладном облику (хладна вода, лед за хлађење) GJ   
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