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ПРИЛОГ  

 
За попуњавање Годишњег извештаја о истраживању и развоју - ИР 

у  2011. години 
  
 
 

 
КЛАСИФИКАЦИЈА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ 

 
 
1.    Природне науке 

101  Математика  
102  Рачунарство и информатика 
103  Физичке науке 
104  Хемијске науке  
105  Науке о земљи и животној       
средини  
106  Биолошке науке  
107  Остале природне науке  
 

2.    Инжењеринг и технологија  
201  Грађевинарство  
202  Електротехника, електроника и 
информатички инжењеринг 
203  Машинство 
204  Хемијско инжењерство 
205  Технологија материјала 
206  Медицински инжењеринг 
207  Инжењерство заштите животне 
средине 
208  Биотехнологија (животнe 
срединe) 
209  Индустријске биотехнологије 
210 Нано-технологија 
211 Остале технологије и 
инжењерство 
 
3.   Медицинске науке и науке о 
здрављу  
301  Базична медицина 
302  Клиничка медицина 
303  Наука о здрављу 
304  Здравствене биотехнологије 
305  Остале медицинске науке                     
 

 
4.  Пољопривредне науке  
401 Пољопривреда, шумарство и 

рибарство  
402 Сточарство 
403 Ветеринарске науке 
404 Пољопривредна биотехнологија 
405 Остале пољопривредне науке 
 
5.   Друштвене науке  
501 Психологија 
502 Економија и бизнис 
503 Образовање 
504 Социологија 
505 Право 
506 Политичке науке 
507 Друштвена и економска 
географија 
508 Медији и комуникације 
509 Остале друштвене науке 
 
6.   Хуманистичке науке 
601 Историја и археологија 
602 Језици и књижевност 
603 Филозофија, етика и религија 
604 Уметност (уметност, историја 
уметности, извођачке уметности, 
музика) 
605  Остале хуманистичке науке 
 
 

 

Извор: FOS - Fields of Science and Technology, OECD – 2006. 
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КЛАСИФИКАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ – 2010. 
ПРЕГЛЕД СЕКТОРА И ОБЛАСТИ У КЛАСИФИКАЦИЈИ ДЕЛАТНОСТИ 

ШИФРА НАЗИВ СЕКТОРА/ОБЛАСТИ 

A ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО И РИБАРСТВО 
01 Пољопривредна производња, лов и пратеће услужне делатности 
03 Рибарство и аквакултуре 
B РУДАРСТВО 
05 Експлоатација угља 
06 Експлоатација сирове нафте и природног гаса 
07 Експлоатација руда метала 
08 Остало рударство 
09 Услужне делатности у рударству и геолошким истраживањима 
C ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА 
10 Производња прехрамбених производа 
11 Производња пића 
12 Производња дуванских производа 
13 Производња текстила 
14 Производња одевних предмета 
15 Производња коже и предмета од коже 
16 Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја 
17 Производња папира и производа од папира 
18 Штампање и умножавање аудио и видео записа 
19 Производња кокса и деривата нафте 
20 Производња хемикалија и хемијских производа 
21 Производња основних фармацеутских производа и препарата 
22 Производња производа од гуме и пластике 
23 Производња производа од осталих неметалних минерала 
24 Производња основних метала 
25 Производња металних производа, осим машина и уређаја 
26 Производња рачунара, електронских и оптичких производа 
27 Производња електричне опреме 
28 Производња непоменутих машина и непоменуте опреме  
29 Производња моторних возила, приколица и полуприколица 
30 Производња осталих саобраћајних средстава 
31 Производња намештаја 
32 Остале прерађивачке делатности 
33 Поправка и монтажа машина и опреме 

D СНAБДEВAЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ, ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА 
35 Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 

E СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ; УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА, КОНТРОЛИСАЊЕ ПРОЦЕСА 
УКЛАЊАЊА ОТПАДА И СЛИЧНЕ АКТИВНОСТИ 

36 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде 
37 Уклањање отпадних вода 
38 Сакупљање,  третман и одлагање отпада; поновно искоришћавање отпадних материја 
39 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом 
F ГРАЂЕВИНАРСТВО 
41 Изградња зграда 
42 Изградња осталих грађевина 
43 Специјализовани грађевински радови 

G ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И ТРГОВИНА НА МАЛО; ПОПРАВКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА И МОТОЦИКАЛА 

5 Трговина на велико и трговина на мало и поправка моторних возила и мотоцикала 
46 Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима 
47 Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима 
49 Копнени саобраћај и цевоводни транспорт 
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ШИФРА НАЗИВ СЕКТОРА/ОБЛАСТИ 

H САОБРАЋАЈ И СКЛАДИШТЕЊЕ 
50 Водени саобраћај 
51 Ваздушни саобраћај 
52 Складиштење и пратеће активности у саобраћају 
53 Поштанске активности 
I УСЛУГЕ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ 

55 Смештај 
56 Делатност припремања и послуживања хране и пића 
J ИНФОРМИСАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ 
58 Издавачке делатности 
59 Кинематографска и телевизијска продукција, снимање звучних записа и издавање музичких записа 
60 Програмске активности и емитовање 
61 Телекомуникације 
62 Рачунарско програмирање, консултантске и с тим повезане делатности 
63 Информационе услужне делатности 
K ФИНАНСИЈСКЕ ДЕЛАТНОСТИ И ДЕЛАТНОСТ ОСИГУРАЊА 
64 Финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова 
65 Осигурање, реосигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања 
66 Помоћне делатности у пружању финансијских услуга и осигурању 
L ПОСЛОВАЊЕ НЕКРЕТНИНАМА 
68 Пословање некретнинама 
M СТРУЧНЕ, НАУЧНЕ, ИНОВАЦИОНЕ И ТЕХНИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ 
69 Правни и рачуноводствени послови 
70 Управљачке делатности; саветовање у вези са управљањем 
71 Архитектонске и инжењерске делатности; инжењерско испитивање и анализе 
72 Научно истраживање и развој 
73 Рекламирање и истраживање тржишта 
74 Остале стручне, научне и техничке делатности 
75 Ветеринарске делатности 
N АДМИНИСТРАТИВНЕ И ПОМОЋНЕ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
77 Изнајмљивање и лизинг 
78 Делатности запошљавања 
79 Делатност путничких агенција, тур-оператора, услуге резервације и пратеће активности 
80 Заштитне и истражне делатности 
81 Услуге одржавања објеката и околине 
82 Канцеларијско-административне и друге помоћне пословне делатности 
P ОБРАЗОВАЊЕ 
85 Образовање 
Q ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
86 Здравствене делатности 
87 Социјална заштита са смештајем 
88 Социјална заштита без смештаја 
90 Стваралачке, уметничке и забавне делатности 
91 Делатност библиотека, архива, музеја галерија и збирки и остале културне делатности 
92 Коцкање и клађење 
93 Спортске, забавне и рекреативне делатности 
S ОСТАЛЕ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
94 Делатности удружења  
95 Поправка рачунара и предмета за личну употребу и употребу у домаћинству 
96 Остале личне услужне делатности 

T ДЕЛАТНОСТ ДОМАЋИНСТВА КАО ПОСЛОДАВЦА; ДЕЛАТНОСТ ДОМАЋИНСТАВА КОЈА 
ПРОИЗВОДЕ РОБУ И УСЛУГЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ 

97 Делатност домаћинстава која запошљавају послугу 
98 Делатност домаћинстава која производе робу и услуге за сопствене потребе 

U ДЕЛАТНОСТ ЕКСТЕРИТОРИЈАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕЛА 

99 Делатност екстериторијалних организација и тела 
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Подела индустрије према истраживачко-развојном интензитету 
Према методологији ОЕЦД 

 
Висока технологија 
 

Ваздухопловство 
Канцеларијска опрема и 
компјутери 
Електронске комуникације 
Фармација 
 

Средње висока технологија 
 

Научни инструменти 
Електричне машине 
Моторна возила 
Хемијски производи 
Неелектрични апарати 
 

Ниска технологија 
 

Петрохемија 
Црна металургија 
Индустрија папира, штампа 
Текстилна индустрија 
Дрвопрерађивачка индустрија 
Прехрамбена индустрија 
 

Средње ниска технологија 
 

Бродоградња 
Гума и пластика 
Остала транспортна опрема 
Камен, глина и стакло 
Обојена металургија 
Производња металних 
производа 
Остала производња 

 
КЛАСИФИКАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИХ ЦИЉЕВА 

Према методологији ОЕЦД 
 
РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И РИБАРСТВА 

Поред наведеног, истраживачки програми у овој области обухватају и рад на хемикалијама и механизацији за ове делатности. Не обухватају се 
истраживања у вези са производњом, складиштењем и дистрибуцијом хране и пића, која треба укључити у групу "Унапређење индустријског развоја". 
 
УНАПРЕЂЕЊЕ ИНДУСТРИЈСКОГ РАЗВОЈА 

Ова група обухвата истраживачке програме који доприносе развоју прерађивачке индустрије, трговине и угоститељства, банкарства, осигурања 
и других пословних услуга и привреде уопште. 

Ако је научноистраживачка активност део неког пројекта општег значаја, не укључује су у ову него у другу одговарајућу групу циљева. На 
пример, пројектовање новог типа железничког транспортног средства са становишта реорганизације националних железница припадало би групи 
"Саобраћај", а са становишта извоза групи "Унапређење индустријског развоја". Или, истраживачки програм који доприноси развоју туризма као културне 
активности спада у групу "Друштвени развој и услуге", а ако је основна намена тог програма унапређење комерцијаних аспеката туризма, онда се 
сврстава у групу "Развој привреде". 
 
ПРОИЗВОДЊА И РАЦИОНАЛНО КОРИШЋЕЊЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Обухвата истраживања која се односе на снабдевање, производњу, чување и дистрибуцију свих врста енергије, укључујући и воду, осим 
истраживања која се односе на погонска средства за возила и ракете. У обухват улазе и истраживања у области нуклеарне физике. 
 
ТРАНСПОРТ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 

Обухвата истраживање услова и начина побољшања квалитета и сигурности транспортних система (осим кад су ти системи у оквиру урбаног и 
руралног планирања); 
истраживања свих телекомуникационих услуга (осим сателитских), као и истраживања која се тичу планирања и организације ТТ мреже. 
 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

Обухвата истраживања која се односе на планирање градског и сеоског подручја, на побољшање услова становања и уређење околине (на 
пример изградња болница, звучна изолација и сл.), а у циљу стварања основе за интегрисано планирање које треба да повеже различите елементе у 
целину. 
 
ЗАШТИТА ОД ЗАГАЂЕЊА 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ТРЕТМАН ЗАГАЂЕЊА 
Покрива групу истраживања усмерених на очување животне средине, као што је испитивање загађености: узроци, ширење и променљивост, 

последице на човека и животну средину. Испитује се загађеност ваздуха, воде, земљишта и подземних слојева, бука, размештај голети, радијација. 
 
ЗДРАВСТВО 

Ову групу чине истраживачки програми усмерени на заштиту и побољшање људског здравља. Обухватају се: хигијена исхране, коришћење 
радиоактивних материја у медицинске сврхе, биохемијско инжењерство, медицинско информисање, рационализација лечења и фармакологија 
(укључујући примену тестова у медицини и узгој лабораторијских животиња за медицинске сврхе), епидемиолошка истраживања, заштита од 
професионалних обољења и зависност од лекова. 
 
ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ И УСЛУГЕ 

Истраживања која се односе на друштвену и културну проблематику обухватају: социјално осигурање, друштвене услуге, друштвене односе, 
културу, рекреацију и разоноду, правосуђе, управу и одржавање јавног реда, заштиту потрошача, услове рада, радне односе, радну снагу, државну 
администрацију, националну економију, мир и друге циљеве од општег значаја. 
 
НАУКЕ О ЗЕМЉИ И АТМОСФЕРИ 

Обухвата истраживање и експлоатацију земљине коре и покривача, мора, океана и атмосфере. Не обухвата се испитивање загађења, студије 
земљишта за пољопривредне сврхе и рибарство. Обухватају се метеоролошка истраживања, осим кад су вођена помоћу сателита. 
 
ГЕНЕРАЛНО УНАПРЕЂЕЊЕ ЗНАЊА 

Обухвата сва истраживања која доприносе општем развоју знања и која не могу бити опредељена према неком одређеном циљу (на пример 
истраживања која финансира министарство за образовање). 
 
ЦИВИЛНО ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА 

Таква истраживања углавном се опредељују према другим наменама, на пример као "Општи развој знања" (астрономија) или. ако имају 
специфничну примену, у неку од постојећих група циљева (на пример, телекомуникациони сателити). 
 
ОДБРАНА 

Обухвата истраживачке програме који су сачињени првенствено за војне потребе, без обзира на њихову садржину и да ли имају секундарну 
цивилну примену. Обухватају се нуклеарна и истраживања простора предузета за војне потребе. Не обухватају се цивилна истраживања која финансира 
министарство одбране, на пример истраживања у области метеорологије и телекомуникација. 
 
За истраживања у РУДАРСТВУ у предложеној класификацији ОЕЦД није предвиђена посебна група. Неке земље чланице их сврставају у групу 
"Истраживање и експлоатација замље и атмосфере", док се према другим постојећим класификацијама ова истраживања могу сврстати у "Унапређење 
индустријског развоја" и "Производњу и коришћење енергије". 
 

Истраживачки програми у области ГРАЂЕВИНАРСТВА разврставају се по правилу према намени објеката тако да би базе за прјектиле биле 
разврстане у «Одбрану», болнице у «Здравство», пољопривредни објекти у «Пољопривреду» итд, а истраживања у области производње грађевинског 
материјала у «Унапређење индустријског развоја». 
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