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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 индустријске производње урађена нова Номенклатура индустријских производа (НИП) и она се
заснива на европској листи индустријских производа PRODCOM (PRODucts of COMmunity).
НИП је урађен на основу превода PRODCOM листе за 2008. годину. Корекције номенклатуре индустријских
производа врше се у складу са променама у PRODCOM листи, која се ажурира сваке године. Почевши од 2017.
године, НИП не садржи производе из области: Eксплоатација угља, Eксплоатација сирове нафте и природног
гаса, Услужне делатности у рударству и геолошким истраживањима, Производња кокса и деривата нафте и
Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација. Подаци о производима из ових области
прате се у статистици енергетике. Почевши од 2020. године, НИП садржи производе из групе 3832, Поновна
употреба разврстаних материјала.
Сваком производу додељена је област делатности, у оквиру које се тај производ производи. Осим тога, сви
производи повезани су са одговарајућом шифром из Комбиноване номенклатуре (CN), која се користи у
области спољне трговине. Тако је омогућено повезивање података спољнотрговинске и индустријске
статистике.
Ова номенклатура намењена је како извештајним јединицама које су у законској обавези да по овом
стандарду достављају податке за 2020. годину статистици2), тако и корисницима статистичких података.

У Београду, 2021.

Директор
Др Миладин Ковачевић

1)
2)

Закон о Класификацији делатности објављен у Службеном гласнику РС, брoj 104/2009.
Закон о званичној статистици објављен у Службеном гласнику РС, брoj 104/2009.
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МЕТОДОЛОШКА ОБЈАШЊЕЊА
1. УВОД
У периоду од 1948. до 1951. у статистици индустрије употребљавала се Привремена номенклатура производа. Ова
номенклатура је била 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 који су се користили 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 у периоду од 2004. до 2010.
године.
1.1. Кратак приказ Номенклатуре за Годишње истраживање индустрије
Номенклатура индустријских производа представља основ за статистичко приказивање индустријске производње
у физичким јединицама мере.
У овој номенклатури индустријских производа обезбеђено је:
-

да она одговара постигнутом степену развијености производње;

-

да је повезанa са другим робним номенклатурама (пре свега, са спољнотрговинском);

-

да је усклађена са међународним стандардима и да су на тај начин омогућена међународна поређења на нивоу
производа.

Основа НИП-а је 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, и
важи као обавезан стандард у статистици Европске уније. Европски статистички завод (Eurostat) урадио је, ради
праћења индустријске производње, још детаљнији приказ производа рударства и прерађивачке делатности с
насловом PRODCOM – List.
НИП је српски пандан PRODCOM-у.
Структура шифре производа
XXXX.

XX.

XX

Клацификација делатности
CPA шифра
Номенклатура индустријских производа
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Сваки производ је одређен осмоцифарском шифром, описом производа или индустријске услуге и јединицом мере
у којој треба приказати тражене податке. Поред тога, дата је и веза са одговарајућим ставкама у Комбинованој
номенклатури (CN), која се користи за статистичко праћење спољнотрговинске размене робе. Та веза омогућава
анализу података о производњи, увозу и извозу на нивоу производа. Шифра делатности, која је саставни део шифре
производа, омогућава повезивање са осталим статистичким подацима, рашчлањеним по делатности и анализу тих
података.

2. СТАТИСТИЧКО ПРАЋЕЊЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ
2.1. Уводна објашњења
Појам индустрије. Индустрија је делатност у којој се обавља производња различитих производа и прерада
сировина минералног, биљног, животињског или вештачког порекла.
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: Вађење руда и камена, Прерађивачка
индустрија и Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром, топлом водом и климатизација.
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. Годишњим извештајем индустрије обезбеђују се подаци о оствареној производњи,
произведеним количинама производа утрошеним за даљу производњу, залихама и продаји на нивоу појединачних
производа из Номенклатуре индустријских производа.
Предмет истраживања. Обележја која се прикупљају за сваки индустријски производ јесу: залихе готових
производа на почетку године, укупно произведене количине производа, интерна потрошња произведених
количина за даљу прераду у извештајној јединици, количине залиха готових производа (намењених за продају) на
крају године, и продаја исказана како у физичким јединицама мере, тако и вредносно.
Извештајна јединица – обухват. У извештајне јединице спадају:
-

привредна друштва која су регистрована у секторима: Рударство (искључујући Eксплоатацију угља,
Eксплоатацију сирове нафте и природног гаса и Услужне делатности у рударству и геолошким истраживањима)
и Прерађивачка индустрија (искључујући Производњу кокса и деривата нафте).

-

делови неиндустријских привредних друштава који обављају делатност сектора Рударство и Прерађивачка
индустрија.

-

привредна друштва која су регистрована у групи 3832 Поновна употреба разврстаних материјала

Годишњим извештајем индустрије прате се извештајне јединице које заједно остварују 90% промета за сваку област
индустријске производње.
2.2. 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 НИП-у наведен под посебном шифром и називом. Производ је готов када
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његову исправност провери фабричка или друга контрола квалитета производа. Неисправни производи не сматрају
се готовим производима.
Годишњим истраживањем индустрије прате се ''сопствена'' и ''услужна'' производња.
Сопствена производња. Под сопственом производњом подразумева се производња од сировина које су
власништво привредног друштва које обавља производњу. У овом случају привредно друштво је власник готових
производа.
Услужна производња (производња на основу уговора). 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 НИП-а.
2.3. Упутство за попуњавање годишњег извештаја индустрије
Производњу индустријских производа треба приказати под шифрама и називима из НИП-а по растућем редоследу
шифре.
Шифра производа. Унети одговарајућу шифру за производ из НИП-а.
Назив производа. Унети одговарајући назив производа из НИП-а.
Врста производње. Унети шифру „0“ за сопствену производњу или „1“ за услужну производњу.
Назив јединице мере. Унети назив одговарајуће јединице мере за производ из НИП-а.
Шифра јединице мере. Податке о производима треба исказивати у јединицама мере које су предвиђене НИПом. За све индустријске производе обавезно треба унети шифру „1“. То је јединица мере која је наведена као прва
за тај производ у НИП-у. За највећи број производа предвиђено је исказивање података у само једној јединици
мере. Међутим, неке производе, као што су бродови, алкохолна пића и неки хемијски производи, треба исказати у
двема јединицама мере. Податке за јединицу мере која је наведена као друга за тај производ треба исказати под
шифром „2“ у колони предвиђеној за јединицу мере. У случају да извештајна јединица евидентира своју
производњу у некој другој јединици мере, а не у оној која је наведена у НИП-у, треба да се изврши прерачунавање.
Коефицијенте за прерачунавање треба утврдити уз помоћ стручњака из привредног друштва и користити их
приликом састављања статистичких извештаја.
Количине залиха на почетку године. Представља залихе готових производа затечене на дан 1. јануара извештајне
године.
Остварена производња. Представља произведену количину неког производа у траженој јединици мере на
територији Републике Србије у периоду од годину дана. 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 утрошене за даљу производњу. Представља произведену количину неког производа који је дефинисан
НИП-ом, али који се даље прерађује или уграђује у други производ у истој, или другој организационој јединици
истог привредног друштва.
Количине залиха на крају године. Представља залихе готових производа затечене на дан 31. децембра извештајне
године.
Продаја (реализација) производа – количина и вредност. Представља количину и вредност производа које је
извештајна јединица произвела у неком периоду и продала их (фактурисала) другим пословним субјектима у
извештајној години. Под продатом производњом сматрају се и производња, дорада или индустријске услуге
извршене на основу уговора с наручиоцем (за туђ рачун). У овом случају вредност продаје представља износ
накнаде коју је наручилац платио извршиоцу за услугу.
Вредност реализације укључује и трошкове паковања, чак и када су они одвојено наплаћени; међутим, не укључује
порезе, одвојено наплаћене трошкове превоза, као ни попусте који се дају потрошачима.
Вредност продаје уписује се само код јединице мере која је као прва наведена у НИП-у.
www.stat.gov.rs
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Лексикон скраћеница коришћених у колони „Јединица мере“

10

t

Тона

c/k

Карат (1 метрички карат = 2.10-4 kg)

kg

Килограм

kg Al2О3

Килограм диалуминиум-триоксида

kg B2О3

Килограм дибор-триоксида

l alc. 100%

Литара 100% алкохола

kg Cl

Kилограм хлора

kg F

Kилограм флуора

t НCl

Тона хлороводоника

kg H2О2

Kилограм водоник-пероксида

t KОH

Тона калијум-хидроксида

kg K2О

Kилограм калијум-оксида

kg N

Kилограм азота

tN

Тона азота

g

Грам

kg NaOH

Kилограм натријум-хидроксида (каустична сода)

kg Na2CО3

Kилограм натријум-карбоната

kg Nа2S2О5

Kилограм натријум-пиросулфида

kg P2О5

Kилограм фосфор-пентоксида (фосфорни анхидрид)

t P2О5

Тона фосфор-пентоксида (фосфорни анхидрид)

kg SО2

Kилограм сумпор-диоксида

kg SiО2
t SiО2

Kилограм силицијум-диоксида
Тона силицијум-диоксида

kg ТiО2

Kилограм титанијум-диоксида

kg аkтивне супст.

Kилограм активне супстанце

t 90 % суве супст.

Тона 90% суве супстанце

kg HF

Kилограм хидроген-флуорида

km

Kилометар

kW

Kиловат

l

Литар

hl

Хектолитар 1 hl=100 l

l alc. 100%

Литар чистог (100%) алкохола

m

Метар

m²

Kвадратни метар

m³

Kубни метар

ком.

Kомад

BRT

Бруто регистарска тона (2,836 m³)

бр. елем.

Број елемената

еф. час.

Ефективни час

ИНД-21

www.stat.gov.rs

Лексикон скраћеница коришћених у колони „Назив производа“
≤

Мање од или једнако

≥

Веће од или једнако

HS

Хармонизовани систем

CN

Комбинована номенклатура

МРа

Мегапаскал

@ промењена јединица мере
¤ = нова шифра производа

www.stat.gov.rs
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

0710

07

0710.10.10
0710.10.20

0729
0729.11.01
0729.11.02
0729.12.01
0729.12.02
0729.13.01
0729.13.02
0729.14.01
0729.14.02
0729.14.03
0729.14.04
0729.15.01
0729.15.02
0729.15.03
0729.15.04
0729.15.05
0729.15.06
0729.19.05
0729.19.10
0729.19.15
0729.19.20
0729.19.25
0729.19.26
0729.19.30
0729.19.35
0729.19.40
0729.19.45
0729.19.90

www.stat.gov.rs

Назив производа

HsCn

Јединица
мере

Експлоатација руда метала
Експлоатација руда гвожђа

Гвоздене руде и концентрати, неагломерисани, сем печених
гвоздених пирита
Гвоздене руде и концентрати, агломерисани, сем печених
гвоздених пирита

Експлоатација руда осталих црних, обојених, племенитих
и осталих метала

Руде бакра
Концентрати бакра
Руде никла
Концентрати никла
Боксит, црвени
Концентрат алуминијума (глиница)
Руде сребра
Концентрати сребра
Руде племенитих метала, искључујући руде сребра
Концентрати племенитих метала, искључујући концентрате сребра
Руде олова
Концентрати олова
Руде цинка
Концентрати цинка
Руде калаја
Концентрати калаја
Руде и концентрати кобалта
Руде и концентрати хрома
Руде и концентрати мангана, укључујући гвоздено-манганске руде
и концентрате које садрже 20 % или више мангана, рачунато на
суву масу
Руде и концентрати волфрама
Руде и концентрати молибдена. Пржени.
Руде и концентрати молибдена. Осим пржених
Руде и концентрати титанијума
Руде и концентрати цирконијума
Руде и концентрати ниобијума, тантала или ванадијума
Руде и концентрати антимона
Остале руде и концентрати,на другом месту непоменути

Методологије и стандарди

2601 11

t

2602 12

t

2603
2603
2604
2604
2606
2606
2616 10
2617 10
2616.90
2616.90
2607
2607
2608
2608
2609
2609
2605
2610

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
kg
kg

2602

kg

2611
2613 10
2613 90
2614
2615 10
2615 90
2617 10
2617 90

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

0811

08

0811.11.33
0811.11.36
0811.11.50
0811.12.20
0811.12.33
0811.12.36
0811.12.50
0811.12.60
0811.20.30
0811.20.50
0811.30.10
0811.30.30

0811.40.00

0812

0812.11.50
0812.11.90
0812.12.10
0812.12.35
0812.12.40

0812.12.50
0812.12.90
0812.13.00
0812.21.40
0812.21.60
0812.22.10
0812.22.30
0812.22.55
0812.22.60
0812.22.70
0812.22.80

0891

0891.11.00

Назив производа

Остало рударство

Експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака,
гипса, креде и шкриљаца

Мермер и травертин, сирови или грубо клесани
Мермер и травертин, резани у блокове или плоче правоугаоног
или квадратног облика
Екозин и остали кречњачки камен за споменике или
грађевинарство, специфичне масе преко 2,5 kg/10 m3
Кварцит (природни, грубо уобличени или само сечени)
Гранит, сиров или грубо клесан
Гранит резан у правоугаоне или квадратне блокове или плоче
Пешчар
Остали камен за споменике или грађевине
Сирови гипс, анхидрид
Кречњачки камен који се користи у производњи креча или
цемента
Креда
Доломит, необрађен, грубо клесан или само резан у блокове или
плоче (искључујући калцинисан или синтерован доломит,
агломерисан доломит и ломљен или дробљен доломит за агрегате
бетона, насипање путева или железничких пруга)
Шкриљац, сиров, грубо клесан или само резан у блокове или
плоче

2515.11

t

2515.12

t

2515.2

t

2506 20
2516.11
2516.12
2516.2
2516 90
2520.1

t
t
t
t
t
t

2521

t

2509

kg

2518.1

t

2514

t

Силикатни песак (кварцни песак или индустријски песак)
Остали песак за грађевинарство, као што је глинени песак; песак
од каолина; песак од фелдспата
Шљунак и облутак који се користе за агрегате бетона, за насипање
путева или железничких пруга, односно за друга насипања
Кречњак, доломит и остали кречњачки камен, ломљен или
дробљен
Остали ломљени или дробљени камен, који се обично користи за
агрегате за бетон, за насипање путева или пруга, и за друга
насипања (искључујући облутке, шљунак, кремен, кречњак,
доломит и остали кречњачки камен)
Мермерни гранулат, одломци и прах
Гранулат, одломци и прах од травертина, екозина, гранита,
порфира, базалта, пешчара и другог камена за споменике
Макадам од згуре, шљаке и сличних индустријских отпадака
Каолин, некалцификовани
Oсталe каолинске глине (куглична или пластична глина)
Бентонит
Ватростална глина
Остале глине
Андалузит, цијанит и силиманит
Мулит
Шамотне и динас земље

2505.1

t

2505.9

t

2517.10.10

t

2517 10 20

t

2517 10 80

t

2517.41

t

2517.49

t

2517.2
2507 00 20a
2507.00.80
2508.1
2508.3
2508 40
2509 50
2510 60
2511 70

t
t
t
t
t
t
t
t
t

2510

t

2502
2503.00.10
2511 + 2528 + 2529.2 + 2530[.20
+.90]

t
t

2501.00 (.31 +.51 +.99)

t

Експлоатација шљунка, песка, глине и каолина

Експлоатација минерала за производњу минералних
ђубрива и хемикалија

0891.12.20
0891.12.30
0891.19.00

Природни калцијум-фосфати; природни алуминијум-калцијумфосфати и фосфатна креда
Непржени гвоздени пирити
Сирови или нерафинисани сумпор (укључујући обновљени сумпор)
Остали хемијски минерали и минерали за ђубрива

0893

Експлоатација соли

0893.10.00
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Јединица
мере

HsCn

Со, денатурисана со за индустријску употребу, чисти натријумхлорид, у воденом раствору или не (искључујући со за људску
употребу)

ИНД-21

t

www.stat.gov.rs

Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

0899

Експлоатација осталих неметаличн руда и минерала

0899.10.00
0899.21.10
0899.21.20
0899.22.10
0899.22.20
0899.22.30
0899.29.00

www.stat.gov.rs

Природни битумен, природни асфалт; асфалтити и асфалтне стене
Дијаманти необрађени, само сечени или грубо обликовани
Драго камење (осим дијаманата) и полудраго камење,
необрађено, само сечено или грубо обликовано
Индустријски дијаманти, необрађени, само сечени и грубо
брушени, али немонтирани нити уметнути
Пловућац
Ситнозрнасти корунд, природни корунд, природни гранат и остали
природни абразиви
Остали минерали

Методологије и стандарди

HsCn

Јединица
мере

2714.9
7102[.10 + .31]

t
c/k

7103 10

c/k

7102 21

kg

2513 10

kg

2513 20

kg

2504 + 2506.10 + 2512 + 2519 +
2524 + 2525 + 2526 + 2529 [.10
+.30] + 2530.10 + 2621.90

t
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

1011

10

1011.11.40
1011.11.90
1011.12.30
1011.12.50
1011.12.90
1011.13.00
1011.14.00
1011.15.00
1011.20.00
1011.31.00
1011.32.30
1011.32.50
1011.32.90
1011.33.00
1011.34.00
1011.35.00
1011.39.10
1011.39.30
1011.41.00
1011.42.00
1011.43.00
1011.44.00
1011.45.00
1011.50.40
1011.50.60
1011.50.70
1011.60.30
1011.60.90

1012

1012.10.10
1012.10.20
1012.10.30

Назив производа

Производња прехрамбених производа
Прерада и конзервисање меса

Свеже или расхлађено говеђе и телеће месо, трупови, полутке или
четвртине, с костима
Свеже или расхлађено говеђе и телеће месо, у комадима
Свеже или расхлађено свињско месо, трупови или полутке
(укључујући свеже месо привремено конзервисано сољу)
Свеже или расхлађено свињско месо, бутови, плећке и комади од
њих, с костима (укључујући свеже месо привремено конзервисано
сољу)
Остало свеже или расхлађено свињско месо
Свеже или расхлађено јагњеће и овчије месо
Свеже или расхлађено козје месо
Свеже или расхлађено коњско месо и месо осталих копитара
Јестиви кланични отпаци говеда, свиња, оваца, коза, коња и
осталих копитара(укључујући јестиве изнутрице), свежи или
расхлађени
Смрзнуто говеђе месо
Смрзнуто свињско месо, трупови и полутке
Смрзнуто свињско месо, бутови, плећке и комади од њих, с
костима
Смрзнуто остало свињско месо
Смрзнуто јагњеће и овчије месо
Смрзнуто козје месо
Смрзнуто коњско месо и месо осталих копитара
Јестиви кланични отпаци (јетра, језик, желудац, мозак и др.),
смрзнути
Остало месо и изнутрице (укључујући месо и изнутрице од зеца,
кунића и дивљачи; искључујући жабље батаке)
Масна вуна, чупана или нечешљана (укључујући шишану прану
вуну) (искључујући стрижену)
Сирова говеђа кожа и кожа копитара, цела (искључујући ону која је
повезана са HS 4101 910)
Oстала сирова говеђа кожа и кожа копитара
Сирова овчија и јагњећа кожа
Сирова козја и јарећа кожа, нештављена, свежа или конзервисана
Свињска масноћа очишћена од меса, свежа, расхлађена, смрзнута,
сољена, у саламури, сушена или димљена (искључујући топљену)
Свињска маст и остале масноће од свиња, топљене
Масноће говеда, оваца и коза, сирове или топљене
Црева, бешике и желуци животиња (искључујући рибе), јестиви,
нејестиви, цели или у комадима
Остали отпаци животињског порекла, нејестиви (длаке, кости,
рогови, папци, пужеве кућице итд.)

Прерада и конзервисање живинског меса

Свеже или расхлађено пилеће месо, цело
Свеже или расхлађено ћуреће месо, цело
Свеже или расхлађено месо гусака, патака и бисерки, цело

1012.10.50

Свеже или рахлађено пилеће месо (бројлери), у комадима

1012.10.60

Свеже или расхлађено ћуреће месо, у комадима

1012.10.70

Свеже или расхлађено месо гусака, патака и бисерки, у комадима

1012.20.13
1012.20.15
1012.20.17

Смрзнуто пилеће месо, цело
Смрзнуто ћуреће месо, цело
Смрзнуто месо гусака, патака и бисерки, цело
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Јединица
мере

HsCn

0201 [.10 +.20(.20 +.30 +.50)]

t

0201 [.20.90 +.30]

t

0203.11

t

0203.12

t

0203.19
0204 [.10 +.2]
0204.50 (.1 +.3)
0205.00.20

t
t
t
t

207 (.10 +.30 +.80)

t

0202
0203.21

t
t

0203.22

t

0203.29
0204 [.30 +.4]
0204.50 (.5 +.7)
0205.00.80

t
t
t
t

0206 (.2 +.4 +.90)

t

0208 [.10 +.30 +.40 +.50 +.90]

t

5101.19

t

4101[.20(.10 + .30 + .50 + .80) +
.50(.10 + .30 + .50 + .90)]
4101.90
4102
4103.90

ком.
t
ком.
ком.

0209.00 (.1 +.30)

t

1501.00.1
1502

t
t

0504

kg

0502 + 0506 + 0507 + 0510 +
0511.99 (.10 +.85)

t

0207.11
0207.24
0207[.41(.20 + .30 + .80) +
.51(.10 +.90) + .60(.05a)]
0207.13 (.10 +.20 +.30 +.40 +.50
+.60 +.70)
0207.26 (.10 +.20 +.30 +.40 +.50
+.60 +.70 +.80)
0207.35 (.1 +.2 +.31 +.41 +.5 +.6
+.7)
0207.12
0207.25
0207[.42(.30 + .80) + .52(.10+
.90)

ИНД-21

t
t
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

www.stat.gov.rs

Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

HsCn

1012.20.53

Смрзнуто пилеће месо, у комадима

1012.20.55

Смрзнуто ћуреће месо, у комадима

1012.20.57

Смрзнуто месо гусака, патака и бисерки, у комадима

1012.30.00
1012.40.00

Масноће од живине
Јестиви отпаци и остаци од живине

0207.14 (.10 +.20 +.30 +.40 +.50
+.60 +.70)
0207.27 (.10 +.20 +.30 +.40 +.50
+.60 +.70 +.80)
0207.36 (.1 +.2 +.31 +.41 +.5 +.6
+.7)
0209.00.90 + 1501.00.90
0207[.13(.91 + .99) + .14(.91 +
.99) + .26(.91 + .99) + .27(.91 +
.99) + .43 + .44(.91 + .99) +
.45(.93 + .95 + .99) + .53 +
.54(.91 + .99) + .55(.93 + .95 +
.99) + .60(.91 + .99)]
6701

1012.50.00

Перје и коже птица са перјем

1013.11.20

Свињски бутови, плећке и делови од њих, с костима (сољени, у
саламури, сушени или димљени)
Свињска трбушина (сланина прошарана месом) и делови од ње,
с костима, сољени, у саламури, сушени или димљени
Остали делови свињетине, сољени, у саламури, сушени или
димљени (укључујући сланину) (искључујући шунке, плећке,
трбушине)
Говедина, јунетина и телетина, сољена, у саламури, сушена или
димљена
Остало месо и јестиви отпаци, сољени, сушени или димљени;
јестиво брашно и прах од меса и других кланичних производа
Кобасице и слични производи од јетре (искључујући припремљена
јела и оброке)
Кобасице и слични производи од меса, остатака или крви
(искључујући кобасице од јетре и припремљена јела и оброке)
Припремљени или конзервисани производи од јетре патака и
гусака (искључујући кобасице од џигерице и припремљена јела и
оброке)
Припремљени или конзервисани производи од џигерице осталих
животиња (искључујући кобасице од џигерице и припремљена
јела и оброке)
Остало ћуреће месо, припремљено или конзервисано
(искључујући кобасице, производе од јетре и припремљена јела и
оброке)
Остало месо перади, припремљено или конзервисано
(искључујући кобасице, производе од џигерице и припремљена
јела и оброке)
Припремљене или конзервисане свињске шунке и одресци шунке
(искључујући сољене, у саламури, сушене или димљене лопатице)
Свињске плећке и одресци плећке, припремљени или
конзервисани
Готова јела од свињског меса са < 40% али > 20% меса и јестивих
месних отпадака (искључујући кобасице и сличне производе,
хомогенизоване производе, производе од џигерице и
припремљена јела и оброке)
Остале прерађевине од свињског меса (укључујући мешавине)
(искључујући кобасице и сличне производе, хомогенизоване
производе, производе од јетре и припремљена јела и оброке)
Припремљено или конзервисано говеђе месо или изнутрице
(искључујући кобасице и сличне производе, хомогенизоване
производе, производе од џигерице и припремљена јела и оброке)
Остало припремљено или конзервисано месо или изнутрице,
укључујући крв (искључујући кобасице и сличне производе,
хомогенизоване производе, производе од џигерице и
припремљена јела и оброке)

1013

1013.11.50
1013.11.80
1013.12.00
1013.13.00
1013.14.30
1013.14.60
1013.15.05
1013.15.15
1013.15.25
1013.15.35
1013.15.45
1013.15.55
1013.15.65

1013.15.75
1013.15.85
1013.15.95

www.stat.gov.rs

Производња месних прерађевина

Методологије и стандарди

Јединица
мере
kg
kg
kg
kg

kg

kg

0210.11

t

0210.12

t

0210.19

t

0210.20

t

0210.9

t

1601.00.10a

t

1601.00.9a

t

1602.20.10a

kg

1602.20.90a

kg

1602.31a

kg

1602 [.32 +.39]a

kg

1602.41a

t

1602.42a

t

1602.49.50a

t

1602.49 (.1 +.30 +.90)a

t

1602.50a

t

1602.90a

t
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

1013.16.00

Месно брашно, пелети и остали производи од меса неподобни за
људску исхрану; чварци
Кување и остале услуге припреме код прераде меса

1013.91.00

1020

1020.11.10 @

1020.12.00 @
1020.13.30 @

1020.13.60 @
1020.14.00 @

1020.15.10 @

Прерада и конзервисање рибе, љускара и мекушаца

Свежи или хлађени рибљи филети и рибље месо (укључујући
пераје морског пса), млевено или немлевено

Рибља јетра и икра, свежa или расхлађенa
Смрзнута морска риба, цела

Смрзнута слатководна риба, цела
Рибљи филети, смрзнути

Замрзнуто рибље месо, млевено или немлевено (искључујући
филете и штапиће)

1020.15.20 @

Замрзнути штапићи, сирови

1020.16.00

Рибља џигерица и икра, смрзнуте

1020.21.00 @
1020.22.50 @

Рибљи филети, сушени, сољени, или у саламури, али недимљени
Рибља џигерица, икра, пераја, главе, репови, желуци и остали
јестиви отпаци и остаци, сушени, димљени, сољени или у
саламури; брашно, прах и пелете од рибе, прикладно за људску
исхрану

Јединица
мере

HsCn

2301.10
--

t
хиљ.еф.час.

0302 92 + 0304[.31 + .32 + .33 +
.39 +
.41 + .42(.10 + .50 + .90) + .43 +
.44(.10 + .30 + .90) + .45 + .46 +
.47(.10 + .20 + .30 + .90) + .48 +
.49(.10 + .50 + .90) + .51 + .52 +
.53 +
.54 + .55 + .56(.10 + .20 + .30 +
.90) +
.57 + .59(.10 + .50 + .90)]
0302[.91 + .99]
0303[.11 + .12 + .13 + .14(.10 +
.20 + .90) + .19 + .26 + .31(.10 +
.30 + .90) + .32 + .33 + .34 +
.39(.10 + .30 + .50 + .85) +
.41(.10 + .90) + .42(.20 + .90) +
.43(.10 + .90) + .44(.10 + .90) +
.45(.12 + .18 + .91 + .99) +
.46(.10 + .90) + .49(.20 + .85) +
.51 + .53(.10 + .30 + .90) +
.54(.10 + .90) + .55(.10 + .30 +
.90) + .56 + .57 + .59(.10 + .21 +
.29 + .90) + .63(.10 + .30 + .90) +
.64 + .65 + .66(.11 + .12 + .13 +
.19 + .90) + .67 + .68(.10 + .90) +
.69(.10 + .30 + .50 + .70 + .80 +
.90) + .81(.15 + .30 + .40 + .90) +
.82 + .83 + .84(.10 + .90) +
.89(.21 + .29 + .31 + .39 + .40 +
.50 + .55 + .60 + .65 + .70 + .90)
+ .92]
0303.79.1
0304[.61 + .62 + .63 + .69 +
.71(.10 + .90) + .72 + .73 +
.74(.11 + .15 + .19 + .90) + .75 +
.79(.10 + .30 + .50 + .80 + .90) +
.81 + .82(.10 + .50 + .90) +
.83(.10 + .30 + .50 + .90) + .84 +
.85 + .86 + .87 + .88(.11 + .15 +
.18 + .19 + .90) + .89(.10 + .21 +
.29 + .30 + .41 + .49 + .60 + .90)]
0304[.91 + .92 + .93(.10 + .90) +
.94(.10 + .90) + .95(.10 + .21 +
.25 + .29 + .30 + .40 + .50 + .60 +
.90) + .96(.10 + .20 + .30 + .90) +
.97 + .99(.10 + .21 + .23 + .29 +
.55 + .61 + .65 + .99)]
0304[.93(.10) + .94(.10) +
.95(.10) +

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

.99(.10)]

kg

0305[.10 + .20 + .71 + .72 + .79]

kg

0305.30

kg

@ Промењена јединица мере.
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Јединица
мере

Шифра

Назив производа

HsCn

1020.23.50 @

Риба, сушена или несушена, сољена, али недимљена, риба у
саламури (искључујући димљене филете и јестиве рибље
изнутрице)

0305[.51(.10 + .90) + .52 +
.53(.10 + .90) + .54(.30 + .50 +
.90) + .59(.70 + .85) + .61 + .62 +
.63 + .64 + .69(.10 + .30 + .50 +
.80)]

kg

0305.41

kg

0305.42

kg

0305 43

kg

0305[.44(.10 + .90) + .49(.10 +
.20 +
.30 + .80)]

kg

1604.11a

kg

1604.12a

kg

1604.13a

kg

1604.14a

kg

1604.15a

kg

1604.16a

kg

1604.19.91a

kg

1604[.17(.00a) + .18(.00a) +
.19(.10a + .31a + .39a + .50a +
.92a + .93a + .94a + .95a + .97a)]

kg

1604.20a

kg

1604.30.10
1604.30.90
0306[.11(.10a + .90a) + .12(.10a
+ .90a) + .14(.10a + .30a + .90a)
+ .15(.00a) + .16(.91a + .99a) +
.17(.91a + .92a + .93a + .94a +
.99a) + .19(.10a + .90a) +
.91(.00a) + .92(.10a + .90a) +
.93(.10a + .90a) + .94(.00a) +
.95(.11a + .19a + .20a + .30a +
.40a + .90a) + .99(.10a + .90a)]
0307[.12 + .19(.00a) + .22(.10 +
.90) + .29(.00a) + .32(.10 + .90) +
.39(.20a + .80a) + .43(.21 + .25 +
.29 + .31 + .33 + .35 + .38 + .91 +
.92 + .95 + .99) + .49(.20a + .40a
+ .50a + .60a + .80a) + .52 +
.59(.00a) + .84 + .92 + .99(.00a)]
0307[.72(.10 + .90) + .79(.00a) +
.83 + .87(.00a) + .88(.00a)] +
0308[.12 + .19(.00a) + .22 +
.29(.00a) + .30(.50 + .90a) +
.90(.50 + .90a)]

kg
kg

1020.24.25
1020.24.55
1020.24.70
1020.24.75
1020.25.10 @
1020.25.20 @
1020.25.30 @
1020.25.40 @
1020.25.50 @
1020.25.60 @
1020.25.70 @
1020.25.80 @
1020.25.90 @
1020.26.30
1020.26.60
1020.31.00

1020.32.50

1020.33.50

Пацифички, атлантски и дунавски лосос, укључујући филете,
димљени (укључујући филете)
Димљене харинге (укључујући филете)
Димљена пастрмка (укључујући филете, искључујући главе, репове
и желуце)
Димљена риба (искључујући харингу, пастрмку, пацифичког,
атлантског и дунавског лососа)
Припремљени или конзервисани лосос, цео или у комадима (сем
млевених производа и припремљених јела и оброка)
Припремљене или конзервисане харинге, целе или у комадима
(сем млевених производа и припремљених јела и оброка)
Припремљене или конзервисане сарделе, велике сарделе или
папалине, целе или у комадима (сем млевених производа и
припремљених јела и оброка)
Припремљене или конзервисане туне и сличне рибе (сем
млевених производа и припремљених јела и оброка)
Припремљене или конзервисане скуше (сем млевених производа
и припремљених јела и оброка)
Припремљени или конзервисани инћуни (сем млевених производа
и припремљених јела и оброка)
Рибљи филети, панирани, укључујући рибље штапиће (искључујући
припремљена јела и оброке)
Остала припремљена или конзервисана риба, цела или у
комадима (сем млевених производа и припремљених јела и
оброка)
Припремљена или конзервисана риба (искључујући целу или у
комадима и припремљена јела и оброке)
Кавијар (икра од јесетре)
Кавијар, замена
Ракови, смрзнути, сушени, сољени или у саламури

Мекушци (капице, дагње, сипе, лигње и хоботнице), смрзнути,
сушени, сољени или у саламури

Остали водени бескичмењаци (пругаста венера, медуза итд.),
замрзнути, сушени, сољени или у саламури; брашно, крупица и
пелете од водених бескичмењака, осим од ракова, погодни за
људску исхрану, смрзнути, сушени, сољени или у саламури

kg

kg

kg

@ Промењена јединица мере.
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Јединица
мере

Шифра

Назив производа

HsCn

1020.34.00

Ракови, мекушци и остали водени бескичмењаци и морске алге,
другачије припремљени или конзервисани

0306[.11(.10b + .90b) + .12(.10b
+ .90b) + .14(.10b + .30b + .90b)
+ .15(.00b) + .16(.91b + .99b) +
.17(.91b + .92b + .93b + .94b +
.99b) + .19(.10b + .90b) +
.91(.00b) + .92(.10b + .90b) +
.93(.10b + .90b) + .94(.00b) +
.95(.11b + .19b + .20b + .30b +
.40b + .90b) + .99(.10b + .90b)] +
0307[.19(.00b) + .29(.00b) +
.39(.20b + .80b) + .49(.20b +
.40b + .50b + .60b + .80b) +
.59(.00b) + .60 + .79(.00b) +
.87(.00b) + .88(.00b) + .99(.00b)]
+ 0308[.19(.00b) + .29(.00b) +
.30(.90b) + .90(.90b)] +
1605[.10(.00a) + .21(.10a + .90a)
+ .29(.00a) + .30(.10a + .90a) +
.40(.00a) + .51(.00a) + .52(.00a)
+ .53(.10a + .90a) + .54(.00a) +
.55(.00a) + .56(.00a) + .57(.00a)
+ .58(.00a) + .59(.00a) +
.61(.00a) + .62(.00a) + .63(.00a)
+ .69(.00a)]

kg

2301.20

kg

0511.91

kg

0710.10

t

2004.10

t

0712.90.05
1105

kg
kg

2005.20.10

kg

2005.20 (.20 +.80)

kg

2009.50
2009.11.9
2009 [.12 +.19.9]
2009 [.11.1 +.19.1]
2009.2
2009.4
2009.6
2009.7

l
kg
l
hl
hl
hl
hl
hl

2009.90

hl

2009 [.31 +.39 (.3 +.5 +.9)]

hl

2009.80 (.50 +.6 +.7 +.8 +.9)

hl

2009 [.39.1 +.80 (.1 +.3)

hl

1020.41.00 @
1020.42.00

1031

1031.11.10
1031.11.30
1031.12.00
1031.13.00
1031.14.30
1031.14.60

1032

1032.11.00
1032.12.10
1032.12.20
1032.12.30
1032.13.00
1032.14.00
1032.15.00
1032.16.00
1032.17.00
1032.19.10
1032.19.20
1032.19.30

Рибље брашно, прах, пелете од рибе, мекушаца и осталих водених
бескичмењака, нејестиви
Остали нејестиви производи од риба, ракова, мекушаца или
других водених бескичмењака или морских алги (укључујући
рибљи отпад; искључујући китову кост и длаке китове кости,
корале и сл., шкољке и сипину кост, необрађену или једноставно
припремљену / природни сунђер)

Прерада и конзервисање кромпира

Кромпир, смрзнут, термички необрађен, или обарен на пари или у
кључалој води
Кромпир, припремљен или конзервисан на други начин осим у
сирћету или сирћетној киселини, смрзнут
Сушени кромпир, цео или резан у комаде, али даље непрерађен
Сушени кромпир, брашно, гриз и љуспице од кромпира
Кромпир, припремљен или конзервисан у облику брашна, гриза
или љуспица (искључујући смрзнут, сушен, припремљен у сирћету
или сирћетној киселини)
Кромпир, припремљен или конзервисан, укључујући хрскав
кромпир (искључујући смрзнут, сушен, припремљен у сирћету или
сирћетној киселини, у виду брашна или пахуљица)

Производња сокова од воћа и поврћа

Сок од парадајза
Сок од поморанџе неконцентровани, смрзнут
Сок од поморанџе неконцентровани (искључујући смрзнут)
Сок од поморанџе на другом месту непоменут
Сок од грејпфрута
Сок од ананаса
Сок од грожђа
Сок од јабука
Мешани сок од воћа и поврћа, неферментисан, без додатка
алкохола
Неконцентровани сок осталих појединачних врста агрума
(искључујући поморанџу и грејпфрут)
Неконцентровани сок осталих појединачних врста воћа и поврћа,
неферментисан и без додатог алкохола (искључујући поморанџу,
грејпфрут, грожђе и јабуку)
Остали сокови од воћа и поврћа, на другом месту непоменути

@ Промењена јединица мере.
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Шифра

Назив производа

1039

Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа

1039.11.00
1039.12.00
1039.13.30
1039.13.50
1039.13.90
1039.15.00
1039.16.00
1039.17.10
1039.17.21
1039.17.25
1039.17.30
1039.17.40

1039.17.50
1039.17.60
1039.17.70
1039.17.80
1039.17.90
1039.18.00
1039.21.00
1039.22.30
1039.22.90
1039.23.30
1039.23.90

1039.24.10

www.stat.gov.rs

Смрзнуто поврће и мешавине поврћа, термички обрађене или
необрађене на пари или у кључалој води (искључујући кромпир)
Поврће, привремено конзервисано сумпор-диоксидом, у сланој
води, у сумпорисаној води или другим растворима за
конзервисање, неподобно за непосредну исхрану
Сушени лук, цео, сецкан, резан, самлевен или у праху, али не даље
припремљен
Сушене печурке и тартуфи, целе, сецкане, резане, самлевене или у
праху
Сушено поврће (осим кромпира, лука, печурака и тартуфа) и
мешано поврће, цело, сецкано, резано, самлевено или у праху
Пасуљ, конзервисан на други начин осим у сирћету или сирћетној
киселини, сем оног у готовим јелима од поврћа
Грашак, конзервисан на други начин осим у сирћету или сирћетној
киселини, сем оног у готовим јелима од поврћа
Конзервисан парадајз, цео или у кришкама (сем оног у готовим
јелима од поврћа и парадајза у сирћету или сирћетној киселини)
Пире од парадајза, неконцентрисан
Пире и паста од парадајза, концентрисани
Припремљене или конзервисане печурке и гомољике (сем оних у
готовим јелима од поврћа и печурака и гомољика сушених,
смрзнутих или конзервисаних у сирћету или сирћетној киселини)
Смрзнуто поврће и мешавине поврћа (искључујући готова јела од
поврћа, смрзнуто поврће и мешавине поврћа које је термички
обрађено или необрађено на пари или у кључалој води или
конзервисано у сирћету или сирћетној киселини)
Конзервисани кисели купус (искључујући готова јела од поврћа и
кисели купус, сушени, смрзнут или конзервисан у сирћету или
сирћетној киселини)
Конзервисана шпаргла (искључујући готова јела од поврћа и
шпаргле, сушена, смрзнута или конзервисана у сирћету или
сирћетној киселини)
Припремљене или конзервисане маслине (искључујући готова јела
од поврћа и маслина који су сушени, смрзнути или конзервисани у
сирћету или сирћетној киселини)
Припремљени или конзервисани кукуруз шећерац (искључујући
готова јела од поврћа и кукуруза шећерца који су сушени,
смрзнути или конзервисани у сирћету или сирћетној киселини)
Поврће и мешавине поврћа, на другом месту непоменути
(искључујући готова јела од поврћа и смрзнуто поврће и мешавине
поврћа)
Поврће (искључујући кромпир), воће, коштуњаво воће и други
јестиви делови биљака, припремљени или конзервисани у сирћету
или сирћетној киселини
Воће, коштуњаво воће, смрзнуто или кувано на пари или у
кључалој води
Џемови, мармеладе, желеи, пиреи или пасте од агрума
(искључујући хомогенизоване производе)
Џемови, мармеладе, желеи, пиреи или пасте од осталог воћа
(искључујући агруме и хомогенизоване производе)
Припремљен или конзервисан кикирики (укључујући маслац од
кикирикија; искључујући у сирћету или сирћетној киселини,
смрзнут, пире и пасте)
Припремљено или конзервисано коштуњаво воће (сем
кикирикија); остале семенке и мешавине (искључујући у сирћету
или сирћетној киселини, смрзнуте, пире и пасте, конзервисане у
шећеру)
Љуске агрума или диња/лубеница, свеже, смрзнуте, суве или
привремено конзервисане у сланој води, сумпорисаној води или у
другим растворима за конзервисање

Методологије и стандарди

HsCn

Јединица
мере

0710 [.2 +.30 +.40 +.80 +.90]

t

0711

t

0712.20

t

0712.3

t

0712.90 (.1 +.30 +.50 +.90)

t

2005.5a

t

2005.40a

t

2002.10a

t

2002.90.1
2002.90 (.3 +.9)

t
t

2003a

t

2004.90a

t

2005.99.60a

t

2005.60a

kg

2005.70a

t

2005.80a

t

2005 [.91 +.99 (.10 +.20 +.30
+.40 +.50 +.90)]a

t

2001

kg

0811

t

2007.91

t

2007.99

t

2008.11

kg

2008[.19(.12+.13+.19+.92+.93+.
95+.99)]

kg

0814

kg
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Назив производа

1039.24.30

Остало воће и коштуњаво воће, привремено конзервисано сумпордиоксидом, у сланој води, сумпорисаној води или у другим
растворима за конзервисање, али неподобно за непосредну
исхрану
Кикирики и орашасти плодови, нељуштени; семенке сунцокрета,
ољуштене

1039.25.00
1039.29.10
1039.29.30
1039.29.50
1039.30.00
1039.91.00

1041

1041.11.00
1041.12.00
1041.19.00
1041.21.10
1041.22.10
1041.22.20
1041.23.00
1041.24.10
1041.25.10
1041.29.10

1041.30.00
1041.41.30
1041.41.50
1041.41.70
1041.41.90

1041.42.00
1041.51.00
1041.52.00
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Сушено грожђе
Сушено воће (искључујући грожђе); мешавине сушеног орашастог
воћа и/или сушеног воћа
Остало воће, припремљено или конзервисано, на другом месту
непоменуто (искључујући мусли)
Биљни отпаци и остаци настали услед прераде, за исхрану
животиња, на другом месту непоменути
Кување и остале услуге припремања при конзервисању воћа и
поврћа

HsCn

Јединица
мере

0812

kg

0801[.22 + .32] + 0802[.12(.10 +
.90) + .22 + .32 + .42 + .52 + .62]
+ 1202 42 + 1206 00 91a
0806.20
0803[.10(.90) + .90(.90)] +
0804[.10(.00a) + .20(.90a) +
.30(.00a) +
.40(.00a) + .50(.00a)] +
0805[.10(.80a)
+ .21(.90a) + .22(.00a)]

kg
t
kg
kg
kg
хиљ.еф.час.

Производња уља и масти

Стеарин и уље од свињске масти, олеостеарин, олеин и уље од
лоја (искључујући емулгирано, мешано или другачије
припремљено)
Масти, уља и њихове фракције од риба и морских сисара, хемијски
немодификовани
Остала животињска уља и масти и њихове фракције, рафинисани
или нерафинисани (искључујући хемијски модификоване)
Сирово уље кикирикија и његове фракције, хемијски
немодификовани
Сирово маслиново уље и његове фракције, хемијски
немодификовани
Уља добијена искључиво из маслина, сирова (укључујући и она
мешана са девичанским уљем, рафинисана) (искључујући
девичанско уље и хемијски модификовано уље)
Сирово уље од семена сунцокрета и шафранике и њихове
фракције, хемијски немодификовани
Сирово уље репице и горушице и њихове фракције, хемијски
немодификовани
Сирово палмино уље и његове фракције, хемијски
немодификовани
Остала сирова биљна уља (искључујући хемијски модификована
уља)

Памучни линтерс
Уљане погаче и остали чврсти остаци добијени екстракцијом уља
из соје
Уљане погаче и остали чврсти остаци добијени екстракцијом
масноћа или уља од семена сунцокрета
Уљане погаче и остали чврсти остаци добијени екстракцијом
масноћа или уља од семена уљане репице
Уљане погаче и остали чврсти остаци добијени екстракцијом
биљних масноћа или уља од семена памука, семена лана, кокоса,
копре, палминог ораха или језгра (искључујући од семена соје,
сунцокрета, репице)
Брашно и гриз од уљаног семења и плодова, осим од слачице
Рафинисано сојино уље и његове фракције (хемијски
немодификовано)
Рафинисано уље кикирикија и његове фракције (хемијски
немодификовано)

1503

kg

1504

kg

1506

kg

1508.10

kg

1509[.10(.10 + .20 + .80)]

kg

1510.00.10

kg

1512.11

kg

1514 [.11 +.91]

kg

1511.10

kg

1507[.10(.10 + .90)] +
1512[.21(.10 +
.90)] + 1513[.11(.10 + .91 + .99)
+
.21(.10 + .30 + .90)] + 1515[.11 +
.50(.11 + .19) + .90(.21 + .29 +
.40 +
.59)]
1404.20

kg

kg

2304

kg

2306.30

t

2306.4

t

2305 + 2306 [.10 +.20 +.50 +.60
+.90]

t

1208

t

1507.90

t

1508.90

t
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

1041.53.10

Рафинисано маслиново уље и његове фракције (хемијски
немодификовано)
Уља и њихове фракције, добијени искључиво од маслина
(укључујући оне мешане са девичанским маслиновим уљем,
рафиниране) (искључујући сирово уље, девичанско маслиново уље
и хемијски модификовано уље)
Рафинисано уље од семена сунцокрета и шафранике и њихове
фракције
Рафинисано уље од семена памука и његове фракције (хемијски
немодификовано)
Рафинисано уље репице, слачице и њихове фракције (хемијски
немодификовано)
Рафинисано палмино уље и његове фракције (хемијски
немодификовано)
Рафинисано уље од кокосовог ораха (копре) и његове фракције
(хемијски немодификовано)
Остала уља и њихове фракције, рафинисана, али хемијски
немодификована; остале биљне масти и уља (искључујући
кукурузно уље) и њихове фракције, на другом месту непоменути,
хемијски немодификовани
Животињске масти и уља и њихове фракције, делимично или у
потпуности хидрогенизоване, интерестерификоване,
реестерификоване или елеидинизоване (укључујући рафиниране)
Биљна масти и уља и њихове фракције, делимично или у
потпуности хидрогенизоване, интерестерификоване,
реестерификоване или елеидинизоване али даље неприпремљене
(укључујући рафинисане)
Биљни воскови (осим триглицерида), укључујући рафинисане
Дегра; остаци добијени при преради масних материја и воскова
животињског или биљног порекла

1041.53.30

1041.54.00
1041.55.00
1041.56.00
1041.57.00
1041.58.00
1041.59.00

1041.60.30
1041.60.50

1041.71.00
1041.72.00

1042

1042.10.30
1042.10.50

1051

1051.11.33
1051.11.37
1051.11.42
1051.11.48
1051.12.10
1051.12.20
1051.12.30
1051.12.40
1051.21.30

www.stat.gov.rs

HsCn

Јединица
мере

1509.90

t

1510.00.90

t

1512.19

t

1512.29

t

1514 [.19 +.99]

t

1511.90

t

1513.19

t

1513.29 + 1515 [.19 +.30 +.50.9
+.90(.11 +.3 +.51 +.60 +.9)]

t

1516.10

t

1516.20

t

1521.10

t

1522

t

1517.10

t

1517.90

t

0401.10.10

t

0401.10.90

t

0401.20 (.11 +.91)

t

0401.20 (.19 +.99)

t

0401.30.11

t

0401.30.19

t

0401.30 (.31 +.91)

t

0401.30 (.39 +.99)

t

0402.10 (.11 +.91)

t

Производња маргарина и сличних јестивих масти

Маргарин и намази са смањеним или малим садржајем масноће,
осим течног маргарина
Остале јестиве прерађевине од масти и уља, укључујући течни
маргарин

Прерада млека и производња сирева

Млеко и павлака, неконцентровани, са садржајем масноће ≤ 1% по
маси, без додатног шећера или других заслађивача, у амбалажи
нето запремине ≤ 2 ℓ
Млеко и павлака, неконцентровани, са садржајем масноће ≤ 1% по
маси, без додатог шећера или других заслађивача, у амбалажи
нето запремине > 2 ℓ
Млеко и павлака, неконцентровани, без додатог шећера или
других заслађивача, са садржајем масноће > 1% али ≤ 6% по маси,
у амбалажи нето запремине ≤ 2 ℓ
Млеко и павлака, неконцентровани, без додатог шећера или
других заслађивача, са садржајем масноће > 1% али ≤ 6% по маси,
у амбалажи нето запремине > 2 ℓ
Млеко и павлака, неконцентровани, без додатог шећера или
других заслађивача, са садржајем масноће > 6%, али ≤ 21% по
маси, у амбалажи нето запремине ≤ 2 ℓ
Млеко и павлака, неконцентровани, без додатог шећера или
других заслађивача, са садржајем масноће > 6%, али ≤ 21% по
маси, у амбалажи нето запремине > 2 ℓ
Млеко и павлака, неконцентровани, без додатог шећера или
других заслађивача, са садржајем масноће > 21% по маси, у
амбалажи нето запремине ≤ 2 ℓ
Млеко и павлака, неконцентровани, без додатог шећера или
других заслађивача, са садржајем масноће > 21%, у амбалажи нето
запремине > 2 ℓ
Млеко у праху (млеко и павлака), у чврстом стању, са садржајем
масноће ≤ 1,5% по маси, у амбалажи нето масе ≤ 2,5 kg

Методологије и стандарди
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Назив производа

1051.21.60

Млеко у праху (млеко и павлака), у чврстом стању, са садржајем
масноће ≤ 1,5% по маси, у амбалажи нето масе > 2,5 kg
Млеко у праху (млеко и павлака), у чврстом стању, са садржајем
масноће > 1,5% по маси, у амбалажи нето масе ≤ 2,5 kg
Млеко у праху (млеко и павлака), у чврстом стању, са садржајем
масноће > 1,5% по маси, у амбалажи нето масе > 2,5 kg
Маслац са садржајем масноће ≤ 85% по маси
Маслац са више од 85% масноће по маси, и друге масти и уља
добијени од млека (искључујући млечни намаз са садржајем
масноће < 80% по маси)
Млечни намаз са садржајем масноће < 80% по маси
Млад сир (незрео, неусољен, недимљен или несушен), укључујући
сир од сурутке и урда
Тврди сир, полутврди сир, сир, рендани или у праху, сир прошаран
плавим плеснима и други непрерађени сир (искључујући млад сир,
сир од сурутке и урда)
Топљени сир (искључујући рендани или у праху)
Концентровано млеко и павлака, незаслађено
Концентровано млеко, заслађено
Кисело млеко, кисела павлака, јогурт и остали ферментисани
производи
Ароматизовани течни јогурт или ацидофилно млеко (кисело
млеко, павлака, јогурт и остали ферментисани производи,
ароматизовани или са додатком воћа, језграстог воћа или какаоа)
Млаћеница у праху
Млаћеница
Казеин и казеинати
Лактоза и лактозни сируп (укључујући хемијски чисту лактозу)
Сурутка и модификована сурутка, у праху, гранулама и ост. чврстим
облицима, концентрована или неконцентрована, заслађена
Сурутка и модификована сурутка, течна или у облику пиреа,
концентрована или неконцентрована, заслађена
Производи од природних састојака млека, на другом месту
непоменути

1051.22.30
1051.22.60
1051.30.30
1051.30.50
1051.30.70
1051.40.30
1051.40.50
1051.40.70
1051.51.04
1051.51.08
1051.52.41
1051.52.45
1051.52.63
1051.52.65
1051.53.00
1051.54.00
1051.55.30
1051.55.60
1051.56.00

1052

1052.10.00

1061

1061.11.00
1061.12.30
1061.12.50
1061.21.00
1061.22.00
1061.23.00
1061.24.00
1061.31.33
1061.31.35
1061.32.30
1061.32.40
1061.32.50
1061.33.33
1061.33.35
1061.33.51
1061.33.53
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Јединица
мере

HsCn

0402.10 (.19 +.99)
0402 [.21 (.11 +.91) +.29 (.11
+.15 +.91)]
0402 [.21 (.17 +.19 +.99) +.29
(.19 +.99)]
0405 [.10 (.11 +.19 +.30 +.50)]

t
t
t
t

0405 [.10.90 +.90]

t

0405.20

t

0406.10

t

0406 [.20 +.40 +.90]

t

0406.30
0402.91
0402.99
0403.10 (.1 +.3 +.5) + 0403.90
(.13 +.19 +.3 +.53 +.59 +.6 +.7)

t
t
t

0403 [10.9 +.90.9]

t

0403.90.11
0403.90.51
3501.10
1702.1
0404.10 (.02 +.04 +.06 +.1 +.2
+.3)

t
t
t
t

0404.10 (.48 +.5 +.62 +.7 +.8)

t

0404.90

t

2105

hl

1006.20
1006.30
1006.40
1101
1102

t
t
t
t
t

1106

t

1901.20

t

1103.11.10
1103.11.90

t
t

1103 [.13 +.19]

t

1103.20.60
1103.20 (.10 +.20 +.30 +.40 +.50
+.90)

t

1104 [.12 +.19 +.2]

t

1104.30
1904.20.10

t
t

1904 [.10 +.20.9]

t

t

t

Производња сладоледа

Сладолед и остали смрзнути производи (укључујући шербет,
лизалице) (искључујући мешавине и сировине за сладолед)

Производња млинских производа

Ољуштени пиринач (смеђи)
Бланширани, полубланширани (бељени) пиринач
Ломљени пиринач (укључујући обогаћен)
Брашно од пшенице или наполице
Брашно од житарица (искључујући пшенично)
Брашно, гриз и прах од сушеног махунастог поврћа, сагoа корења,
маниоке или воћа
Мешавине и теста за пекарске производе (хлеб, колачи, пециво,
бисквити, двопеци, вафле, обланде, тост и сл.)
Прекрупа и гриз (крупица) од тврде пшенице
Прекрупа и гриз (крупица) од обичне пшенице и пира
Прекрупа и гриз од осталих житарица (овас, кукуруз, пиринач, раж
и сл., искључујући пшеницу)
Пахуљице од пшенице
Пахуљице од овса, кукуруза, пиринча, ражи, јечма и осталих
житарица (искључујући пшеницу)
Житарице у зрну друкчије обрађене (ваљане или облику љуспица,
ољуштене, перлиране, обрезане или дробљене) (искључујући
пиринач)
Клице од житарица, целе, ваљане, у љуспицама и млевене
Производи типа мусли, на бази непржених пахуљица од житарица
Прехрамбени производи добијени бубрењем или пржењем
житарица или производа од житарица
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

1061.33.55

Зрна житарица (осим кукурузних), претходно кувана или другачије
припремљена
Кукурузне мекиње и други остаци добијени просејавањем,
млевењем или другом обрадом кукуруза
Пиринчане мекиње и други остаци добијени просејавањем,
млевењем или другом обрадом пиринча
Пшеничне мекиње и други остаци добијени просејавањем,
млевењем или другом обрадом пшеница
Мекиње и други остаци добијени просејавањем, млевењем или
другом обрадом осталих житарица

1061.40.10
1061.40.30
1061.40.50
1061.40.90

1062

1062.11.11
1062.11.13
1062.11.15
1062.11.19
1062.11.30
1062.11.50
1062.11.70
1062.12.00
1062.13.10
1062.13.20
1062.13.30
1062.13.90
1062.14.30
1062.14.60
1062.20.00

1071

1071.11.00
1071.12.00

1072

1072.11.30
1072.11.50
1072.12.30
1072.12.53
1072.12.55
1072.12.57
1072.12.59
1072.19.10
1072.19.20
1072.19.40

www.stat.gov.rs

Производња скроба и скробних производа

Пшенични скроб
Кукурузни скроб
Скроб од кромпира
Скроб од пиринча, маниоке, сагоа палме и остали скроб
Инулин
Пшенични глутен, осушени или неосушени
Декстрини и остали модификовани скробови (на пример,
прежелатинизовани или естерификовани скробови)
Тапиока и замене за њу, припремљене од скроба, у облику
љуспица, зрнаца, перли, просејаних или сличних облика
Глукоза и сируп од глукозе (без додатака за ароматизовање или
боја)
Хемијски чиста фруктоза у чврстом облику; фруктоза и сируп од
фруктозе који у сувом стању садрже > 50% фруктозе по маси,
изогликозе (без додатака за ароматизовање или боја)
Малтодекстрин и сируп од малтодекстрина (без додатака за
ароматизовање или боја)
Oстали шећери (укључујући инвертни шећер), на другом месту
непоменути
Сирово кукурузно уље и његове фракције (искључујући хемијски
модификовано)
Рафинисано кукурузно уље и његове фракције (искључујући
хемијски модификовано)
Остаци од производње скроба и слични остаци

Производња хлеба, свежег пецива и колача

Свеж хлеб, без додатка меда, јаја, сира или воћа, који у сувом
стању по маси садржи ≤ 5% шећера и ≤ 5% масноће
Колачи и пецива; остали пекарски производи са додатим
заслађивачима

Производња двопека, кекса, трајног пецива и колача

Хрскави хлеб
Двопек, тост хлеб и сл. тост производи
Медењаци и слични производи, зачињени ђумбиром
Пишкоте, бисквити; вафле и обланде, потпуно или делимично
обложене или преливене чоколадом или другим производима
који садрже какао
Слатки бисквити (укључујући сендвич-бисквите; искључујући оне
који су потпуно или делимично обложени или преливени
чоколадом или другим производима који садрже какао)
Вафле и обланде са садржајем воде > 10% по маси (искључујући
корнете за сладолед, сендвич-вафле и остале сличне производе)
Вафле и обланде, укључујући слане, а искључујући потпуно или
делимично обложене или преливене чоколадом
Хлеб без квасца (Matzos)
Хостије, нафоре, празне капсуле за фармацеутске производе,
обланде за печаћење, папир од пиринча и слични производи
Бисквити (искључујући оне који су потпуно или делимично
обложени или преливени чоколадом или другим производима
који садрже какао)

Методологије и стандарди

HsCn

Јединица
мере

1904 [.30 +.90]

t

2302.10

t

2302.40 (.02 +.08)

t

2302.30

t

2302 [.40(.10 +.90) +.50]

t

1108.11
1108.12
1108.13
1108 [.14 +.19]
1108.20
1109

t
t
t
t
t
t

3505.10

t

1903

t

1702 [.30 +.40]

t

1702 [.50 +.60 +.90.30]

t

1702.90.50

t

1702[.90(.10 + .80 + .95)]

kg

1515.21

t

1515.29

t

2303.10

t

1905.90.30

t

1905.90.60

t

1905.10
1905.40
1905.20

t
t
t

1905 [.31.1 +.32.1]

t

1905.31 (.30 +.9)

t

1905.32.05

t

1905.32.9

t

1905.90.10

t

1905.90.20

t

1905.90.45

t
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Јединица
мере

Шифра

Назив производа

HsCn

1072.19.50
1072.19.90

Екструдирани и експандирани слатки или слани производи
Пекарски производи без додатка заслађивача (укључујући
палачинке, пите, пице; искључујући сендвиче, крисп, вафле,
обланде, двопек, тост, слатке и слане екструдиране или
експандиране производе)

1905.90.55

t

1905.90.90

t

1902.11

t

1902.19

t

1902.40

t

1701.1

t

1701.99.10

t

1701.99.90

t

1701.91 + 1702.20

t

1703.10

t

1703.90

t

2303.20

t

1803
1804

t
t

1805

t

1806.10

t

1806.20 (.10 +.30 +.50)

t

1806.20.70

t

1806.20.80

t

1806.20.95

t

1806.31

t

1806.32.10

t

1806.32.90

t

1806.90.11

t

1806.90.19

t

1073
1073.11.30
1073.11.50
1073.12.00

1081

1081.11.00
1081.12.30
1081.12.90
1081.13.00

1081.14.30
1081.14.50
1081.20.00

1082

1082.11.00
1082.12.00
1082.13.00
1082.14.00
1082.21.30

1082.21.50
1082.21.70
1082.21.90
1082.22.33
1082.22.35
1082.22.39
1082.22.43
1082.22.45

26

Производња макарона, резанаца и сличних производа од
брашна

Тестенина, некуване, непуњене нити друкчије припремљене, с
јајима
Тестенине, некуване (искључујући оне без јаја, пуњене и другачије
припремљене)
Кускус

Производња шећера

Сирови шећер од шећерне трске и шећерне репе, у чврстом стању,
без додатих средстава за ароматизацију или материја за бојење
Рафинисани бели шећер од шећерне трске и шећерне репе, у
чврстом стању
Остали рафинисани шећер од шећерне трске и шећерне репе, у
чврстом стању
Рафинисани шећер од шећерне трске и шећерне репе, са додатим
средствима за ароматизацију или материја за бојење; шећер и
сируп од јавора, без додатих средстава за ароматизацију или
материја за бојење
Меласа од шећерне трске
Меласе добијене приликом екстракције или рафинисања шећера
(осим меласе од шећерне трске)
Резанци од шећерне репе, отпаци од шећерне трске и други
отпаци настали приликом производње шећера

Производња какаоа, чоколаде и кондиторских производа

Какао маса, одмашћена или неодмашћена
Маслац, масноће и уље од какаоа
Какао у праху, без додатог шећера или других материја за
заслађивање
Какао у праху, са додатком шећера или других материја за
заслађивање
Чоколада и остали прехрамбени производи који садрже какао, у
блоковима, таблама или шипкама масе > 2 kg, или у течном стању,
у праху, пасти, гранулама, или у другим облицима у расутом стању,
у судовима или непосредним паковањима тежине преко 2 kg, који
садрже 18% или више по маси какао маслаца
Чоколадно-млечне мрвице које садрже 18% или више по маси
какао маслаца, у паковањима која теже > 2 kg
Преливи са укусом чоколаде, који садрже 18% или више по маси
какао маслаца, у паковањима која теже > 2 kg
Прехрамбени производи који садрже 18% или више по маси какао
маслаца, у паковањима која теже > 2 kg (искључујући прелив са
укусом чоколаде и чоколадно-млечне мрвице)
Пуњена чоколада, у блоковима, таблама или шипкама (укључујући
са кремом, са додатком житарица, ликера или воћне пасте;
искључујући чоколадни кекс)
Чоколада, у блоковима, таблама или шипкама (укључујући са
кремом, са додатком житарица, воћа или језграстог воћа)
(искључујући пуњену чоколаду, чоколадни кекс)
Чоколада, у блоковима, таблама или шипкама (искључујући
пуњену чоколаду,са додатком житарица, воћа или jeзграстог воћа,
чоколадни кекс)
Чоколада (укључујући пралине), пуњена или непуњена, која
садржи алкохол (искључујући у блоковима, таблама или шипкама)
Чоколада (искључујући ону која садржи алкохол, у блоковима,
таблама или шипкама)
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

1082.22.53

Пуњени чоколадни производи (искључујући у блоковима, таблама
или шипкама, чоколадни кекс, чоколаду)
Чоколадни производи (искључујући пуњене, у блоковима, таблама
или шипкама, чоколадни кекс, чоколаду)
Производи од шећера и њихове замене, произведени од замена
шећера, који садрже какао (укључујући чоколадни нугат)
(искључујући белу чоколаду)
Намази који садрже какао
Производи за производњу пића који садрже какао
Остали прехрамбени производи који садрже какао (искључујући
какао масу, какао маслац, какао у праху, у блоковима, таблама или
шипкама, у течном стању или у виду пасте, праха, гранула, у
расутом стању, у паковању тежине > 2 kg, производе за припрему
пића, намазе од чоколаде)
Жвакаће гуме
Колачи, блокови, штангле са екстрактом слатког корена који
садржи више од 10% по маси сахарозе, али без других додатих
материја
Бела чоколада
Кондиторске пасте (укључујући марципан, фондан, пасту од
бадема) у непосредном паковању нето садржаја ≥ 1 kg
Пастиле за грло и бомбоне против кашља са битним учешћем
шећера и средстава за ароматизацију (укључујући пастиле или
бомбоне са аромама, које имају лековита својства)
Производи преливени шећером (укључујући бадем преливен
шећером)
Гумене бомбоне и производи од желеа, укључујући воћне пасте у
облику слаткиша (искључујући жвакаће гуме)
Кувани слаткиши, пуњени или не
Млечне бомбоне ("toffees"), карамеле и слични слаткиши
Бомбоне у виду таблета, пресоване
Остали производи од шећера, на другом месту непоменути
Воће, поврће, jезграсто воће, коре од воћа и остали делови биља

1082.22.55
1082.22.60
1082.22.70
1082.22.80
1082.22.90

1082.23.10
1082.23.20
1082.23.30
1082.23.53
1082.23.55
1082.23.63
1082.23.65
1082.23.73
1082.23.75
1082.23.83
1082.23.90
1082.24.00

1083

1083.11.30
1083.11.50
1083.11.70
1083.12.10
1083.12.40
1083.12.70
1083.13.00
1083.14.00
1083.15.00

1084

1084.11.30
1084.11.90
1084.12.10
1084.12.30
1084.12.53
1084.12.55
1084.12.70
1084.22.00
1084.30.00

www.stat.gov.rs

HsCn

Јединица
мере

1806.90.31

t

1806.90.39

t

1806.90.50

t

1806.90.60
1806.90.70

t
t

1806.90.90

t

1704.10

t

1704.90.10

kg

1704.90.30

t

1704.90.51

t

1704.90.55

t

1704.90.61

t

1704.90.65

t

1704.90.71
1704.90.75
1704.90.81
1704.90.99
2006

t
t
t
t
t

Кафа, непржена, без кофеина
Кафа, пржена, са кофеином
Кафа, пржена, без кофеина
Замене за кафу које садрже кафу
Екстракти, есенције и концентрати кафе и препарати на бази тих
екстраката, есенција или концентрата или на бази кафе
Пржена цикорија и остале пржене замене за кафу, екстракти,
есенције и концентрати тих производа
Чај у непосредним паковањима тежине до 3 kg
Екстракти, есенције и концентрати чаја, мате чаја и препарати на
бази тих екстраката, есенција и концентрата или на бази чаја или
мате чаја
Биљни екстракти

0901.12
0901.21
0901.22
0901.90.90

t
t
t
t

2101.1

t

2101.30

t

0902 [.10 +.30]

t

2101.20

kg

1211 90 86a + 2106 90 92a

kg

Винско сирће и његове замене
Остало сирће и његове замене (сем од вина)
Сос од соје
Кечап и остали сосови од парадајза
Брашно и гриз од слачице
Сенф
Мајонез, остали припремљени сосови и састојци за њихову
припрему; мешани зачини (искључујући сос од соје, кечап и остале
сосове од парадајза, брашно од слачице и припремљени сенф)
Паприка, сува, млевена или не
Со намењена за људску исхрану

2209.00.1
2209.00.9
2103.10
2103.20
2103.30.10
2103.30.90

hl
hl
t
t
t
t

2103.90

t

2501.00.91

t
t

Прерада чаја и кафе

Производња зачина и других додатака храни

Методологије и стандарди
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Шифра

Назив производа

1085

Производња готових јела

1085.11.00
1085.12.00

Готова јела и оброци од меса, других кланичних производа или
крви
Готова јела и оброци од рибе, ракова и мекушаца

1085.13.00

Готова јела и оброци од поврћа

1085.14.10

Тестенине пуњене месом, сиром или осталим састојцима, у било
којој размери, куване, некуване или другачије припремљене
Остале тестенине (сушене, несушене, смрзнуте итд.) и производи
од тестенине (укључујући готова јела)
Остала готова јела и оброци (укључујући смрзнуту пицу), а
искључујући свежу пицу

1085.14.30
1085.19.10

1086
1086.10.10 @
1086.10.30 @
1086.10.50 @

1086.10.60 @
1086.10.70 @

1089

1089.11.00
1089.12.30
1089.12.50
1089.13.34
1089.13.39
1089.13.50
1089.13.70
1089.14.00
1089.16.00
1089.17.00

Јединица
мере

HsCn

1601b + 1602 [.20 +.3 +.4 +.50
+.90]b
1604[.11(.00b) + .12(.10b + .91b
+ .99b) + .13(.11b + .19b + .90b)
+ .14(.21b + .26b + .28b + .31b +
.36b + .38b + .41b + .46b + .48b
+ .90b) + .15(.11b + .19b + .90b)
+ .16(.00b) + .17(.00b) +
.18(.00b) + .19(.10b + .31b +
.39b + .50b + .91b + .92b + .93b
+ .94b + .95b + .97b) + .20(.05b +
.10b + .30b + .40b + .50b + .70b
+ .90b)] + 1605[.10(.00b) +
.21(.10b + .90b) + .29(.00b) +
.30(.10b + .90b) + .40(.00b) +
.51(.00b) + .52(.00b) + .53(.10b +
.90b) + .54(.00b) + .55(.00b) +
.56(.00b) + .57(.00b) + .58(.00b)
+ .59(.00b) + .61(.00b) +
.62(.00b) + .63(.00b) + .69(.00b)]
2002.10b + 2003b + 2004.90b +
2005 [.40 +.5 +.60 +.70 +.80
+.9]b

t

t

t

1902.20

t

1902.30

t

2106 90 98b

t

1602.10

kg

2005.10

kg

2007.10

kg

2104.20

kg

1901.10

kg

2104.10

t

0408

t

3502.1
2102.10.3
2102.10 (.10 +.90)
2102.20
2102.30

t
t
t
t
kg

1603

t

Производња хомогенизованих хранљивих препарата и
дијететске хране

Хомогенизовани производи од меса, других кланичних производа
или крви
Хомогенизовано поврће (искључујући несмрзнуто, конзервисано у
сирћету или сирћетној киселини)
Хомогенизовани производи од воћа или језграстог воћа и пасте,
добијени кувањем са додатком или без додатка шећера или
других средстава за заслађивање (џемови, воћни желеи,
мармеладе, воћни пиреи)
Хомогенизовани сложени прехрамбени производи за исхрану
деце или у дијететске сврхе, за малопродају, у паковању ≤ 250 g
Прехрамбени производи за исхрану деце, за малопродају
(искључујући хомогенизоване сложене прехрамбене производе)

Производња осталих прехрамбених производа

Супе и чорбе и састојци за њихову припрему
Живинска и птичја јаја без љуске, жуманца од јаја, свежи, сушени,
кувани у води или на пари, обликовани, смрзнути или на други
начин конзервисани
Албумини из јаја
Пекарски квасац
Остали активни квасац (искључујући пекарски)
Неактивни квасац и остали једноћелијски микроорганизми, мртви
Припремљени прашак за пециво
Екстракти и сокови од меса, риба, љускара, мекушаца или осталих
водених бескичмењака
Припремљени нетрајни прехрамбени производи, укључујући
свежу пицу и сендвиче
Дијететски суплементи (производи који обезбеђују хранљиве
материје)

kg
2106[.90(.92c + .98a)]

kg

ИНД-21
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@ Промењена јединица мере.

28
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Јединица
мере

Шифра

Назив производа

HsCn

1089.19.10
1089.19.25
1089.19.30
1089.19.35

1702.90.7
1901.90.1
1901.90.9

t
t
t

2106 [.10 +.90 (.30 +.5)]

t

1089.19.50

Карамел
Екстракт слада
Прехрамбени производи од брашна, гриза, скроба, итд.
Концентрати беланчевина и шећерни сирупи, ароматизовани или
бојени
Остали прехрамбени производи, на другом месту непоменути

2106[.90(.20 + .92d)]

kg

1091.10.10

Предсмесе за исхрану животиња

1091

Производња хране за животиње

1091.10.33

Храна за свиње (искључујући предсмесе)

1091.10.35

Храна за говеда (искључујући предсмесе)

1091.10.37

Храна за перад (искључујући предсмесе)

1091.10.39

Храна за остале врсте животиња (искључујући предсмесе), на
другом месту непоменута

1091.20.00

Луцерка, брашно и пелети

2309.90 (.3 +.4 +.5 +.70 +.95
+.99)a
2309.90 (.10aa +.20aa +.3ba
+.4ba +.5ba +.70ba +.91aa
+.95ba +.99ba)
2309.90 (.10ab +.20ab +.3bb
+.4bb +.5bb +.70bb +.91ab
+.95bb +.99bb)
2309.90 (.10ac +.20ac +.3bc
+.4bc +.5bc +.70bc +.91ac
+.95bc +.99bc)
2309.90 (.10ad +.20ad +.3bd
+.4bd +.5bd +.70bd +.91ad
+.95bd +.99bd)
1214 10

1092.10.30
1092.10.60

Храна за псе или мачке, припремљена за продају на мало
Храна за остале кућне љубимце (искључујући за псе или мачке),
припремљена за продају на мало

2309.10
2309.90 (.10b +.20b +.3c +.4c
+.5c +.70c +.91b +.95c +.99c)

1092

www.stat.gov.rs

Производња хране за кућне љубимце

Методологије и стандарди
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t
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t
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Шифра

1101

11

1101.10.20
1101.10.30
1101.10.40
1101.10.50
1101.10.63
1101.10.65
1101.10.70
1101.10.80

1102

1102.11.30
1102.11.90
1102.12.11

1102.12.15

1102.12.17

1102.12.20

1102.12.31

Назив производа

Јединица
мере

HsCn

Производња пића

Дестилација, пречишћавање и мешање пића

Жестока пића добијена дестилацијом вина или комине од грожђа
(важно: без пореза на алкохолна пића)
Виски (важно: без пореза на алкохолна пића)
Рум и друга жестока пића добијена дестилацијом ферментисаних
производа од шећерне трске (важно: без пореза на алкохолна
пића)
Џин и клековача (важно: без пореза на алкохолна пића)
Вотка са запреминском алкохолном јачином ≤ 45,5% vol. (важно:
без пореза на алкохолна пића)
Жестока пића добијена дестилацијом из воћа (искључујући ликере,
џин, клековачу и вино) (важно: без пореза на алкохолна пића)
Чисти алкохоли (важно: без пореза на алкохолна пића)
Ликери и друга жестока пића (искључујући жестока пића добијена
дестилацијом вина, комине од грожђа или осталог воћа)

Производња вина од грожђа

Шампањац (важно: без пореза на алкохолна пића)
Пенушава вина од свежег грожђа (искључујући шампањац; важно:
без пореза на алкохолна пића)
Бела вина заштићеног географског порекла, из специфичних регија

Вино и шира, спречене или заустављене ферментације додавањем
алкохола, с натпритиском услед присуства CO2 у раствору од
1 бара до 3 бара, на температури од 20°C (искључујући пенушаво
вино)
Квалитетно вино и шира, спречене или заустављене ферментације
додавањем алкохола, заштићеног географског порекла, алкохолне
јачине ≤ 15% (искључујући бело и пенушаво вино)

Остала вина и шира, спречене или заустављене ферментације
додавањем алкохола, алкохолне јачине ≤ 15% (искључујући
пенушаво вино и вино заштићеног географског порекла)

Porto, Madeira, шeри и друга вина, алкохолне јачине > 15%

2208.20

hl/ l alc. 100%

2208.30

hl/ l alc. 100%

2208.40

hl/ l alc. 100%

2208.50

hl/ l alc. 100%

2208.60.1

hl/ l alc. 100%

2208.90 (.33 +.38 +.45 +.48
hl/ l alc. 100%
+.71)
2208.90.9
hl/ l alc. 100%
2208 [.60.9 +.70 +.90(.1 +.41 +.5
hl/ l alc. 100%
+.69 +.75 +.77 +.78)]
2204.10.11
2204[.10(.13 + .15 + .91 + .93 +
.94 + .96 + .98)]
2204[.21(.11 + .12 + .13 + .17 +
.18 + .19 + .22 + .23 + .24 + .26 +
.27 + .28 + .31 + .32 + .34 + .36 +
.37 + .38) + .22(.22a + .23a +
.24a + .26a + .27a + .28a + .32a +
.33 + .38) + .29(.22a + .23a +
.24a + .26a + .27a + .28a + .32a +
.38)]
2204[.21(.06 + .07 + .08 + .09) +
.22(.10) + .29(.10)]
2204[.21(.42 + .43 + .44 + .46 +
.47 + .48 + .61 + .62 + .66 + .67 +
.68 + .69 + .71 + .74 + .76 + .77 +
.78) + .22(.22b + .23b + .24b +
.26b + .27b + .28b + .32b + .78) +
.29(.22b + .23b + .24b + .26b +
.27b + .28b + .32b + .78)]
2204[.21(.79 + .80 + .81 + .82 +
.83 + .84 + .93 + .94 + .95 + .96 +
.97 + .98) + .22(.79 + .80 + .81 +
.82 + .83 + .84 + .93 + .94 + .95 +
.96 + .97 + .98) + .29(.79 + .80 +
.81 + .82 + .83 + .84 + .93 + .94 +
.95 + .96 + .97 + .98)]
2204[.21(.85 + .86 + .87 + .88 +
.89 + .90 + .91) + .22(.85 + .86 +
.88 + .90 + .91) + .29(.85 + .86 +
.88 + .90 + .91)]
2204.30

hl
hl

hl

hl

hl

hl

hl

1102.12.50

Остала шира од грожђа (важно: без пореза на алкохолна пића)

1103.10.00

Остала ферментисана пића (на пример: јабуковача, крушковача,
медовина), мешавине ферментисаних пића, укључујући мешавине
ферментисаних пића и безалкохолних пића

2206

hl

Вермут и остала вина од свежег грожђа, ароматизована биљем
или ароматичним супстанцама (важно: без пореза на алкохолна
пића)

2205

hl

1103

1104
1104.10.00

30

Остала ферментисана пића од воћа и осталa воћнa вина

hl

Производња осталих недестилованих ферментисаних
пића

ИНД-21
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Шифра

Назив производа

1105

Производња пива

1105.10.00
1105.10.10
1105.20.00

1106

1106.10.30
1106.10.50

1107

1107.11.30
1107.11.50
1107.19.30
1107.19.50
1107.19.70

www.stat.gov.rs

Пиво од слада (искључујући безалкохолно пиво и пиво које садржи
≤ 0.5 % алкохола) (важно: без пореза на алкохолна пића)
Безалкохолно пиво и пиво које садржи ≤ 0,5% алкохола
Варени талози и остаци из пивара и дестилерија (важно: без
пореза на алкохолна пића)

HsCn

Јединица
мере

2203[.00(.01 + .09 + .10)]

hl

2202 91

hl

2303.30

t

Слад, непржени (важно: без пореза на алкохолна пића)
Пржени слад (важно: без пореза на алкохолна пића)

1107.10
1107.20

t
t

Минералнe водe и газиранe водe, незаслађене
Остале незаслађене и неароматизоване воде, лед и снег
(искључујући минералне и газиране воде)
Вода, укључујући минералну и газирану воду, зашећерена или
ароматизована, нпр. освежавајући напици
Безалкохолна пића која не садрже млечне масноће (искључујући
заслађену или незаслађену, минералну, газирану или
ароматизовану воду)
Безалкохолна пића која садрже млечне масноће

2201.10

hl

2201.90

hl

2202.10

hl

2202[.99(.11 + .15 + .19)]

hl

2202[.99(.91 + .95 + .99)]

hl

Производња слада

Производња освежавајућихпића, минералне воде и
остале флаширане воде

Методологије и стандарди
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Шифра

1200

12

1200.11.30
1200.11.50
1200.11.70
1200.12.00
1200.19.30
1200.19.90

32

Назив производа

HsCn

Јединица
мере

2402.1
2402.2

хиљ.ком.
мил.ком.

2402.9

kg

Производња дуванских производа
Производња дуванских производа

Цигаре и цигарилоси који садрже дуван (без пореза на дуван)
Цигарете које садрже дуван (без пореза на дуван)
Цигаре и цигарилоси који садрже само замене за дуван (без
пореза на дуван)
Сушени, ижиљени листови дувана
Дуван за пушење (без пореза на дуван)
Прерађени дуван, екстракти и сокови од дувана, хомогенизовани
дуван, реконституисани дуван

2401[.20(.35 + .60 + .70 + .85 +
.95)]
2403.1
2403.9

ИНД-21

t
t
t
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Шифра

1310

13

1310.10.00 @
1310.21.00
1310.22.00 @
1310.23.00 @
1310.24.00 @
1310.25.00 @
1310.26.00 @
1310.29.00 @
1310.31.00 @
1310.32.00 @
1310.40.10 @
1310.40.30 @
1310.40.50 @
1310.50.10 @
1310.50.30 @
1310.50.50 @
1310.61.32 @
1310.61.33 @
1310.61.35 @
1310.61.52 @
1310.61.53 @
1310.61.55 @
1310.61.60 @
1310.62.00 @
1310.71.10 @
1310.71.20 @
1310.72.00 @
1310.81.10 @
1310.81.30 @
1310.81.50 @
1310.82.10 @
1310.82.50 @
1310.83.20 @

Назив производа

HsCn

Јединица
мере

1505

kg

5002

kg

5101[.2 +.30]

kg

5103.10

kg

5105

kg

5203
5303.90
5301[.2 +.30] + 5302.90 + 5305

kg
kg
kg

5506[.10 + .20 + .30 + .40 + .90]

kg

5507

kg

5004

kg

5005

kg

5006

kg

5106 + 5108.10

kg

5107 + 5108.20

kg

5109

kg

5205 [.1 +.3]a + 5206 [.1 +.3]a

kg

5205 [.1 +.3]b + 5206 [.1 +.3]b

kg

5205 [.1 +.3]c + 5206 [.1 +.3]c

kg

5205 [.2 +.4]a + 5206 [.2 +.4]a

kg

5205 [.2 +.4]b + 5206 [.2 +.4]b

kg

5205 [.2 +.4]c + 5206 [.2 +.4]c

kg

5207

kg

5204
5306 [.10(.10 +.30 +.50) +.20.10]
5306 [.10.90 +.20.90]

kg
kg
kg

5307 + 5308

kg

5402[.61 + .62 + .63 + .69]

kg

5403.4

kg

5406

kg

5509 [.1 +.2 +.3 +.4]

kg

5511.10

kg

5509.51

kg

Производња текстила

Припрема и предење текстилних влакана

Вунена масноћа и масне супстанце добијене од ње (укључујући
ланолин)
Сирова свила, непредена
Вуна, размашћена или карбонизирана, негребенана или
нечешљана
Чешљанац вуне или финих животињских длака
Вуна или фина животињска длака, гребенана или чешљана
(укључујући праменове вуне)
Памук, гребенан или чешљан
Јута или друга текстилна влакна, прерађена, али непредена
Остала биљна текстилна влакна, прерађена, али непредена
Синтетичка резана влакна, гребенана или чешљана, обрађена за
предење
Вештачка резана влакна, гребенана или чешљана, обрађена за
предење
Предиво од природне свиле, осим од свилених отпадака (шап и
бурет), осим за малопродају
Предиво од свилених отпадака, осим за малопродају
Свилено предиво и предиво од свилених отпадака, припремљено
за малопродају; предиво дудовог свилца
Гребенано предиво од вуне или фине животињске длаке, осим за
малопродају
Чешљано предиво од вуне или фине животињске длаке, осим за
малопродају
Предиво од вуне или фине животињске длаке, паковано за
малопродају
Памучно предиво, нечешљано, за тканине (искључујући за тепихе
и прекриваче за под)
Памучно предиво, нечешљано, за плетене тканине и чарапе
Памучно предиво, нечешљано, за остале сврхе (укључујући за
тепихе и прекриваче за под)
Памучно чешљано предиво за тканине (искључујући за тепихе и
прекриваче за под), осим за малопродају
Памучно чешљано предиво за плетене тканине, осим за
малопродају
Памучно чешљано предиво за остале сврхе (укључујући за тепихе и
прекриваче за под), осим за малопродају
Памучно предиво (искључујући конац за шивење) паковано за
малопродају
Конац за шивење, од памука
Ланено предиво, осим за малопродају
Ланено предиво паковано за малопродају
Биљна и ликаста влакна (искључујући ланено предиво); папирно
предиво
Предиво од најлона и других синтетичких филамената, вишеструко
или у облику конопа, осим за малопродају
Предиво од вештачких филамената, вишеструко или у облику
конопа, осим за малопродају (искључујући конац за шивење)
Предиво од вештачких филамената, припремљено за малопродају
(искључујући конац за шивење)
Предиво са ≥ 85% синтетичких резаних влакана (искључујући конац
за шивење), осим за малопродају
Предиво са ≥ 85% синтетичких резаних влакана (искључујући конац
за шивење), припремљено за малопродају
Предиво са < 85% синтетичких резаних влакана (искључујући конац
за шивење), помешано са вештачким влакнима, осим за
малопродају

@ Промењена јединица мере.
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Назив производа

1310.83.33 @

Предиво са < 85% синтетичких резаних влакана (искључујући конац
за шивење), помешано са гребенаном вуном или фином
животињском длаком, осим за малопродају
Предиво са < 85% синтетичких резаних влакана (искључујући конац
за шивење), помешано са чешљаном вуном или фином
животињском длаком, осим за малопродају
Предиво са < 85% синтетичких резаних влакана (искључујући конац
за шивење), помешано са памуком, осим за малопродају
Остало предиво које садржи < 85% синтетичких резаних влакана
(искључујући конац за шивење), осим за малопродају, на другом
месту непоменуто
Предиво које садржи < 85% синтетичких резаних влакана
(искључујући конац за шивење), припремљено за малопродају
Предиво (искључујући конац за шивење) од синтетичких резаних
влакана, осим за малопродају
Предиво (искључујући конац за шивење) од синтетичких резаних
влакана, припремљено за малопродају
Конац за шивење од синтетичких филамената
Конац за шивење од синтетичких резаних влакана

1310.83.36 @
1310.83.40 @
1310.83.80 @
1310.83.90 @
1310.84.10 @
1310.84.30 @
1310.85.10 @
1310.85.50 @

1320

1320.11.00 @
1320.12.30 @
1320.12.60 @
1320.13.30 @
1320.13.60 @
1320.14.00 @

Производња тканина

Свилене тканине, укључујући од свилених отпадака
Вунене тканине од гребенане вуне или гребенане фине
животињске длаке
Вунене тканине од чешљане вуне или чешљане фине или грубе
животињске длаке

1320.20.14 @

Ланене тканине са ≥ 85% лана
Ланене тканине са < 85% лана
Тканине од јуте или осталих текстилних ликастих влакана (сем
лана, праве конопље, рамије)
Тканине од праве конопље, рамије или других биљних текстилних
влакана (сем лана, јуте, осталих текстилних влакана од лике);
тканине од папирног предива
Памучне тканине, једнобојне, тежине 200 g/m², за одећу

1320.20.17 @

Памучне тканине, једнобојне, тежине ≤ 200 g/m², за домаћинство

1320.20.19 @

Памучне тканине, једнобојне, тежине ≤ 200 g/m², за техничку и
индустријску употребу (искључујући газу, медицинску газу)

1320.20.20 @

Памучне тканине тежине ≤ 100 g/m², за медицинску газу, завоје и
облоге
Памучне тканине, вишебојне, тежине ≤ 200 g/m², за кошуље и
блузе

1320.19.00 @

1320.20.31 @

1320.20.42 @

Памучне тканине, једнобојне, тежине > 200 g/m², за одећу

1320.20.44 @

Памучне тканине, једнобојне, тежине > 200 g/m², за домаћинство

1320.20.49 @

Памучне тканине, једнобојне, тежине > 200 g/m², за техничку и
индустријску употребу

1320.20.60 @

Тканине од памучног џинса, тежине > 200 g/m² (сем плавог)

Јединица
мере

HsCn

5509 [.52 +.61 +.91]a

kg

5509 [.52 +.61 +.91]b

kg

5509 [.53 +.62 +.92]

kg

5509 [.59 +.69 +.99]

kg

5511.20

kg

5510

kg

5511.30

kg

5401
5508

kg
kg

5007
5111[.11 + .19 + .20 + .30(.10 +
.80) + .90(.10 + .91 + .98)]
5112[.11 + .19 + .20 + .30(.10 +
.80) + .90(.10 + .91 + .98)] +
5113
5309.1
5309.2

m²

5310

m²

5311

m²

5208 [.1 +.2 +.3 +.5]a + 5210 [.1
+.2 +.3 +.5]a + 5212.1a - 5208
[.11.10 +.21.10]a - 5212.14a
5208 [.1 +.2 +.3 +.5]b + 5210 [.1
+.2 +.3 +.5]b + 5212.1b - 5208
[.11.10 +.21.10]b - 5212.14b
5208 [.1 +.2 +.3 +.5]c + 5210 [.1
+.2 +.3 +.5]c + 5212.1c - 5208
[.11.10 +.21.10]c - 5212.14c
5208 [.11.10 +.21.10]
5208[.41(.00a) + .42(.00a) +
.43(.00a) + .49(.00a)] +
5209[.41(.00a) + .43(.00a) +
.49(.00a)] + 5210[.41(.00a) +
.49(.00a)]
5209 [.1 +.2 +.3 +.5]a + 5211 [.1
+.20 +.3 +.5]a + 5212 [.21 +.22
+.23 +.25]a
5209 [.1 +.2 +.3 +.5]b + 5211 [.1
+.20 +.3 +.5]b + 5212 [.21 +.22
+.23 +.25]b
5209 [.1 +.2 +.3 +.5]c + 5211 [.1
+.20 +.3 +.5]c + 5212 [.21 +.22
+.23 +.25]c
5209.42 + 5211.42

m²
m²
m²
m²

m²
m²
m²
m²

m²

m²
m²
m²
m²

@ Промењена јединица мере.
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Шифра

Назив производа

HsCn

1320.20.72 @

Памучне тканине од предива различите боје, за осталу одећу

1320.20.74 @

Памучне тканине од предива различите боје, за домаћинство или
пресвлаке за намештај

1320.20.79 @

Памучне тканине од предива различите боје, за техничку и
индустријску употребу

1320.31.30 @

Тканине од синтетичког или вештачког филамент предива, велике
издржљивости, у тракама и сл. (укључујући најлон, полиестер,
вискозу, остале полиамиде)
Тканине од синтетичког филамент предива (искључујући предиво
високе издржљивости, у тракама, и сл.)
Тканине од вештачког филамент предива (искључујући предиво
велике издржљивости)
Тканине од синтетичких сечених влакана, са ≥ 85% или више
синтетичких влакана
Тканине од синтетичких сечених влакана (са < 85% синтетичких
влакана) мешаних са памуком, једнобојне
Тканине од синтетичких сечених влакана (са < 85% синтетичких
влакана) мешаних са памуком, једнобојне
Тканине од синтетичких сечених влакана углавном или искључиво
мешаних са гребенаном вуном или фином животињском длаком
Тканине од синтетичких сечених влакана углавном или искључиво
мешаних са чешљаном вуном или фином животињском длаком
Тканине од синтетичких сечених влакана мешаних са другим
влакнима, изузев са вуном, фином животињском длаком или
памуком
Тканине од предива од вештачких влакана, једнобојне

5208.4b + 5209 [.41 +.43 +.49]a
+ 5210.4b + 5211 [.41 +.43
+.49]a + 5212.14b + 5212.24a
5208.4c + 5209 [.41 +.43 +.49]b
+ 5210.4c + 5211 [.41 +.43
+.49]b + 5212.14c + 5212.24b
5208.4d + 5209 [.41 +.43 +.49]c
+ 5210.4d + 5211 [.41 +.43
+.49]c + 5212.14d + 5212.24c

1320.31.50 @
1320.31.70 @
1320.32.10 @
1320.32.20 @
1320.32.30 @
1320.32.40 @
1320.32.50 @
1320.32.90 @
1320.33.30 @
1320.33.50 @
1320.41.00 @
1320.42.00 @
1320.43.00 @
1320.44.00 @
1320.45.00 @
1320.46.00

1330

1330.11.10 @
1330.11.21 @
1330.11.22 @
1330.11.23 @
1330.11.24 @
1330.11.25 @
1330.11.26 @
1330.11.27 @
1330.11.28 @
1330.12.10 @

Тканине од предива од вештачких влакана, вишебојне
Тканине са флором и тканине од жанила предива, искључујући
фротир, сличне плишане тканине од памука и тафтинг тканине
Фротир и сличне плишане тканине од памука
Фротир и сличне плишане тканине (искључујући памучне)
Газа (искључујући медицинску газу и уске тканине)
Тафтинг тканине (искључујући тепихе и остале текстилне
покриваче за под)
Тканине и траке од стакленог предива (укључујући уске тканине,
стаклену вуну)

Довршавање текстила

Бојење влакана
Бојење свилених предива
Бојење вунених предива, фине или грубе животињске длаке и
коњске длаке
Бојење памучних предива, искључујући конац за шивење
Бојење ланених предива или других биљних, ликастих и папирних
предива
Бојење предива од синтетичких филамената (искључујући конац за
шивење)
Бојење предива од синтетичких филамената (искључујући конац за
шивење)
Бојење предива од резаних синтетичких влакана (искључујући
конац за шивење)
Бојење предива од резаних вештачких влакана (искључујући конац
за шивење)
Бељење свилених тканина

Јединица
мере

m²
m²
m²

5407 [.10 +.20 +.30] + 5408.10

m²

5407 [.4 +.5 +.6 +.7 +.8 +.9]

m²

5408 [.2 +.3]

m²

5512

m²

5513 [.1 +.2 +.4] + 5514 [.1 +.2
+.4]

m²

5513.3 + 5514.30

m²

5515 [.13.1 +.22.1]

m²

5515 [.13.9 +.22.9]

m²

5515 [.11 +.12 +.19 +.21 +.29
+.91 +.99]

m²

5516 [.11 +.12 +.14 +.21 +.22
+.24 +.31 +.32 +.34 +.41 +.42
+.44 +.91 +.92 +.94]
5516 [.13 +.23 +.33 +.43 +.93]

m²
m²

5801

m²

5802.1
5802.20
5803

m²
m²
m²

5802.30

m²

7019 [.40 +.5]

kg

---

kg
kg

--

kg

--

kg

--

kg

--

kg

--

kg

--

kg

--

kg

--

m²

@ Промењена јединица мере.

www.stat.gov.rs

Методологије и стандарди

35

Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

1330.12.20 @

Бељење вунених тканина, фине или грубе животињске длаке и
коњске длаке
Бељење памучних тканина које садрже ≥ 85% памука
Бељење ланених или других тканина од биљних и ликастих
влакана и папирног предива
Бељење тканина од синтетичких филамената или синтетичких
влакана
Бељење тканина од вештачког филамент предива или вештачких
влакана
Бељење баршунастих и чупавих тканина (искључујући фротир и
сличне плишане тканине од памука)
Бељење фротира и сличних плишаних тканина
Бељење плетених и кукичаних тканина
Бојење свилених тканина или остатака свиле
Бојење вунених тканина или тканина од друге животињске длаке
Бојење памучних тканина које садрже ≥ 85% памука
Бојење ланених тканина, тканина од јуте или других тканина од
биљних или ликастих влакана или папирног предива
Бојење тканина од синтетичког филамент предива или од
синтетичких влакана
Бојење тканина од вештачког филамент предива или од вештачких
влакана
Бојење баршунастих и чупавих тканина (искључујући фротир и
сличне плишане тканине од памука)
Бојење фротира и сличних плишаних тканина
Бојење плетених и кукичаних тканина
Остало довршавање свилених тканина (искључујући бељење,
бојење, штампање)
Остало довршавање вунених тканина, тканина од фине или грубе
животињске длаке или коњске длаке (искључујући бељење,
бојење, штампање)
Остало довршавање памучних тканина са садржајем памука ≥ 85%
(искључујући бељење, бојење, штампање)
Остало довршавање ланених тканина, тканина од јуте или других
тканина од биљних или ликастих влакана или папирног предива
(искључујући бељење, бојење, штампање)
Остало довршавање тканина од синтетичког филамент предива
или синтетичких влакана (искључујући бељење, бојење,
штампање)
Остало довршавање тканина од вештачког филамент предива или
вештачких влакана (искључујући бељење, бојење, штампање)
Остало довршавање (искључујући бељење, бојење, штампање)
баршунастих и чупавих тканина (искључујући фротир и сличне
плишане тканине од памука, уске тканине)
Остало довршавање (искључујући бељење, бојење, штампање)
фротира и сл. плишаних тканина (искључујући тафтинг тканине)
Остало довршавање плетених и кукичаних тканина и нетканих
материјала (искључујући бељење, бојење, штампање)
Услуге довршавања одеће

1330.12.30 @
1330.12.40 @
1330.12.50 @
1330.12.60 @
1330.12.70 @
1330.12.80 @
1330.12.90 @
1330.13.10 @
1330.13.20 @
1330.13.30 @
1330.13.40 @
1330.13.50 @
1330.13.60 @
1330.13.70 @
1330.13.80 @
1330.13.90 @
1330.19.10 @
1330.19.20 @
1330.19.30 @
1330.19.40 @
1330.19.50 @
1330.19.60 @
1330.19.70 @
1330.19.80 @
1330.19.90 @
1330.19.95 @

1391

1391.11.00 @
1391.19.10 @

Производња плетених и кукичаних материјала

Тканине са фином длаком и сличне плишане тканине, плетене или
кукичане
Плетене или кукичане тканине (искључујући тканине са фином
длаком)

Јединица
мере

HsCn

--

m²

--

m²

--

m²

--

m²

--

m²

--

m²

------

m²
m²
m²
m²
m²

--

m²

--

m²

--

m²

--

m²

---

m²
m²

--

m²

--

m²

--

m²

--

m²

--

m²

--

m²

--

m²

--

m²

--

m²

--

m²

6001

kg

6002[.40 + .90] + 6003[.10 + .20
+ .30(.10 + .90) + .40 + .90] +
6004[.10 + .90] + 6005[.21 + .22
+ .23 + .24 + .35 + .36 + .37 + .38
+ .39 + .41 + .42 + .43 + .44 +
.90(.10 + .90)] + 6006[.10 + .21 +
.22 + .23 + .24 + .31 + .32 + .33 +
.34 + .41 + .42 + .43 + .44 + .90]

kg

@ Промењена јединица мере.
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Шифра

Назив производа

HsCn

Јединица
мере

1391.19.20

Вештачко крзно и производи од вештачког крзна, плетени или
кукичани

4304b

m²

1392

1392.11.30 @
1392.11.50 @
1392.11.90 @
1392.12.30 @
1392.12.53 @
1392.12.55 @
1392.12.59 @
1392.12.70 @
1392.13.30 @
1392.13.53 @
1392.13.55 @
1392.13.59 @
1392.13.70 @
1392.14.30 @
1392.14.50 @
1392.14.70 @
1392.15.30 @
1392.15.50 @
1392.15.70 @
1392.16.20
1392.16.40 @
1392.16.60

1392.16.80
1392.21.30
1392.21.50
1392.21.70
1392.21.90
1392.22.10
1392.22.30
1392.22.50
1392.22.70
1392.23.00
1392.24.30

Производња готових текстилних производа, осим одеће

Покривачи и ћебад за путовања, од вуне или фине животињске
длаке (искључујући електричну ћебад)
Покривачи и ћебад за путовања, од синтетичких влакана
(искључујући електричну ћебад)
Ћебад (искључујући електричну ћебад) и ћебад за путовања, од
текстилних материјала (искључујући од вуне, фине животињске
длаке, од синтетичких влакана)
Постељно рубље од плетених или кукичаних материјала
Постељно рубље од памучних тканина (искључујући плетено и
кукичано)
Постељно рубље од лана или рамије (искључујући плетено и
кукичано)
Постељно рубље од осталих тканина (искључујући од памука, лана
или рамије)
Постељно рубље од нетканих, синтетичких или вештачких влакана
Стоно рубље од плетених и кукичаних тканина
Стоно рубље од памучних тканина (искључујући плетено и
кукичано)
Стоно рубље од лана (искључујући плетено и кукичано)
Стоно рубље од синтетичких или вештачких влакана (искључујући
од памука, лана)
Стоно рубље од нетканог текстила, синтетичко или вештачко
Тоалетно и кухињско рубље од фротира и сличних плишаних
тканина од памука
Тоалетно и кухињско рубље од осталих тканина (искључујући
фротир и сличне плишане тканине од памука)
Тоалетно и кухињско рубље од осталих нетканих синтетичких или
вештачких влакана
Завесе и унутрашњи застори, завесе за кревете (балдахини), од
плетених и кукичаних материјала
Завесе и унутрашњи застори, дамаск свила за завесе и кревете, од
тканине
Завесе, драперије и прекривачи за кревете, од нетканих
материјала
Ручно ткане таписерије (гоблени, фламански гоблени)
Прекривачи за кревете, осим перина
Остали текстилни производи за унутрашњу опрему, пресвлаке за
намештај, као и пресвлаке за јастуке, за аутомобилска седишта
(искључујући ћебад, прекриваче за путовања, постељину,
столњаке, завесе, ролетне, засторе и покриваче за кревете)
Комплети од тканина и предива за израду таписерија, прекривача
за под, столњака, салвета, итд., за малопродају
Вреће и врећице за паковање робе, памучне
Вреће и врећице за паковање робе, од плетених или кукичаних
полиетиленских или полипропиленских трака
Вреће и врећице за паковање робе, од полиетиленских или
полипропиленских трака (искључујући од плетених и кукичаних)
Вреће и врећице за паковање робе, осим памучних,
полиетиленских или полипропиленских
Цераде, тенде, ролетне (искључујући шаторске тенде)
Шатори (укључујући шаторске тенде)
Једра
Јастуци за надувавање и остала опрема за камповање
(искључујући шаторске тенде, шаторе, вреће за спавање)
Падобрани и падобрани за једрење; делови и прибор за њих
(укључујући дирижабле)
Вреће за спавање

6301.20

ком.

6301.40

ком.

6301 [.30 +.90]

ком.

6302.10

kg

6302 [.21 +.31]

kg

6302 [.29.10 +.39.20]

kg

6302 [.22.90 +.29.90 +.32.90
+.39.90]
6302 [.22.10 +.32.10]
6302.40

kg
kg
kg

6302.51

kg

6302.59.10

kg

6302 [.53.90 +.59.90]

kg

6302.53.10

kg

6302.60

kg

6302 [.91 +.93.90 +.99]

kg

6302.93.10

kg

6303.1

m²

6303 [.91 +.92.90 +.99.90]

m²

6303 [.92.10 +.99.10]

m²

5805
6304.1

ком.
ком.

6304[.20 + .91 + .92 + .93 + .99]

ком.

6308

ком.

6305.20

kg

6305 [.32.11 +.33.10]

kg

6305 [.32.19 +.33.90]

kg

6305 [.10 +.32.90 +.39 +.90]

kg

6306.1
6306.2
6306.30

kg
kg
kg

6306 [.40 +.9]

kg

8804

kg

9404.30

ком.

@ Промењена јединица мере.
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

1392.24.93

Постељина пуњена перјем или паперјем (укључујући покриваче и
јастуке) (искључујући мадраце и вреће за спавање)
Постељина пуњена осталим материјалима, сем перјем или
паперјем (укључујући покриваче и јастуке) (искључујући мадраце и
вреће за спавање)
Крпе за под, посуђе, прашину и сличне крпе за чишћење, неткане
Крпе за под, посуђе, прашину и сличне крпе за чишћење, oсим
плетених, кукичаних и нетканих
Крпе за под, посуђе, прашину и сличне крпе за чишћење, плетене
или кукичане; прслуци и појасеви за спасавање и сл. (искључујући
заштитне маске за лице, хигијенске убрусе, салвете и сичне
производе)

1392.24.99
1392.29.53
1392.29.57
1392.29.98 ¤

1393

1393.11.00
1393.12.00

1393.13.00
1393.19.30
1393.19.90

1394

1394.11.30

1394.11.53
1394.11.55
1394.11.60

1394.11.70
1394.11.90
1394.12.33
1394.12.35
1394.12.53
1394.12.55
1394.12.59
1394.12.80

1395

1395.10.10 @
1395.10.20 @

Производња тепиха и прекривача за под

Теписи и остале текстилне простирке за под, чвороване
Теписи и остале текстилне простирке за под, ткане, искључујући
тафтинг или чупаве
Тафтинг теписи и остале текстилне простирке за под
Теписи и остале текстилне простирке за под, од филца
(искључујући тафтинг или флокиране)
Теписи и остале текстилне простирке за под (искључујући
чвороване, ткане, тафтинг или од филца)

Јединица
мере

HsCn
9404.90.10

ком.

9404.90.90

ком.

6307.10.30

kg

6307.10.90

kg

6307[.10(.10) + .20 + .90(.10 +
.91 + .92 + .98)]

kg

5701
5702[.10 + .20 + .31(.10 + .80) +
.32 + .39 + .41(.10 + .90) + .42 +
.49 + .50(.10 + .31 + .39 + .90) +
.91 + .92(.10 + .90) + .99]
5703

m²

5704[.10 + .20 + .90]

m²

5705

m²

5607 [.29.00 +.90.20]

kg

5607.21

kg

5607.41

kg

5607 [.49.1 +.50(.1 +.90)]

kg

5607 [.49.90 +.50.30]

kg

5607.90.90

kg

5608.11.20

kg

5608.11.80

kg

5608.19.11

kg

5608.19.19

kg

5608 [.19(.30 +.90) +.90]

kg

5609

kg

5603 [.11.90 +.91.90]

kg

5603 [.12.90 +.92.90]

kg

ИНД-21
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m²
m²

Производња ужади, канапа, плетеница и мрежа

Ужад, конопци, каблови, и уплетени конац од сисала или осталих
текстилних влакана из породице Agave, од јуте или осталих
ликастих влакана и биљака тврдог листа (искључујући ужад за
везивање или балирање)
Уплетени конац од сисала, за пољопривреду
Уплетени конац од полиетилена или полипропилена, за
пољопривреду
Остала ужад, конопци и каблови од полиетилена или
полипропилена, најлона или осталих полиамида или синтетичких
влакана, финоће > 50.000 dtex (10 g/m), искључујући ужад за
повезивање и уплетене узице
Остали уплетени конац од полиетилена или полипропилена,
финоће ≤ 50 000 dtex (5 g/m) (искључујући ужад за повезивање и
уплетене узице)
Остали канапи, ужад и конопци од осталих текстилних материјала,
искључујући јуту и остала ликаста влакна, сисал и остале биљке
тврдог листа, као и синтетичка влакна
Готове рибарске мреже од канапа, конопаца или ужади, од
синтетичких или вештачких влакана
Готове рибарске мреже од синтетичких или вештачких влакана
Готове рибарске мреже од најлонског или полиамидног конца
(искључујући мрежасте производе у метражи, мрежице за косу,
мреже за спорт и риболов)
Готове рибарске мреже од најлона или полиамида (искључујући
мрежасте производе у метражи, мрежице за косу, мреже за спорт
и риболов)
Остале чвороване мреже од текстилних материјала (искључујући
мрежасте производе у метражи, мрежице за косу, мреже за спорт
и риболов)
Остали производи од канапа, конопаца или ужади

Производња нетканог текстила и предмета од њега, осим
одеће
Неткани текстил тежине ≤ 25 g/m² и производи од нетканог
текстила, пресвученог или прекривеног, осим одеће
Неткани текстил тежине > 25 g/m² али ≤ 70 g/m² и производи од
нетканог текстила, пресвученог или прекривеног, осим одеће

¤ Нова шифра производа у номенклатури.
@ Промењена јединица мере.
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Шифра

Назив производа

1395.10.30 @

Неткани текстил тежине >70 g/m² али ≤ 150 g/m² и производи од
нетканог текстила, пресвученог или прекривеног текстила, осим
одеће
Неткани текстил тежине > 150 g/m² и производи од нетканог
текстила, пресвученог или прекривеног, осим одеће
Неткани текстил и производи од нетканог текстила, пресвучени
или прекривени, осим одеће

1395.10.50 @
1395.10.70 @

1396

1396.11.00
1396.12.00
1396.13.00
1396.14.00
1396.15.00
1396.16.20
1396.16.50
1396.16.80
1396.17.30
1396.17.50
1396.17.70

1399

1399.11.30
1399.11.50
1399.11.70
1399.12.30
1399.12.50
1399.12.70
1399.13.00
1399.14.00
1399.15.00
1399.16.00
1399.19.00

Производња осталог техничког и индустријског текстила

Метализовано предиво, у облику нити, врпци, од синтетичких или
вештачких текстилних влакана, комбиновано са металном нити
Тканине од метализованог предива или металне нити, за одећу,
намештај или у сличне сврхе
Нити и ужад од гуме прекривени текстилом; текстилно предиво
или траке; импрегнисани или превучени гумом или пластиком
Текстилне тканине, импрегнисане, на другом месту непоменуте
Гумене ребрасте тканине за спољашње пнеуматике, од најлонског
предива, полиамида, полиестера и вискозе, велике чврстине
Цеви и црева од текстила, импрегнисане или неимпрегнисане
Фитиљи од текстила, транспортне и погонске траке и ремење од
текстила (ојачани металом или другим материјалом)
Текстилне тканине и филц за машине за производњу папира
Уске тканине, осим налепница, амблема и сл. производа
Етикете, амблеми и сл. производи од текстила, невезани
Плетенице у метражи, украсна позамантерија, искључујући
плетену и кукичану

Производња осталих текстилних предмета

Тил и остале мрежасте тканине, осим тканих, плетених и кукичаних
Чипке у метражи, тракама или мотивима, машински рађене
Чипке у метражи, тракама или мотивима, ручно рађене
Вез без видљиве подлоге, у метражи, тракама или мотивима
Памучни вез у метражи, тракама или мотивима
Вез од осталих текстилних материјала, у метражи, тракама или
мотивима (искључујући онај без видљиве подлоге, памучни)
Филц, импрегнисан или неимпрегнисан, пресвучен, прекривен или
ламиниран, на другом месту непоменут
Флок, прах и нопе од текстилних материјала
Обавијено предиво и траке, жанила предиво, ефектно предиво од
синтетичких и вештачких материјала, ширине ≤ 5 mm; омчасто
предиво
Прошивени текстилни производи у метражи (осим везених)
Јастучићи за наношење пудера и козметике

HsCn

Јединица
мере

5603 [.13.90 +.93.90]

kg

5603 [.14.90 +.94.90]

kg

5603 [.11.10 +.12.10 +.13.10
+.14.10 +.91.10 +.92.10 +.93.10
+.94.10]

kg

5605

kg

5809

kg

5604

kg

5901 + 5903 + 5907

m²

5902

m²

5909
5908 + 5910 + 5911[.10 + .20 +
.40 + .90(.10 + .91 + .99)]
5911.3
5806
5807

kg

5808

kg

5804.10
5804[.21 + .29]
5804.30
5810.10
5810.91

kg
kg
kg
kg
kg

5810 [.92 +.99]

kg

5602

kg

5601.30

kg

5606

kg

5811
9616.20

kg
kg
kg
kg

m²
ком.

@ Промењена јединица мере.
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Шифра

1411

14

1411.10.00

1412

1412.11.20
1412.11.30
1412.12.40
1412.12.50
1412.21.20
1412.21.30
1412.22.40
1412.22.50
1412.30.13
1412.30.23

1413

1413.11.10
1413.11.20
1413.12.30
1413.12.60
1413.12.70
1413.13.10
1413.13.20
1413.14.30
1413.14.60
1413.14.70
1413.14.80
1413.14.90
1413.21.15
1413.21.30
1413.22.00

40

Назив производа

Јединица
мере

HsCn

Производња одевних предмета
Производња кожне одеће

Одећа од коже и вештачке коже (укључујући капуте и огртаче)
(искључујући детаље уз одећу, капе, обућу)

4203.1

ком.

6203 [.22.10 +.23.10 +.29.11]

ком.

6203 [.32.10 +.33.10 +.39.11]

ком.

6203 [.42.11 +.43.11 +.49.11]

ком.

6203 [.42.51 +.43.31 +.49.31]

ком.

6204 [.22.10 +.23.10 +.29.11]

ком.

6204 [.32.10 +.33.10 +.39.11]

ком.

6204 [.62.11 +.63.11 +.69.11]

ком.

6204 [.62.51 +.63.31 +.69.31]

ком.

6211 [.32.10 +.33.10]

ком.

6211 [.42.10 +.43.10]

ком.

6101 [.20.10 +.30.10 +.90.20]

ком.

6101 [.20.90 +.30.90 +.90.80]

ком.

6103.3

ком.

6103 [.10 +.2]

ком.

6103.4

ком.

Производња радне одеће

Радни комплети за мушкарце или дечаке, од памука, синтетичких
и вештачких влакана
Радне јакне или блејзери, за мушкарце или дечаке, од памука,
синтетичких и вештачких влакана
Радне панталоне и панталоне до колена (пумпарице), за мушкарце
или дечаке, од памука, синтетичких и вештачких влакана
Радни комбинезони за мушкарце или дечаке, од памука,
синтетичких и вештачких влакана
Радни комплети за жене или девојчице, од памука, синтетичких и
вештачких влакана
Радне јакне или блејзери, за жене или девојчице, од памука,
синтетичких и вештачких влакана
Радне панталоне и панталоне до колена (пумпарице), за жене или
девојчице, од памука, синтетичких и вештачких влакана
Радни комбинезони за жене или девојчице, од памука,
синтетичких и вештачких влакана
Остала радна одела, за мушкарце или дечаке, од памука,
синтетичких и вештачких влакана
Остала радна одела, за жене или девојчице, од памука,
синтетичких и вештачких влакана

Производња остале одеће

Капути, мантили, огртачи, пелерине и сл., за мушкарце или дечаке,
од плетених и кукичаних тканина
Ветровке с капуљачом, скијашке и друге ветровке, за мушкарце
или дечаке, од плетених и кукичаних тканина
Јакне и блејзери за мушкарце или дечаке, од плетених и кукичаних
тканина
Одела и комплети за мушкарце или дечаке, од плетених и
кукичаних тканина
Панталоне, панталоне до колена, кратке панталоне и
комбинезони, за мушкарце или дечаке, од плетених или кукичаних
тканина
Капути, мантили, огртачи, пелерине и сл., за жене или девојчице,
од плетених или кукичаних тканина
Ветровке с капуљачом, скијашке и друге ветровке, за жене или
девојчице, од плетених или кукичаних тканина
Јакне и блејзери за жене или девојчице, од плетених или
кукичаних тканина
Комплети и одела за жене или девојчице, од плетених или
кукичаних тканина
Хаљине за жене или девојчице, од плетених или кукичаних
тканина
Сукње и сукње-панталоне, за жене или девојчице, од плетених или
кукичаних тканина
Панталоне, панталоне до колена (пумпарице), кратке панталоне и
комбинезони, за жене или девојчице, од плетених или кукичаних
тканина
Мушке или дечачке кишне кабанице, капути, кратки капути,
пелерине итд.
Ветровке с капуљачом, јакне за скијање итд., за мушкарце и дечаке
(осим плетених и кукичаних, импрегнисаних, ламинираних или
гумираних)
Одела и комплети за мушкарце или дечаке (осим плетених и
кукичаних)

6102 [.10.10 +.20.10 +.30.10
+.90.10]
6102 [.10.90 +.20.90 +.30.90
+.90.90]

ком.
ком.

6104.3

ком.

6104 [.1 +.2]

ком.

6104.4

ком.

6104.5

ком.

6104.6

ком.

6201[.11 + .12(.10 + .90) +
.13(.10 + .90) + .19]

ком.

6201.9

ком.

6203[.11 + .12 + .19(.10 + .30 +
.90) + .22(.80) + .23(.80) +
.29(.18 + .30 + .90)]

ком.

ИНД-21
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Шифра

Назив производа

HsCn

1413.23.00

Јакне и блејзери за мушкарце или дечаке (осим плетених и
кукичаних)
Панталоне и кратке панталоне, за мушкарце или дечаке, од џинса
Панталоне и кратке панталоне, за мушкарце или дечаке, од вуне
или фине животињске длаке (осим плетених и кукичаних)
Панталоне и кратке панталоне, за мушкарце или дечаке, од
синтетичких влакана (осим плетених и кукичаних)
Панталоне и кратке панталоне, за мушкарце или дечаке, од памука
(искључујући џинс, плетене или кукичане)
Панталоне, јахаће панталоне, кратке панталоне и комбинезони, за
мушкарце или дечаке, од осталих материјала
Панталоне с нараменицама, за мушкарце или дечаке (осим
плетених и кукичаних)
Кратке панталоне, за мушкарце или дечаке, од синтетичких или
вештачких влакана (осим плетених и кукичаних)
Кишне кабанице, капути, мантили, пелерине итд., за жене или
девојчице
Ветровке с капуљачом, јакне за скијање, и сл., за жене или
девојчице (осим плетених и кукичаних, импрегнисаних,
ламинираних или гумираних)
Одела и комплети за жене или девојчице (осим плетених и
кукичаних)

6203 [.31 + 32.90 +.33.90
+.39(.19 +.90)]
6203.42.31

1413.24.42
1413.24.44
1413.24.45
1413.24.48
1413.24.49
1413.24.55
1413.24.60
1413.31.15
1413.31.30
1413.32.00
1413.33.30
1413.34.70
1413.34.80
1413.35.42
1413.35.48
1413.35.49

1413.35.51
1413.35.61
1413.35.63
1413.35.65
1413.35.69

1414

1414.11.00
1414.12.20
1414.12.30
1414.12.40
1414.13.10
1414.14.20
1414.14.30
1414.14.40

www.stat.gov.rs

Јакне и блејзери за жене или девојчице (осим плетених и
кукичаних)
Хаљине за жене или девојчице (осим плетених и кукичаних)
Сукње и сукње-панталоне, за жене или девојчице (осим плетених и
кукичаних)
Панталоне и панталоне до колена (пумпарице), за жене или
девојчице, од џинса
Панталоне и панталоне до колена (пумпарице), за жене или
девојчице, од памука
Панталоне и панталоне до колена (пумпарице), за жене или
девојчице, од вуне, фине животињске длаке, синтетичких или
вештачких влакана (искључујући плетене или кукичане и радне
панталоне)
Панталоне с нараменицама, за жене или девојчице, од памука
(осим плетених и кукичаних)
Кратке панталоне, за жене или девојчице, од памука (осим
плетених и кукичаних)
Панталоне с нараменицама и кратке панталоне, за жене или
девојчице, од вуне и фине животињске длаке
Кратке панталоне, за жене или девојчице, од синтетичких или
вештачких влакана (осим плетених и кукичаних)
Панталоне, панталоне до колена и панталоне с нараменицама, за
жене или девојчице, од осталих тканина (осим плетених и
кукичаних)

Јединица
мере
ком.
ком.

6203.41 (.10 +.90)

ком.

6203 [.43.19 +.49.19]

ком.

6203.42 (.33 +.35)

ком.

6203.49.90

ком.

6203 [.41.30 +.42.59 +.43.39
+.49.39]

ком.

6203 [.42.90 +.43.90 +.49.50]

ком.

6202[.11 + .12(.10 + .90) +
.13(.10 + .90) + .19]

ком.

6202.9

ком.

6204[.11 + .12 + .13 + .19(.10 +
.90) + .21 + .22(.80) + .23(.80) +
.29(.18 + .90)]
6204 [.31 +.32.90 +.33.90
+.39(.19 +.90)]
6204.4

ком.
ком.
ком.

6204.5

ком.

6204.62.31

ком.

6204.62 (.33 +.39)

ком.

6204 [.61.10 +.63.18 +.69.18]

ком.

6204.62.59

ком.

6204.62.90

ком.

6204 [.61.85 +.63.39 +.69.39]

ком.

6204 [.63.90 +.69.50]

ком.

6204.69.90

ком.

6105

ком.

6107.1

ком.

6107.2

ком.

6107.9

ком.

6106

ком.

6108.2

ком.

6108.3

ком.

6108.9

ком.

Производња рубља

Кошуље и поткошуље за мушкарце или дечаке, плетене или
кукичане
Слип-гаће, боксерице, и остале гаће, за мушкарце или дечаке,
плетене или кукичане
Кошуље за спавање и пиџаме, за мушкарце или дечаке, плетене
или кукичане
Кућни огртачи за мушкарце или дечаке, плетени или кукичани
Блузе, кошуље и кошуље-блузе, за жене или девојчице, плетене
или кукичане
Слип-гаћице, боксерице и остале гаћице, за жене или девојчице,
плетене или кукичане
Спаваћице и пиџаме за жене или девојчице, плетене или кукичане
Кућни огртачи, неглижеи и сл., за жене или девојчице, плетени или
кукичани
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Шифра

Назив производа

1414.14.50

Подсукње, комбинезони и сл., за жене или девојчице, плетени или
кукичани
Кошуље за мушкарце или дечаке (осим плетених и кукичаних)
Гаће, слип-гаће и боксерице, за мушкарце или дечаке (осим
плетених и кукичаних)
Пиџаме и ноћне кошуље за мушкарце и дечаке (осим плетених и
кукичаних)
Мајице, поткошуље, огртачи за купање и кућни огртачи за
мушкарце и дечаке (осим плетених и кукичаних)
Блузе, кошуље и кошуље-блузе за жене и девојчице (осим
плетених и кукичаних)
Спаваћице и пиџаме за жене или девојчице (осим плетених и
кукичаних)
Подсукње, комбинезони и сл., за жене и девојчице (осим плетених
и кукичаних)
Мајице, поткошуље, гаће, неглижеи, огртачи за купање, кућни
огртачи и сл., за жене и девојчице, од памука (осим плетених и
кукичаних)
Огртачи за купање, кућни огртачи, поткошуље, гаћице, слип гаћице
и боксерице, за жене и девојчице, синтетичке или од вештачких
влакана (осим плетених и кукичаних)
Мајице, поткошуље, гаће, неглижеи, огртачи за купање и кућни
огртачи, за жене и девојчице, од осталих влакана (осим плетених и
кукичаних)
Грудњаци
Појаси, стезници, корсети (мидери) и бодији
Нараменице, подвезице за чарапе и сл.
Поткошуље, мајице и Т-мајице, плетене или кукичане

1414.21.00
1414.22.20
1414.22.30
1414.22.40
1414.23.00
1414.24.30
1414.24.50
1414.24.60
1414.24.80
1414.24.89
1414.25.30
1414.25.50
1414.25.70
1414.30.00

1419

1419.11.00
1419.12.10
1419.12.30
1419.12.40
1419.12.50
1419.12.90
1419.13.00
1419.19.30
1419.19.60
1419.21.50
1419.22.10
1419.22.20
1419.22.30
1419.22.40
1419.22.50
1419.23.10
1419.23.33
1419.23.38
1419.23.53
1419.23.58
1419.23.70

42

Производња осталих одевних предмета и прибора

Одећа, рукавице и прибор за одећу за бебе, плетени или кукичани
(за децу висине ≤ 86 cm)
Тренерке, плетене или кукичане
Скијашка одела, плетена или кукичана
Купаће гаће за мушкарце или дечаке, плетене или кукичане
Купаћи костими за жене или девојчице, плетени или кукичани
Остала одећа, плетена или кукичана
Рукавице, рукавице с палцем и рукавице без прстију, плетене или
кукичане
Шалови, огртачи, мараме, велови, итд., плетени или кукичани
Остали додаци за одећу и њихови делови, плетени или кукичани
Одећа, рукавице и прибор за одећу за бебе, од текстила, осим
плетених или кукичаних за децу висине ≤ 86 cm (искључујући
пелене)
Остала одећа за мушкарце или дечаке, на другом месту
непоменута, укључујући прслуке, тренерке (осим плетених и
кукичаних)
Остала одећа за жене и девојчице, на другом месту непоменута,
укључујући прслуке, тренерке (осим плетених и кукичаних)
Скијашка одела (осим плетених и кукичаних)
Купаће гаће за мушкарце или дечаке (осим плетених и кукичаних)
Купаћи костими за жене или девојчице (осим плетених и
кукичаних)
Марамице
Шалови, огртачи, мараме, велови, итд. (осим оних од свиле, као и
плетених и кукичаних)
Шалови, огртачи, мараме, велови од свиле или отпадака од свиле
(осим плетених и кукичаних)
Кравате (осим оних од свиле, као и плетених и кукичаних)
Кравате и лептир-машне од свиле или отпадака од свиле (осим
плетених и кукичаних)
Рукавице, рукавице с палцем и рукавице без прстију (осим
плетених и кукичаних)

Јединица
мере

HsCn

6108.1

ком.

6205

ком.

6207.1

ком.

6207.2

ком.

6207.9

ком.

6206

ком.

6208.2

ком.

6208.1

ком.

6208.91

ком.

6208.92

ком.

6208.99

ком.

6212.10
6212 [.20 +.30]
6212.90
6109

ком.
ком.
kg
ком.

6111[.20(.10 + .90)+ .30(.10 +
.90) +.90(.11 + .19 + .90)]
6112.1
6112.20
6112.3
6112.4
6114

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
kg

6116

пари

6117.10
6117 [.80 +.90]

ком.
kg

6209[.20 + .30 + .90(.10 + .90)]

ком.

6211[.32 (.31 +.4 +.90) +.33 (.31
+.4 +.90) +.39]

ком.

6211[.41 +.42 (.31 +.4 +.90) +.43
(.31 +.4 +.90) +.49]
6211.20
6211.11

ком.
ком.
ком.

6211.12

ком.

6213

ком.

6214[.20 +.30 +.40 +.90]

ком.

6214.10

ком.

6215[.20 +.90]

ком.

6215.10

ком.

6216

пари
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Шифра

Назив производа

1419.23.96

Додаци уз одећу или делови одеће од текстила на другом месту
непоменути (осим плетених и кукичаних, искључујући шалове,
мараме, велове, кравате, машне, рукавице и њихове делове;
грудњаке, појасеве, стезнике, подвезице)
Рукавице, рукавице с палцем и рукавице без прстију, од коже или
вештачке коже (осим спортских и заштитних)
Каишеви, ремење од коже или вештачке коже
Додаци уз одећу од коже или вештачке коже
Одећа од клобучине или неплетених текстилних материјала; одећа
од импрегнисаних или превучених тканина
Туљци, конуси, кругови, цилиндри и слични производи од филца,
неуобличени и без обода
Туљци, конуси и слични производи плетени или израђени
састављањем трака од било ког материјала, неуобличени и без
обода
Шешири и друге покривке за главу, од филца
Шешири и друге покривке за главу, плетени или израђени
састављањем трака од разноврсних материјала
Шешири и друге покривке за главу, плетени или кукичани или
израђени од чипке, филца или осталих тканина у комаду, мрежице
за косу, итд.
Остале покривке за главу (осим од гуме, пластике, азбеста,и
заштитне покривке); траке за унутрашње опшивање, поставе,
навлаке, основе и оквири за шешире, врхови и подбрадници и сл.
прибор за покривке за главу

1419.31.75
1419.31.80
1419.31.90
1419.32.00
1419.41.30
1419.41.50
1419.42.30
1419.42.50
1419.42.70
1419.43.00

1420

1420.10.30
1420.10.90

1431

1431.10.33
1431.10.35
1431.10.37
1431.10.50
1431.10.90

1439

1439.10.31
1439.10.32
1439.10.33
1439.10.53
1439.10.55
1439.10.61
1439.10.62
1439.10.71
1439.10.72
1439.10.90

www.stat.gov.rs

HsCn

Јединица
мере

6217[.10 + .90]

ком.

4203.29.9

пари

4203.30
4203.40

ком.
kg

6113 + 6210

ком.

6501

ком.

6502

ком.

6505.90.05 + 6506.99.10

ком.

6504

ком.

6505 [.10 +.90(.10 +.30 +.80)]

ком.

6506.99.90 + 6507

kg

Производња производа од крзна

Одећа и додаци уз одећу, од крзна (осим шешира и покривки за
главу)
Остали производи од крзна

Производња плетених и кукичаних чарапа

Хулахопке и хеланке од синтетичког предива, дебљине конца
< 67 dtx, плетене или кукичане
Хулахопке и хеланке од синтетичког предива, дебљине конца
≥ 67 dtx, плетене или кукичане
Хулахопке и хеланке од осталих текстилних материјала
Женске дугачке чарапе и доколенице, дебљине конца < 67 dtx,
плетене или кукичане
Остале чарапе, сокне, назувци, наглавци, плетене или кукичане

Производња остале плетене и кукичане одеће

Џемпери, пуловери, мајице и прслуци за мушкарце и дечаке, од
вуне или фине животињске длаке (искључујући мајице и пуловере,
који садрже ≥ 50% g вуне и који теже ≥ 600 g)
Џемпери, пуловери, мајице и прслуци за жене и девојчице, од
вуне или фине животињске длаке (искључујући мајице и
пуловере,који садрже ≥ 50% g вуне и који теже ≥ 600 g)
Мајице и пуловери који садрже ≥ 50% g вуне и који теже ≥ 600 g по
артиклу
Лака одећа, фино плетена, ролке и прслуци, од памука
Лака одећа, фино плетена, ролке и прслуци, од синтетичких или
вештачких влакана
Џемпери, пуловери, прслуци и блузе за мушкарце и дечаке, од
памука
Џемпери, пуловери, прслуци и блузе за жене и девојчице, од
памука
Џемпери, пуловери, прслуци и блузе за мушкарце и дечаке, од
вештачких и синтетичких влакана
Џемпери, пуловери, прслуци и блузе за жене и девојчице, од
вештачких и синтетичких влакана
Пуловери, мајице, прслуци и сл. од текстилних материјала

Методологије и стандарди

4303.10

ком.

4303.90

ком.

6115.21

пари

6115.22

пари

6115.29

пари

6115.30

пари

6115 [.10 +.9]

пари

6110 [.11.30 +.12.10 +.19.10]

ком.

6110 [.11.90 +.12.90 +.19.90]

ком.

6110.11.10

ком.

6110.20.10

ком.

6110.30.10

ком.

6110.20.91

ком.

6110.20.99

ком.

6110.30.91

ком.

6110.30.99

ком.

6110.90

ком.
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1511

15

1511.10.30
1511.10.50
1511.21.00
1511.22.00
1511.31.00

Назив производа

Производња коже и предмета од коже

Штављење и дорада коже; дорада и бојење крзна

Штављена или обрађена крзна, цела, од зеца или јагњета,
несастављена
Штављена или обрађена крзна (искључујући она од зеца или
јагњета)
Семишована кожа и комбинована семишована кожа
Лакована кожа, лакована ламинирана кожа и метализирана кожа
Говеђа и телећа кожа, без длаке, цела

1511.32.00

Говеђа и телећа кожа, без длаке, цепана

1511.33.00

Кожа копитара, без длаке

1511.41.30

Овчија и јагњећа кожа, без вуне, штављена, али даље
необрађивана (искључујући семишовану кожу)
Овчија и јагњећа кожа, без вуне, пергамент кожа, обрађена након
штављења (искључујући семишовану, лаковану кожу, лаковану
ламинирану кожу и метализирану кожу)
Козја и јарећа кожа, без длаке, штављена, али даље необрађивана
(искључујући семишовану)
Козја и јарећа кожа, пергамент кожа, обрађена након штављења
(искључујући семишовану, лаковану кожу, лаковану ламинирану
кожу и метализирану кожу)
Свињска кожа, без длаке, штављена, али даље необрађивана
Свињска кожа, без длаке, пергамент кожа, обрађена након
штављења (искључујући семишовану, лаковану кожу, лаковану
ламинирану кожу и метализирану кожу)
Кожа осталих животиња, без длаке
Вештачка кожа, са основом од коже или кожних влакана, у
плочама, листовима или тракама

1511.41.50 @
1511.42.30
1511.42.50 @
1511.43.30
1511.43.50
1511.51.00
1511.52.00 @

1512
1512.11.10 @

1512.12.10
1512.12.20
1512.12.30
1512.12.50
1512.12.70
1512.13.00 @
1512.19.30
1512.19.60

Јединица
мере

HsCn

4302.19(.35 +.75 +.80)
4302 [.11 +.19 (.10 +.20 +.30 +.4
+.50 +.60 +.70 +.95) +.20 +.30]
4114.10
4114.20
4104 [.11 (.10 +.51) +.19 (.10
+.51) +.41 (.1 +.51) +.49 (.1
+.51)] + 4107 [.11.1 +.12 (.1
+.91) +.19.10]
4104 [.11.59 +.19.59 +.41.59
+.49.59] + 4107 [.91 +.92.10
+.99.10]
4104 [.11.90 +.19.90 +.41.90
+.49.90] + 4107 [.11.90 +.12.99
+.19.90 +.92.90 +.99.90]

ком.
ком.
m²
m²
kg

kg
kg

4105

kg

4112

m²

4106.2

kg

4113.10

m²

4106.3

kg

4113.20

m²

4106 [.40 +.9] + 4113 [.30 +.90]

kg

4115.10

m²

4201 + 6602 00 00a + 6603 90
90a

kg

Производња путних и ручних торби и слично, сарачких
производа и каишева

Седларски и ременарски производи, за све врсте животиња, од
свих врста материјала (укључујући јахаће бичеве и корбаче и
њихове делове, конопце за амове, узице за вођење, коленице,
брњице, подметаче и јастуке за седла, одећу за псе и сл.)
Ковчези, путне торбе, несесери, актовке и слични производи од
коже, вештачке коже, лаковане коже, пластике, текстилних
материјала, алуминијума или осталих материјала
Кожне ручне торбице, од вештачке коже, лаковане коже, пластике,
текстилних материјала, алуминијума или осталих материјала
(укључујући оне без дршке)
Новчаници, лиснице и остали производи од коже, који се обично
носе у џеповима или ручним ташнама
Мапе, кутије за накит и сл. производи, на другом месту
непоменути
Путни сетови за личну хигијену; за шивење; за чишћење обуће или
одеће (искључујући сет за маникир)
Каишеви за часовнике, траке, наруквице (укључујући оне од коже,
вештачке коже или пластике), искључујући оне од метала
Предмети од коже или вештачке коже, који се користе за машине
или у друге техничке сврхе
Предмети од коже или вештачке коже, на другом месту
непоменути

4202.1

ком.

4202.2

ком.

4202.3

ком.

4202.9

ком.

9605

ком.

9113.90

ком.

4205.00.1

kg

4205.00.90

ком.

@ Промењена јединица мере.
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

1520

Производња обуће

1520.11.00 @
1520.12.10 @
1520.12.31 @
1520.12.37 @
1520.13.30 @
1520.13.51 @
1520.13.52 @
1520.13.53 @
1520.13.61 @
1520.13.62 @
1520.13.63 @
1520.13.70 @
1520.13.80 @
1520.14.44 @
1520.14.45 @
1520.14.46 @
1520.21.00 @
1520.29.00 @
1520.31.20 @
1520.31.50 @
1520.32.00 @
1520.40.20 @
1520.40.50 @
1520.40.80 @

Водоотпорна обућа, с горњим делом од гуме или пластике
(искључујући оне с капном од метала)
Сандале с ђоном и горњим делом од пластике или гуме
Обућа с горњим делом од гуме или пластике (искључујући ону за
кућу)
Папуче и остала обућа за кућу, с ђоном и горњим делом од гуме
или пластике (укључујући балетанке)
Обућа са дрвеном основом и горњим делом од коже (укључујући
кломпе; искључујући ону са унутрашњим улошком и заштитном
капном од метала)
Мушка обућа с горњим делом од коже (укључујући чизме и
ципеле; искључујући водоотпорну обућу, обућу са заштитном
капном од метала)
Женска обућа с горњим делом од коже (укључујући чизме и
ципеле; искључујући водоотпорну обућу, обућу са заштитном
капном од метала)
Дечија обућа с горњим делом од коже (укључујући чизме и
ципеле; искључујући водоотпорну обућу, обућу са заштитном
капном од метала)
Мушке сандале с горњим делом од коже
Женске сандале с горњим делом од коже
Дечије сандале с горњим делом од коже
Папуче и остала обућа за кућу, с ђоном од гуме, пластике или коже
и горњим делом од коже (укључујући балетанке)
Обућа с ђоном од дрвета, плуте или другог материјала (сем ђонова
од гуме, пластике или коже) и горњим делом од коже
Папуче и остала обућа за кућу (укључујући обућу за плес)
Обућа с ђоном од гуме, пластике или коже и и горњим делом од
текстила (искључујући папуче, осталу обућу за кућу и спортску
обућу)
Остала обућа с горњим делом од текстила (искључујући спортску
обућу)
Спортска обућа с ђоном од гуме или пластике и горњим делом од
текстила (укључујући патике за тенис, кошарку и слично)
Остала спортска обућа, сем обуће за снег и сличуга
Обућа (укључујући водоотпорну обућу) са заштитном капном од
метала, с ђоном и горњим делом од гуме или пластике
Обућа с ђоном од гуме, пластике или коже и горњим делом од
коже и заштитном капном од метала
Обућа од дрвета, разна специјална обућа и друга обућа, на другом
месту непоменута
Горњи делови обуће и њихови делови од коже (сем уметака за
ојачање)
Горњи делови обуће и њихови делови (сем уметака за ојачање) од
осталих материјала
Делови обуће (искључујући горње делове) од осталих материјала

HsCn

Јединица
мере

6401.9

пари

6402 [.20 +.99(.31 +.39)]

пари

6402 [.91.90 +.99(.10 +.9)]

пари

6402.99.50

пари

6403 [.51.05 +.59.05 +.91.05
+.99.05]

пари

6403 [.51(.15 +.95) +.59.95
+.91(.16 +.96) +.99.96]

пари

6403 [.51(.19 +.99) +.59.99
+.91(.13 +.18 +.93 +.98) +.99(.93
+.98)]

пари

6403 [.51(.11 +.91) +.59.91
+.91(.11 +.91) +.99.91]

пари

6403 [.59.35 +.99.36]
6403 [.59(.11 +.39) +.99(.11 +.33
+.38)]
6403 [.59.31 +.99.31]

пари

6403 [.59.50 +.99.50]

пари

6405.10

пари

6404 [.19.10 +.20.10] +
6405.20.91

пари

6404 [.19.90 +.20.90]

пари

6405.20 (.10 +.99)

пари

6404.11

пари

6402.19 + 6403.19

пари

6401.10 + 6402 [.91.10 +.99.05]

пари

6403.40

пари

6403.20 + 6405.90

пари

пари
пари

6404.10.10

kg

6406.10.90

kg

6406[.90(.30 + .50 + .60 + .90)]

kg

@ Промењена јединица мере.
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Назив производа

16

Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе
и прућа, осим намештаја

1610

1610.11.34
1610.11.36
1610.11.38
1610.12.50

1610.12.71

1610.12.77
1610.13.00
1610.21.10
1610.22.10

1610.23.00

1610.24.00
1610.25.03
1610.25.05
1610.31.16
1610.32.00
1610.39.00
1610.91.00

1621

1621.11.00
1621.12.00
1621.13.16
1621.14.19
1621.14.50
1621.15.23

1621.15.26

46

Јединица
мере

HsCn

Резање и обрада дрвета

Дрво смреке (Abies alba Mill.), дрво јеле (Picea abies Karst.)
уздужно тестерисано, сечено или љуштено, дебљине > 6 mm
Дрво бора (Pinus sylvesteris L.) уздужно тестерисано, сечено или
љуштено, дебљине > 6 mm
Остали четинари, уздужно тестерисани, сечени или љуштени,
дебљине > 6mm, искључујући смреку, јелу и бор
Дрво, уздужно тестерисано, цепано на комаде или љуштено,
дебљине > 6mm (искључујући четинаре и тропско дрво, ламеле и
дашчице за паркет)

Тропско дрво, уздужно тестерисано, цепано на комаде или
љуштено, спојено, на крајевима стругано или брушено, дебљине
> 6mm

Блокови, траке и фризе за паркет од храста, стругани али
несастављени (сем уздужно профилисаних)
Дрвени железнички и трамвајски прагови, неимпрегнисани
Дрво четинара, профилисано уздуж (укључујући ламеле и украсне
ивице за паркет, несастављене)
Дрво бамбуса (укључујући ламеле и фризе за паркет,
несастављене), профилисано, обрађено по дужини, било које
ивице, крајева или лица, рендисано или нерендисано, брушено
или небрушено, неспојено или чеоно спојено
Дрво лишћара (укључујући ламеле и фризе за паркет,
несастављене), профилисано, обрађено по дужини, било које
ивице, крајева или лица, рендисано или нерендисано, брушено
или небрушено, неспојено или чеоно спојено (искључујући дрво
четинара и бамбус)
Дрвена вуна; дрвно брашно
Иверје или сечке од четинара
Иверје или сечке од лишћара
Грубо обрађено дрво, заштићено бојом, креозотом или другим
средствима
Железнички или трамвајски прагови (укључујући скретничку грађу)
од импрегнисаног дрвета
Остало дрво, необрађено, укључујући цепане кочеве и кочиће
Обрада; импрегнација и одржавање дрвета (укључујући сушење)

Производња фурнира и плоча од дрвета

Шперплоче, фурниране плоче и слично ламинирано дрво, од
бамбуса
Плоче од иверице и сличне плоче од дрвета
Усмерене плоче од дрвета, оriented strand board (OSB)
Плоче за подметање (Waferboard) и сличне плоче од дрвета
(искључујући плоче од иверице и OSB плоче)
Плоче од иверице и сличне плоче од осталих дрвенастих
материјала (искључујући оне од дрвета)
Плоче влакнатице средње густине (MDF), од дрвета или других
дрвенастих материјала, агломерисане или неагломерисане
смолом или другим органским супстанцама, дебљине мање од
5 mm
Плоче влакнатице средње густине (MDF), од дрвета или других
дрвенастих материјала, агломерисане или неагломерисане
смолом или другим органским супстанцама, дебљине 5–9 mm

4407[.12(.10 + .20 + .90)]

m³

4407[.11(.10 + .20 + .90)]

m³

4407[.19(.10 + .20 + .90)]

m³

4407[.29(.96 + .97) + .91(.15 +
.39 + .90) + .92 + .93(.10 + .91 +
.99) + .94(.10 + .91 + .99) +
.95(.10 + .91 + .99) + .96(.10 +
.91 + .99) + .97(.10 + .91 + .99) +
.99(.27 + .40 + .90)]
4407[.21(.10 + .91 + .99) +
.22(.10 + .91 + .99) + .25(.10 +
.30 + .50 + .90) + .26(.10 + .30 +
.50 + .90) + .27(.10 + .91 + .99) +
.28(.10 + .91 + .99) + .29(.15 +
.20 + .83 + .85 + .95 + .98)]

m³

m³

4407.91.31

m²

4406[.11 + .12]

m³

4409.1

t

4409 21

t

4409[.22 + .29(.10 + .91 + .99)]

t

4405
4401.21
4401.22

t
t
t

4403[.11 + .12]

m³

4406[.91 + .92]

m³

4404
--

m³
m³

4412.1

m³

4410.11
4410.12

m³
m³

4410.19

m³

4410.9

m³

4411.12

m²

4411.13

m²
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

1621.15.29

Плоче влакнатице средње густине (MDF), од дрвета или других
дрвенастих материјала, агломерисане или неагломерисане
смолом или другим органским супстанцама, дебљине веће
од 9 mm
Плоче влакнатице средње густине (MDF), од дрвета или других
дрвенастих материјала, агломерисане или неагломерисане
смолом или другим органским супстанцама, густине веће
од 0,8 g/cm³
Плоче влакнатице средње густине (MDF), од дрвета или других
дрвенастих материјала, агломерисане или неагломерисане
смолом или другим органским супстанцама, густине 0,5–0,8 g/cm³
Плоче влакнатице средње густине (MDF), од дрвета или других
дрвенастих материјала, агломерисане или неагломерисане
смолом или другим органским супстанцама,густине мање
од 0,5 g/cm³
Остале шперплоче, фурниране плоче и слично ламинирано дрво,
од четинара
Шперплоче, које се искључиво састоје од летвица (искључујући
бамбус), код којих дебљина не прелази 6 mm, с најмање једним
спољашњим слојем од тропског дрвета
Остале шперплоче, фурниране плоче и слично ламинирано дрво,
од осталих врста дрвета

1621.15.43

1621.15.46
1621.15.49

1621.16.00
1621.17.11
1621.18.00
1621.21.00
1621.22.10
1621.23.00

1621.24.00

Згуснуто (сабијено) дрво, у блоковима, плочама, летвама или
профилима
Листови фурнира и листови за шперплоче и остало дрво стругано
по дужини, сечено или љуштено, дебљине ≤ 6 мм, од четинара
Листови фурнира и листови за шперплоче и остало дрво стругано
по дужини, сечено или љуштено, дебљине ≤ 6 мм, од тропског
дрвета
Листови фурнира и листови за шперплоче и остало дрво стругано
по дужини, сечено или љуштено, дебљине ≤ 6 мм, од осталих врста
дрвета

1622

Производња паркета

1623

Производња остале грађевинске столарије и елемената

1622.10.30
1622.10.60
1623.11.10
1623.11.50
1623.12.00
1623.19.00
1623.20.00

1624

1624.11.33
1624.11.35
1624.12.00
1624.13.20
1624.13.50

1629

1629.11.30
1629.11.80

www.stat.gov.rs

HsCn

Јединица
мере

4411.14

m²

4411.92

m²

4411.93

m²

4411.94

m²

4412[.39 + .94(.90) + .99(.30 +
.85)]

m³

4412.31

m³

4412[.33 + .34 + .94(.10) +
.99(.40 +
.50)]

m³

4413

m³

4408[.10(.15 + .91 + .98)]

m³

4408[.31(.11 + .21 + .25 + .30) +
.39(.15 + .21 + .30 + .55 + .70 +
.85 +
.95)]
4408[.31(.11 + .21 + .25 + .30) +
.39(.15 + .21 + .30 + .55 + .70 +
.85 +
.95)]

m³

m³

Дашчице за паркет, од дрвета, за мозаички под
Дашчице за паркет од дрвета (сем оних за мозаички под)

4418[.73(.10) + .74]
4418[.73(.90) + .75 + .79]

Прозори, француски прозори и оквири за њих, од дрвета
Врата, оквири за врата и прагови, од дрвета
Оплате за бетонске грађевинске радове, шиндра, од дрвета
Остали производи грађевинске столарије од дрвета (сем прозора,
француских прозора и њихових оквира, дашчица за паркет, оплата
за бетонске грађевинске радове, шиндре)
Монтажне зграде од дрвета

4418.1
4418.2
4418 [.40 +.50]

Равне палете од дрвета
Остале палете и остала утоварна амбалажа од дрвета (искључујући
равне палете)
Посуде, бурад, корита, бачве и бачварски производи, као и њихови
делови, од дрвета (укључујући мотке)
Кутије, боксови, сандуци, гајбе и слична дрвена амбалажа
(искључујући добоше за каблове)
Добоши (калемови) за каблове од дрвета

4415.20.20

ком.

4415.20.90

ком.

Производња дрвне амбалаже

Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и
прућа
Дрвено оруђе, кутије за оруђе, држачи за оруђе, дрвене дршке за
метле или четке, дрвени калупи за обућу
Грубо обликовани комади дрвета или корена за производњу лула

Методологије и стандарди

4418[.60 + .91 + .99(.10 + .90)]
9406[.10 + .90(.10)]

m²
m²
ком.
ком.
t
t
m²

4416

t

4415.10.10

t

4415.10.90

t

4417

kg

9614.00.10

kg

47

Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Јединица
мере

Шифра

Назив производа

HsCn

1629.12.00

Стоно и кухињско посуђе и прибор, од дрвета

kg

1629.13.00

Галантеријски производи и интарзије од дрвета, кутије за накит од
дрвета или ножарска роба и слични производи; статуице и други
украси, вешалице за одела и шешире; канцеларијски држачи за
писма, пепељаре, држачи за оловке, сталци за мастило
Дрвени оквири за слике, фотографије, огледала и сличне предмете
Остали производи од дрвета (искључујући палетне обруче и
дрвене ковчеге)
Пелети и брикети, од пресованог и агломерисаног дрвета и
биљних отпадака
Отпадна плута, уситњена, гранулирана или млевена (искључујући
природну сирову плуту или једноставно обрађену)
Природна плута са које је одстрањена кора, у облику блокова,
плоча, листова или трака
Чепови и запушачи од природне плуте
Остали производи од природне плуте
Чепови и запушачи од агломерисане плуте, за пенушава вина
(укључујући оне који имају котурове од природне плуте)
Чепови и запушачи од агломерисане плуте, за остала вина (сем
пенушавих)
Агломерисана плута-блокови, плоче, листови и траке, плочице
свих облика, чврсти ваљци или дискови, укључујући експандирану
плуту или печену плуту (искључујући чепове и запушаче)
Агломерисана плута, остали производи од агломерисане плуте, на
другом месту непоменути
Производи од сламе, прућа или других плетарских материјала

4419[.11 + .12 + .19 + .90(.10 +
.90)]
4420

m³

4414
4421[.10 + .91 + .99(.10 + .99)] +
6603 90 10

m

1629.14.20
1629.14.91
1629.15.00
1629.21.30
1629.21.50
1629.22.50
1629.22.90
1629.23.20
1629.23.50
1629.23.80
1629.24.00
1629.25.00
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4401[.31 + .39]

m³
m³

4501.9

t

4502

t

4503.1
4503.9

t
t

4504.10.11

t

4504.10.19

t

4504.10.9

t

4504.9

t

4601 + 4602

kg

ИНД-21
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

1711

17

1711.11.00
1711.12.00
1711.13.00
1711.14.00

1712

1712.11.00
1712.12.00
1712.13.00
1712.14.10
1712.14.35
1712.14.39
1712.14.50
1712.14.70
1712.20.30

1712.20.55

1712.20.57

1712.20.90
1712.31.00
1712.32.00

1712.33.00
1712.34.00
1712.35.20
1712.35.40
1712.41.20
1712.41.40
1712.41.60

www.stat.gov.rs

Назив производа

HsCn

Јединица
мере

Производња папира и производа од папира
Производња влакана целулозе

Хемијска дрвна целулоза, растворљива
Хемијска дрвна целулоза, каустична или сулфатна, осим
растворљиве
Хемијска дрвна целулоза, сулфитна, осим растворљиве
Механичка дрвна целулоза (дрвењача); полухемијска дрвна
целулоза; целулоза од осталих влакнастих целулозних материјала,
осим дрвета

Производња папира и картона

Папир, новински, у ролнама или листовима
Ручно израђени папир и картон, у ролнама или листовима
(искључујући новински)
Папир и картон који се користе као подлога за фотоосетљив,
топлотно осетљив и електроосетљив папир или картон; подлога од
папира за карбон папир; подлога од папира за тапете
Графички папир и картон са садржајем механичких влакана ≤ 10%,
тежине < 40 g/m²
Графички папир и картон са садржајем механичких влакана ≤ 10%,
тежине 40-150 g/m², у ролнама
Графички папир и картон са садржајем механичких влакана ≤ 10%,
тежине 40-150 g/m², у листовима
Графички папир и картон са садржајем механичких влакана ≤ 10%,
масе > 150 g/m²
Графички папир и картон са садржајем механичких влакана > 10%
Целулозна вата за употребу у домаћинству или у санитарне сврхе,
у ролнама ширине > 36 cm или у правоугаоним (и четвртастим)
листовима, с најмање једном страницом > 36 cm у размотаном
стању
Креп-папир и траке и листови од целулозних влакана, за употребу
у домаћинству или у санитарне сврхе, у ролнама ширине > 36 cm
или правоугаоног облика с мин. једном страницом > 36 cm у
размотаном стању, тежине појединачног листа ≤ 25 g/m²
Креп-папир и траке и листови од целулозних влакана, за употребу
у домаћинству или у санитарне сврхе, у ролнама ширине > 36 cm
или правоугаоним листовима с мин. једном страницом > 36 cm у
размотаном стању, тежине појединачног листа > 25 g/m²
Папир за употребу у домаћинству, остали
Крафтлајнер (натрон-папир), непремазан, небељен, у ролнама или
листовима (искључујући онај за писање, штампање или остале
графичке сврхе, непробушен папир за бушене картице и траке)
Крафтлајнер (натрон-папир), у ролнама или листовима,
непремазан (искључујући небељени за писање, штампање или
остале графичке сврхе, непробушен папир за бушене картице и
траке)
Полухемијски таласасти (флутинг) папир
Рециклирани флутинг папир и остали папир
Непремазани тестлајнер (рециклирани слојевити картон), тежине
≤ 150 g/m², у ролнама или листовима
Непремазани тестлајнер (рециклирани слојевити картон), тежине
> 150 g/m², у ролнама или листовима
Непремазан, нeбељен крафт папир за вреће (искључујући за
писање, штампање или остале графичке сврхе, непробушен папир
за бушене картице и траке)
Непремазан крафт папир за вреће (искључујући небељен, за
писање, штампање или остале графичке сврхе, непробушен папир
за бушене картице и траке)
Непремазани крафт папир и картон, тежине ≤ 150 g/m²
(искључујући крафтлајнер, крафт папир за вреће, за писање,
штампање и остале графичке сврхе)
Методологије и стандарди

4702
4703
4704
4701 + 4705 + 4706

t 90 % суве
супст.
t 90 % суве
супст.
t 90 % суве
супст.
t 90 % суве
супст.

4801

t

4802.1

t

4802 [.20 +.40]

t

4802.54

t

4802.55

t

4802 [.56 +.57]

t

4802.58

t

4802.6

t

4803.00.10

t

4803.00.31

t

4803.00.39

t

4803.00.90

t

4804.11

t

4804.19

t

4805.11
4805 [.12 +.19]

t
t

4805.24

t

4805.25

t

4804.21

t

4804.29

t

4804.3

t

49

Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

1712.41.80

Крафт папир за вреће, наборан (крепован или плисиран);
укључујући рељефне или бушене, у ролнама или листовима
Сулфитни омотни папир, у ролнама или листовима
Остали непремазани папир и картон, у ролнама или листовима,
тежине ≤ 150 g/m²
Остали непремазани папир и картон, у ролнама или листовима,
тежине > од 150 g/m² а < од 225 g/m²
Остали непремазани папир и картон, у ролнама или листовима,
тежине ≥ 225 g/m²
Непремазани филтер папир и картон, у ролнама или листовима
Непремазани филц папир и картон, у ролнама или листовима
Папир за цигарете (искључујући онај у облику књижица или
цевчица), у ролнама ширине > 5 cm
Непремазани сиви картон
Остали непремазани картон

1712.42.20
1712.42.40
1712.42.60
1712.42.80
1712.43.30
1712.43.60
1712.44.00
1712.51.10
1712.59.10
1712.60.00
1712.71.00
1712.72.00
1712.73.36

1712.73.60
1712.73.75
1712.73.79
1712.74.00
1712.75.00
1712.76.00
1712.77.10
1712.77.33
1712.77.35
1712.77.55
1712.77.59
1712.77.70
1712.77.80
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Пергамент папир, папир непропустљив за масноће, паус папир,
глазирани прозирни папир и остали глазирани прозирни или
полупрозирни папир
Сложени папир и картон, у ролнама или листовима (укључујући
папир и картон од сламе) (површински непремазан и
неимпрегнисан)
Папир и картон, крепован, плисиран, рељефни или бушени
Папир и картон за писање, штампање или друге графичке сврхе,
који не садрже влакна добијена механичким или хемијскомеханичким поступком или код којих не више од 10%, по маси, од
укупног садржаја влакана, чине таква влакна
Премазани папир мале масе, за писање, штампање и остале
графичке сврхе, са садржајем механичких влакана > 10%
Остали премазани графички папир за писање, штампање и остале
графичке сврхе, са садржајем механичких влакана > 10%, у
ролнама
Остали премазани графички папир за писање, штампање и у
остале графичке сврхе, са садржајем механичких влакана > 10%, у
листовима
Крафт папир (осим оног који се користи за писање, штампање и
друге графичке сврхе), премазан каолином или другим
неорганским материјама
Крафт картон (осим оног који се користи за писање, штампање и у
друге графичке сврхе), премазан каолином или другим
неорганским материјама
Карбон-папир, самокопирајући папир и остали папир за копирање
или преношење, у ролнама или листовима
Папир и картон премазани катраном или битуменом, у ролнама
или листовима
Самолепљиви папир и картон премазани лепком, у ролнама или
листовима
Гумирани папир и картон у ролнама или листовима (искључујући
самолепљиви)
Бељени папир и картон, у ролнама или листовима, премазани,
импрегнисани или прекривени пластиком тежине > 150 g/m²
(искључујући самолепљиви)
Папир и картон, у ролнама или листовима, премазани,
импрегнисани или прекривени пластиком (искључујући
самолепљиви, бељени и тежине > 150 g/m²)
Папир и картон, у ролнама или листовима, премазани,
импрегнисани или прекривени воском, парафинским воском,
стеарином, уљем или глицерином
Остали премазани папир и картон, на другом месту непоменути

Јединица
мере

HsCn

4808.2

t

4805.3

t

4805.91

t

4805.92

t

4805.93

t

4805.4
4805.5

t
t

4813.9

t

4804.59.90
4804.41 [.91 +.98] 4804.42.00
4804.49.00 4804.51.00
4804.52.00 4804.59.10

t

4806

t

4807

t

4808 [.30 +.90]

t

4810[.13 + .14 + .19]

t

4810.22

t

4810.29.30

t

4810.29.80

t

4810.31

t

4810.32

t

4809

t

4811.1

t

4811.41

t

4811.49

t

4811.51

t

4811.59

t

4811.6

t

4811.9

t

ИНД-21

t
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

1712.78.20

Крафт папир и картон, премазани с једне стране или са обеју
страна каолином или другим неорганским материјама, у ролнама,
квадратним или правоугаоним листовима, било које величине
(искључујући оне који се користе за писање, штампање или друге
графичке сврхе)
Остали вишеслојни папир и картон, премазани
Вишеслојни папир и картон, премазани, где је сваки слој бељен
Вишеслојни папир и картон, премазани, са само једним бељеним
спољним слојем
Папир и картон, у ролнама или листовима, с једне стране или са
обеју страна премазани каолином или другим неорганским
материјама (искључујући оне који се користе у графичке сврхе,
вишеслојни папир/картон)

1712.78.50
1712.79.53
1712.79.55
1712.79.70

1721
1721.11.00
1721.12.30
1721.12.50
1721.13.00
1721.14.00
1721.15.30
1721.15.50

1722
1722.11.20
1722.11.40
1722.11.60
1722.11.80
1722.12.10
1722.12.20
1722.12.30

1722.12.40
1722.12.50
1722.12.60
1722.12.70
1722.12.90
1722.13.00

1723

1723.11.00

www.stat.gov.rs

HsCn

Јединица
мере

4810.39

t

4810.92.90
4810.92.10

t
t

4810.92.30

t

4810.99

t

Таласасти папир и картон, у ролнама или листовима
Вреће и кесе, са ширином основе ≥ 40 cm, од папира, картона, од
целулозне вате или од листова или трака од целулозних влакана
Остале вреће и кесе од папира, картона, од целулозне вате или од
листова или трака од целулозних влакана
Кутије и слична амбалажа од таласастог папира или картона
Сложиве кутије и слична амбалажа од неталасастог папира или
картона
Остали контејнери за паковање, укључујући омоте за грамофонске
плоче
Регистратори, кутије за писма, кутије за складиштење и остали
картонажни производи који се користе у канцеларијама, радњама
и сл.

4808.1

t

4819.3

t

4819.4

t

4819.1

t

4819.2

t

4819.5

t

4819.6

t

Тоалетни папир
Марамице и листићи за скидање шминке начињени од целулозне
вате или листова од целулозних влакана
Пешкири од папирне масе, папира, целулозне вате или од листова
или трака од целулозних влакана
Столњаци и салвете од папирне масе, папира, целулозне вате или
од листова или трака од целулозних влакана
Санитарни убруси и тампони, сервијете и пелене за бебе и слични
санитарни производи од вате
Хигијенски улошци, тампони и слични производи од папирне масе,
папира, целулозне вате или од листова или трака од целулозних
влакана
Пелене, подметачи за пелене и слични хигијенски производи за
бебе, од папирне масе, папира, целулозне вате или од листова или
трака од целулозних влакана (искључујући тоалетни папир,
санитарне пешкире, тампоне и сл.)
Вата; остали производи од вате
Одећа и прибор за одећу од папирне масе, папира, целулозне вате
или од листова или трака од целулозних влакана
Хигијенски улошци, тампони и слични производи, од осталих
текстилних материјала (искључујући вату од текстилних
материјала)
Пелене и подлошци за пелене за дојенчад, од осталих текстилних
материјала (искључујући вату од текстилних материјала)
Остали производи од папира, за домаћинство, санитарне и
болничке потребе
Папирни и картонски послужавници, чиније, тањири, шоље и сл.
од папира или картона

4818.1

t

4818.20.10

t

4818.20.9

t

4818.3

t

9619.00.30

t

9619[.00(.71 + .75 +.79)]

t

9619[.00(.81 + .89)]

t

5601.2

t

4818.5

t

9619 00 40

kg

9619 00 50

kg

4818.9

t

4823.6

kg

4816

t

Производња таласастог папира и картона и амбалаже од
папира и картона

Производња предмета од папира за личну употребу и
употребу у домаћинству

Производња канцеларијских предмета од папира

Карбон-папир, самокопирајући папир и остали папир за копирање
или преношење; матрице за умножавање и офсет плоче од
папира; гумирани папир или папир премазан лепком
Методологије и стандарди
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Јединица
мере

Шифра

Назив производа

HsCn

1723.12.30
1723.12.50
1723.12.70

Коверте од папира или картона
Писма-коверте, дописнице и карте за дописивање, од папира
Сетови за дописивање, у кутијама, кесицама, нотесима и сличним
паковањима, од папира или картона
Регистри, књиге за књиговодство, књиге поруџбина и књиге
признаница, од папира или картона
Агенде, нотеси и меморандум блокови од папира или картона
Дневници од папира или картона
Службене књиге, адресари, телефонски именици и књиге
предлога, од папира или картона (искључујући дневнике)
Свеске од папира или картона
Повези за књиге (осим омота за књиге), мапе и фасцикли за списе,
од папира или картона
Вишеструки пословни обрасци и сетови са уметком индига или
картона
Албуми за узорке или колекције (марке или фотографије), од
папира или картона
Подлоге за писање, омоти за књиге и остали производи од папира
или картона
Остали папир или картон који се користи за писање, штампање или
у друге графичке сврхе, штампани, рељефни или бушени

4817.1
4817.2

t
t

4817.3

t

4820.10.10

t

4820.10.30
4820.10.50

t
t

4820.10.90

t

4820.2

t

4820.3

t

4820.40.00

t

4820.5

t

4820.9

t

4823.90.40

t

4814

kg

5905

kg

4821.10.10

kg

4821.10.90

kg

4821.90.10

kg

4821.90.90

kg

4812

t

4813 [.10 +.20]

kg

4822.1

kg

4822.9

kg

4823.2

kg

4823.4

kg

4823.7

kg

4823.90.85

kg

1723.13.13
1723.13.15
1723.13.17
1723.13.19
1723.13.30
1723.13.50
1723.13.70
1723.13.80
1723.13.90
1723.14.00

1724

1724.11.00 @
1724.12.00 @

1729

1729.11.20
1729.11.40
1729.11.60
1729.11.80
1729.12.00
1729.19.10
1729.19.20
1729.19.30
1729.19.51
1729.19.55
1729.19.57
1729.19.85

Производња тапета

Тапете за зидове и сличне позиднице од папира, витрофаније за
прозоре, од папира
Тапете за зидове од текстила, ширине 45 cm или више

Производња осталих производа од папира и картона

Штампане етикете од папира или картона, свих врста,
самолепљиве
Штампане етикете од папира или картона, свих врста (искључујући
самолепљиве)
Нештампане етикете од папира или картона, свих врста,
самолепљиве
Нештампане етикете од папира или картона, свих врста
(искључујући самолепљиве)
Филтер блокови и плоче од папирне масе
Папир за цигарете, у ролнама ширине ≤ 5 cm или у облику
књижица или цевчица
Бобине, шпулне, вретена и слични носачи од папирне масе,
папира или картона, за намотавање текстилног предива
Бобине, шпулне, вретена и слични носачи од папирне масе,
папира или картона (искључујући оне за намотавање текстилног
предива)
Филтер папир и картон сечени у одређене облике
Ролне, листови и дискови од папира или картона, штампани за
региструјуће апарате
Ливени или пресовани производи од папирне масе
Остали производи од папира или картона, на другом месту
непоменути

@ Промењена јединица мере.
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Шифра

1811

18

1811.10.00

1812

1812.11.00
1812.12.30
1812.12.50
1812.13.00
1812.14.07
1812.14.14
1812.14.21
1812.14.28
1812.14.35
1812.14.42
1812.14.49
1812.14.56
1812.14.63
1812.16.10
1812.16.20
1812.19.10
1812.19.20
1812.19.30
1812.19.90

1813

1813.10.00
1813.20.00
1813.30.00

1814

1814.10.10
1814.10.30
1814.10.50

1820

1820.10.10
1820.10.30
1820.10.50
1820.10.70
1820.20.50
1820.20.70
1820.30.30
1820.30.50
1820.30.70

www.stat.gov.rs

Назив производа

HsCn

Јединица
мере

Штампање и умножавање аудио и видео записа
Штампање новина

Штампане новине, журнали или часописи, које излазе барем
четири пута недељно

Остало штампање

Штампане поштанске марке, таксене марке, чекови, новчанице
Штампани комерцијални каталози
Штампани привредни материјал за оглашавање (искључујући
комерцијалне каталоге)
Штампане новине, журнали и часописи, које излазе до четири пута
недељно
Штампане књиге, брошуре, леци и сличан штампани материјал,
неукоричени
Штампане књиге, брошуре, леци и сличан штампани материјал,
укоричени
Штампане дечије сликовнице, укључујући оне за цртање и бојанке
Штампани речници и енциклопедије
Штампани атласи, хидрографске и сличне карте, у форми књиге
Штампани атласи, хидрографске и сличне карте (искључујући оне у
форми књиге)
Штампане разгледнице, илустроване или неилустроване
Штампане честитке са поздравима личне природе, поруке или
огласи, илустровани или неилустровани, са ковертама или
украсима или без њих
Штампане слике, гравуре или фотографије
Штампање на текстил
Штампање на материјале (осим на папир и текстил)
Штампани календари свих врста, укључујући календарске блокове
Штампана музичка дела (укључујући она која су написана
Брајевим писмом)
Штампани производи за пресликавање (декалкоманије)
Остали штампани производи, на другом месту непоменути

Услуге припреме за штампу

Услуге израде плоча за штампу, слагање слова и фотослагање
слова
Припрема штампарских плоча, цилиндара и осталих медијума за
коришћење у штампању
Остале графичке услуге

Књиговезачке и сродне услуге

Књиговештво и коначна дорада књига и сличних производа
(склапање, састављање, лепљење, резање, коричење)
Увезивање и коначна дорада брошура, магазина, каталога, узорака
и рекламног материјала, укључујући склапање, састављање,
лепљење, резање, коричење
Увезивање и коначна дорада, укључујући коначну дораду
штампаног папира/картона, искључујући коначну дораду књига,
брошура, магазина, каталога, узорака и рекламног материјала

Умножавање снимљених записа

Умножавање грамофонских плоча
Репородукција звука на магнетским тракама ширине до 4 mm
Репородукција звука на магнетским тракама ширине преко 4 mm
али до 6,5 mm
Умножавање звучних записа на компакт-дисковима
Умножавање звучних и видео записа на магнетним тракама
ширине преко 6,5 mm
Умножавање звучних и видео записа на видео дисковима и
осталим записима (искључујући магнетне траке)
Умножавање магнетних трака, за аутоматску обраду података,
ширине до 4 mm (искључујући записе звука или слике)
Умножавање магнетних трака, за аутоматску обраду података,
ширине преко 4 mm (искључујући записе звука или слике)
Умножавање осталих носилаца рачунарских записа, који садрже
податке или инструкције које се користе за аутоматску обраду
података (искључујући магнетне траке, записе звука или слике)

Методологије и стандарди

--

kg

---

kg
kg

--

kg

--

kg

--

kg

--

kg

----

kg
kg
kg

--

kg

--

kg

--

kg

-----

kg
еф.час.
еф.час.
kg

--

kg

---

kg
kg

--

еф.час.

8442 50
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--

еф.час.

--

еф.час.

--

еф.час.

--

еф.час.

---

хиљ.ком.
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--

хиљ.ком.
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Шифра

1910

19

1910.30.00

54

Назив производа

Јединица
мере

HsCn

Производња кокса и деривата нафте
Производња продуката коксовања

Смола и кокс од смоле добијени од катрана каменог угља или од
осталих минералних катрана

2708[.10 + .20]

ИНД-21

kg

www.stat.gov.rs

Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

2011

20

2011.11.20
2011.11.40
2011.11.50
2011.11.60
2011.11.70
2011.11.90
2011.12.30
2011.12.50
2011.12.70
2011.12.90
2011.13.00

2012

2012.11.30
2012.11.50
2012.12.10
2012.12.20
2012.12.30
2012.12.40
2012.19.10
2012.19.30
2012.19.55
2012.19.60
2012.19.65
2012.19.70
2012.19.73
2012.19.75
2012.19.80
2012.19.81
2012.19.95
2012.21.10
2012.21.20
2012.21.30
2012.21.40
2012.21.50
2012.21.60
2012.21.70
2012.22.50
2012.22.70
2012.23.30
2012.23.50
2012.24.15
2012.24.19
2012.24.50

www.stat.gov.rs

Назив производа

HsCn

Јединица
мере

Производња хемикалија и хемијских производа
Производња индустријских гасова

Аргон
Хелијум
Водоник
Азот
Кисеоник
Остали ретки гасови (неон, криптон и ксенон)
Угљен-диоксид
Сумпор-триоксид (сумпорни анхидрид), диарсен-триоксид
Азотни оксиди
Остала неорганска кисеонична једињења неметала
Течни ваздух; компресовани ваздух

2804.21
2804 29 10
2804.10
2804.30
2804.40
2804 29 90
2811.21
2811.29.10
2811.29.30
2811.29.90
2853 90 30

Цинков оксид, цинк-пероксид
Титанови оксиди
Оксиди мангана, манган диоксид
Оксиди мангана који по маси садрже 77 % или више мангана
Оксиди мангана који по маси садрже мање од 77 % мангана
Оксиди и хидроксиди хрома, олова и бакра

2817
2823
2820 10
2820 90 10
2820 90 90
2819[.10 + .90(.10 + .90)] +
2824[.10 +
.90] + 2825 50

Производња средстава за припремање боја и пигмената

Оксиди и хидроксиди гвожђа; земљане боје које по маси садрже
70% или више везаног гвожђа, прерачунатог као Fe2O3
Оксиди и хидроксиди кобалта, комерцијални оксиди кобалта
Оксиди и хидроксиди литијума
Оксиди и хидроксиди ванадијума
Оксиди и хидроксиди никла
Оксиди и хидроксиди германијума и цирконијум-диоксид
Оксиди и хидроксиди молибдена
Оксиди антимона
Оксиди и хидроксиди берилијума
Оксиди и хидроксиди волфрама
Остале неорганске базе, оксиди, хидроксиди и пероксиди метала,
на другом месту непоменути
Дисперзивне боје и препарати на бази тих боја
Киселе и нагризајуће боје и препарати на бази тих боја
Базне боје и препарати на бази тих боја
Директне боје и препарати на бази тих боја
Остале синтетичке органске материје за бојење (редукционе боје,
реактивне боје, пигменти и препарати на бази тих боја, као и
њихове мешавине)
Синтетички органски производи који се користе као средства за
флуоресценцију
Лак-боје; препарати на бази лак-боја
Екстракти за штављење биљног порекла; танини и њихове соли,
етри, естри и остали деривати
Средства за бојење биљног или животињског порекла и препарати
на бази тих средстава (осим животињског црнила)
Синтетичке органске материје за штављење
Неорганске материје за штављење, препарати за штављење,
ензимски препарати за предштаву
Пигменти и препарати на бази титан-диоксида, који садрже ≥ 80%
по маси титан-диоксида
Пигменти и препарати на бази титан-диоксида који садрже < 80%
по маси титан-диоксида)
Остали материјали за бојење; пигменти и препарати на бази
неорганских или минералних материјала за бојењеј; неоргански
производи који се употребљавају као луминофори

Методологије и стандарди

m³
m³
m³
m³
m³
m³
t
kg
kg
kg
t
kg
kg/kg TiO2
kg
kg
kg
kg

2821

kg

2822
2825 20
2826 30
2827 40
2828 60
2825.70
2825.80
2825 90 20
2825 90 40

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

2825[.90(.11 + .19 + .60 + .85)]

kg

3204.11
3204.12
3204.13
3204.14

kg
kg
kg
kg

3204 [.15 +.16 +.17 +.19 +.90]

kg

3204.20

kg

3205

kg

3201

kg

3203

kg

3202.10

kg

3202.90

kg

3206.11

t/kg TiO2

3206.19

t/kg TiO2

3206[.20 + .41 + .42 + .49(.10 +
.70) +
.50]

kg
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Назив производа

2013

Производња осталих основних неорганских хемикалија

2013.21.11
2013.21.16
2013.21.20
2013.21.30
2013.21.41
2013.21.42
2013.21.60
2013.21.70
2013.21.81
2013.21.85
2013.22.10
2013.22.20
2013.22.30
2013.22.37
2013.22.40
2013.22.70
2013.22.80
2013.23.00
2013.24.13
2013.24.15
2013.24.34
2013.24.53
2013.24.55
2013.24.62
2013.24.65
2013.24.69
2013.24.73
2013.24.75
2013.24.77
2013.25.25 @
2013.25.27 @
2013.25.30
2013.25.50
2013.25.63
2013.25.65
2013.25.70
2013.25.80
2013.31.15

2013.31.19

2013.31.31
2013.31.32

Хлор
Јод; флуор; бром
Сумпор, сублимирани или таложени; колоидни сумпор
Угљеник (угљена чађ и остали облици угљеника, на другом месту
непоменути)
Бор
Tелур
Силицијум који садржи 99,99% силицијума или више
Силицијум који садржи мање од 99,99% силицијума
Фосфор
Арсен, селен
Фосфор оксихлорид
Фосфор трихлорид
Фосфор пентахлорид
Халогениди и оксихалогениди неметала
Остали хлориди фосфора (осим оксихлорида, фосфор трихлорида
и фосфор пентахлорида)
Сулфиди фосфора; комерцијални фосфор трисулфид
Сулфиди осталих неметала; (осим сулфида фосфора и
комерцијалног фосфор трисулфида)
Алкални или земноалкални метали; метали лантанида (ретких
земљи): скандијум, итријум и њихове међусобне легуре; жива
Хлороводоник (хлороводонична киселина)
Хлоросулфонска киселина
Сумпорна киселина; олеум
Дифосфор-пентоксид
Фосфорна киселина и полифосфорне киселине
Дибор триоксид
Оксиди бора и борне киселине (искључујући дибор триоксид)
Остале неорганске киселине и остала неорганска једињења
неметала са кисеоником (искључујући флуороводоник)
Флуороводонична киселина
Силицијум-диоксид
Сумпор-диоксид
Натријум-хидроксид (каустична сода) у чврстом стању
Натријум-хидроксид у воденом раствору (натријумова лужина или
течна сода)
Калијум-хидроксид (каустична поташа)
Пероксиди натријума и калијума
Магнезијум-хидроксид и магнезијум-пероксид
Оксиди, хидроксиди и пероксиди баријума и стронцијума
Алуминијум-хидроксид
Хидразин и хидроксиламин и њихове неорганске соли
Флуориди; флуоросиликати; флуороалуминати и остале
комплексне соли флуора (литијумов хексафлуорофосфат (1-),
литијумов дифлуорофосфат, литијумов хексафлуороарсенат
монохидрат, литијумов тетрафлуороборат)
Флуориди; флуоросиликати; флуороалуминати и остале
комплексне соли флуора (искључујући натријумов
хексафлуороалуминат „синтетички криолит”; литијумов
хексафлуорофосфат (1-), литијумов дифлуорофосфат, литијумов
хексафлуороарсенат монохидрат и литијумов тетрафлуороборат;
неорганска или органска једињења живе)
Хлориди магнезијума
Хлориди никла

Јединица
мере

HsCn

2801.10
2801 [.20 +.30]
2802

kg
kg
t

2803

kg

2804 50 10
2804 50 90
2804 61
2804 69
2804 70
2804[.80 + .90]
2812 12
2812 13
2812 14
2812[.11 + .15 + .16 + .17 +
.19(.90) + .90]

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

2812 19 10

kg

2813 90 10

kg

2813[.10 + .90(.90)]

kg

2805[.11 + .12 + .19(.10 + .90) +
.30(.10 + .20 + .30 + .40 + .80) +
.40(.10 + .90)]
2806.10
2806.20
2807
2809.10
2809.20
2810 00 10
2810 00 90
2811[.12 + .19(.10 + .80)]

kg

kg
t/t HCl
kg
t
t/kg P2O5
t/kg P2O5
kg
kg
kg

2811.11
2811.22
2811.29.05
2815.11

t/kg HF
t/kg SiO2
t/kg SO2
kg/kg NaOH

2815.12

kg/kg NaOH

2815.20.00
2815.30
2816 10
2816 40
2818.30
2825.10

t/t KOH
kg
kg
kg
t/kg Al2O3
kg

2826 90 80

kg/kg F

2826[.12 + .19(.10 + .90) + .30 +
.90(.10)]

kg/kg F

2827 31
2827 35

kg
kg

@ Промењена јединица мере.
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Шифра

Назив производа

HsCn

2013.31.33
2013.31.34
2013.31.39
2013.31.50
2013.31.71
2013.31.79
2013.32.30

Хлориди калаја
Хлориди кобалта
Остали хлориди (на другом месту непоменути)
Оксихлориди и хидроксихлориди бакра и других метала
Бромиди и оксибромиди, осим бромида натријума и калијума
Бромиди натријума и калијума; јодиди и оксијодиди
Хипохлорити; комерцијални калцијум-хипохлорит; хлорити;
хипобромити
Хлорати и перхлорати; бромати и пербромати; јодати и перјодати
Сулфиди калцијума, антимона и гвожђа
Сулфиди; полисулфиди, без обзира да ли су хемијски одређени
или не; дитионити и сулфоксилати (искључујући дитионите и
сулфоксилате калцијума, антимона и гвожђа)
Сулфити
Тиосулфати
Сулфати алуминијума
Сулфати баријума
Сулфати магнезијума
Сулфати никла
Сулфати кобалта; сулфати титанијума
Сулфати (искључујући сулфате алуминијума, баријума,
магнезијума, кобалта и титанијума)

2827 39 10
2827 39 30
2827[.20 + .32 + .39(.20 + .85)]
2827.4
2827 59
2827[.51 + .60]

2013.32.50
2013.41.11
2013.41.20
2013.41.33
2013.41.35
2013.41.50
2013.41.55
2013.41.60
2013.41.61
2013.41.62
2013.41.65
2013.41.73
2013.41.75
2013.42.11
2013.42.12
2013.42.20
2013.42.30
2013.42.40
2013.42.70
2013.42.80
2013.43.10
2013.43.20
2013.43.40
2013.43.50
2013.43.95
2013.51.15
2013.51.20
2013.51.25
2013.51.78
2013.51.79
2013.51.83
2013.51.85
2013.52.50
2013.52.70
2013.52.75
2013.52.90
2013.61.00
2013.62.20
2013.62.30

www.stat.gov.rs

Стипсе
Персулфати (пероксосулфати)
Нитрати баријума, берилијума, кадмијума, кобалта, никла, олова
Нитрати бакра и остали нитрати (осим нитрата калијума, баријума,
берилијума, кадмијума, кобалта, никла и олова)
Фосфинати (хипофосфити) и фосфонати (фосфити)
Мононатријум-фосфат и динатријум-фосфат
Калцијум-хидрогенортофосфат (дикалцијум-фосфат)
Натријум-трифосфат (натријум-триполифосфат)
Фосфати и полифосфати (искључујући калцијумхидрогенортофосфат, мононатријум-фосфат, динатријум-фосфат и
натријум-трифосфат)
Динатријум-карбонат
Натријум-хидроген-карбонат (натријум-бикарбонат)
Калцијум-карбонат
Литијумови-карбонати
Остали карбонати
Волфрамати
Манганити, манганати и перманганати; молибдати
Хромати и дихромати, пероксохромати
Соли оксометалних и пероксометалних киселина: цинкати и
ванадати
Остале соли оксометалних и пероксометалних киселина
Сребронитрат
Племенити метали у колоидном стању, једињења и амалгами
племенитих метала (осим сребронитрата)
Дестилована и електропроводљива вода и вода сличне чистоће
Једињења живе, неорганска или органска, хемијски одређена
(искључујући амалгаме)
Једињења живе, неорганска или органска, хемијски неодређена
(искључујући амалгаме)
Остала неорганска једињења, на другом месту непоменута;
амалгами (осим амалгама племенитих метала)
Тешка вода (деутеријум-оксид), изотопи и њихова једињења
Цијаниди; оксиди цијанида и комплексни цијаниди
Борати; пероксоборати (перборати)

Методологије и стандарди

2828

Јединица
мере
kg
kg
kg
kg
kg
kg
t/kg Cl

2829
2830 90 11

kg
kg

2830[.10 + .90(.85)] + 2831[.10 +
.90]

kg

2832[.10 + .20]
2832.30
2833 22
2833 27
2833 21
2833 24
2833 29 30
2833[.11 + .19 + .25 + .29(.20 +
.60 +
.80)]
2833.30
2833.40
2834 29 20

t/kg Na2S2O5
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg/kg N

2834[.29(.40 + .80)]

kg/kg N

2835.10
2835.22
2835.25
2835.31

kg
t/kg P2O5
t/kg P2O5
t/t P2O5

2835 [.24 +.26 +.29 +.39]
2836.20
2836.30
2836.50
2836.91
2836[.40 + .60 + .92 + .99(.11 +
.17 +
.90)]
2841 80
2841[.61 + .69 + .70]
2841 [.30 +.50]

kg
t/kg Na2CO3
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

2841 90 30

kg

2841 90 85
2843.21

kg
kg

2843 [.10 +.29 +.30 +.90]

kg

2853 90 10

t

2852 10

kg

2852 90

kg

2853[.10 + .90(.90a)]

kg

2845
2837
2840

kg
kg
t/kg B2O3

57

Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

HsCn

Јединица
мере

2013.62.40
2013.62.70
2013.62.80
2013.63.00
2013.64.10

Силикати; комерцијални силикати алкалних метала
Двоструки или комплексни силикати
Соли неорганских киселина или пероксокиселина
Водоник-пероксид
Карбиди силицијума, без обзира да ли су хемијски одређени или
неодређени
Карбиди бора, без обзира да ли су хемијски одређени или
неодређени
Карбиди волфрама, без обзира да ли су хемијски одређени или
неодређени
Карбиди алуминијума, хрома, молибдена, ванадијума, тантала;
титанијума, без обзира да ли су хемијски одређени или
неодређени
Фосфиди, (осим гвоздених фосфида), хидриди, нитриди, азиди,
силициди или бориди
Остали карбиди
Неорганска или органска једињења метала ретких земљи
(лантанида), или од мешавина тих метала . Једињења церијума
Неорганска или органска једињења метала ретких земљи
(лантанида), или од мешавина тих метала . Једињења лантана,
празедијума, неодијума или самаријума
Неорганска или органска једињења метала ретких земљи
(лантанида), или од мешавина тих метала . Једињења еуропијума,
гадолинијума, тербијума, диспрозијума, холмијума, ербијума,
тулијума, итербијума, лутецијума или итријума
Неорганска или органска једињења метала ретких земљи
(лантанида), или од мешавина тих метала . Једињења скандијума
Неорганска или органска једињења метала ретких земљи
(лантанида), или од мешавина тих метала . Једињења од
мешавина тих метала
Сумпор (осим сировог, сублимисаног, таложног и колоидног)
Пржени пирити гвожђа
Кварц; остало синтетичко драго или полудраго камење,
необрађено или само грубо обликовано

2839
2842.10
2842.90
2847

t/t SiO2
kg
kg
t/kg H2O2

2849 20

kg

2849 90 10

kg

2849 90 30

kg

2849 90 50

kg

Засићени ациклични угљоводоници
Етилен
Пропен (пропилен)
Бутен (бутилен) и његови изомери
Незасићени ациклични хидрокарбонати; бута-1,3-диен и изопрен
Остали незасићени ациклични угљоводоници
Циклохексан
Циклани, циклени и циклотерпени
Бензол (бензен)
Толуол (толуен)
О-ксилол (О-ксилен)
Р-ксилол (Р-ксилен)
М-ксилол (М-ксилен) и мешавина изомера ксилола (ксилена)
Стирол (стирен)
Етилбензол (етилбензен)
Кумол (кумен)
Остали циклични угљоводоници
Монохлорометан (метил-хлорид) и монохлороетан (етил-хлорид)
Дихлорометан (метилен-хлорид)
Трихлорометан (хлороформ)
Угљен-тетрахлорид
1,2-дихлороетан (етилен-хлорид)
Остали засићени хлоровани деривати ацикличних угљоводоника
Винилхлорид (хлорoетилен)

2013.64.20
2013.64.30
2013.64.51
2013.64.80
2013.64.90
2013.65.10
2013.65.20
2013.65.50

2013.65.80
2013.65.85
2013.66.00
2013.67.00
2013.68.00

2014

2014.11.20
2014.11.30
2014.11.40
2014.11.50
2014.11.60
2014.11.90
2014.12.13
2014.12.15
2014.12.23
2014.12.25
2014.12.43
2014.12.45
2014.12.47 @
2014.12.50
2014.12.60
2014.12.70
2014.12.90
2014.13.13
2014.13.15
2014.13.23
2014.13.25
2014.13.53
2014.13.57
2014.13.71

Производња осталих основних органских хемикалија

2850[.00(.20 + .60 + .90)] + 2853
90 90b
2849[.10 + .90(.90)]

kg
kg

2846 10

kg

2846 90 10

kg

2846 90 20

kg

2846 90 30

kg

2846 90 90

kg

2503.00.90
2601.20

kg
kg

7104 [.10 +.20]

g

2901.10
2901.21
2901.22
2901.23
2901.24.00
2901.29
2902.11
2902.19
2902.20
2902.30
2902.41
2902.43
2902 [.42 +.44]
2902.50
2902.60
2902.70
2902.90
2903.11
2903.12
2903.13
2903.14
2903.15
2903 19
2903.21

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
kg
t
t
t
t
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

@ Промењена јединица мере.
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Јединица
мере

Шифра

Назив производа

HsCn

2014.13.74
2014.13.79
2014.14.50

Трихлорoетилен; тетрахлорoетилен (перхлорoетилен)
Остали незасићени хлоровани деривати ацикличних угљоводоника
Деривати угљоводоника који садрже само сулфо групе, њихове
соли и етил-естре
Деривати угљоводоника, који садрже само нитро или нитрозо
групе
Деривати угљоводоника који садрже друге хемијске групе

2903 [.22 +.23]
2903.29

kg
kg

2904.10

kg

2904.20

kg

2014.14.70
2014.14.90
2014.19.10

2014.19.30

2014.19.50
2014.19.70
2014.21.00
2014.22.10
2014.22.20
2014.22.30
2014.22.40
2014.22.63
2014.22.65

2014.22.70
2014.23.10
2014.23.20
2014.23.33
2014.23.37
2014.23.38
2014.23.50
2014.23.60
2014.23.73
2014.23.75
2014.24.10
2014.24.33
2014.24.39
2014.24.50
2014.31.20
2014.31.30
2014.31.50
2014.31.95
2014.31.97
2014.32.15
2014.32.19

www.stat.gov.rs

Флуоровани, бромирани или јодирани деривати ацикличних
угљоводоника

Халогени деривати ацикличних угљоводоника, који садрже два
или више различитих халогених елемената
Халогени деривати цикланских, цикленских или циклотерпенских
угљоводоника
Халогени деривати ароматичних угљоводоника
Индустријски масни алкохоли
Метанол (метил-алкохол)
Пропан-1-ол (пропил-алкохол) и пропан-2-ол (изопропил-алкохол)
Бутан-1-ол (н-бутил-алкохол)
Остали бутаноли (осим бутан-1-ол /н-бутил-алкохол/)
Октанол (октил-алкохол) и његови изомери
Додекан-1-ол (лаурил-алкохол); хексадекан-1-ол (цетил-алкохол);
октадекан-1-ол (стерил-алкохол) и остали засићени
монохидроксилни алкохоли (искључујући метил-алкохол, пропилалкохол, изопропил-алкохол, н-бутил-алкохол, остале бутаноле и
октил-алкохол)
Незасићени монохидроксилни алкохоли
Етилен-гликол (етан-диол)
Пропилен-гликол (пропан-1,2-диол)
D-глуцитол (сорбитол)
Диоли и полихидроксилни алкохоли (искључујући етилен гликол и
пропилен гликол, Д-глуцитол и тетраметилен гликол с масеним
учешћем угљеника на биолошкој основи од 100 %)
Бутан-1,4-диол или тетраметилен гликол (1,4-бутандиол) с
масеним учешћем угљеника на биолошкој основи од 100 %
Халогени, сулфо-, нитро- или нитрозодеривати ацикличних
алкохола
Глицерин, укључујући синтетички (осим сировог воденог и цеђи)
Циклични алкохоли: циклански, цикленски и циклотерпенски,
укључујући и њихове халогене, сулфо-, нитро- и нитрозодеривате
Ароматични алкохоли и њихови халогени, сулфо-, нитро- и
нитрозодеривати
Монофеноли
4,4-изопропилдендифенол (бисфенол А, дифенилопроран) и
његове соли
Полифеноли и њихове соли и фенол-алкохоли
Халогени, сулфо-, нитро- и нитрозодеривати фенола и фенолалкохола
Индустријска стеаринска киселина
Индустријска олеинска киселина
Индустријске масне киселине тал уља
Остале дестилисане индустријске монокарбоксилне масне
киселине
Остале индустријске монокарбонске масне киселине
(недестилисане)
Етил-ацетат
Естри сирћетне киселине

Методологије и стандарди

2904[.31 + .32 + .33 + .34 + .35 +
.36 + .91 + .99]
2903[.31 + .39(.11 + .15 + .19 +
.21 +
.23 + .24 + .25 + .26 + .27 + .28 +
.29 +
.31 + .35 + .39 + .80)]
2903[.71 + .72 + .73 + .74 + .75 +
.76(.10 + .20 + .90) + .77(.60 +
.90) +
.78 + .79(.30 + .80)]
2903[.81 + .82 + .83 + .89(.10 +
.80)]
2903[.91 + .92 + .93 + .94 +
.99(.10 + .80)]
3823.70
2905.11
2905.12
2905.13
2905.14
2905.16

kg

kg

kg
kg
kg
t
t
kg
kg
kg
kg

2905 [.17 +.19]

kg

2905.2
2905.31
2905.32
2905.44
2905[.39(.20 + .28 + .30 + .95) +
.41 +
.42 + .43 + .49]

kg
kg
kg
kg

2905 39 26

kg

kg

2905.5

kg

2905.45

kg

2906.1

kg

2906.2

kg

2907.1

kg

2907.23

kg

2907 [.21 +.22 +.29]

kg

2908

kg

3823.11
3823.12
3823.13

kg
t
kg

3823.19.10

kg

3823.19 (.30 +.90)

kg

2915.31
2915 [.32 +.33 +.36 +.39]

kg
kg
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Шифра

Назив производа

2014.32.20

Моно-, ди- или трихлорсирћетна киселина, пропионска киселина,
бутерне киселине, валеријанске киселине, и соли и естри ових
киселина
'Палмитинска киселина, стеаринска киселина, њихове соли и естри
Мравља киселина, њене соли и естри
Сирћетна киселина
Анхидрид сирћетне киселине
Соли сирћетне киселине
Лауринска киселина, њене соли и естри, хлороформати и сл.
Акрилна киселина и њене соли; остале монокарбонске киселине
Естри акрилне киселине
Метакрилна киселина и њене соли
Естри метакрилне киселине
Олеинска, линолна и линолеинска киселина; њихове соли и естри
Бензоева киселина, њене соли и естри
Бензоил-пероксид и бензоил-хлорид
Фенил-сирћетна киселина, њене соли и естри
Ароматичне монокарбонске киселине; њихови анхидриди,
халогениди, пероксиди, пероксикиселине и њихови деривати
Оксалне, азелаинске, малонске, остале, цикланске, цикленске или
циклотерпенске поликарбоксилне киселине, соли (искључујући
бутандиоичну киселину с масеним учешћем угљеника на
биолошкој основи од 100%)
Етан-1,2-дикарбоксилна киселина или бутандиоична киселина
(сукцинска киселина) с масеним учешћем угљеника на биолошкој
основи од 100 %
Адипинска киселина, њене соли и естри
Анхидрид малеинске киселине
Дибутил-ортофталати и диоктил-ортофталати
Остали естри ортофталне киселине
Анхидрид фталне киселине, терефтална киселина и њене соли
Ароматичне поликарбонске киселине, њихови анхидриди,
халогениди, пероксиди и пероксикиселине; и њихови халогени,
сулфо-, нитро- и нитрозодеривати (искључујући естре ортофталне
киселине, анхидрид фталне киселине, терефталну киселину и
њихове соли)
Лимунска киселина, њене соли и естри
Карбонска киселина са алкохолном, фенолном, алдехидном или
кетонском функцијом и њени деривати

2014.32.35
2014.32.50
2014.32.71
2014.32.77
2014.32.78
2014.32.80
2014.33.10
2014.33.20
2014.33.30
2014.33.40
2014.33.50
2014.33.63
2014.33.65
2014.33.67
2014.33.70
2014.33.81

2014.33.82
2014.33.85
2014.33.87
2014.34.10
2014.34.20
2014.34.30
2014.34.40

2014.34.73
2014.34.75
2014.41.13
2014.41.19

Метиламин; ди- или триметиламин и њихове соли
Остали ациклични моноамини и њихови деривати; њихове соли

2014.41.23
2014.41.29
2014.41.30

Хексаметилендиамин и његове соли; етилендиамин и његове соли
Остали ациклични полиамини и њихови деривати; њихове соли
Циклански, цикленски, циклотерпенски моно- или полиамини,
њихови деривати и њихове соли
Анилин и његове соли
Деривати анилина и њихове соли
Остали ароматични моноамини и њихови деривати; њихове соли
Ароматични полиамини и њихови деривати; њихове соли
Моноетаноламин и његове соли
Диетаноламин и његове соли
Аминоалкохоли, њихови етри и естри који садрже само једну
функцију кисеоника, и њихове соли (искључујући
моноетаноламин и његове соли, диетаноламин и његове соли)
Остала аминоједињења са функцијом кисеоника
Уреини, њихови деривати и соли
Сахарин и његове соли
Имиди, њихови деривати и соли
Имини и њихови деривати; њихове соли

2014.41.51
2014.41.53
2014.41.59
2014.41.70
2014.42.33
2014.42.35
2014.42.38
2014.42.90
2014.43.10
2014.43.20
2014.43.30
2014.43.40
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Јединица
мере

HsCn

2915 [.40 +.50 +.60]

kg

2915.70 00
2915.1
2915.21
2915.24
2915.29
2915.90
2916 [.11 +.19 +.20]
2916.12
2916.13
2916.14
2916.15
2916.31
2916.32
2916 [.34 +.35]

kg
kg
t
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

2916.39

kg

2917[.11 + .13(.10 + .90) +
.19(.10 +
.80) + .20]

kg

2917 19 20

kg

2917.12
2917.14
2917 [.32 +.34.10]
2917 [.33 +.34.90]
2917 [.35 +.36]

kg
kg
kg
kg
kg

2917 [.37 +.39]

kg

2918 [.14 +.15]
2918[.11 + .12 + .13 + .16 + .17 +
.18 + .19(.30 + .40 + .98) + .29 +
.30 + .91 + .99(.40 + .90)]
2921.11
2921[.12 + .13 + .14 + .19(.40 +
.50 + .99)]
2921 [.21 +.22]
2921.29

kg

2921.30

kg

2921.41
2921.42
2921 [.43 +.44 +.45 +.46 +.49]
2921.5
2922.11
2922.12

kg
kg
kg
kg
kg
kg

2922[.14 + .15 + .16 + .17 + .18 +
.19]

kg

2922 [.2 +.3 +.43 +.44 +.49 +.50]
2924.21
2925.11
2925 [.12 +.19]
2925.2

kg
kg
kg
kg
kg

ИНД-21

kg
kg
kg
kg
kg
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Јединица
мере

Шифра

Назив производа

HsCn

2014.43.50
2014.43.60
2014.43.70

Акрилонитрил
1-цијаногванидин (дициандиамид)
Остала једињења са нитрилном функцијом (сем акрилонитрила,
1-цијаногванидина /дициандиамида/)
Дијазо-, азо- или азоксиједињења
Органски деривати хидразина или хидроксиламина
Изоцијанати
Једињења са осталим азотним функцијама
Тиокарбамати и дитиокарбамати; тиурам моно-, ди- или
тетрасулфиди; метионин
Остала органска сумпорна једињења

2926.10
2926.20

kg
kg

2926[.30 + .40 + .90(.20 + .70)]

kg

2927
2928
2929.10
2929.90

kg
kg
kg
kg

2930 [.20 +.30 +.40]

kg

2014.44.20
2014.44.30
2014.44.50
2014.44.90
2014.51.33
2014.51.39
2014.51.51

2014.52.15
2014.52.25
2014.52.30
2014.52.60
2014.52.80

2014.52.90
2014.53.50
2014.53.80
2014.61.11
2014.61.13
2014.61.15
2014.61.19
2014.61.20
2014.61.35
2014.61.50
2014.61.60
2014.61.70
2014.62.11
2014.62.13
2014.62.15
2014.62.19
2014.62.31
2014.62.33
2014.62.35
2014.62.39
2014.62.60
2014.62.70

www.stat.gov.rs

Остала органско-неорганска једињења (искључујући органска
сумпорна једињења)
Тетрахидрофлуран, 2-фуралдехид, фурфурил и пиперонал
Хетероциклична једињења само са хетероатомом (атомима)
кисеоника (искључујући остале лактоне)
Хетероциклична једињења само са хетероатомом (атомима) азота,
која у својој структури имају некондензовани имидазолов прстен
(осим хидантоина и његових деривата)
Меламин
Хетероциклична једињења која у својој структури имају
некондензовани пиридинов прстен, хинолинску или
изохинолинску прстенасту структуру (даље некондензовану);
лактами; и остала хетероциклична једињења само са
хетероатомом (атомима) азота
Нуклеинске киселине и остала хетероциклична једињења која
садрже тиазолов, бензотиазолов и остале системе прстенова у
структури
Естри фосфорне киселине и њихове соли, укључујући
лактофосфате; њихове халогене, сулфо-, нитро- и нитрозодеривате
Естри осталих неорганских киселина неметала (осим естара
водоник-халогенида) и њихове соли; њихови халогени, сулфо-,
нитро-, или нитрозодеривати
Метанал (формалдехид)
Етанал (ацеталдехид)
Бутанал (бутиралдехид, нормални изомер)
Остали ациклични алдехиди без других кисеоничних функција
Циклични алдехиди без других кисеоничних функција
Алдехид-алкохоли, алдехид-етри, алдехид-феноли и алдехиди с
другим кисеоничним функцијама
Циклични полимери алдехида
Параформалдехид
Халогени, сулфо-, нитро- или нитрозодеривати алдехида
(укључујући алдехиде с другим кисеоничним функцијама,
цикличне полимере алдехида и параформалдехиде)
Ацетон
Бутанон (метил-етил-кетон)
4-метил-пентан-2-он (метил-изобутил-кетон)
Остали ациклични кетони без других кисеоничних функција
Камфор; ароматични кетони без других кисеоничних функција;
кетон-алкохоли; кетон-алдехиди, кетон-феноли и остали кетони с
другим кисеоничним функцијама
Циклохексанон и метил-циклохексанони
Јонони и метил-јонини
Циклански, цикленски или циклотерпенски кетони без других
кисеоничних функција;
Хинони
Халогени, сулфо-, нитро- или нитрозодеривати кетона и хинона

Методологије и стандарди

2930[.60 + .70 + .80 + .90(.13 +
.16 + .30 + .40 + .50 + .98)]
2931[.10 + .20 + .31 + .32 + .33 +
.34 + .35 + .36 + .37 + .38 +
.39(.20 + .30 + .50 + .60 + .90) +
.90]
2932[.11 + .12 + .13 + .93]
2932[.14 + .19 + .91 + .92 + .94 +
.95 + .99]

kg
kg
kg
kg

2933[.29(.10 + .90)]

kg

2933.61
2933[.31 + .32 + .33 + .39(.10 +
.20 + .25 + .35 + .40 + .45 + .50 +
.55 + .99) + .41 + .49(.10 + .30 +
.90) + .71 + .72 + .79 + .91(.10 +
.90) + .92 + .99(.20 + .50 + .80)]

kg
kg

2934[.10 + .20(.20 + .80) + .91 +
.99(.60 + .90)] + 2939 80

kg

2919

kg

2920[.11 + .19 + .21 + .22 + .23 +
.24 + .29 + .30 + .90(.10 + .70)]

kg

2912.11
2912.12
2912.19.10
2912.19.90
2912.2

kg
kg
kg
kg
kg

2912[.41 + .42 + .49]

kg

2912.50
2912.60

kg
kg

2913

kg

2914.11
2914.12
2914.13
2914.19

kg
kg
kg
kg

2914 [.21 +.3 +.40 +.50]

kg

2914.22
2914.23

kg
kg

2914.29

kg

2914[.61 + .62 + .69(.10 + .80)]
2914[.71 + .79]

kg
kg
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Шифра

Назив производа

2014.63.10

Ациклични етри и њихови халогени, сулфо-, нитро- или
нитрозодеривати
Циклански, цикленски или циклотерпенски етри и њихови
халогени, сулфо-, нитро- или нитрозодеривати
Aроматични етри и њихови халогени, сулфо-, нитро- или
нитрозодеривати
2,2-оксидиетанол (диетилен-гликол, дигол)
Етар-алкохоли и њихови халогени, сулфо-, нитро- или
нитрозодеривати (искључујући 2,2-оксидиетанол)
Етар-феноли, етар-алкохол-феноли и њихови халогени, сулфо-,
нитро- или нитрозодеривати
Пероксиди алкохола, етара и кетона и њихови халогени, сулфо-,
нитро- или нитрозодеривати
Етилен-оксид (оксиран)
Пропилен-оксид (метил-оксиран)
Епоксиди, епокси-алкохоли, епокси-феноли, епокси-етри са
трочланим прстеном и њихови халогени, сулфо-, нитро- или
нитрозодеривати
Ацетали и полуацетали и њихови халогени, сулфо-, нитро- или
нитрозодеривати
Остала органска једињења, на другом месту непоменута
Сириште и његови деривати
Ензими; припремљени ензими, на другом месту непоменути
(искључујући сириште и његове деривате)
Активни природни минерални производи; животињски угаљ
Тал-уље; рафинисано или нерафинисано
Смолни, сулфатни и терпентин добијен од дрвета; уље од бора и
осталих четинара
Колофонијум и смолне киселине и њихови деривати; пинолин и
колофонијумска уља; течне смоле
Катран од дрвета, уља од катрана од дрвета, креозот од дрвета;
нафта од дрвета; биљни смола, пиварска смола и слични
препарати на бази колофонијума, смолних киселина или биљних
смола
Дрвени угаљ, агломерисани или неагломерисани (укључујући и
угљен из коре)
Бензол (бензен), толуол (толуен) и ксилол (ксилени)
Нафталин и остале мешавине ароматичних угљоводоника
(искључујући бензен, толуен и ксилен)
Феноли
Остала уља и производи од уља, на другом месту непоменути

2014.63.23
2014.63.25
2014.63.33
2014.63.39
2014.63.50
2014.63.60
2014.63.73
2014.63.75
2014.63.79
2014.63.80
2014.64.30
2014.64.50
2014.64.70
2014.71.20
2014.71.30
2014.71.40
2014.71.50
2014.71.70

2014.72.00
2014.73.20
2014.73.40
2014.73.60
2014.73.90
2014.74.00
2014.75.00
2014.80.00 @

2015

2015.10.50
2015.10.75
2015.10.77
2015.20.30
2015.20.80
2015.31.30
2015.31.80

Неденатурисани етил-алкохол, јачине ≥ 80% (важно: искључујући
акцизе на алкохолна пића)
Денатурисани етил-алкохол и остали денатурисани алкохоли, било
које јачине
Остатне лужине из производње дрвне целулозе, осим тал-уља

Производња вештачких ђубрива и азотних једињења

Азотна киселина; сулфоазотне киселине
Амонијак, безводни
Амонијак у воденом раствору
Амонијум-хлорид
Нитрити
Уреа са садржајем > 45% по маси азота, рачунато на суви производ
(осим у таблетама и сл. облицима или у паковању тежине ≤ 10 kg)
Уреа са садржајем ≤ 45% по маси азота, рачунато на суви
производ (осим у таблетама и сл. облицима или у паковању
тежине ≤ 10 kg)

Јединица
мере

HsCn

2909.1

kg

2909.20

kg

2909.30

kg

2909.41

kg

2909 [.43 +.44 +.49]

kg

2909.50

kg

2909.60

kg

2910.10
2910.20

kg
kg

2910[.30 + .40 + .50 + .90]

kg

2911

kg

2942
3507.10

kg
kg

3507.90

kg

3802.90
3803

kg
kg

3805

kg

3806

kg

3807

kg

4402

kg

2707 [.10 +.20 +.30]

kg

2707[.40 + .50]

kg

2707.99.80
2707 [.91 +.99 (.1 +.30 +.50 +.70
+.9)]

kg

2207.10

hl

2207.20

hl

2207.21

kg

2808
2814.10
2814.20
2827.10
2834.10

t/t N
t/t N
t/t N
kg
t/kg N

3102.10.10

t/t N

3102.10.90

t/t N

kg

@ Промењена јединица мере.

62

ИНД-21

www.stat.gov.rs

Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

2015.32.00

Амонијум-сулфат (осим у таблетама и сл. облицима или у
паковању тежине ≤ 10 kg)
Амонијум-нитрат (осим у таблетама и сл. облицима или у
паковању тежине ≤ 10 kg)
Двогубе соли и мешавине калцијум-нитрата и амонијум-нитрата
(осим у таблетама и сл. облицима или у паковању тежине ≤ 10 kg)
Мешавине амонијум-нитрата са калцијум-карбонатом, са
садржајем ≤ 28% азота по маси
Мешавине амонијум-нитрата са калцијум-карбонатом, са
садржајем > 28% азота по маси
Мешавине урее и амонијум-нитрата у воденом или амонијачном
раствору (осим у таблетама и сл. облицима или у паковању тежине
≤ 10 kg)
Двогубе соли и мешавине амонијум-сулфата и амонијум-нитрата
(осим у таблетама и сл. облицима или у паковању тежине ≤ 10 kg)
Остала азотна минерална или хемијска ђубрива, на другом месту
непоменута
Суперфосфати (осим калијумових и осим у таблетама или сличним
облицима или у паковању тежине ≤ 10 kg)
Фосфорна ђубрива, минерална или хемијска, на другом месту
непоменута
Калијум-хлорид (oсим у таблетама или сличним облицима или у
паковању тежине ≤ 10 kg)
Калијум-сулфат (осим у таблетама или сличним облицима или у
паковању тежине ≤ 10 kg)
Остала калијумова ђубрива, минерална или хемијска, на другом
месту непоменута
Натријум-нитрат
Минерална или вештачка ђубрива која садрже азот, фосфор и
калијум, искључујући ђубрива у таблетама и ђубрива у
паковањима ≤ 10 kg
Диамонијум- хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат) (осим у
таблетама или сличним облицима или у паковању тежине ≤ 10 kg)
Амонијаков дихидрогенортофосфат (моноамонијум-фосфат)
Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже азот и
фосфор
Остала минерална или хемијска ђубрива која садрже фосфор и
калијум
Нитрати калијума
Ђубрива у таблетама или сличним облицима или у паковању
тежине ≤ 10 kg
Остала ђубрива, на другом месту непоменута
Ђубрива животињског или биљног порекла

2015.33.00
2015.34.00
2015.35.30
2015.35.80
2015.36.00
2015.39.30
2015.39.90
2015.41.00
2015.49.00
2015.51.00
2015.52.00
2015.59.00
2015.60.00
2015.71.00
2015.72.00
2015.73.00
2015.74.00
2015.75.00
2015.76.00
2015.79.30
2015.79.80
2015.80.00

2016

2016.10.35
2016.10.39
2016.10.50
2016.10.70
2016.10.90
2016.20.35
2016.20.39
2016.20.50
2016.20.70
2016.20.90

www.stat.gov.rs

Производња пластичних маса у примарним облицима

Линеарни полиетилен, специфичне густине до < 0,94 g/cm³, у
примарним облицима
Полиетилен специфичне густине < 0,94 g/cm³, , у примарним
облицима (искључујући линеарне)
Полиетилен специфичне густине < 0,94 g/cm³, у примарним
облицима
Кополимери етилен-винил ацетата, у примарним облицима
Остали полимери етилена, у примарним облицима (искључујући
полиетилен и кополимере етилен-винил ацетата)
Експандирани полистирол (стиропор) у примарним облицима
Полистирол (осим експандираног) у примарним облицима
Кополимери стирол-акрилонитрила (SAN), у примарним облицима
Кополимери акрилонитрил-бутадиен-стирола (ABS), у примарним
облицима
Полимери стирола, у примарним облицима (искључујући
полистирол, кополимере стирол-акрилонитрила /SAN/,
кополимере акрилонитрил-бутадиен-стирола /ABS/)

Методологије и стандарди

HsCn

Јединица
мере

3102.21

t/t N

3102.30

t/t N

3102.60

t/t N

3102.40.10

t/t N

3102.40.90

t/t N

3102.80

t/t N

3102.29

t/t N

3102.90

t/t N

3103[.11 + .19]

t/t P2O5

3103.90

t/t P2O5

3104.20

t/kg K2O

3104.30

t/kg K2O

3104.90

t/kg K2O

3102.50

kg

3105.20.20

t

3105.30

kg

3105.40

kg

3105.5

kg

3105.60

kg

2834.21

t/kg N

3105.10

kg

3105.90
3101

kg
kg

3901.10.10

t

3901.10.90

t

3901.20

t

3901.30

kg

3901[.40 + .90(.30 + .80)]

kg

3903.11
3903.19
3903.20

t
t
kg

3903.30

kg

3903.90

kg
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

2016.30.10

Поливинил хлорид (PVC), непомешан с другим материјама, у
примарним облицима
Непластификовани поливинил хлорид (PVC), мешан с другим
материјама, у примарним облицима
Пластификовани поливинил хлорид (PVC), помешан с другим
материјама, у примарним облицима
Кополимери винил хлорида-винил aцетата и остали кополимери
винил хлорида, у примарним облицима
Флуорополимери
Полимери халогених олефина, у примарним облицима, на другом
месту непоменути
Полиацетали у примарним облицима
Полиетилен гликоли и остали полиетар алкохоли, у примарним
облицима
Полиетри у примарним облицима (искључујући полиацетале и
полиетар алкохоле)
Епоксидне смоле у примарним облицима
Поликарбонати у примарним облицима
Алкидне смоле у примарним облицима
Полиетилен-терефталат са вискозним бројем 78 ml/g или већим
Остали полиетилен-терефталати
Незасићени течни полиестри у примарним облицима (осим
полиацетала, полиетара, епоксидних смола, поликарбоната,
алкидних смола, полиетилен-терефталата)
Остали незасићени полиестри у примарним облицима (сем течних
полиацетала, полиетара, епоксидних смола, поликарбоната,
алкидних смола, полиетилен-терефталата)
Полиестри у примарним облицима (сем полиацетала, полиетера,
епоксидних смола, поликарбоната, алкидних смола, полиетилентерефталата, осталих незасићених полиестара)
Полипропилен у примарним облицима
Полимери пропилена или осталих олефина, у примарним
облицима (осим полипропилена)
Полимери винил ацетата, у воденој дисперзији, у примарним
облицима
Полимери винил ацетата, у примарним облицима (осим у воденој
дисперзији)
Полимери винил естара или остали винил полимери, у примарним
облицима (искључујући винил ацетат)
Полиметилметакрилат у примарним облицима
Остали акрилни полимери у примарним облицима
Полиамиди-6,-11,-12-6,6,-6,9-6-10 или 6,12, у примарним
облицима
Остали полиамиди у примарним облицима (искључујући
полиамид -6,-11,-12-6,6,-6,9-6-10 или 6,12)
Уреа- смоле и тиоуреа-смоле, у примарним облицима
Меламинске смоле у примарним облицима
Амино-смоле у примарним облицима (осим урее, тиоурее и
меламинских смола)
Фенолне смоле у примарним облицима
Полиуретани у примарним облицима
Силикони у примарним облицима
Смоле од нафте, кумарон-инден смоле, политерпени,
полисулфиди, полисулфони и остали производи на другом месту
непоменути, у примарним облицима
Натријум карбоксиметил целулоза
Целулоза и њени хемијски деривати, на другом месту непоменути,
у примарним облицима, осим натријум карбоксиметил целулозе

2016.30.23
2016.30.25
2016.30.40
2016.30.60
2016.30.90
2016.40.13
2016.40.15
2016.40.20
2016.40.30
2016.40.40
2016.40.50
2016.40.62
2016.40.64
2016.40.70
2016.40.80
2016.40.90
2016.51.30
2016.51.50
2016.52.30
2016.52.50
2016.52.70
2016.53.50
2016.53.90
2016.54.50
2016.54.90
2016.55.50
2016.55.70
2016.56.30
2016.56.50
2016.56.70
2016.57.00
2016.59.20
2016.59.45
2016.59.50
2016.59.55

64

Природни полимери и модификовани природни полимери, на
другом месту непоменути, у примарним облицима. Алгинска
киселина соли и естри те киселине

Јединица
мере

HsCn

3904.10

kg

3904.21

kg

3904.22

kg

3904 [.30 +.40]

kg

3904.6

kg

3904 [.50 +.90]

kg

3907.10

kg

3907.20 (.11 +.2)

kg

3907.20.9

kg

3907.30
3907.40
3907.50
3907 61
3907 69

kg
kg
kg
kg
kg

3907.91.10

kg

3907.91.90

kg

3907[.70 + .99(.05 + .10 + .80)]

kg

3902.10

t

3902 [.20 +.30 +.90]

kg

3905 [.12 +.21]

kg

3905 [.19 +.29]

kg

3905 [.30 +.91 +.99]

kg

3906.10
3906.90

kg
kg

3908.10

kg

3908.90

kg

3909.10
3909.20

kg
kg

3909[.31 + .39]

kg

3909.40
3909.50
3910

kg
t
kg

3911

kg

3912 31
3912[.11 + .12 + .20(.11 + .19 +
.90) +
.39(.20 + .85) + .90(.10 + .90)]

kg

3913 10

kg
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

2016.59.65

2016.59.70

Природни и модификовани полимери нпр. очврснуте
беланчевине, хемијски деривати природног каучука, на другом
месту непоменути, у примарним облицима (искључујући алгинску
киселину, соли и естре те киселине)
Измењивачи јона на бази полимера, у примарним облицима

2017.10.50
2017.10.90

Синтетички латекс
Синтетички каучук (искључујући латекс)

2017

2020

2020.11.00
2020.12.20
2020.12.30
2020.12.40
2020.12.50
2020.12.60
2020.12.70
2020.12.90

2020.13.50
2020.13.70
2020.14.30
2020.14.50
2020.14.90

2020.15.15
2020.15.30
2020.15.45
2020.15.60
2020.15.75

www.stat.gov.rs

Производња синтетичког каучука у примарним облицима

Производња пестицида и хемикалија за пољопривреду
Инсектициди

Хербициди на бази фенокси-фитохормона, паковани за
малопродају или као препарати или производи (искључујући
опасне пестициде)
Хербициди на бази триазина, паковани за малопродају или као
препарати или производи (искључујући опасне пестициде)
Хербициди на бази амида, паковани за малопродају или као
препарати или производи (искључујући опасне пестициде)
Хербициди на бази карбамата, паковани за малопродају или као
препарати или производи (искључујући опасне пестициде)
Хербициди на бази динитроанилин-деривата, паковани за
малопродају или као препарати или производи (искључујући
опасне пестициде)
Хербициди на бази урее, урацила и сулфонилурее, паковани за
малопродају или као препарати или производи (искључујући
опасне пестициде)
Остали хербициди, паковани за малопродају или као препарати
или производи (осим на бази фенокси-фитохормона, триазина,
амида, карбамата, динитроанилин-деривата, урее, урацила и
сулфонилурее) (искључујући опасне пестициде)
Средства против клијања, пакована за малопродају или као
препарати или производи
Средства за регулацију раста биљака, паковани за малопродају
или као препарати или производи
Средства за дезинфекцију на бази кватернарних амонијумових
соли, пакована за малопродају или као препарати или производи
(искључујући опасне пестициде)
Средства за дезинфекцију на бази халогенованих једињења,
пакована за малопродају или као препарати или производи
(искључујући опасне пестициде)
Остала средства за дезинфекцију, пакована за малопродају или
као препарати или производи (искључујући она која се базирају на
кватернарним амонијумовим солима и халогенованим
једињењима и онa којa су опасни пестициди)
Неоргански фунгициди, бактерициди и средства против клијања,
паковани за малопродају или као препарати или производи
(искључујући опасне пестициде)
Фунгициди, бактерициди и средства против клијања, на бази
дитиокарбамата, паковани за малопродају или као препарати или
производи (искључујући опасне пестициде)
Фунгициди, бактерициди и средства против клијања, на бази
бензимидазола, паковани за малопродају или као препарати или
производи (искључујући опасне пестициде)
Фунгициди, бактерициди и средства против клијања, на бази
триазола или диазола, паковани за малопродају или као
препарати или производи (искључујући опасне пестициде)
Фунгициди, бактерициди и средства за дезинфекцију семена, на
бази диазина или морфолина, паковани за малопродају или као
препарати или производи (искључујући опасне пестициде)

Методологије и стандарди

HsCn

Јединица
мере

3913 90

kg

3914

kg

4002 [.11 +.41 +.51 +.91]
4002 [.19 +.20 +.3 +.49 +.59 +.60
+.70 +.80 +.99]

kg
t

3808[.61 + .62 + .69 + .91(.10 +
.20 +
.30 + .40 + .90)]

t/kg активне
супст.

3808.93.11

t/kg активне
супст.

3808.93.13
3808.93.15
3808.93.17

t/kg активне
супст.
t/kg активне
супст.
t/kg активне
супст.

3808.93.21

t/kg активне
супст.

3808.93.23

t/kg активне
супст.

3808.93.27

t/kg активне
супст.

3808.93.30
3808.93.90

t/kg активне
супст.
t/kg активне
супст.

3808.94.10

t/kg активне
супст.

3808.94.20

t/kg активне
супст.

3808.94.90

t/kg активне
супст.

3808.92 (.10 +.20)

t/kg активне
супст.

3808.92.30

t/kg активне
супст.

3808.92.40

t/kg активне
супст.

3808.92.50

t/kg активне
супст.

3808.92.60

t/kg активне
супст.
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Шифра

Назив производа

2020.15.90

Остали фунгициди, бактерициди и средства против клијања
(искључујући опасне пестициде)
Средства за заштиту и регулацију раста биљака, средства против
клијања, дезинфекти и слично, који садрже једну или више од
следећих супстанци: алдрин (ISO); бинапакрил (ISO);камфехлор
(ISO) (токсафен); каптафол (ISO); хлордан (ISO); хлордимеформ
(ISO);
Родентициди и остали производи за заштиту биља, паковани за
малопродају или као препарати или производи (осим
инсектицида, хербицида и дезинфектаната)

2020.16.00

2020.19.80

2030
2030.11.50
2030.11.70
2030.12.25
2030.12.29
2030.12.30
2030.12.50
2030.12.70
2030.12.90
2030.21.30
2030.21.50
2030.21.70
2030.22.13
2030.22.15
2030.22.20
2030.22.30
2030.22.40

2030.22.53
2030.22.55
2030.22.60
2030.22.73
2030.22.79
2030.23.50
2030.23.70
2030.24.50
2030.24.70
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Јединица
мере

HsCn

3808.92.90

t/kg активне
супст.

3808[.52 + .59]

t/kg активне
супст.

3808.99

t/kg активне
супст.

3209.10

t

3209.90

t

3208.10.10

kg

3208.10.90

t

3208.20.10

kg

3208.20.90
3208.90.1

kg
kg

3208.90.9

kg

3207.1

kg

3207.2

kg

3207 [.30 +.40]

kg

3210.00.10

kg

3210.00.90

kg

3211
3212.1

kg
kg

3212.9

kg

3214.10.10

kg

3214.10.90

kg

3214.9

kg

3814.00.10

kg

3814.00.90

kg

3213.1

kg

3213.9

kg

3215[.11(.10 + .90)]
3215[.19(.10 + .90)]

kg
kg

Производња боја, лакова и сличних премаза, графичких
боја и китова

Боје и лакови на бази акрилних и винилних полимера,
дисперговани или растворени у води
Остале боје и лакови, дисперговани или растворени у води
Боје и премази (укључујући и емајле и лакове) на бази полиестера,
дисперговани или растворени у неводеном медију, при чему је
маса растварача > 50% укупне масе раствора
Боје и премази (укључујући и емајле и лакове) на бази полиестера,
дисперговани или отопљени у неводеном медију (осим оних код
којих је маса растварача > 50% укупне масе раствора)
Боје и премази (укључујући и емајле и лакове) на бази акрилних
или винилних полимера, дисперговани или отопљени у неводеном
медију, при чему је маса растварача > 50% укупне масе раствора
Остале боје и премази на бази акрилних или винилних полимера
Боје и премази; раствори, на другом месту непоменути
Остале боје и премази, на бази синтетичких полимера, на другом
месту непоменути
Припремљени пигменти, средства за замућивање, боје и сл.
производи за керамику, стакло и емајлирање
Стакласти емајли, глазуре, "енгобе" и сл. препарати за керамику,
стакло и емајлирање
Течни сјајеви ("лустерс") и слични производи, фрита од стакла и
остало стакло у облику праха, гранула и љуспица
Уљане боје и премази, емајли и лакови
Пигменти припремљени у води, боје и премази, емајли, лакови и
сл. (осим оних на уљаној бази), за дораду коже
Припремљени сикативи
Фолије за штампање
Пигмент, укључујући метални прах и љуспице, дисперговани у
неводеном медију, у облику течности или пасте, који се користе у
производњи боја; боје и остале материје за бојење, на другом
месту непоменуте, припремљене за малопродају
Стаклорезачки кит, калемарски кит, смолни малтери, масе за
заптивање и остали кит
Пунила за молерско-фарбарске радове
Неватростални препарати за површинску обраду фасада,
унутрашњих, зидова, подова, таваница и сл.
Сложени органски растварачи и разређивачи који се користе за
скидање премазних средстава и лакова, на бази бутилацетата
Остали сложени органски растварачи и разређивачи који се
користе за скидање премазних средстава и лакова (осим оних на
бази бутилацетата)
Боје за уметничко сликарство, за наставу или фирмописце;
средства за нијансирање; боје за разоноду и забаву, у таблетама,
теглицама, бочицама и сл. паковањима (у сетовима)
Боје за уметничко сликарство; за наставу или фирмописце; боје за
нијансирање; боје за разоноду и забаву; у таблетама, теглицама,
бочицама и сл. паковањима (осим у сетовима)
Црне штампарске (графичке) боје
Штампарске (графичке) боје (осим црних)
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Шифра

Назив производа

2041

Производња детерџената, сапуна и средстава за чишћење
и полирање

2041.10.00
2041.20.20
2041.20.30
2041.20.50
2041.20.90
2041.31.20
2041.31.50
2041.31.80
2041.32.40
2041.32.50
2041.32.60
2041.32.70
2041.41.00
2041.42.70
2041.42.80
2041.43.30
2041.43.50
2041.43.70
2041.43.83
2041.43.89
2041.44.00

2042

2042.11.50
2042.11.70
2042.12.50
2042.12.70
2042.13.00
2042.14.00
2042.15.00
2042.16.30
2042.16.50
2042.16.70
2042.17.00
2042.18.50
2042.18.90

2042.19.15
2042.19.30

www.stat.gov.rs

Глицерин (глицерол), сиров; глицеринске воде и глицеринске
лужине
Анјонска површински активна средства (осим сапуна)
Катјонска површински активна средства (осим сапуна)
Нејоногена површински активна средства (осим сапуна)
Остала органска површински активна средства (осим сапуна,
анјонских, катјонских и нејоногених средстава)
Сапун у облику штапића, комадића, ливених облика (осим за
таолетну употребу)
Сапун у облику листића, колачића, гранула или у праху (осим за
таолетну употребу)
Сапун у осталим облицима (осим за таолетну употребу)
Површински активни препарати, са додатком сапуна или без њега,
паковани за малопродају
Препарати за прање и чишћење, са или без додатка сапуна,
паковани за малопродају
Површински активни препарати, са додатком сапуна или без њега,
који нису припремљени за малопродају
Препарати за прање и чишћење, са додатком сапуна или без њега,
неприпремљени за малопродају
Препарати за парфимисање или дезодорисање просторија
(укључујући мирисне препарате за верске обреде)
Вештачки и прерађени воскови од полиетилен гликола
Вештачки и припремљени воскови и печатни воскови (искључујући
оне од полиетилен гликола)
Пасте, политуре и слични препарати за обућу или кожу
(искључујући вештачке и прерађене воскове)
Пасте, политуре и слични препарати за одржавање дрвеног
намештаја, подова и остале дрвенарије (искључујући вештачке и
прерађене воскове)
Политуре и слични препарати за каросерије аутомобила (осим
вештачких и припремљених воскова и политура за метал)
Политуре за метал
Остале политуре, креме и слични препарати, на другом месту
непоменути
Пасте, прашкови и остали препарати за чишћење

Производња парфема и тоалетних препарата

Парфеми
Тоалетне воде
Производи за шминкање усана
Производи за шминкање очију
Препарати за маникир и педикир
Пудер, компактни или некомпактни, за козметичку употребу
(укључујући и козметички прашак)
Препарати за улепшавање, шминкање и негу коже, укључујући и
средства за заштиту од сунца (осим лекова)
Шампони
Препарати за трајно коврџање или исправљање косе
Лакови за косу
Остали препарати за негу косе
Зубне пасте, укључујући и средства за чишћење вештачких вилица
Препарати за хигијену уста и зуба, препарати за учвршћивање
вештачких вилица; прашкови и таблете; средства за испирање уста
и парфимисање усне шупљине, конац за чишћење зуба (осим
пасте за зубе и средстава за чишћење вештачких вилица)
Сапуни и органски површински активни производи у различитим
облицима, за тоалетну употребу
Органски површински активни производи и препарати за купање и
умивање; са или без додатка сапуна, паковани за малопродају

Методологије и стандарди

HsCn

Јединица
мере

1520

kg

3402.11
3402.12
3402.13

kg
kg
kg

3402.19

kg

3401.19

kg

3401.20.10

kg

3401.20.90

kg

3402.20.20

t

3402.20.90

t

3402.90.10

t

3402.90.90

t

3307.4

kg

3404.2

kg

3404.9

kg

3405.1

kg

3405.2

kg

3405.3

kg

3405.90.10

kg

3405.90.90

kg

3405.4

kg

3303.00.10
3303.00.90
3304.1
3304.2
3304.3

l
l
kg
kg
kg

3304.91

kg

3304.99

kg

3305.1
3305.2
3305.3
3305.9
3306.1

kg
kg
kg
kg
kg

3306 [.20 +.90]

kg

3401.11

kg

3401.3

kg
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Шифра

Назив производа

2042.19.45

Препарати за пре и после бријања (искључујући сапун за бријање у
комаду)
Дезодоранси и антиперспиранти за личну употребу
Парфимисане соли и остали препарати за купање
Остали препарати за личну употребу (депилатори и остало)

2042.19.60
2042.19.75
2042.19.90

2051

2051.11.30
2051.11.50
2051.12.50
2051.12.70
2051.13.00
2051.14.00
2051.20.00

2052

2052.10.10
2052.10.80

2053

2053.10.20
2053.10.30
2053.10.50
2053.10.75
2053.10.79

2059

2059.11.30
2059.11.50

2059.11.70
2059.12.00

2059.20.00
2059.30.00
2059.41.55
2059.41.58

2059.41.59
2059.41.75

68

Јединица
мере

HsCn

3307.1

kg

3307.2
3307.3
3307.9

kg
kg
kg

Барут
Припремљени експлозиви (осим барута)
Спорогорећи штапини, детонирајући штапини
Ударне или детонирајуће каписле, упаљачи и електрични
детонатори
Пиротехнички производи за ватромете
Сигналне ракете, противградне ракете, сигналне ракете за маглу и
остали пиротехнички производи (осим за ватромет)
Шибице (осим бенгалских шибица и осталих пиротехничких
производа)

3601
3602
3603.00.10

kg
t
km

3603.00.90

ком.

Средства за лепљење на бази природних полимера

Производња експлозива

Производња средстава за лепљење

Припремљени лепкови и остала припремљена средства за
лепљење, на другом месту непоменути

Производња етеричних уља

Етерична уља
Резиноиди
Концентрати етеричних уља у мастима, неетарским уљима,
восковима и сл; водени раствори и водени дестилати етеричних
уља итд.
Мешавине мирисних материја које се употребљавају у индустрији
хране и пића
Остале мешавине мирисних материја (сем оних које се користе у
индустрији хране и пића)

3604.1

kg

3604.9

kg

3605

kg

3501 90 10 + 3503 00 80 +
3505[.20(.10 + .30 + .50 + .90)]

kg

3506[.10 + .91(.10 + .90) + .99]

kg

3301 [.1 +.2]
3301.3

kg
kg

3301.9

kg

3302.1

kg

3302.9

kg

3701

m²

3702

m²

3703

m²

3707[.10 + .90(.21 + .29 + .90)]

kg

1518
3215[.90(.20 + .70)]

kg
kg

3403.11

kg

3403[.19(.10 + .80)]

kg

3403 19 20

kg

3403.91

kg

Производња осталих хемијских производа

Фотографске плоче, план-филмови и план-филмови за тренутну
(брзу) фотографију, осетљиви на светлост и неосветљени; од било
ког материјала, осим од хартије, картона или текстила
Фотографски филмови у ролнама и фотографски филмови у
ролнама за тренутну (брзу) фотографију, осетљиви на светлост и
неосветљени; од било ког материјала, осим од хартије, картона
или текстила
Фотографски папир, картон и текстил, осетљиви на светлост и
неосветљени
Хемијски препарати за фотографску употребу, непомешани
производи за фотографску употребу, припремљени у одмерене
дозе или у паковања за малопродају, у облику спремном за
употребу (искључујући лакове и лепкове)
Животињске или биљне масти и уља, хемијски модификовани
Maстила и тушеви за писање (осим штампарских)
Препарати за подмазивање који садрже < 70%, по маси, уља од
нафте или уља од битуменозних минерала, за текстил, кожу и
крзно
Препарати за подмазивање од нафте или битуменозних минерала,
осим препарата за обраду текстила, коже, крзна и других
материјала, (искључујући уља која садрже најмање 25% угљеника
на биолошкој основи по маси и са нивоом биоразградивости од
најмање 60%)
Уља која садрже најмање 25 % угљеника на биолошкој основи по
маси и са нивоом биоразградивости од најмање 60 %
Препарати за подмазивање текстила, коже и крзна (осим
препарата који садрже < 70%, по маси, уља од нафте или уља од
битуменозних минерала)

ИНД-21
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

2059.41.79

Препарати за подмазивање (осим препарата који садрже < 70%, по
маси, уља од нафте или уља од битуменозних минерала и
препарата за обраду текстила, коже и крзна)
Средства против детонације
Адитиви за уља за подмазивање
Адитиви за минерална уља или остале течности које се користе у
исте сврхе као минерална уља, укључујући бензин (осим средстава
против детонације и адитива за уља за подмазивање)
Течност за хидрауличне кочнице и сл. течности за хидраулични
пренос, са > 70% нафтног уља или уља добијеног од битуменозних
минерала
Антифриз и остали препарати против смрзавања и за одлеђивање
Пептони, протеинске супстанце и њихови деривати; прах од коже,
укључујући глутелине и приламине, глобулине, глицинине,
кератине, нуклеопротеиде и протеинске деривате
Дијагностички и лабораторијски реагенси, укључујући и папир
импрегнисан или обложен дијагностичким или лабораторијским
реагенсима
Масе за моделирање; зубарски восак и смесе за зубни отисак;
остале смесе на бази гипса које се користе у зубарству (укључујући
и пластелин за дечију забаву)
Препарати и пуњења за апарате за гашење пожара; напуњене
гранате за гашење пожара
Припремљене хранљиве подлоге за развој микроорганизама
Хемијски елементи и једињења допирани за употребу у
електроници, у виду дискова, плочица или сличних облика
Активни угаљ
Средства за дораду, итд., на бази скроба
Средства за дораду, итд., која се користе у текстилној индустрији
Средства за дораду, итд., која се користе у индустрији папира
Средства за дораду, носачи боја и остали препарати, на другом
месту непоменути
Препарати за декапирање металних површина
Припремљени убрзивачи вулканизације за гуму
Сложени пластификатори за гуму или пластичне масе
Препарати против оксидације и остали сложени стабилизатори за
гуму или пластичне материје
Катализатори на носачу с никлом или једињењима никла као
активним материјама, на другом месту непоменути
Катализатори на носачу с племенитим металима или једињењима
племенитих метала као активним материјама, на другом месту
непоменути
Катализатори у облику зрнаца, од којих 90% или више, по маси,
има појединачну величину не преко 10 микрометара, који садрже
мешавину оксида на магнезијум силикатном носачу, који садрже
по маси: - 20% или више, али не преко 35% бакра и - 2% или више,
али не преко 3% бизмута и имају релативне густине 0,2, или веће,
али не преко 1,0
Иницијатори реакције, убрзивачи реакције и каталитички
препарати на другом месту непоменути нити укључени
Мешани алкилбензоли и мешани алкилнафталини (осим
производа дестилације катрана и цикличних угљоводоника)
Припремљена везивна средства за ливачке калупе или језгра
Нафтенске киселине, њихове соли, нерастворљиве у води и
њихови естери
Неагломерисани карбиди метала, међусобно помешани или
помешани са металним везивима
Припремљени адитиви за цементе, малтере или бетоне
Сорбитол (искључујући D-глуцитол)
Биогорива (замене за дизел гориво)

2059.42.50
2059.42.70
2059.42.90
2059.43.30
2059.43.50
2059.51.00
2059.52.10
2059.52.30
2059.52.50
2059.52.70
2059.53.00
2059.54.00
2059.55.50
2059.55.70
2059.55.80
2059.55.90
2059.56.20
2059.56.30
2059.56.40
2059.56.50
2059.56.62
2059.56.64
2059.56.66

2059.56.69
2059.56.70
2059.57.20
2059.57.30
2059.57.40
2059.57.50
2059.57.70
2059.58.00
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Методологије и стандарди

HsCn

Јединица
мере

3403.99

kg

3811.1
3811.2

kg
kg

3811.90

kg

3819

kg

3820

t

3504

kg

3822

kg

3407

kg

3813

kg

3821

kg

3818

kg

3802.10
3809.10
3809.91
3809.92

kg
kg
kg
kg

3809.93

kg

3810
3812.10
3812.20

kg
kg
kg

3812[.31 + .39(.10 + .90)]

kg

3815 11

kg

3815 12

kg

3815 19 10

kg

3815[.19(.90) + .90(.10 + .90)]

kg

3817

kg

3824.10

t

3824 99 30

t

3824.30

t

3824.40
3824.60
3826[.00(.10 + .90)]

t
kg
kg
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Шифра

Назив производа

2059.59.10

Измењивачи јона, гасни апсорбери за вакуум цеви, нафтни
сулфонати (осим нафтних сулфоната алкалних метала, амонијума
или етаноламина) тиофеноване сулфонске киселине из уља која се
добијају из битуменозних минерала и њихових соли
Препарати за спречавање настанка воденог каменца и слични
производи
Средства за електропревлачење
Мешавине моно-, ди- и три- естара масних киселина из глицерина
(емулзификатори масти)
Производи и препарати за употребу у фармацији и хирургији
Помоћни производи за ливнице (осим везивних средстава за
ливничке моделе или језгра)
Препарати отпорни на ватру, препарати отпорни на води и слични
заштитни препарати који се употребљавају у грађевинарству
Мешавине халогених деривата метана, етана или пропана

2059.59.40
2059.59.53
2059.59.57
2059.59.63
2059.59.65
2059.59.67
2059.59.71

2059.59.75

2059.59.94
2059.60.20
2059.60.50
2059.60.80

2060

2060.11.10
2060.11.20
2060.11.30
2060.11.40
2060.11.50
2060.11.90
2060.12.20
2060.12.40
2060.12.60
2060.13.10
2060.13.20
2060.13.30
2060.13.40
2060.13.50
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Мешавине и препарати који садрже оксиран (етиленоксид),
полибромиране бифениле (PBB), полихлороване бифениле (PCB),
полихлороване трифениле (PCT) или трис (2,3-дибромопропил)
фосфат
Oстали хемијски производи, на другом месту непоменути
Казеинати и остали деривати казеина (осим лепкова од казеина)
Албумини, албуминати и остали деривати албумина (осим
албумина од јаја)
Желатин и његови деривати (осим казеинских лепкова, коштаних
лепкова и желатин од рибљих мехурова)

Јединица
мере

HsCn

3824[.99(.10 + .15 + .20)]

kg

3824 99 45

kg

3824 99 50

kg

3824 99 55

kg

3824[.99(.61 + .62 + .64)]

kg

3824 99 65

kg

3824 99 70

kg

3824[.71 + .72 + .73 + .74 + .75 +
.76 +
.77 + .78(.10 + .20 + .30 + .40 +
.80 +
.90) + .79]

kg

3824.8

kg

3824[.84 + .85 + .86 + .87 + .88 +
.91 + .99(.25 + .75 + .80 + .85 +
.86 + .92 + .93 + .96)]
3501.90.90

kg
kg

3502 [.20 +.90]

kg

3503 00 10

kg

5503.11

kg

5501.10 + 5503.19

kg

5501.20 + 5503.20

kg

5501.30 + 5503.30

kg

5501.40 + 5503.40

kg

5501.90 + 5503.90

kg

5402.11

kg

5402.19

kg

5402.20

kg

5402 [.31 +.45 +.51]

kg

5402.32

kg

5402 [.33 +.46 +.47 +.52]

kg

5402[.34 + .48 + .53]

kg

5402.44

kg

Производња вештачких влакана

Влакна од арамида, невлачена, нечешљана, нити другачије
обрађивана за предење
Остали каблови и резана влакна од полиамида, невлачена,
нечешљана, нити другачије обрађивана за предење
Каблови и резана влакна од полиестера, невлачена, нечешљана
нити другачије обрађивана за предење
Акрилни каблови и резана влакна, невлачена, нечешљана нити
другачије обрађивана за предење
Каблови и резана влакна од полипропилена, невлачена,
нечешљана нити другачије обрађивана за предење
Остала синтетичка влакна, невлачена, нечешљана нити другачије
обрађивана за предење
Филамент предиво, велике јачине, од арамида (осим конца за
шивење и предива припремљених за малопродају)
Филамент предиво, велике јачине, од најлона или осталих
полиамида (осим конца за шивење и предива припремљених за
малопродају и филамент предива, велике јачине, од арамида)
Филамент предиво, велике јачине, од полиестера (осим оних
припремљених за малопродају)
Текстурирано филамент предиво од полиамида, неприпремљено
за малопродају (осим конца за шивење)
Филамент предиво од полиамида, за простирке, неприпремљено
за малопродају (осим конца за шивење)
Текстурирано филамент предиво од полиестера, неприпремљено
за малопродају (осим конца за шивење)
Филамент предиво од полипропилена, неприпремљено за
малопродају (осим конца за шивење)
Еластомерно филамент предиво, неприпремљено за малопродају
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

2060.13.90

Остала синтетичка филамент предива, неприпремљена за
малопродају (осим конца за шивење)
Монофиламенти од полипропилена, финоће ≥ 67 dtx и попречног
пресека ≤ 1 mm (осим еластомера)
Синтетички монофиламенти, финоће ≥ 67 dtx и попречног пресека
≤ 1 mm (осим монофиламената од полипропилена); траке и слично
(нпр. вештачка слама) од синтетичких текстилних материјала,
видљиве ширине ≤ 5 mm
Каблови од вештачких филамената, од ацетата
Каблови од вештачких филамената и вештачких влакана
(невлачена и нечешљана нити другачије обрађивана за предење,
искључујући каблове од ацетата)
Филамент предиво велике издржљивости, од вискозног рајона,
неприпремљено за малопродају (осим конца за шивење)
Филамент предиво од вискозног рајона, укључујући и
монофиламенте финоће < 67 dtx, једноструке, неприпремљене за
малопродају (осим конца за шивење)
Филамент предиво од целулозног ацетата, укључујући и
монофиламенте финоће < 67 dtx, једноструке, неприпремљене за
малопродају (осим конца за шивење и предива велике чврстоће)
Остала предива од вештачких филамената, укључујући вештачке
монофиламенте финоће < 67 dtx, једноструке, неприпремљене за
малопродају (осим конца за шивење)
Вештачки монофиламенти, финоће ≥ 67 dtx и попречног пресека
≤ 1 mm, траке и сл. производи од вештачких текстилних
материјала, видљиве ширине ≤ 5 mm

2060.14.20
2060.14.40

2060.21.40
2060.21.50
2060.22.00
2060.23.20
2060.23.40
2060.23.90
2060.24.00
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Методологије и стандарди

HsCn

Јединица
мере

5402[.39 + .49 + .59]

kg

5404.12

kg

5404 [.11 +.19 +.90]

kg

5502 10

kg

5502 90 + 5504[.10 + .90]

kg

5403.10

kg

5403 [.31 +.32]

kg

5403.33

kg

5403.39

kg

5405

kg
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21
2110

2110.10.30
2110.10.50
2110.10.70
2110.20.10
2110.20.20
2110.20.40
2110.20.60
2110.20.70
2110.31.17
2110.31.19
2110.31.30
2110.31.40
2110.31.55
2110.31.59

2110.31.70
2110.31.80
2110.32.00
2110.40.00
2110.51.00

2110.52.00

2110.53.00

2110.54.00
2110.60.20
2110.60.40
2110.60.55

2120

2120.11.30

72

Назив производа

Јединица
мере

HsCn

Производња основних фармацеутских производа и
препарата
Производња основних фармацеутских производа

Салицилна киселина и њене соли
О-ацетилсалицилна киселина; њене соли и естри
Естри салицилне киселине и њихове соли (искључујући
ацетисалицилну киселину)
Лизин, његови естри и њихове соли
Глутаминска киселина и њене соли
Кватернерне амонијумове соли и хидроксиди; лецитини и други
фосфоаминолипиди, хемијски одређени или неодређени
Ациклични амиди и њихови деривати и соли (укључујући
ацикличне карбамате)
Циклични амиди, њихови деривати и соли (укључујући цикличне
карбамате) (осим уреина, њихових деривата и соли)
Фенолфталеин
Лактони
Једињења која у својој структури садрже некондензовани
пиразолов прстен (хидрогенизована или нехидрогенизована)
Хидантоин и његови деривати
Малонилуреа (барбитурна киселина) и њени деривати и соли
Једињења која у својој структури садрже пиримидински прстен
(хидрогенизована или нехидрогенизована) или пиперазински
прстен (искључујући малонилуреу /барбитурну киселину/ и њене
деривате)
Једињења која у својој структури садрже некондензован прстен
триазина, хидрогенизована или нехидрогенизована (искључујући
меламин)
Једињења која у својој структури садрже фенотиазинов систем
прстенова (хидрогенизована или нехидрогенизована),
некондензована у даљој обради
Сулфонамиди
Шећери, хемијски чисти (искључујући глукозу итд.), шећерни етри,
естри, соли, итд.
Провитамини и витамини, природни или синтетички (укључујући
природне концентрате), њихови деривати који се пре свега
користе као витамини, и међусобне мешавине наведених
производа, у растварачу или не
Хормони, простагландини, тромбоксани и леукотриени, природни
или синтетички; њихови деривати и супстанце структурно аналогне
њима, укључујући полипептиде с модификованим ланцем, који се
употребљавају као хормони
Гликозиди и биљни алкалоиди, природни или синтетички, и
њихове соли, етри, естри и остали деривати
Антибиотици
Екстракти жлезда или других органа и њихове излучевине (у
органотерапеутске сврхе)
Жлезде и други органи или материје у терапеутске или
профилактичке сврхе, д. н. (искључујући крв и екстракте из жлезда
или других органа)
Људска крв, животињска крв, припремљена за дијагностичке
сврхе; културе микроорганизама; токсини (искључујући гљивице,
које изазивају кисељење)

2918.21
2918.22

kg
kg

2918.23

kg

2922.41
2922.42

kg
kg

2923[.10 + .20 + .30 + .40 + .90]

t

2924.1

kg

2924[.23 + .24 + .25 + .29(.10 +
.70)]
2932[.20(.10 + .20)]
2932 20 90

kg
kg
kg

2933.1

kg

2933.21
2933 [.52 +.53 +.54]

kg
kg

2933 [.55 +.59]

kg

2933.69

kg

2934.3

kg

2935[.10 + .20 + .30 + .40 + .50 +
.90(.30 + .90)]

kg

2940

kg

2936

kg

2937

kg

2938[.10 + .90(.10 + .30 + .90)] +
2939[.11 + .19 + .20 + .30 + .41 +
.42 + .43 + .44 + .49 + .51 + .59 +
.61 + .62 + .63 + .69 + .71 + .79]
2941

kg
kg

3001.2

kg

3001.9

kg

3002[.90(.10 + .30 + .50 + .90)]

kg

3003.1

kg

Производња фармацеутских препарата

Лекови који садрже пеницилине или њихиве деривате са
структуром пеницилинске киселине, или стрептомицине и њихове
деривате, за терапеутску или профилактичку употребу,
неприпремљени за продају на мало

ИНД-21
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

2120.11.50

Лекови који садрже друге антибиотике, неприпремљени за
продају на мало
Лекови који садрже пеницилине, стрептомицине или њихове
деривате, у дозама, припремљени за продају на мало
Лекови који садрже друге антибиотике, припремљени за продају
на мало
Лекови који садрже инсулин, без антибиотика, за терапеутску или
профилактичку употребу, који нису припремљени у одређеним
дозама и који нису пуштени у малопродају
Лекови који садрже хормоне, без антибиотика, за терапеутску или
профилактичку употребу, који нису припремљени у одређеним
дозама и који нису пуштени у малопродају (искључујући инсулин)
Лекови који садрже инсулин, без антибиотика, за терапеутску или
профилактичку употребу, припремљени у одређеним дозама за
малопродају
Лекови који садрже кортикостероидне хормоне, њихови деривати
и структурално сличне материје, припремљени у одређеним
дозама за малопродају
Лекови који садрже алкалоиде или њихове деривате,
неприпремљени за малопродају
Остали лекови за терапеутску или профилактичку употребу, из
HS 3003, неприпремљени за малопродају
Лекови који садрже алкалоиде или њихове деривате,
припремљени за малопродају
Лекови који садрже витамине, провитамине и међусобне
мешавине наведених производа, за терапеутску или
профилактичку употребу, припремљени у одређеним дозама за
малопродају
Остали лекови који се састоје од мешаних или немешаних
производа, припремљени за малопродају, непоменути на другом
месту
Антисеруми, фракције крви и остали имунолошки производи који
су директно укључени у регулацију имунолошких процеса
Вакцине против SARS корона вируса (врсте SARS-CoV), за употребу
у хуманој медицини
Остале вакцине за употребу у хуманој медицини (осим вакцине
против SARS корона вируса (врсте SARS-CoV)
Вакцине за употребу у ветеринарској медицини
Хемијска средства за контрацепцију на бази хормона или
спермицида
Реагенси за одређивање крвних група
Контрастна средства за радиографска испитивања; дијагностички
реагенси намењени за употребу на пацијентима
Лепљиви завоји и слични производи; импрегнисани или превучени
фармацеутским супстанцама; припремљени у одређеним дозама
за малопродају
Стерилни материјали за хируршко зашивање
Вате, газе, итд., превучене фармацеутским супстанцама,
припремљене за малопродају, непоменуте на другом месту
Кутије и сетови за прву помоћ

2120.11.60
2120.11.80
2120.12.30
2120.12.50
2120.12.60
2120.12.70
2120.13.10
2120.13.20
2120.13.40
2120.13.60

2120.13.80
2120.21.25
2120.21.46 ¤
2120.21.49 ¤
2120.21.60
2120.22.00
2120.23.20
2120.23.40
2120.24.20
2120.24.30
2120.24.40
2120.24.60

HsCn

Јединица
мере

3003.2

kg

3004.1

kg

3004.2

kg

3003.31

kg

3003.39

kg

3004.31

kg

3004 [.32 +.39]

kg

3003[.41 + .42 + .43 + .49]

kg

3003[.60 + .90]

kg

3004[.41 + .42 + .43 + .49]

kg

3004.5

kg

3004[.60 + .90] + 3824 99 58

kg

3002[.11 + .12 + .13 + .14 + .15 +
.19]

kg

3002. 20. 10

ком.

3002. 20. 90

ком.

3002.3

kg

3006.6

kg

3006.2

kg

3006.3

kg

3005.1

kg

3006.10.10

kg

3005.9

kg

3006.5

kg

¤ Нова шифра производа у номенклатури.
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Шифра

2211

22

2211.11.00
2211.12.00
2211.13.55
2211.13.57
2211.13.70
2211.14.00
2211.15.30
2211.15.50
2211.15.70
2211.16.00
2211.20.30
2211.20.50
2211.20.90

2219

2219.10.00
2219.20.13
2219.20.19
2219.20.30

2219.20.50
2219.20.70
2219.20.83
2219.20.85
2219.20.87
2219.30.30
2219.30.55
2219.30.57
2219.30.59
2219.30.70
2219.40.30
2219.40.50
2219.40.70
2219.40.90
2219.50.50
2219.50.70
2219.60.00
2219.71.20

74

Назив производа

Јединица
мере

HsCn

Производња производа од гуме и пластике

Производња гума за возила, протектирање гума за возила

Нове пнеуматске спољашње гуме за аутомобиле (укључујући и оне
за тркачке аутомобиле)
Нове пнеуматске гуме за мотоцикле или бицикле
Нове пнеуматске гуме за аутобусе или камионе, са индексом
оптерећења ≤ 121
Нове пнеуматске гуме за аутобусе или камионе, са индексом
оптерећења > 121
Нове пнеуматске гуме за ваздухоплове
Гуме за употребу у пољопривреди; остале нове пнеуматске гуме
Пуне гуме, гуме са ваздушним коморама и замењиви газећи
слојеви (протектори)
Гумени штитници (завесице)
Унутрашње гуме
Профилисане траке са шарама (тзв. camel-back) за протектирање
пнеуматика
Протектоване спољашње гуме за путничке аутомобиле (укључујући
и тркачке)
Протектоване спољашње гуме за теретна возила и аутобусе
Протектоване гуме за ваздухоплове

Производња осталих производа од гуме

Регенерисана гума у примарним облицима (прах, гранулат,
регенерат) или у плочама, листовима и тракама
Мешавине каучука са чађи или силицијум-диоксидом,
невулканизоване
Остале невулканизоване мешавине каучука, у примарним
облицима или у плочама, листовима и тракама
Облици и предмети од невулканизоване гуме, укључујући шипке,
цеви, профиле, дискове, прстенове и сл. (искључујући
профилисане траке са шарама /тзв."camel-back"/ за протектирање
гума)
Нити и корд од вулканизованог каучука (гуме)
Плоче, листови и траке од вулканизованог каучука (гуме)
Вучене шипке и профили од вулканизоване целуларне (ћелијасте,
пенасте) гуме
Плоче, листови и траке за подне облоге од пуне вулканизоване
гуме
Вучене шипке и профили од пуне гуме
Цеви од гуме, без ојачања
Црева од гуме ојачана металом
Црева од гуме ојачана текстилом
Црева од гуме ојачана другим материјалима или комбинована с
њима (искључујући оне ојачане металом или текстилом)
Црева од гуме, с прибором
Гумени трансмисиони каишеви трапезоидног попречног пресека
и/или тракастог облика (укључујући и V-каишеве)
Гумени транспортни (конвејер) каишеви
Гумени бескрајни синхрони каишеви
Гумени трансмисиони каишеви (искључујући V-каишеве и
V-ременове, трапезоидне и/или тракасте каишеве, каишеве за
транспорт и синхроне каишеве)
Лепљива трака од гумираног текстила, ширине ≤ 20 cm
Гумиране текстилне тканине (искључујући лепљиве траке ширине
≤ 20 cm)
Одевни предмети и додаци (укључујући рукавице, рукавице без
прстију и рукавице с палцем) за све сврхе, од вулканизоване гуме,
осим од тврде гуме
Презервативи

4011.10

ком.

4011 [.40 +.50]

ком.

4011.20.10

ком.

4011.20.90

ком.

4011.30
4011[.70 + .80 + .90]

ком.
ком.

4012.90 (.20 +.30)

ком.

4012.90.90
4013

ком.
kg

4006.10

kg

4012.11

ком.

4012.12
4012 [.13 +.19]

ком.
ком.

4003

kg

4005.10

kg

4005 [.20 +.9]

kg

4006.90

kg

4007
4008 [.11 +.21.90]

kg
kg

4008.19

kg

4008.21.10

kg

4008.29
4009.11
4009.21
4009.31

kg
kg
kg
kg

4009.41

kg

4009 [.12 +.22 +.32 +.42]

kg

4010 [.31 +.32 +.33 +.34]

kg

4010.1
4010 [.35 +.36]

kg
kg

4010.39

kg

5906.10

kg

5906.9

kg

4015

kg

4014.10

ИНД-21

ком.
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

2219.71.30

Остали хигијенски или фармацеутски производи од гуме
(укључујући цуцле, вештачке брадавице и сл. производе за бебе)
Прекривачи за подове и отирачи од вулканизоване гуме,
нецелуларне (непенасте) структуре
Остали производи од целуларне гуме, на другом месту
непоменути
Гумице за брисање од вулканизоване гуме
Заптивачи од вулканизоване гуме
Производи на надувавање, од вулканизоване гуме (искључујући
душеке на надувавање, чамце и остале пловеће направе, као и
хигијенске и фармацеутске производе)
Гумено-метални производи за тракторе и моторна возила
Производи од ливене (моделиране) гуме, за тракторе и моторна
возила
Гумено-метални производи за остале сврхе (осим за тракторе и
моторна возила)
Спољашњи ђонови и пете од гуме
Остали производи од вулканизоване тврде гуме (искључујући
производе за тракторе или моторна возила)
Тврда гума, остаци, отпаци и прах од тврде гуме; производи од
тврде гуме

2219.72.00
2219.73.10
2219.73.21
2219.73.23
2219.73.30
2219.73.45
2219.73.47
2219.73.49
2219.73.50
2219.73.65
2219.73.79

2221

2221.10.50
2221.10.70
2221.10.90
2221.21.30
2221.21.53
2221.21.55
2221.21.57
2221.21.70
2221.29.20
2221.29.35
2221.29.37

2221.29.50
2221.29.70
2221.30.10
2221.30.17
2221.30.21
2221.30.23
2221.30.26

2221.30.30

www.stat.gov.rs

HsCn

Јединица
мере

4014.90. 00

kg

4016.91

kg

4016 10

kg

4016.92
4016.93

kg
kg

4016 [.94 +.95]

kg

4016.99.52

kg

4016.99.58

kg

4016.99.91

kg

6406.20.10

kg

4016.99.97

kg

4017

kg

3916.10

kg

3916.20

kg

3916.90

kg

3917.10

kg

3917.21
3917.22
3917.23

kg
kg
kg

3917.29

kg

3917.31

kg

3917.32

kg

3917.33

kg

3917.39

kg

3917.40

kg

3920.10 (.2 +.40)

kg

3920.10.8

kg

3920.20.21

kg

3920.20.29

kg

3920.20.80

kg

3920.30

kg

Производња плоча, листова, цеви и профила од пластике

Монофиламенти попречног пресека > 1 mm, шипке, штапови и
профили од полиетилена (укључујући само површински обрађене)
Монофиламенти попречног пресека > 1 mm, шипке, штапови и
профили од PVC-а (укључујући само површински обрађене)
Монофиламенти попречног пресека > 1 mm, шипке, штапови и
профили од пластике (искључујући полимере етилена и полимере
винил-хлорида)
Вештачка црева (црева за кобасичарске производе) од очврснутих
протеина или целулозних материјала
Цеви и црева, чврсти, од полиетилена
Цеви и црева, чврсти, од пропилена
Цеви и црева, чврсти, од PVC-а
Цеви и црева, чврсти, од пластике (искључујући од полиетилена,
полипропилена и PVC-а)
Флексибилне цеви и црева од пластике, за притисак ≥ 27,6 MPa
Цеви и црева од пластике, без опреме и прикључака, који нису
ојачани осталим материјалима нити комбиновани с њима
(искључујући чврсте и флексибилне цеви за притисак ≥ 27,6 MPa)
Цеви и црева од пластике, са опремом и прикључцима (спојнице,
колена, прирубнице и сл.), који нису ојачани осталим
материјалима нити комбиновани с њима (искључујући чврсте и
флексибилне цеви, за притисак ≥ 27,6 MPa)
Цеви и црева од пластике (искључујући вештачка црева, црева за
кобасице, чврсте и флексибилне цеви за притисак ≥ 27,6 MPa)
Прибор за цеви и црева, од пластике (укључујући спојеве, колена,
бандажере и сл.)
Остале плоче (као што су филмови, фолије и сл.) од полиетилена,
неојачане, дебљине ≤ 0,125 mm
Остале плоче (као што су филмови, фолије и сл.) од полиетилена,
неојачане, дебљине > 0,125 mm
Остале плоче и сл. од полипропилена, биаксијално оријентисане,
дебљине ≤ 0,10 mm
Остале плоче и сл. од полипропилена, дебљине ≤ 0,10 mm
Остале плоче, листови, филмови, фолије и траке од пластичних
маса, које нису ћелијасте структуре, неојачани, неламинирани, без
подлоге или који нису на други начин комбиновани са другим
материјалима, од нецелуларних полимера пропилена, дебљине
веће од 0,10 mm, на другом месту непоменуте
Остале плоче, фолије, траке и сл. од полистирена, неојачане, итд.

Методологије и стандарди

75

Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

2221.30.35

Остале плоче, листови, филмови, фолије и траке од PVC-а, које
садрже ≥ 6% пластификатора, дебљине ≤ 1 mm
Остале плоче, листови, филмови, фолије и траке од PVC-а, које
садрже ≥ 6% пластификатора, дебљине > 1 mm
Остале плоче, листови, филмови, фолије и траке од PVC-а, које
садрже < 6% пластификатора, дебљине ≤ 1 mm
Остале плоче, листови, филмови, фолије и траке од PVC-а, које
садрже < 6% пластификатора, дебљине > 1 mm
Плоче, листови, филмови, фолије и траке од
полиметилметакрилата, неојачане
Плоче, листови, филмови, фолије, траке и сл. од других акрилних
полимера, неојачани, на другом месту непоменути
Плоче, листови, филмови, фолије и траке од поликарбоната
непенасте (нећелијасте) структуре, неојачани (искључујући подне,
зидне, плафонске и самолепљиве облоге, са подлогом, ојачане,
ламиниране или на сличан начин комбиноване са осталим
материјалима)
Плоче, листови, филмови, фолије, траке и сл. од незасићених
полиестара, неојачани итд.
Плоче, листови, филмови, фолије и траке од полиетилен
терефталата, неојачани, дебљине ≤ 0,35 mm
Плоче, листови, филмови, фолије и траке од полиетилен
терефталата, неојачани, дебљине > 0,35 mm
Плоче, листови, филмови, фолије и траке од осталих полиестара
непенасте (нећелијасте) структуре (искључујући подне, зидне,
плафонске и самолепљиве облоге од поликарбоната, полиетилена,
терефталата и незасићених полиестара)
Плоче, листови, филмови, фолије и траке од непенасте
(нећелијасте) целулозе или њених хемијских деривата, који немају
подлогу, нису ојачани, ламинирани или на сличан начин
комбиновани са осталим материјалима (искључујући самолепљиве
производе, као и подне, зидне и плафонске облоге)
Плоче, листови, филмови, фолије и траке од полиамида непенасте
(нећелијасте) структуре (искључујући подне, зидне, плафонске и
самолепљиве облоге са подлогом, ојачане, ламиниране и слично
комбиноване са осталим материјалима)
Плоче, листови, филмови, фолије и траке од поливинил бутирала
непенасте структуре, аминосмола, фенолних смола и производа
полимеризације, који су без подлоге, нису ојачани, ламинирани
или на сличан начин комбиновани са осталим материјалима
(искључујући самолепљиве производе)
Плоче, листови, филмови, фолије и траке од нећелијасте пластике,
на другом месту непоменути, који су без подлоге, нису ојачани,
ламинирани или на сличан начин комбиновани са другим
материјалима (искључујући самолепљиве производе, подне,
зидне и плафонске облоге)
Плоче, листови, филмови, фолије и траке од полимера стирена
пенасте (ћелијасте) структуре
Плоче, листови, филмови, фолије, траке од полимера
винилхлорида пенасте (ћелијасте) структуре
Плоче, листови, филмови, фолије и траке од полиуретана пенасте
(ћелијасте) структуре
Плоче, листови, филмови, фолије и траке од регенерисане
целулозе пенасте (ћелијасте) структуре
Плоче, листови, филмови, фолије и траке од остале пластике
пенасте (ћелијасте) структуре (искључујући од полимера стирена,
полимера винилхлорида, полиуретана и регенерисане целулозе)
Плоче, листови, филмови, фолије и траке од производа
полимеризације полиестара добијених кондензацијом или
премештањем /реаранжирањем/ група, хемијски модификованих
или немодификованих, непенасте /ћелијасте/ структуре), ојачани,
ламинирани или на сличан начин комбиновани са другим
материјалима

2221.30.36
2221.30.37
2221.30.38
2221.30.53
2221.30.59
2221.30.61

2221.30.63
2221.30.65
2221.30.67
2221.30.69

2221.30.70

2221.30.82

2221.30.86

2221.30.90

2221.41.20
2221.41.30
2221.41.50
2221.41.70
2221.41.80
2221.42.30
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Јединица
мере

HsCn

3920.43.10

kg

3920.43.90

kg

3920.49.10

kg

3920.49.90

kg

3920.51

kg

3920.59

t

3920.61

t

3920.63

t

3920.62.1

t

3920.62.90

t

3920.69

t

3920.7

t

3920.92

t

3920 [.91 +.93 +.94 +.99(.2 +.5)]

t

3920.99.90

t

3921.11

t

3921.12

t

3921.13

t

3921.14

t

3921.19

t

3921.90.1

t
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

2221.42.50

Плоче, листови, филмови, фолије и траке од фенолних смола
непенасте (нећелијасте) структуре
Плоче, листови, филмови, фолије и траке од производа
полимеризације аминосмола добијених кондензацијом или
премештањем (реаранжирањем) група, непенасте (нећелијасте)
структуре (ламинирани под високим притиском, са украсним
површинским слојем са једне или обе стране)
Остале плоче, листови, филмови, фолије и траке од материјала
добијених полимеризацијом
Остале плоче, листови, филмови, фолије и траке од пластике
непенасте (нећелијасте) структуре, који нису резултат
полимеризације

2221.42.75

2221.42.79
2221.42.80

2222

2222.11.00
2222.12.00
2222.13.00
2222.14.50
2222.14.70
2222.19.10
2222.19.25
2222.19.50

2223

2223.11.55
2223.11.59
2223.11.90
2223.12.50
2223.12.70
2223.12.90
2223.13.00
2223.14.50
2223.14.70
2223.15.00
2223.19.50
2223.19.90

2223.20.00

2229

2229.10.10
2229.21.30
2229.21.40

www.stat.gov.rs

Производња амбалаже од пластике

Вреће и џакови од полимера етилена (укључујући троугласте)
Вреће и џакови од остале пластике (укључујући троугласте)
(искључујући од полимера етилена)
Кутије, сандуци, гајбе и сл. производи од пластике, за транспорт и
паковање робе
Балони, флаше и слични производи од пластике, за транспорт и
паковање робе, запремине ≤ 2 l
Балони, флаше и слични производи од пластике, за транспорт и
паковање робе, запремине > 2 l
Калеми, копсови, цевчице и сличне подлоге за фотографске и
кинематографске филмове и траке, од пластике
Чепови и запушачи боца, поклопци, заклопци и остали затварачи
од пластике
Остали производи за транспорт и паковање робе, од пластике

Производња предмета од пластике за грађевинарство

Подне облоге у ролнама или у облику плочица; зидне или
плафонске облоге (тапете) чија је основа импрегнисана, превучена
или прекривена поливинил хлоридом (PVC)
Остале облоге за под, зид и плафон, од PVC-а
Подне облоге у ролнама или у облику плочица; зидне или
плафонске облоге од пластике (искључујући од PVC-а)
Каде, туш-каде, лавабои и судопере од пластике
Клозетске даске и поклопци од пластике
Бидеи, водокотлићи и остали предмети за санитарну и хигијенску
употребу, од пластике (искључујући каде, туш-каде, лавабое и
судопере)
Резервоари, цистерне, каце и сличне посуде, запремине > 300 ℓ,
од пластичних маса
Врата, прозори, оквири за њих и прагови, од пластике
Капци, ролетне и сл. производи и њихови делови, од пластике
Линолеум и подни прекривачи на текстилној подлози, премазаној,
превученој или прекривеној (искључујући плоче и даске од
линолеума)
Грађевинска опрема и оквири за трајну уградњу (на врата,
прозоре, степеништа, зидове, кровне елементе и сл.), од пластике
Грађевински елементи од пластике, за уграђивање у или на подне
облоге, зидове, преградне зидове, плафоне, кровове, итд.,
жлебови и њихови делови, ограде и сл., уградне полице за
продавнице, фабрике, складишта итд., архитектонски украси
Монтажне куће од пластичних маса

Производња осталих производа од пластике

Одевни предмети и прибор за одећу (укључујући рукавице, кишне
капуте, кецеље, каишеве и портикле за бебе) (искључујући
покривке за главу), од пластике
Самолепљиве траке, од пластике, премазане невулканизованом
природном или синтетичком гумом, у ролнама, ширине ≤ 20 cm
Самолепљиве плоче, листови, филмови, фолије, траке и остали
равни облици, од пластике, у ролнама ширине ≤ 20 cm (сем трака
од пластике које су превучене гумом)
Методологије и стандарди

HsCn

Јединица
мере

3921.90.30

t

3921.90.41

t

3921.90 (.43 +.49 +.55 +.60)

t

3921.90.90

t

3923.21

t

3923.29

t

3923[.10(.10 + .90)]

t

3923.30.10

хиљ.ком.

3923.30.90

хиљ.ком.

3923.40

kg

3923[.50(.10 + .90)]

kg

3923.90.00

kg

3918.10.10

m²

3918.10.90

m²

3918.90

m²

3922.10
3922.20

хиљ.ком.
хиљ.ком.

3922.90

хиљ.ком.

3925.10

kg

3925.20
3925.30

хиљ.ком.
t

5904

m²

3925.90.10

t

3925.90.80

t

9406 90 90a

t

3926 20

kg

3919.10.1

kg

3919.10.80

kg
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Шифра

Назив производа

2229.22.40

Самолепљиве плоче, листови, филмови, фолије, траке и остали
равни облици, од пластике, било да су у ролнама или не, ширине
> 20 cm, (искључујући подне, зидне и плафонске облоге)
Стоно и кухињско посуђе од пластике
Производи за домаћинство и тоалетни производи од пластике
(искључујући стоно посуђе, кухињско посуђе, каде, туш каде,
умиваонике и сличне санитарне производе)
Делови лампи, светлећих реклама, натписа и сл., од пластике
Канцеларијски и школски прибор од пластике (укључујући утеге,
ножеве за папир, упијаче, држаче за оловке, обележиваче страна
и сл.)
Прибор за намештај и сл., од пластике
Фигурице и остали украсни предмети од пластике (укључујући и
рамове за фотографије, слике и сл.)
Перфорисане корпе и сл. производи који се користе за
филтрирање воде на уласку у одвод, од пластике
Чешљеви, копче за косу и сл., од тврде гуме или пластике
(искључујући електротермичке апарате за навијање косе)
Шнале, укоснице, игле за увојке, држачи увојака, виклери за косу и
сл., и њихови делови , од пластике
Ђонови и пете од пластике
Остали производи од пластичне фолије
Остали производи од пластике на другом месту непоменути
(искључујући штитнике за лице/визире и хируршка помагала)
Делови за машинске и механичке уређаје, од пластике
(искључујући за клипне моторе са унутрашњим сагоревањем)
Делови за електромеханичке апарате за домаћинство, од пластике
Делови за апарате за снимање и репродукцију звука и слике, од
пластике (искључујући главе за снимање и читање)
Делови за апарате из области радиотелефоније, радиотелеграфије
и радиодифузије, радаре и уређаје за навигацију, телевизијске
пријемнике и сл., од пластикe
Пластични производи и делови електричних апарата за
укључивање, искључивање и заштиту електр. струјних кола
(прекидачи, осигурачи, одводници напона, релеји, утикачи,
разводне кутије, разводне табле, плоче, пултови, ормари и сл.)
Пластични делови за трамвајске и железничке локомотиве,
шинске склопове и сл., механичку сигнализацију, опрему за
безбедност и контролу саобраћаја
Пластични делови и прибор за остала друмска возила
(искључујући за локомотиве или железничке вагоне)
Пластични делови за авионске и свемирске бродове
Пластични делови за остале електричне уређаје и апарате, уређаје
за снимање и репродукцију звука, телевизијско снимање
Пластични делови за оптичке, фотографске, кинематографске,
мерне, прецизне, хируршке и сл. инструменте и апарате

2229.23.20
2229.23.40
2229.24.00
2229.25.00
2229.26.10
2229.26.20
2229.26.30
2229.29.10
2229.29.15
2229.29.20
2229.29.50
2229.29.96 ¤
2229.91.10
2229.91.25
2229.91.27
2229.91.30
2229.91.40

2229.91.50
2229.91.60
2229.91.80
2229.91.93
2229.91.97

Јединица
мере

HsCn

3919[.90(.20 + .80)]

kg

3924.10

kg

3924.90.00

kg

9405.92

kg

3926.10

kg

3926.30

kg

3926.40

kg

3926.90.50

kg

9615.11

kg

--

kg

6406.20.90
3926.90.92

хиљ.ком.
kg

3926 90 97b

kg

--

kg

--

kg

--

kg

--

kg

--

kg

--

kg

--

kg

--

kg

--

kg

--

kg

¤ Нова шифра производа у номенклатури.
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Шифра

23
2311

2311.11.10 @
2311.11.30 @
2311.11.50 @
2311.12.12 @
2311.12.14 @
2311.12.17 @
2311.12.30 @
2311.12.90 @

2312

2312.11.50
2312.11.90
2312.12.10
2312.12.30
2312.12.50
2312.12.70
2312.13.30
2312.13.50
2312.13.90

2313

2313.11.10
2313.11.20
2313.11.30
2313.11.40
2313.11.50
2313.11.60

2313.11.70

Назив производа

HsCn

Јединица
мере

Производња производа од осталих неметалних
минерала
Производња равног стакла

Неармирани листови и плоче од ливеног или ваљаног стакла, са
слојeм за апсорпцију или без њега, рефлексију или нерефлексију,
али другачије необрађени
Армирани листови и плоче и профили од ливеног или ваљаног
стакла, са слојeм за апсорпцију или без њега, рефлексију или
нерефлексију, али другачије необрађени
Листови и плоче од вученог или дуваног стакла, са слојeм за
апсорпцију или без њега, рефлексију или нерефлексију, али
другачије необрађени
Неармиране плоче или листови флоат стакла, површински
брушени и полирани, са рефлектујућим слојем
Неармиране плоче флоат стакла, површински брушене и
полиране, са слојем за апсорпцију и рефлексију, дебљине ≤ 3,5 mm
Неармиране плоче флоат стакла, површински брушене и
полиране, са слојем за апсорпцију и рефлексију, дебљине > 3,5 mm
Остале неармиране плоче флоат стакла, површински брушене и
полиране, обојене, непрозирне
Остале плоче флоат стакла, површински брушене и полиране, на
другом месту непоменуте

7003.1

m²

7003 [.20 +.30]

m²

7004

m²

7005.10.05

m²

7005.10.25

m²

7005.10 (.30 +.80)

m²

7005.21

m²

7005 [.29 +.30]

m²

7006.00.10

kg

7006.00.90

kg

7007.11

m²

7007.19

m²

7007.21

kg

7007.29
7008
7009.10
7009.9

m²
m²
ком.
kg

Обликовање и обрада равног стакла

Оптичко стакло oд: ливеног или ваљаног, вученог или дуваног,
флот стакла и површински брушеног, у облику листова и плоча, са
обрађеним ивицама, гравирано, савијено или другачије обрађено
Оптичко стакло oд: ливеног или ваљаног, вученог или дуваног,флот
стакла и површински брушеног,у облику листова и плоча, са
обрађеним ивицама, гравирано, савијено или другачије обрађено
Каљено сигурносно стакло, величине и облика подесног за
уградњу у моторна возила, ваздухопловна средства, свемирске
бродове, бродове или друга возила
Каљено сигурносно стакло, на другом месту непоменуто
Ламинирано сигурносно стакло, величине и облика одговарајућег
за уградњу у моторна возила, ваздухоплове, васионске бродове,
пловила и друга возила
Ламинирано сигурносно стакло, на другом месту непоменуто
Вишеслојни панел елементи за изолацију, од стакла
Ретровизори за возила, од стакла
Остала стаклена огледала, урамљена или неурамљена

Производња шупљег стакла

Стаклене посуде за конзервисање, чепови, поклопци и остали
затварачи од стакла (укључујући чепове, поклопце и остале
затвараче од било ког материјала који иде уз амбалажу)
Амбалажа израђена од стаклених цеви (искључујући тегле за
конзервисање)
Стаклена амбалажа, капацитета ≥ 2,5 ℓ (искључујући тегле за
конзервисање)
Флаше од безбојног стакла, запремине < 2,5 ℓ, за пиће и храну
(искључујући флаше обложене природном или вештачком кожом,
бочице за бебе)
Флаше од стакла у боји, запремине < 2,5 ℓ, за пиће и храну
(искључујући флаше обложене природном или вештачком кожом,
бочице за бебе)
Стаклене амбалаже за пиће и храну, капацитета < 2,5 ℓ,
(искључујући флаше и чутуре обложене природном или вештачком
кожом, производе од стакла за домаћинство, термосе и друге
вакуумске посуде)
Стаклена амбалажа за фармацеутске производе, капацитета < 2,5 ℓ

7010 [.20 +.90.10]

kg

7010.90.21

ком.

7010.90.31

ком.

7010.90.4

ком.

7010.90.5

ком.

7010.90.6

хиљ.ком.

7010.90.7

хиљ.ком.

@ Промењена јединица мере.
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

2313.11.80

Стаклена амбалажа за паковање и превоз робе, капацитета < 2,5 ℓ
(искључујући оне за храну и пиће, за фармацеутске производе и
амбалажу од стаклених цеви)
Чаше за пиће од оловног кристалног стакла, осим од
стаклокерамике, ручно рађене, и остале ручно рађене чаше, осим
оних од каљеног стакла
Чаше за пиће од оловног кристалног стакла, осим од
стаклокерамике, машински рађене, и остале машински рађене
чаше, осим оних од каљеног стакла
Чаше за пиће од каљеног стакла (искључујући чаше од
стаклокерамике и од оловног кристалног стакла)
Остале чаше за пиће
Остали производи од оловног кристалног стакла који се
употребљавају за столом и у кухињи (искључујући чаше за пиће),
ручно рађени
Остали производи од оловног кристалног стакла који се
употребљавају за столом и у кухињи (искључујући чаше за пиће),
машински рађени
Производи од стакла који се употребљавају за столом и у кухињи
(искључујући оне од стаклокерамике, ојачаног стакла, као и чаше
за пиће), линераног коефицијента ширења ≤ 5 x 10-6/K,
температурног домета од 0ºC до 300ºC
Производи од стаклокерамике, који се употребљавају за столом, у
кухињи, за толетне сврхе, у канцеларијама, за унутрашњу
декорацију и слично
Производи од стакла који се употребљавају за столом и у кухињи
(искључујући чаше за пиће), од ојачаног стакла
Стаклени улошци за термос боце и друге вакуумске посуде
(укључујући недовршене и довршене)

2313.12.20
2313.12.40
2313.12.60
2313.12.90
2313.13.10
2313.13.30
2313.13.50

2313.13.60
2313.13.90
2313.14.00

2314

2314.11.10
2314.11.30
2314.11.50
2314.11.70
2314.12.20
2314.12.40
2314.12.50
2314.12.97

2319
2319.11.10
2319.11.30

2319.11.50
2319.12.00
2319.21.00
2319.22.00
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HsCn

Јединица
мере

7010.90.9

хиљ.ком.

7013 [.22.10 +.33.1]

хиљ.ком.

7013 [.22.90 +.33.9]

хиљ.ком.

7013.37.10

хиљ.ком.

7013 [.28 +.37(.5 +.9)]

хиљ.ком.

7013 [.41.10 +.91.10]

хиљ.ком.

7013 [.41.90 +.91.90]

хиљ.ком.

7013.42

хиљ.ком.

7013.10

хиљ.ком.

7013 [.49 +.99]

хиљ.ком.

7020.00 (.07 +.08)

хиљ.ком.

Производња стаклених влакана

Стаклена влакна, обрађена, дужине најмање 3 mm али ≤ 50 mm
(резана влакна)
Филаменти од стаклених влакана (укључујући и ровинг предиво)
Предиво; претпредиво и резани струкови филамената стаклених
влакана (искључујући стаклена влакна дужине ≥ 3 mm али
≤ 50 mm)
Остали производи од разних стаклених влакана
Подлога од неправилно ламинираних стаклених влакана
(искључујући стаклену вуну)
Копрене (воали) од неправилно ламинираних стаклених влакана
(искључујући стаклену вуну)
Неткане мреже од стаклених влакана, филц, мадраци и плоче
Стаклена влакна у расутом стању или отпаци за пуњење (осим
текстилних стаклених влакана и стаклене вуне), улошци и навлаке
за изолацију цеви, остали производи од стаклених влакана (осим
предива и плетених тканина)

Производња и обрада осталог стакла, укључујући
техничке стаклене производе

Стакло у маси (искључујући стакло у праху, зрну или љускама)
Необрађено стакло у куглама или шипкама (искључујући стаклене
кугле као што су играчке, стаклене кугле брушене након
обликовања, које се користе као чепови за боце; стаклене
микрокуглице пречника ≤ 1 mm)
Необрађене стаклене цеви (укључујући цеви са флуоросцентном
супстанцом додатом у масу) (искључујући цеви споља превучене
флуоросцентном супстанцом)
Стаклени блокови, плоче, опеке, црепови, плочице за
грађевинарство, на другом месту непоменути
Балони за сијалице, катодне цеви и сл.
Стакло за сатове и наочаре, оптички необрађено

7019.11

kg

7019.12

kg

7019.19.10

kg

7019.19.90

kg

7019.31

kg

7019.32

kg

7019.39

kg

7019.90

kg

7001.00.9

kg

7002 [.10 +.20]

kg

7002.3

kg

7016.90

kg

7011
7015

kg
kg
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

2319.23.30

Производи од стакла за лабораторијске, хигијенске и
фармацеутске сврхе (укључујући и градуиране)
Стаклене ампуле, за амбалажу
Стаклени делови за лампе и остала светлећа тела
Стаклени електрични изолатори (искључујући изолациони прибор)
за електричне машине, уређаје или опрему
Производи од стакла за сигнализацију и оптички делови од стакла,
оптички необрађени; декоративно стакло (искључујући довршене
панеле и друге украсне мотиве од коцки за мозаике)
Галантеријски производи од стакла (укључујући крунице,
имитације перли, камена итд.)
Други производи од стакла, на другом месту непоменути

2319.23.50
2319.24.00
2319.25.00
2319.26.40
2319.26.70
2319.26.90

2320

2320.11.00

Производња ватросталних производа

2320.14.90

Керамички производи од силикатног фосилног брашна или глине
(укључујући опеке, блокове, плочнике, оплате, црепове, шупље
опеке, ваљкове и цеви), искључујући филтер плоче од киселгура и
кварца
Ватростална опека, блокови, црепови и сл. керамички производи,
који садрже > 50% MgO, CaO, Cr2O3
Ватростална опека, блокови, црепови и сл., који садрже > 50%
Al2O3 и/или SiO2; ≥ 93% силицијум-диоксида (SiO2) (искључујући
производе од силикатног фосилног брашна или сличне силикатне
земље)
Ватростална опека, блокови, црепови и сл. керамички производи,
који садрже од 7-45 мас. % алуминијум-триоксида (Al2O3)
Остала ватростална опека, блокови, црепови и сл. керамички
производи, који садрже > 50% Al2O3 и/или SiO2
Остала ватростална опека, блокови, црепови и сл., на другом месту
непоменути
Ватростални цемент, малтер, бетон и сличне ватросталне масе
Производи који садрже магнезит, доломит или хромит
Ватростални керамички производи, на другом месту непоменути,
који садрже > 25% графита или других облика угљеника
Ватростални керамички производи, на другом месту непоменути,
који садрже > 50% по маси алуминијум-оксида или силицијумдиоксида или њихове мешавине и < 45 % алуминијум-триоксида
Ватростални керамички производи, на другом месту непоменути,
који садрже > 50% по маси алуминијум-оксида или силицијумдиоксида или њихове мешавине и ≥ 45 % алуминијум-триоксида
Ватростални керамички производи, на другом месту непоменути

2331.10.00

Керамичке плочице и плоче

2320.12.10
2320.12.33

2320.12.35
2320.12.37
2320.12.90
2320.13.00
2320.14.10
2320.14.30
2320.14.55
2320.14.59

2331
2332

2332.11.10
2332.11.30
2332.12.50
2332.12.70

2332.13.00

2341

2341.11.30
2341.11.50

www.stat.gov.rs

Производња керамичких плочица и плоча

Производња опеке, црепа и грађевинских производа од
печене глине

Керамичка зидарска цигла (искључујући ону од силикатног
фосилног брашна или сличне силикатне врсте земље)
Керамички неватростални блокови за подове, носеће зидове и сл.,
елементи с хоризонталним шупљинама за подове (искључујући
оне од силикатног фосилног брашна и глине)
Кровни цреп
Неватростални керамички производи за грађевинарство
(укључујући димоводе димњака, капе на димњаку, архитектонске
украсе, вентилационе отворе, керамичке летвице) (искључујући
цеви, жлебове и сл.)
Керамичке цеви, одводи, олуци и прибор за цеви

Производња керамичких предмета за домаћинство и
украсних предмета

Порцеланско стоно и кухињско посуђе
Порцелански производи за употребу у домаћинству и у тоалетне
сврхе, на другом месту непоменути

Методологије и стандарди

HsCn

Јединица
мере

7017

kg

7010.10
9405.91

хиљ.ком.
t

8546.10

kg

7014 + 7016.10

kg

7018

kg

7020.00 (.05 +.10 +.30 +.80)

t

6901

t

6902.10

t

6902.20.10

t

6902.20.91

t

6902.20.99

t

6902.90

t

3816
6815.91

t
t

6903 [.10 +.90.10]

t

6903.20.10

t

6903.20.90

t

6903.90.90

t

6907[.21 + .22 + .23 + .30 + .40]

хиљ.m²

6904.10

m³

6904.90

t

6905.10

хиљ.ком.

6905.90

t

6906

t

6911.10

t

6911.90

t
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

2341.12.10

Керамичко стоно посуђе и остали производи за употребу у
домаћинству, од обичне глине
Керамичко стоно и кухињско посуђе и остали производи за
употребу у домаћинству, од камена
Керамичко стоно и кухињско посуђе и остали производи за
употребу у домаћинству, од фајансе и фине глине
Керамичко стоно и кухињско посуђе и остали производи за
употребу у домаћинству, од осталих сировина
Фигурице и други украсни предмети од порцелана
Фигурице и други украсни предмети од керамике

2341.12.30
2341.12.50
2341.12.90
2341.13.30
2341.13.50

2342

2342.10.30 @
2342.10.50 @

2343
2343.10.30
2343.10.50

2344

2344.11.00 @
2344.12.10 @
2344.12.30 @

2349

2349.11.00
2349.12.30
2349.12.50

2351

2351.11.00
2351.12.10
2351.12.90

2352

2352.10.33
2352.10.35
2352.10.50
2352.20.00
2352.30.30
2352.30.50

2361

2361.11.30
2361.11.50
2361.12.00
2361.20.00

Производња санитарних керамичких производа

Керамичке судопере, умиваоници, каде за купање и сл. санитарна
опрема од порцелана
Керамичке судопере, умиваоници, каде за купање и сл. санитарна
опрема, на другом месту непоменути

Производња изолатора и изолационог прибора од
керамике
Електрични изолатори од керамичких материјала
Изолациони делови од керамичких материјала

Јединица
мере

HsCn

6912[.00(.21 + .81)]

t

6912[.00(.23 + .83)]

t

6912[.00(.25 + .85)]

t

6912[.00(.29 + .89)]

t

6913.10
6913.90

t
t

6910.10

ком.

6910.90

ком.

8546.20.00
8547.10.00

t
t

6909.11

kg

6909 [.12 +.19]

kg

8505.19

kg

6909.90

t

6914.10

t

6914.90.00

t

Клинкер цемент
Портландски цемент
Остали хидраулични цемент

2523.10
2523.2
2523 [.30 +.90]

t
t
t

Негашени креч
Гашени креч
Хидраулични креч
Гипс, печени или калцијум-сулфат (укључујући за грађевинарство,
за стоматологију и за израду тапета)
Доломит, калцинисан или синтерован, сиров, грубо клесан или
само изрезан у блокове или плоче
Агломерисани доломит (укључујући тердоломит)

2522.10
2522.20
2522.30

t
t
t

2520.20

t

2518.20

t

2518.30

t

6810.11

t

6810.19

t

6810.91

t

Производња осталих техничких производа од керамике

Керамички производи за лабораторије, хемијску и осталу техничку
употребу, од порцелана
Керамички производи за лабораторије, хемијску и осталу техничку
употребу, осим оних од порцелана
Трајни магнети и производи који су намењени за трајне магнете
(искључујући металне)

Производња осталих керамичких производа

Керамичка (пољопривредна) корита, цеви и сл., керамички лонци,
тегле, итд., на другом месту непоменути
Керамички производи од порцелана (укључујући неватросталну
опеку, делове пећи и камина, вазе, ручке, кваке, знакове/мотиве
за продавнице)
Остали неспецифични производи од керамике (искључујући
производе од порцелана)

Производња цемента

Производња креча и гипса

Производња производа од бетона намењених за
грађевинарство

Грађевински блокови и опека од цемента, бетона или вештачког
камена
Подне плочице и сл. производи од цемента, вештачког камена или
бетона (искључујући грађевинске блокове и опеку)
Монтажни грађевински елементи од цемента, вештачког камена
или бетона
Монтажне куће од цемента или бетона

9406 90 90b

ком.

@ Промењена јединица мере.
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

2362

Производња производа од гипса намењених за
грађевинарство

2362.10.50
2362.10.90

2363

2363.10.00

2364

2364.10.00

2365

2365.11.00
2365.12.20

2365.12.40

2365.12.70

2369
2369.11.00
2369.19.30
2369.19.80

2370

2370.11.00
2370.12.10
2370.12.30
2370.12.60
2370.12.70
2370.12.80

2391

2391.11.10
2391.11.20

www.stat.gov.rs

Плоче, листови, оплате, плочице од гипса, превучене или ојачане
папиром или картоном (искључујући производе агломерисане
гипсом, украшене)
Плоче, листови, оплате, плочице од гипса, непревучене или
неојачане папиром или картоном (искључујући производе
агломерисане гипсом, украшене)

Производња свежег бетона

HsCn

Јединица
мере

6809.11

m²

6809.19

m²

Свеж бетон, припремљен за ливење

3824.50.10

t

Фабрички малтер

3824.50.90

t

Производња малтера

Производња производа од цемента с влакнима

Панели, плоче и сл., од биљних влакана, сламе и дрвних отпадака,
агломерисаних цементом и осталим минералним везивима
Производи од азбестног цемента, цемента са целулозним
влакнима и мешавинама влакана (азбест, целулоза или друга
биљна влакна, синтетички полимер, стаклена или метална влакна
итд.) и цемента или других хидрауличних везива која садрже
азбест
Плоче, панели, плочице и слични производи од цемента, са
целулозним влакнима или мешавинама влакана (азбест, целулоза
или друга биљна влакна, синтетички полимер, стаклена или
метална влакна итд.) и цемента или других хидрауличних везива
која не садрже азбест
Производи од цемента са целулозним влакнима и слични
производи који не садрже азбест (осим таласастих или других
плоча, панела, плочица, црепова и сличних производа)

6808

m²

6811.40

t

6811 [.81 +.82]

t

6811 89

t

6809.90

t

6810.99a

t

6810.99b

t

6802 [.21 +.91]

t

6801

t

6802.10

t

6802 [.23 +.93]

t

6802 [.29 +.92 +.99]

t

6803

t

6804.10

t

6804.21

t

Производња осталих производа од бетона, гипса и
цемента

Остали производи од гипса или мешавине гипса, на другом месту
непоменути
Цеви од цемента, бетона или вештачког камена
Остали производи од цемента, бетона или вештачког камена
укључујући вазе, саксије, архитектонске или баштенске украсе,
фигуре и сл.)

Сечење, обликовање и обрада камена

Обрађени камен за споменике и грађевине и производи од њих:
од мермера, травертина, алабастера (искључујући црепове, коцке
и сл. производе највеће површине < 7 cm² и ивичњаке)
Коцке, ивичњаци и плоче за плочице, од природног камена (осим
од шкриљца)
Плоче, коцке и сл. производи чија је страна < 7 cm; вештачки
обојен гранулат, зрнца и прах од природног камена
Гранит за споменике и грађевине и производи од њега
(искључујући плочице, коцке и сличне производе чија је страна
< 7 cm, ивичњаке, плоче за калдрму)
Остали обрађени камен за споменике и грађевине и производи од
њих; (искључујући гранит или шкриљац, коцке и сл. производе,
највеће површине < 7 cm²)
Обрађени шкриљац и производи од шкриљца или агломерисаног
шкриљца

Производња брусних производа

Млинско камење и брусно камење, без постоља; за млевење,
дробљење или развлакњивање
Млинско камење и брусно камење, брусна кола и сл., без постоља,
од агломерисаног синтетичког или природног дијаманта
(искључујући млинско камење и брусно камење за млевење,
дробљење или развлакњивање)

Методологије и стандарди
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Назив производа

2391.11.30

Млинско камење и брусно камење, брусна кола и сл., без постоља,
од вештачких абразива, с везивом од синтетичких или вештачких
смола, појачани (искључујући млинско камење и брусно камење за
млевење, дробљење или развлакњивање)
Млинско камење и брусно камење, без постоља, од синтетичких
или вештачких абразива, с везивом од синтетичких или вештачких
смола,неојачани, искључујући млинско камење и брусно камење
за млевење, дробљење или развлакњивање
Млинско камење и брусно камење, без постоља (абразиви), од
синтетичких или вештачких абразива, с везивом од керамике или
силиката, искључујући млинско камење и брусно камење за
млевење, дробљење или развлакњивање
Остало млинско и брусно камење, без постоља; камен за ручно
оштрење или полирање
Природни и вештачки брусни (абразивни) прах или зрнца на
текстилној подлози
Природни и вештачки брусни (абразивни) прах или зрнца на
папирној или картонској подлози
Природни и вештачки брусни (абразивни) прах или зрнца на
подлогама осталих материјала (искључујући подлогу од тканог
текстила, подлогу од папира или картона)

2391.11.40

2391.11.50

2391.11.90
2391.12.30
2391.12.50
2391.12.90

2399

2399.11.00

2399.12.55
2399.12.90
2399.13.10
2399.13.20
2399.14.00
2399.15.00
2399.19.10
2399.19.20
2399.19.30
2399.19.40
2399.19.50
2399.19.70
2399.19.80
2399.19.90
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Јединица
мере

HsCn

6804.22.18

t

6804.22.12

t

6804.22.30

t

6804 [.22 (.50 +.90) +.23 +.30]

t

6805.10

хиљ.m²

6805.20

хиљ.m²

6805.30

хиљ.m²

Производња осталих производа од неметалних минерала
Обрађена азбестна влакна; мешавине на основу азбеста и
магнезијум-карбоната; производи од тих мешавина или од
азбеста; фрикциони материјал и производи од фрикционог
материјала, немонтирани на кочнице, спојнице и сл.
Производи од битумена и сличних материјала, у ролнама
Производи на бази битумена (сем у ролнама)
Битуменске мешавине на бази битумена или природног асфалта
као везива
Катранизовани макадам (термакадам)
Вештачки графит, колоидални и полуколоидални графит и
препарати на бази графита
Вештачки корунд (искључујући механичке мешавине)
Вуна од шљаке, камена и сличне минералне вуне и њихове
мешавине, у расутом стању, у листовима, плочама и намотима
Експандирани вермикулит, експандирана глина и сл.
експандирани минерални материјали и њихове мешавине
Мешавине и производи од минералних материјала за топлотну
или звучну изолацију, на другом месту непоменути
Калцинирани каолин
Обрађени лискун (тињац) и производи од лискуна (тињца)
Производи од графита или других врста угљеника, осим за
електротехничку употребу
Производи од тресета (укључујући плоче, ваљкасте чауре);
(искључујући текстилне производе од тресетних влакана)
Производи од камена и других минералних материја, на другом
месту непоменути

6812 + 6813

t

6807.10.00
6807.90

m²
t

2715

t

2517.30

t

3801

t

2818.10

t

6806.10

t

6806.20

t

6806.90

t

2507 00 20b
6814

t
t

6815.10

t

6815.20

t

6815.99

t
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2410

24

2410.11.00
2410.12.10
2410.12.20
2410.12.25
2410.12.35
2410.12.36
2410.12.39
2410.12.40
2410.12.45
2410.12.50
2410.12.55
2410.12.60
2410.12.65
2410.12.70
2410.12.75
2410.12.80
2410.12.85
2410.12.95
2410.13.00

2410.14.10
2410.14.20
2410.21.10
2410.21.21
2410.21.22

2410.22.10
2410.22.21
2410.22.22
2410.23.10
2410.23.21
2410.23.22
2410.31.10
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Назив производа

HsCn

Јединица
мере

7201

t

7202 11 20

t

7202 11 80

t

7202 19

t

7202 21

t

7202 29 10

t

7202 29 90

t

7202 60
7202.30
7202 80
7202 91
7202.4
7202 92
7202 93
7202.70
7202 99 10
7202 99 30
7202[.50 + .99(.80)]

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

7203

t

7205

t

7204.50

t

7207 [.12 +.20.3]
7206.10 + 7207 [.11.1 +.19.12
+.20(.11 +.15 +.17 +.52)]a
7206.90 + 7207 [.11(.1b +.90)
+.19 (.12b +.19 +.80) +.20(.11b
+.15b +.17b +.19 +.52b +.59
+.80)]
7218.91

t

7218 [.10 +.99(.11 +.20)]a

t

7218 [.10b +.99(.11b +.19 +.20b
+.80)]

t

7224.90.14

t

7224 [.10 +.90(.0 +.3)]a

t

7224 [.10b +.90(.0b + .18 +.3b
+.90)]

t

7208 [.10 +.2 +.3]

t

Производња основних метала

Производња сировог гвожђа, челика и феролегура

Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима и
другим примарним облицима
Фероманган са гранулацијом не преко 5 mm, са садржајем по маси
угљеника већим од 2% и са садржајем по маси мангана већим од
65 %
Остали фероманган са садржајем по маси угљеника већим од 2%
(искључујућии фероманган са садржајем по маси мангана већим
од 65 %)
Остали фероманган са садржајем по маси угљеника од 2% или
мањим
Феросилицијум са садржајем по маси силицијума већим од 55%
Феросилицијум са садржајем по маси силицијума од 55% или
мањим и са садржајем по маси магнезијума од најмање 4% и
највише 10%
Остали феросилицијум са садржајем по маси силицијума од 55%
или мањим (искључујући феросилицијум са садржајем по маси
магнезијума од најмање 4% и највише 10%)
Фероникл
Феросиликоманган
Фероволфрам и феросиликоволфрам
Феротитанијум и феросиликотитанијум
Ферохром
Ферованадијум
Ферониобијум
Феромолибден
Ферофосфор
Феросиликомагнезијум
Остале феролегуре, на другом месту непоменуте
Производи од гвожђа добијени директном редукцијом руде
гвожђа и остали сунђерасти производи од гвожђа, у комадима,
пелетама или сличним облицима; гвожђе минималне чистоће
99,94% по маси, у комадима, пелетима или сличним облицима
Грануле и прах од сировог гвожђа, мангановог (огледаластог)
гвожђа или челика
Отпаци и остаци од гвожђа или челика; отпадни инготи, слабови и
др. од гвожђа или челика, за претапање
Пљоснати полупроизводи (од нелегираног челика)
Инготи, остали примарни облици, као и дугачки полупроизводи за
производњу бешавних цеви (од нелегираног челика)
Остали инготи, примарни облици, као и дугачки полупроизводи,
укључујући бланкове (од нелегираног челика)
Пљоснати полупроизводи (од нерђајућег челика)
Инготи, остали примарни облици, као и дугачки полупроизводи за
производњу бешавних цеви (од нерђајућег челика)
Остали инготи, примарни облици, као и дугачки полупроизводи,
укључујући бланкове (од нерђајућег челика)
Пљоснати полупроизводи (од легираног челика који није
нерђајући)
Инготи, остали примарни облици, као и дугачки полупроизводи за
производњу бешавних цеви (од легираног челика који није
нерђајући)
Остали инготи, примарни облици, као и дугачки полупроизводи
(од легираног челика који није нерђајући)
Топло ваљани пљоснати производи од гвожђа или нелегираног
челика, ширине ≥ 600 mm, неплатирани и непревучени, у
котуровима
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2410.31.30

Топло ваљани пљоснати производи од гвожђа или нелегираног
челика, ширине ≥ 600 mm, не у котуровима, једноставно топло
ваљани, неплатирани, непревучени и непрекривени, са рељефним
узорцима непосредно због процеса ваљања и производи дебљине
< 4,75 mm, без рељефних узорака
Топло ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика,
ширине ≥ 600 mm (искључујући широке плоче), не у котуровима,
једноставно вруће ваљани, неплатирани, непревучени и
непрекривени, без рељефних узорака; пљоснато ваљани
производи од гвожђа или челика, ширине ≥ 600 mm
Топло ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика,
једноставно ваљани са четири стране или у затвореном калибру,
неплатирани, непревучени или непрекривени, ширине > 150 mm
али < 600 mm и дебљине ≥ 4 mm, не у котуровима, без рељефних
узорака
Топло ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика,
ширине < 600 mm, једноставно топло ваљани, неплатирани,
непревучени и непрекривени (искључујући широке плоче)
Топло ваљани пљоснати производи у котуровима, за поновно
ваљање, ширине ≥ 600 mm, од нерђајућег челика
Остали топло ваљани пљоснати производи у котуровима, ширине
≥ 600 mm, од нерђајућег челика
Плоче и лимови добијени сечењем широких топло ваљаних трака,
ширине ≥ 600 mm, од нерђајућег челика
Плоче и лимови, топло ваљани, ненамотани (у таблама), дебљине
веће од 10 mm, од нерђајућег челика
Топло ваљани пљоснати производи у котуровима, за поновно
ваљање, ширине мање од 600 mm, од нерђајућег челика
Остали топло ваљани пљоснати производи у котуровима, ширине
мање од 600 mm, од нерђајућег челика
Пљоснати ваљани производи од алатског или легираног челика,
ширине ≥ 600 mm, топло ваљани, без даље обраде, у котуровима
(искључујући производе од брзорезног челика или силицијумовог
челика за електролим)
Пљоснати ваљани производи од брзорезног челика, ширине
≥ 600 mm, хладно или топло ваљани (хладно редуковани)
Пљоснати ваљани производи од алатског или легираног челика,
сем од нерђајућег челика, ширине ≥ 600 mm, топло ваљани, не у
котуровима (искључујући органски прекривене производе,
производе дебљине < 4,75 mm и производе од брзорезног челика)
Пљоснати ваљани производи од легираног челика, сем од
нерђајућег челика, ширине ≥ 600 mm, топло ваљани, без даље
обраде, не у котуровима, дебљине < 4,75 mm (искључујући
производе од алатског челика, брзорезног челика или силицијумелектрочелика)
Пљоснати ваљани производи од легираног челика, ширине
≥ 600 mm, хладно или топло ваљани ("хладно деформисани") и
даље обрађени (искључујући платиране или цинком превучене
производе и производе од силицијум-електрочелика)
Пљоснати ваљани производи од осталог легираног челика, сем
нерђајућег, топло ваљани, даље необрађени (искључујући
производе од брзорезног челика или силицијум-електрочелика)
Непрекривени, хладно ваљани листови, плоче и траке, ширине
≥ 600 mm, од челика, сем од нерђајућег челика

2410.31.50

2410.32.10

2410.32.30
2410.33.10
2410.33.20
2410.33.30
2410.33.40
2410.34.10
2410.34.20
2410.35.10

2410.35.20
2410.35.30

2410.35.40

2410.35.50

2410.36.00
2410.41.10
2410.41.30
2410.41.50
2410.42.00
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Електролимови и траке, без даље обраде каљењем, ширине
≥ 600 mm
Електролимови и траке, не зрнасто оријентисани, ширине
≥ 600 mm
Хладно ваљани лимови, плоче и широке траке, ширине ≥ 600 mm,
од нерђајућег челика

Јединица
мере

HsCn

7208 [.40 +.53.90 +.54]

t

7208 [.51 +.52 +.53.10 +.90]

t

7211.13

t

7211 [.14 +.19]

t

7219.1a

t

7219.1b

t

7219 [.22 +.23 +.24]

t

7219.21

t

7220.1a

t

7220.1b

t

7225.30 (.10 +.90)

t

7225 [30.30 +.40.15 +.50.20]

t

7225.40 (.12 +.40 +.60)

t

7225.40.90

t

7225.99

t

7226.91

t

7209 [.15 +16.90a +.17.90a
+.18.9a +.25 +.26.90a + .27.90a
+ .28.90a +.90a]
7209 [.16.90 +.17.90 +.18.9
+.26.90 +.27.90 +.28.90 +.90]b
7209 [.16.10 +.17.10 +.18.10
+.26.10 +.27.10 +.28.10]
7219 [.3 +.90]
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Назив производа

2410.43.00

Пљоснати ваљани производи од другог нелегираног челика,
хладно ваљани, без даље обраде, ширине ≥ 600 mm (искључујући
производе од брзорезног челика или силицијумовог челика за
електролим)
Лим и остали калајисани лимови и траке, укључујући челик,
електролитички пресвучен хромом
Пљоснати ваљани производи од челика или нелегираног челика,
ширине ≥ 600 mm, електролитички превучени или прекривени
цинком
Лимови и траке превучени металом, ширине ≥ 600 mm
Лимови превучени органским материјама, ширине ≥ 600 mm
Пљоснати ваљани производи од челика или нелегираног челика,
ширине ≥ 600 mm, платирани
Пљоснати ваљани производи од челика или нелегираног челика,
сем од нерђајућег челика, ширине ≥ 600 mm, топло ваљани или
хладно ваљани (хладно редуковани) и електролитички платирани
или превучени цинком (искључујући производе од силицијумовог
челика за електролим)
Пљоснати ваљани производи од нелегираног челика, сем од
нерђајућег челика, ширине ≥ 600 mm, топло ваљани или хладно
ваљани (хладно редуковани) и електролитички платирани или
превучени цинком (искључујући производе од силицијумовог
челика за електролим)
Електролимови и траке oријентисане структуре, ширине ≥ 600 mm
Пљоснати ваљани производи од силицијумовог електрочелика,
неоријентисане структуре, ширине ≥ 600 mm
Хладно ваљане, расечене електротраке, оријентисане структуре,
од силицијумовог електрочелика, ширине < 600 mm
Пљоснати ваљани производи од силицијумовог електрочелика,
ширине < 600 mm, неоријентисане структуре
Пљоснати ваљани производи од брзорезног челика, ширине
< 600 mm
Ребрасте и остале жице са удубљењима, жљебовима или другим
деформацијама добијеним у процесу ваљања
Жицa од челика за аутомате
Жицa за армирање бетона (мреже од ребрастих шипки)
Жицa за производњу ауто-корда
Осталa жицa (од нелегираног челика)
Топло ваљане шипке за армирање бетона
Топло ваљане шипке од слободно резаног челика
Коване или топловаљане шипке од гвожђа или нелегираног челика
(искључујући шупљe шипке за сврдла и шипке од слободно
резаног челика)
Топло ваљана жица, у котуровима, од нерђајућег челика
Топло ваљане шипке и профили кружног попречног пресека, од
нерђајућег челика
Шипке и профили од нерђајућег челика, само топло ваљани,
топловучени или истиснути (сем шипки округлог попречног
пресека)
Коване шипке и профили од нерђајућег челика
Шипке и профили од нерђајућег челика, хладно формирани или
дорађени или топло формирани или дорађени, на другом месту
непоменути (сем кованих производа)
Топло ваљане жице, у котуровима, од брзорезног челика
Шипке од силицијум-манганског челика, топло ваљане, у
неправилно навијеним котуровима
Топло ваљана жица (од челика, за кугличне лежајеве)
Шипке од осталих нелегираних челика, сем од нерђајућег челика,
топло ваљане, у неправилно навијеним котуровима (искључујући
производе од лежајног челика, брзорезног челика или
силицијумовог челика за електролим)
Топло ваљане шипке од брзорезног челика

2410.51.10
2410.51.20
2410.51.30
2410.51.40
2410.51.50
2410.52.10

2410.52.30

2410.53.10
2410.53.30
2410.54.10
2410.54.30
2410.55.00
2410.61.10
2410.61.20
2410.61.30
2410.61.40
2410.61.90
2410.62.10
2410.62.30
2410.62.50
2410.63.00
2410.64.10
2410.64.30
2410.64.50
2410.64.70
2410.65.10
2410.65.30
2410.65.50
2410.65.70

2410.66.10

www.stat.gov.rs
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HsCn

Јединица
мере

7225.50.80

t

7210 [.1 +.50 +.70.10 +.90.40] +
7212.10.10

t

7210.30

t

7210 [.20 +.4 +.6 +.90.80]
7210.70.80

t
t

7210.90.30

t

7225.91

t

7225.92

t

7225.11

t

7225.19

t

7226.11

t

7226.19

t

7226.20

t

7213.10

t

7213.20
7213.91.10
7213.91.20
7213 [.91 (.4 +.70 +.90) +.99]
7214 [.20 +.99.10]
7214.30

t
t
t
t
t
t

7214 [.10 +.91 +.99 (.3 +.50 +.7
+.95)]

t

7221

t

7222.11

t

7222.19

t

7222 30 (.51 +.91)

t

7222.30.97

t

7227.10

t

7227.20

t

7227.90.50

t

7227.90 (.10 +.95)

t

7228.10 (.20 +.50)

t
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Шифра

Назив производа

HsCn

2410.66.20
2410.66.30
2410.66.40
2410.66.50

Топло ваљане шипке од силицијум-манганског челика
Tопло ваљане шипке за кугличне лежајеве
Топло ваљане шипке од алатног челика
Топло ваљане шипке (искључујући шупље бушеће шипке) од
легираног челика (сем од нерђајућег, алатног, силицијуммангановог, лежајног и брзорезног челика)
Хладнообликоване или хладнодовршене шипке (хладним
вучењем) од легираног челика, обојене, прекривене, обложене
или даље обрађене
Шупљи челик за бушаће шипке од легираног или нелегираног
челика
U-профили, висине 80 mm или више, од нелегираног челика
I-профили, висине 80 mm или више, од нелегираног челика
H-профили висине 80mm од нелегираног челика
Остали угаони или други профили, топло ваљани, без даље
обраде, топло вучени или истиснути, од нелегираног челика
Профили, топло ваљани, топло вучени или истиснути, без даље
обраде, од нерђајућег челика
Профили, топло ваљани, топло вучени или истиснути, без даље
обраде, од осталог легираног челика
Талпе од челика
Заварени и хладно обликовани профили, од челика
Шински материјал, од челика

7228.20 (.10 +.91)
7228.30.4
7228 [.30.20 +.40.10]

t
t
t

7228 [.30 (.6 +.70 +.89) +.40.90
+.60.20]

t

7228.60.80

t

7228.8

t

7216.31
7216.32
7216.33

t
t
t

7216 [.10 +.2 +.40 +.50]

t

7222.40 (.10 +.90)

t

7228.70.10

t

7301.1
7301.2
7302

t
t
t

Цеви, без шава, за нафтоводе или гасоводе, од нерђајућег челика
Цеви, без шава, за нафтоводе или гасоводе, од осталог челика сем
од нерђајућег челика
Заштитне цеви (casing), производне цеви (tubing) и бушаће шипке,
без шава, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса,
од нерђајућег челика
Заштитне цеви (casing), производне цеви (tubing) и бушаће шипке ,
без шава, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса,
од челика, сем од нерђајућег челика
Цеви, без шава, са кружним попречним пресеком, од нерђајућег
челика, сем цеви за нафтоводе или гасоводе и заштитниe цеви
(casing) и производних цеви (tubing) као и сврдластих цеви, које се
користе при бушењу, за добијање нафте или гаса
Прецизне цеви, без шава, са кружним попречним пресеком,
хладно вучене или хладно ваљане, од челика, сем од нерђајућег
челика
Цеви, без шава, са кружним попречним пресеком, хладно вучене
или хладно ваљане, од челика, сем од нерђајућег челика (сем
прецизних цеви)
Цеви, без шава,са кружним попречним пресеком, топло довршене,
од челика, сем од нерђајућег челика (сем цеви за нафтоводе или
гасоводе и заштитних цеви (casing) и производних цеви (tubing)
као и бушаће шипке, које се користе при бушењу, за добијање
нафте и гаса
Цеви, и шупљи профили,бешавни од гвожђа (oсим од ливеног
гвожђа или челика)
Цеви, уздужно варене, за за нафтоводе или гасоводе, спољашњег
пречника > 406,4 mm, од гвожђа или челика
Цеви, сем уздужно варених, за нафтоводе или гасоводе,
спољашњег пречника > 406,4 mm, од гвожђа или челика
Заштитне цеви ("casing"), варене, које се користе при варењу, за
добијање нафте или гаса, спољашњег пречника > 406,4 mm, од
челика
Цеви, варене, спољашњег пречника > 406,4 mm, од челика сем
цеви за нафтоводе или гасоводе и заштитних цеви (casing) и
производних цеви (tubing), које се користе за добијање нафте или
гаса

7304.11

t

7304.19

t

7304 [.22 +.24]

t

7304 [.23 +.29]

t

7304.4

t

7304 [.31.20 +.51.81]

t

7304 [.31.80 +.51(.1 +.89)]

t

7304 [.39 +.59]

t

7304.9

t

7305 [.11 +.12]

t

7305.19

t

7305.2

t

7305.3

t

2410.66.60
2410.67.00
2410.71.10
2410.71.20
2410.71.30
2410.71.40
2410.72.00
2410.73.00
2410.74.10
2410.74.20
2410.75.00

2420

2420.11.10
2420.11.50
2420.12.10
2420.12.50
2420.13.10

2420.13.30
2420.13.50
2420.13.70

2420.14.00
2420.21.10
2420.21.50
2420.22.00
2420.23.00

88

Производња челичних цеви, шупљих профила и фитинга

ИНД-21

www.stat.gov.rs

Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

2420.24.00

Цеви, са отвореним спојевима, заковане или затворене на сличан
начин,спољашњег пречника > 406,4 mm, од челика (сем цеви за
нафтоводе или гасоводе, заштитних цеви (casing) и производних
цеви (tubing), које се користе за добијање нафте или гаса као и
варених цеви
Цеви, уздужно или спирално варене, за нафтоводе или гасоводе,
спољашњег пречника > 406,4 mm, од нерђајућег челика
Цеви, уздужно или спирално варене, за нафтоводе или гасоводе
спољашњег пречника ≤ 406,4 mm, од челика, сем од нерђајућег
челика
Заштитне цеви (casing) и производне цеви (tubing), варене, које се
користе при бушењу за добијање нафте или гаса, спољашњег
пречника ≤ 406,4 mm, од нерђајућег челика
Заштитне цеви ("casing") и производне цеви ("tubing"), варене, које
се користе при бушењу за добијање нафте или гаса спољашњег
пречника ≤ 406,4 mm, од челика, сем од нерђајућег челика
Цеви, варене, кружног попречног пресека,спољашњег пречника
≤ 406,4 mm,од нерђајућег челика (сем цеви за нафтоводе или
гасоводе и заштитних цеви (casing) и производних цеви (tubing),
које се користе за добијање нафте или гаса)
Прецизне цеви, варене, кружног попречног пресека,спољашњег
пречника ≤ 406,4 mm, од челика, сем од нерђајућег челика
Цеви, вруће или хладно обликоване или варене, кружног
попречног пресека,спољашњег пречника ≤ 406,4 mm, од челика,
сем од нерђајућег челика
Цеви, вруће или хладно обликоване или варене, без кружног
попречног пресека, од нерђајућег челика
Цеви, вруће или хладно обликоване или варене, квадратног или
правоугаоног пресека, дебљине зида ≤ 2 mm, од челика, сем од
нерђајућег челика
Цеви, вруће или хладно обликоване или варене, квадратног или
правоугаоног пресека, дебљине зида > 2 mm, од челика, сем од
нерђајућег челика
Цеви, вруће или хладно обликоване или варене, некружног
пречног пресека, сем квадратног или правоугаоног,од челика;
искључујући од нерђајућег челика
Цеви, са отвореним спојевима, заковане или затворене на сличан
начин, од челика (сем цеви за нафтоводе или гасоводе, заштитних
цеви (casing) и производних цеви (tubing), које се користе при
бушењу за добијање нафте или гаса других варених цеви)
Прирубнице, од челика, неливене
Колена, завоји, спојнице, наглавци и остали навојни прибор за
цеви, од челика (искључујући ливени прибор)
Колена, завоји, спојнице, наглавци и остали цевни прибор за
заваривање, од челика (искључујући ливени прибор)
Чеоно заварена колена и лукови, од челика, неливени
Чеоно заварени цевни прибор (осим колена и лукова), од челика,
неливени

2420.31.10
2420.31.50
2420.32.10
2420.32.50
2420.33.10

2420.33.40
2420.33.70
2420.34.10
2420.34.30
2420.34.50
2420.34.70
2420.35.00

2420.40.10
2420.40.30
2420.40.50
2420.40.73
2420.40.75

2431

2431.10.10
2431.10.20

2431.10.30

www.stat.gov.rs

HsCn

Јединица
мере

7305.9

t

7306.11

t

7306.19

t

7306.21

t

7306.29

t

7306.4

t

7306 [.30.1 +.50.20]

t

7306 [.30(.4 +.7 +.80) +.50.80]

t

7306 [61.10 +.69.10]

t

7306.61.92

t

7306.61.99

t

7306.69.90

t

7306.9

t

7307 [.21 +.91]

t

7307 [.22 +.29.10 +.92 +.99.10]

t

7307 [.29(.30 +.90) +.99(.30
+.90)]
7307 [.23.10 +.93(.11 +.91)]

t
t

7307 [.23.90 +.93(.19 +.99)]

t

7215.1

t

7215.50.19

t

7215.50.11

t

Хладно ваљање шипки

Хладно обликоване или хладно довршене шипке, од нелегираног,
слободно резаног челика; без даље обраде (искључујући хладно
обликовање и хладно довршавање)
Остале хладно обликоване или хладно довршене шипке (нпр.
хладним вучењем), од нелегираног челика, са < 0,25% квадратног
или правоугаоног попречног пресека (искључујући од слободно
резаног челика)
Остале хладно обликоване или хладно довршене шипке и жице
(нпр. хладним вучењем), од нелегираног челика, са < 0,25%
правоугаоног попречног пресека (искључујући квадратни);
(искључујућиод слободно резаног челика)
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2431.10.40

Остале шипке и жице од гвожђа или нелегираног челика, хладно
обликоване или хладно довршене и даље обрађене или топло
обликоване и даље обрађене, на другом месту непоменуте
(искључујућитопло ваљане, топло вучене, даље необрађене, осим
кованих и обложених
Остале шипке и жице од гвожђа или нелегираног челика, хладно
обликоване или хладно довршене (нпр.хладним вучењем), са
≥ 0,25 угљеника (искључујућиод брзорезног челика)
Угаони елементи; облици и секције; од гвожђа или нелегираног
челика, без даље обраде (сем хладног обликовања и хладног
довршавања тј. хладног вучења); (искључујући профилисане
лимове)
Шипке и жице; од брзорезног челика; хладно обликоване или
хладно довршене, и даље обрађене или вруће обликоване и даље
обрађене (сем кованих производа, полупроизвода и пљоснато
ваљаних производа, вруће ваљане жице у неправилно
искривљеним намотима)
Шипке/жице са 0,9 % до 1,15% угљеника, 0,5 % до 2% хрома, и,
уколико је присутан, ≤ 0,5 % молибдена, само хладно обликоване
или хладно довршене (нпр. хладним вучењем), (сем кованих
производа, полупроизвода и пљоснато ваљаних производа, вруће
ваљане жице у неправилно искривљеним намотима)
Шипке и жице од алатног гвожђа, хладно обликоване или хладно
довршене, (сем кованих производа, полупроизвода и пљоснато
ваљаних производа, вруће ваљане жице у неправилно
искривљеним намотима)
Шипке и жице од легираниг гвожђа, хладно обликоване или
хладно довршене
Хладно обликовани или хладно довршени (хладним вучењем),
профили, од легираног челика, осим од нерђајућег
Хладно вучене шипке и чврсти профили, од нерђајућег челика

2431.10.50
2431.10.60

2431.20.10

2431.20.20

2431.20.30

2431.20.40
2431.20.50
2431.30.00

2432

2432.10.11
2432.10.12
2432.10.14
2432.10.16
2432.10.18
2432.10.22
2432.10.25
2432.10.28
2432.10.30

2432.10.40
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Хладно ваљање пљоснатих производа

Хладно ваљане уске траке, ширине < 600 mm, од нелегираног
челика, са тежинским учешћем < 0,25% угљеника
Хладно ваљане уске траке, ширине < 600 mm, од нелегираног
челика, са тежинским учешћем угљеника између 0,25% и 0,6%
Хладно ваљане уске траке, ширине < 600 mm, од нелегираног
челика, са тежинским учешћем < 0,6% угљеника
Хладно ваљане уске траке од легираног челика, осим од
нерђајућег и електрочелика, ширине < 600 mm
Хладно ваљане уске траке од нерђајућег челика (искључујући
изоловане електротраке и валовите траке, једнострано назупчане
или косо нарезане), ширине < 600 mm
Хладно ваљане расечене траке од нелегираног челика и легираног
челика, који није нерђајући или електрочелик, ширине < 600 mm
Пљоснато ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика,
ширине < 600 mm, једноставно хладноваљани, неплатирани,
непревучени или непрекривени, који садрже < 0,25% угљеника
Хладно ваљане расечене траке од нерђајућег челика, ширине
< 600 mm
Пљоснато ваљани производи од легираног челика, сем од
нерђајућег челика, ширине < 600 mm, вруће ваљани или хладно
ваљани ("хладно деформисани") и електролитски платирани или
превучени цинком (сем производа од брзорезног или
силицијумовог челика)
Пљоснато ваљани производи од легираног челика, сем од
нерђајућег челика, ширине < 600 mm, врућеваљани или
хладноваљани ("хладно деформисани") и платирани или
превучени цинком (сем електролитски платираних или производа
од брзорезног или силицијумовог челика

Јединица
мере

HsCn

7215.9

t

7215.50.80

t

7216.69

t

7228(.10.90 +.20.99)

t

7228.50.40

t

7228.50.20

t

7228.50 (.6 +.80)

t

7228.70.90

t

7222.2

t

7211 [.23(.30 +.80) +.90]a

t

7211.29a

t

7211.29b

t

7226.92a

t

7220 [.20 + .90]a

t

7211 [.23(.30 +.80)b +.29c
+.90b] + 7226.92b

t

7211.23.20

t

7220 [.20 + .90]b

t

7226.99.10

t

7226.99.30

t
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

2432.10.50

Пљоснато ваљани производи од легираног челика, сем од
нерђајућег челика, ширине < 600 mm, вруће ваљани или хладно
ваљани ("хладно деформисани") и даље обрађени (сем
платираних и цинком превучених производа и производа од
брзорезног или силицијум-електричног челика
Обложене, хладно ваљане уске траке, од нелегираног челика
(искључујућиизоловане електротраке), ширине < 600 mm
Челични листови и траке, превучени металом врућим умакањем,
ширине < 600 mm
Челични лимови, превучени органским материјама, ширине
< 600 mm
Хладно ваљане цепане траке, од нелегираног челика, превучене
металом врућим умакањем, ширине < 600 mm
Хладно ваљане цепане траке, од нелегираног челика,
електролитички превучене металом, ширине < 600 mm
Хладно ваљане цепане траке од лимова, превучене органским
материјама, ширине < 600 mm

2432.20.10
2432.20.20
2432.20.30
2432.20.40
2432.20.50
2432.20.60

2433

2433.11.10
2433.11.30
2433.11.50

2433.12.00
2433.20.00
2433.30.00

2434

2434.11.30
2434.11.50

2434.11.70

2434.12.00
2434.13.00

2441

2441.10.30
2441.10.50
2441.20.35
2441.20.40
2441.20.50
2441.20.70
2441.30.10
2441.30.15

www.stat.gov.rs

HsCn

Јединица
мере

7226.99.70

t

7212.6

t

7212 [.10.90 +.20 +.30 + .50(.20
+.30 +.40 +.90)]a

t

7212.40 (.20 +.80a)

t

7212 [.10.90b +.30b +.50(.20b
+.30b +.40b +.6 +.90b)]
7212 [.20b + .50(.20 +.30 +.40
+.90)c]

t
t

7212.40.80b

t

7216.61

t

7216.91.80

t

7216.99

t

7222.40.50

t

7216.91.10

t

7308.90.51

t

7217 [.10(.10 +.3) +.20(.10 +.30)
+.30.4 +.90.20]

t

7217 [.10.50 +.20.50 +.30.50
+.90.50]

t

7217 [.10.90 +.20.90 +.30.90
+.90.90]

t

7223

t

7229

t

7106 [.10 +.91]

kg

7106.92
7108 11

kg
kg

7108 12

kg

7108.13

kg

7108.2
7110 11
7111 21

kg
kg
kg

Хладно обликовање профила

Хладно обликовани профили, добијени од пљоснатих производа
нелегираног челика, непревучени
Хладно обликовани профили, добијени од пљоснатих производа,
од нелегираног челика, превученим цинком
Угаони профили и остали профили од гвожђа или нелегираног
челика, хладно обликовани или хладно дорађени и даље
обрађени, или ковани без даље обраде, или вруће обликовани
другим средствима (сем пљоснато ваљаних производа)
Хладно обликовани профили, добијени од пљоснатих производа,
од нерђајућег челика
Хладно профилисани (ребрасти) листови, добијени од пљоснатих
производа, од нерђајућег челика
Елементи конструкције (плоче, профили) претежно од гвожђа или
челика (искључујући монтажне зграде)

Хладно вучење жице

Жица од гвожђа или нелегираног челика, која садржи < 0,25%
угљеника, укључујући ребрасту жицу, искључујући уплетену жицу,
бодљикаву жицу за ограде, изоловану електричну жицу
Жица од гвожђа или нелегираног челика, која садржи између
0,25 - 0,6 % угљеника, укључујући ребрасту жицу, искључујући
уплетену жицу, бодљикаву жицу за ограде, дуплекс жицу,
изоловану електричну жицу
Жица од гвожђа или нелегираног челика, која садржи ≥ 0,6%
угљеника, укључујућиребрасту жицу (искључујући уплетену жицу,
бодљикаву жицу за ограде, дуплекс жицу, изоловану електричну
жицу)
Жица, од нерђајућег челика (искључујући врло фину, стерилну
жицу за хируршке потребе)
Жица од легираног челика (искључујући уплетену жицу,
бодљикаву жицу за ограде, изоловану електричну жицу, од
нерђајућег челика)

Производња племенитих метала

Сребро (укључујућипозлаћено и платинирано), необрађено или у
праху
Сребро (укључујућипозлаћено и платинирано), као полупроизвод
Злато (укључујући злато превучено платином), у праху
Злато (укључујући злато превучено платином), необрађено или као
полупроизвод
Злато (укључујући платинирано), као полупроизвод за
немонетарне сврхе (искључујући необрађено или у праху)
Монетарно злато (укључујући злато превучено платином)
Платина, необрађена или у праху
Паладијум, необрађени или у праху

Методологије и стандарди
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Јединица
мере

Шифра

Назив производа

HsCn

2441.30.20
2441.30.25
2441.30.40

Родијум, необрађени или у праху
Иридијум, осмијум и рутенијум.необрађени или у праху
Платина у шипкама, жицама и профилима; плочама; лимовима и
тракама дебљине веће од 0,15 mm, искључујући подлогу
Платина као полупроизвод
Платина, паладијум, родијум, иридијум, осмијум и рутенијум, у
облику полупроизвода
Родијум као полупроизвод
Иридијум, осмијум и рутенијум, у облику полупроизвода
Катализатори у облику жичане тканине, решетке или мреже, од
платине
Основни метали или сребро, позлаћени, даље необрађени, осим
као полупроизвод
Посребрени основни метали, даље необрађени, осим као
полупроизвод
Платинирани основни метали, даље необрађени, осим као
полупроизвод

7112 31
7113 41

kg
kg

7110 19 10

kg

7110 19 80

kg

7110 29

kg

7110 39
7110 49

kg
kg

7115.1

kg

7109

kg

7107

kg

7111

kg

Сирови алуминијум, нелегирани (искључујућипрах и љуспице)
Сирови алуминијум, легуре (искључујући прах и љуспице)
Алуминијум-оксид (осим вештачког корунда)
Прах и љуспице, од алуминијума (искључујућионе које се користе
за израду боја)
Шипке и профили од нелегираног алуминијума (искључујући
шипке и профиле, припремљене у конструкцијама)
Шипке, профили и шупљи профили од легираног алуминијума
(искључујући шипке и профиле, припремљене у конструкцијама)
Жица од нелегираног алуминијума (искључујућиизоловане
електричне жице, каблове и ужад ојачане алуминијумском жицом,
уплетене жице и каблове)
Жице од легура алуминијума (искључујућиизоловане електричне
жице, каблове и ужад ојачане алуминијумском жицом, уплетене
жице и каблове)
Алуминијумске плоче, лимови и траке дебљине > 0,2 mm
Алуминијумске плоче, лимови и траке дебљине > 0,2 mm,
легиране
Алуминијумске фолије (без подлоге), дебљине ≤ 0,2 mm
Цеви од нелегираног алуминијума (искључујући шупље профиле,
прибор за цеви, савитљиве цеви, цеви које се користе у
конструкцијама, као делови мотора или возила, и слично)
Цеви од легура алуминијума (искључујући шупље профиле, прибор
за цеви, савитљиве цеви, цеви, које се користе у конструкцијама,
као делови мотора или возила, и слично)
Прибор за цеви од алуминијума (укључујући спојнице, колена и
наглавке); (искључујућиприбор са славинама, вентиле, носаче,
цеви, вијке и навртње)

7601.1
7601[.20(.20 + .80)]
2818.2

t
t
t

7603

t

7604.1

t

7604.2

t

7605.1

t

7605.2

t

7606 [.11 +.91]

t

7606 [.12 +.92]

t

7607

t

7608.1

t

7608.2

t

7609

t

Олово, сирово, рафинисано (искључујући прах и љуспице)
Сирово олово, са антимоном (искључујући у праху или љупицама)
Остало сирово олово (искључујући у праху или љупицама,сирово
олово које садржи антимон рафинисани)
Сирови цинк, нелегирани (искључујући прашину, прах и љуспице)
Сирови цинк, легирани (искључујући прашину, прах и љупкице)
Сирови калај, нелегирани (искључујући прах и љускице)
Сирови калај, легирани (искључујући прах и љупице)
Плоче, лимови, траке и фолије од олова; прах и љуспице, од
олова(искључујућипрах и љуспице за израду боја)
Прашина, прах и љупице, од цинка (искључујућипрах и љуспице,
који се користе за израду боја, пелете од цинка)
Жице, шипке, профили, лимови, траке и фолије од цинка
Шипке, профили и жица од калаја

7801.1
7801.91

t
t

7801.99

t

7901.1
7901.2
8001.1
8001.2

t
t
kg
kg

7804

t

7903

t

7904 + 7905
8003

t
kg

2441.30.45
2441.30.55
2441.30.60
2441.30.65
2441.30.70
2441.40.00
2441.50.30
2441.50.50

2442

2442.11.30
2442.11.54
2442.12.00
2442.21.00
2442.22.30
2442.22.50
2442.23.30
2442.23.50
2442.24.30
2442.24.50
2442.25.00
2442.26.30
2442.26.50
2442.26.70

2443

2443.11.30
2443.11.50
2443.11.90
2443.12.30
2443.12.50
2443.13.30
2443.13.50
2443.21.00
2443.22.00
2443.23.00
2443.24.00
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Производња олова, цинка и калаја
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Шифра

Назив производа

2444

Производња бакра

2444.11.00
2444.12.00

2444.13.30
2444.13.70

2444.21.00
2444.22.00
2444.23.30
2444.23.50
2444.23.70
2444.24.00
2444.25.00
2444.26.30
2444.26.50

2445

2445.11.10
2445.11.20
2445.12.10
2445.12.20
2445.21.00
2445.22.00
2445.23.00
2445.24.00
2445.30.13
2445.30.17
2445.30.20
2445.30.21
2445.30.22

www.stat.gov.rs

Бакренац, цементни бакар (преципитат бакра) (искључујућипрах
од бакра)
Нерафинисани бакар; аноде од бакра за електролитичко
рафинисање (укључујући блистер-бакар)
(искључујућиелектролитичко превлачење бакром, аноде за
електролизу)
Рафинисани сирови бакар, нелегирани (искључујући ваљане,
екструдиране или ковањем сраштене производе)
Бакар, сиров, легирани, (искључујући ваљане, екструдиране или
ковањем сраштене производе); предлегуре бакра
(укључујућилегуре, које нису способне за обликовање (сем
бакровог фосфида, фосфорног бакра), који садржи > 15% тежине
фосфора)
Прах и љуспице од бакра (искључујућицементни бакар, прах,
љуспице, које се користе у изради боја, као што су бронза, злато и
сл.)
Жице, шипке, профили и шупљи профили од бакра и легура бакра
(искључујућижице и шипке, добијене ливењем или сраштене
ковањем, бакарне жице у котуровима)
Жица од рафинисаног бакра (дијагоналног пресека > 6 mm) и
легура бакра
Бакарна жица од рафинисаног бакра (попречног пресека > 0,5 mm
али < 6 mm) (искључујућиужад,уплетену жицу и каблове)
Бакарна жица од рафинисаног бакра (попречног пресека ≤ 0,5 mm)
(искључујући ужад или конопе појачане жицом, уплетену жицу и
каблове)
Плоче, лимови и траке од бакра, легираног, дебљине > 0,15 mm
(искључујући експандирани бакар и изоловане електричне траке)
Бакарне фолије, дебљине ≤ 0.15 mm, без било какве подлоге
Бакарне цеви
Прибор за цеви од бакра и легура бакра (укључујући спојнице,
колена и наглавке); (искључујући клинове и матице, који се
користе за састављање/поправку цеви, прибор са славинама,
вентилима)

Производња осталих обојених метала

Никл, нелегиран, сирови
Легуре никла
Никлов каменац
Синтеровани оксиди никла и остали полупроизводи металургије
никла
Прах и љуспице од никла (искључујућисинтероване никлове
оксиде)
Жица, шипке и профили од никла и легура никла
(искључујућишипке и профиле за употребу у конструкцијама,
изоловане електричне жице, емајлиране жице)
Плоче, лимови,траке и фолије од никла (искључујући
експандиране метале)
Цеви и прибор за цеви, нпр.:спојнице, муфови, колена од никла
Волфрам и његови производи (сем отпадака и остатака), на другом
месту непоменутих
Молибден и његови производи (сем отпадака и остатака), на
другом месту непоменутих
Тантал, необрађен, укључујући шипке од тантала добијене само
синтеровањем; прах од тантала
Тантал и производи од тантала. Шипке, осим оних добијених само
синтеровањем, профили, жице, плоче, лимови, траке и фолије
Остали производи од тантала (сем отпадака и остатака) на другом
месту непоменути

Методологије и стандарди

HsCn

Јединица
мере

7401

t

7402

t

7403.1

t

7403.2 + 7405

t

7406

t

7407

t

7408 [.11 +.2]

t

7408.19.10

t

7408.19.90

t

7409

t

7410
7411

t
t

7412

t

7502 10
7502 20
7501 10

t
t
kg

7501 20

kg

7504

kg

7505

kg

7506

kg

7507

kg

8101 [.10 +.94 +.96 +.99]

kg

8102 [.10 +.94 +.95 +.96 +.99]

kg

8103 20

kg

8103 90 10

kg

8103 90 90

kg
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Назив производа

2445.30.24

Магнезијум у сировим облицима са садржајем од најмање 99,8%
по маси магнезијума
Магнезијум у сировим облицима са садржајем мањим од 99,8%
по маси магнезијума
Остали производи од магнезијума (сем отпадака и остатака) на
другом месту непоменути
Бизмут у сировим облицима; прах од бизмута, (сем отпадака и
остатака)
Остали производи од бизмута (сем отпадака и остатака) на другом
месту непоменути
Кадмијум и производи од кадмијума (сем отпадака и остатака), на
другом месту непоменути
Koбалтни мате и остали међупроизводи металургије кобалта;
кобалт у сировим облицима, кобалт у праху (сем отпадака и
остатака), на другом месту непоменути
Остали производи од кобалта
Титан и његови производи (сем отпадака и остатака), на другом
месту непоменути
'Антимон у сировим облицима; прах од антимона
Aнтимон и производи од антимона (сем антимона у сировим
облицима, праха од антимона, отпадака и остатака)
Цирконијум и производи од цирконијума (сем отпадака и
остатака), на другом месту непоменути
'Берилијум у сировим облицима; прах од берилијума
Производи од берилијума (сем отпадака и остатака), на другом
месту непоменути
'Хафнијум (целтијум) у сировим облицима; прах од хафнијума
Производи од хафнијума и германијума, на другом месту
непоменути
Ниобијум и ренијум у сировим облицима; прах од ниобијума или
ренијума
Производи од ниобијума или ренијума, на другом месту
непоменути
Отпаци и остаци и од ниобијума, ренијума, галијума, индијума,
ванадијума и германијума (искључујући пепео и остатке који
садрже те метале)
'Индијум у сировим облицима; прах од индијума
Производи од галијума, индијума и ванадијума на другом месту
непоменути
'Галијум у сировим облицима; прах од галијума
'Ванадијум у сировим облицима; прах од ванадијума, (искључујући
пепео и остатке који садрже ванадијум)
'Германијум у сировим облицима; прах од германијума
Хром и талијум, производи од ових метала на другом месту
непоменути (осим отпадака и остатака од ових метала)
'Манган. Манган у сировим облицима; прах од мангана
Отпаци и остаци и од мангана (искључујући пепео и остатке који
садрже манган)
Остали производи од мангана
Кермети производи од кермета , на другом месту непоменути;
остаци и отпаци од кермета (искључујући пепео и остатке који
садрже кермете)

2445.30.26
2445.30.28
2445.30.31
2445.30.32
2445.30.33
2445.30.35
2445.30.36
2445.30.43
2445.30.45
2445.30.46
2445.30.48
2445.30.60
2445.30.61
2445.30.62
2445.30.63
2445.30.64
2445.30.65
2445.30.66
2445.30.70
2445.30.71
2445.30.73
2445.30.76
2445.30.79
2445.30.82
2445.30.85
2445.30.86
2445.30.87
2445.30.90

2451

2451.11.10
2451.11.90
2451.12.10
2451.12.20
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Јединица
мере

HsCn

8104 11

kg

8104 19

kg

8104[.30 + .90]

kg

8106 00 10

kg

8106 00 90

kg

8107[.20 + .90]

kg

8105 20

kg

8105 90

kg

8108 [.20 +.90]

kg

8110 10

kg

8110 90

kg

8109[.20 + .90]

kg

8112 12

kg

8112 19

kg

8112 92 10

kg

8112 99 20

kg

8112 92 31

kg

8112 99 30

kg

8112 92 21

kg

8112 92 81

kg

8112 99 70

kg

8112 92 89

kg

8112 92 91

kg

8112 92 95
8112[.21(.10 + .90) + .29 + .51 +
.59]
8111 00 11

kg

8120 92 21

kg

8111 00 90

kg

8113[.00(.20 + .40 + .90)]

kg

--

t

---

t
t

--

t

kg
kg

Ливење гвожђа

Делови за копнена возила, клипне моторе и остале машине и
механичке направе, од темпер лива
Делови за остале примене, од темпер лива
Делови друмских возила, од нодуларног лива
Растегљиви одливци од гвожђа за погонске осовине, коленаста
вратила, брегасте осовине, котуре, кућишта лежишта и обичне
осовине (сем за кућишта лежишта са уграђеним ваљкастим
лежајевима)

ИНД-21
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Шифра

Назив производа

2451.12.40

Остали делови клипних мотора и механичких погона, од
нодуларног лива
Делови осталих производа машиноградње, од нодулираног лива,
осим за клипне моторе
Нодулирани лив за делове локомотива, вагона, осим за друмска
возила, кућишта кугличних лежајева, обичне осовине, клипне
моторе, спојке, зупчанике, колотурнике, машине
Делови друмских возила, од сивог лива, искључујућиделове за
шинска возила и делове за грађевинска возила
Делови за погонске осовине, коленаста вратила, брегасте осовине,
кућишта кугличних лежајева и обичне осовине
(искључујућикућишта кугличних лежајева са уграђеним
округластим или ваљкастим лежајевима), од сивог гвожђа
Остали делови клипних мотора и механичких погона, од сивог
лива
Сиви лив за машинску и механичку примену, осим за клипне
моторе
Сиви лив за делове локомотива, вагона, осим за друмска возила,
кућишта кугличних лежајева, обичне осовине, клипне моторе,
спојке, зупчанике, колотурнике, машине
Цеви и шупљи профили од ливеног гвожђа, осим цеви и профила,
који се користе као саставни делови производа, нпр. као секције
радијатора за централно грејање и као делови уређаја
Прибор (фитинзи) за цеви, од нетемперованог ливеног гвожђа
Прибор за цеви, од темперованог (кованог) ливеног гвожђа

2451.12.50
2451.12.90

2451.13.10
2451.13.20

2451.13.40
2451.13.50
2451.13.90

2451.20.00

2451.30.30
2451.30.50

2452

2452.10.10
2452.10.30

2452.10.40
2452.10.50

2452.10.90

2452.30.00

2453

2453.10.10
2453.10.20

2453.10.40
2453.10.50

2453.10.90

2454

2454.10.10

www.stat.gov.rs

Ливење челика

Челични лив за друмска возила, осим за шинска и грађевинска
возила
Делови кућишта кугличних лежајева и обичних осовина
(искључујућикућишта кугличних лежајева са уграђеним
округластим или ваљкастим лежајевима)
Остали делови клипних мотора и механичких погона
Челични лив за машинску и механичку примену, осим за клипне
моторе, млазне моторе, плинске моторе, опрему за дизање и
пренос, и машине и возила за употребу у грађевинарству
Челични лив за делове шинских возила, осим за друмска возила,
кућишта кугличних лежајева, обичне осовине, клипне моторе,
преносне осовине, колотурнике, спојке, машине
Прибор за цеви, од ливеног челика

Ливење лаких метала

Делови друмских возила, искључујућишинска возича и возила за
употребу у грађевинарству, од лива лаких метала
Делови за погонске осовине, коленаста вратила, брегасте осовине,
кућишта кугличних лежајева и обичне осовине
(искључујућикућишта кугличних лежајева са уграђеним
округластим или ваљкастим лежајевима), од лаког метала
Остали делови клипних мотора и механичких погона
Лив од лаког метала за машинску и механичку примену, осим за
клипне моторе, млазне моторе, плинске турбине, опрему за
дизање и пренос терета као и машине и возила за употребу у
грађевинарству
Делови за остале примене

Ливење осталих обојених метала

Делови друмских возила, искључујућишинска возила, радне
камионе са уграђеном опремом за дизање и пренос терета,
пољопривредне тракторе, ваљке за набијање путева, булдожере,
од лива обојених метала

Методологије и стандарди

HsCn

Јединица
мере

--

t

--

t

--

t

--

t

--

t

--

t

--

t

--

t

7303

t

7307.11
7307.19.10

t
t

--

t

--

t

--

t

--

t

--

t

7307.19.90

t

--

t

--

t

--

t

--

t

--

t

--

t
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Назив производа

2454.10.20

Делови за погонске осовине, коленаста вратила, брегасте осовине,
кућишта кугличних лежајева и обичне осовине
(искључујућикућишта кугличних лежајева са уграђеним
округластим или ваљкастим лежајевима) сем од лаког метала
Остали делови клипних мотора и механичких погона
Ливени делови од обојених метала, осим од лаких, за машинску и
механичку примену, искључујућиза клипне моторе
Делови за осталу примену

2454.10.40
2454.10.50
2454.10.90
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Јединица
мере

HsCn

--

t

--

t

--

t

--

t
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25
2511
2511.10.30
2511.10.50
2511.21.00
2511.22.00
2511.23.10
2511.23.50
2511.23.55
2511.23.70

2512

2512.10.30
2512.10.50

2521

2521.11.00
2521.12.00
2521.13.00

2529

2529.11.10

2529.11.20

2529.11.30

2529.11.50
2529.11.70

2529.12.00

2530

2530.11.10
2530.11.50
2530.11.70
2530.12.30

www.stat.gov.rs

Назив производа

HsCn

Јединица
мере

Производња металних производа, осим машина и
уређаја
Производња металних конструкција и делова
конструкција

Монтажне зграде од гвожђа или челика
Монтажне зграде од алуминијума
Мостови и делови мостова од гвожђа или челика
Торњеви и решеткасти стубови од гвожђа или челика
Опрема од гвожђа или челика, елементи за скеле, оплате и јамско
подупирање, растегљиве конструкције, цеваста грађа за скеле и
слична опрема
Остале конструкције од лима
Бране, уставе, врата за уставе, фиксне рампе за слетање, фиксни
докови и друге конструкције за хидроградњу, од гвожђа или
челика; остале конструкције од гвожђа или челика
Алуминијумске конструкције и њихови делови, на другом месту
непоменути

9406[.90(.31 + .38)]
9406 90 90c
7308.1
7308.2

ком.
ком.
t
t

7308.4

t

7308.90.59

t

7308.90.98

t

7610.9

t

7308.3

ком.

7610.1

ком.

7322.1

t

8403.1

ком.

8403.9

t

7309.00.10

t

7309.00.30

t

7309.00.5

t

7309.00.90

t

7611

t

7311 + 7613

t

Производња металних врата и прозора

Врата, прагови за врата, прозори и оквири за њих, од гвожђа или
челика
Врата, прагови за врата, прозори и оквири за њих, од алуминијума

Производња котлова и радијатора за централно грејање
Радијатори за централно грејање, неелектрично загревани, и
њихови делови, од гвожђа или челика
Котлови за централно грејање, осим котлова за производњу
водене и друге паре и котлова за прегрејану воду
Делови за котлове за централно грејање

Производња осталих металних цистерни, резервоара и
контејнера

Резервоари од гвожђа или челика, цистерне, бачве и слични
спремници за гас (осим компримираног или укапљеног гаса),
капацитета > 300 ℓ, који нису опремљени механичким или
топлотним уређајима
Резервоари од гвожђа или челика, цистерне, бачве и слични
спремници за течност, изнутра обложени или термички изоловани,
капацитета > 300 ℓ, који нису опремљени механичким или
топлотним уређајима
Резервоари од гвожђа или челика, цистерне, бачве и слични
спремници за течност, капацитета > 300 ℓ, који нису опремљени
механичким или топлотним уређајима и нису изнутра обложени
или термички изоловани
Резервоари од гвожђа или челика, цистерне, бачве и слични
спремници за чврсте материјале, капацитета > 300 ℓ, који нису
опремљени механичким или топлотним уређајима
Алуминијумски резервоари, цистерне, бачве и слични спремници
за гас, осим за компримирани или укапљени гас, капацитета
> 300 l, који нису опремљени механичким или топлотним
уређајима
Спремници за компримирани или укапљени гас, од метала

Производња парних котлова, осим котлова за централно
грејање

Водоцевни котлови (искључујући котлове за централно грејање
топлом водом, који могу да производе пару ниског притиска)
Остали парни котлови и генератори паре (укључујући хибридне
котлове), осим котлова за централно грејање који могу да
производе пару ниског притиска и водоцевних котлова
Котлови за прегрејану воду (осим котлова за централно грејање
који могу да производе пару ниског притиска и водоцевних
котлова)
Помоћни уређаји за котлове за производњу водене и друге паре,
котлове за прегрејану пару и котлове за централно грејање
Методологије и стандарди

8402 (.11 +.12)

ком.

8402.19

ком.

8402.2

ком.

8404.1

t
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мере

Шифра

Назив производа

HsCn

2530.12.50
2530.13.30
2530.13.50

Кондензатори за енергетске јединице за водену и другу пару
Делови парних котлова и котлова за прегрејану воду
Делови помоћних уређаја за котлове и кондензатора за енергетске
јединице на водену или другу пару
Нуклеарни реактори
Делови нуклеарних реактора

8404.2
8402.9

t
t

8404.9

t

8401.1
8401.4

t
t

2530.21.00
2530.22.00

2540

2540.12.30 @

2540.12.50 @

2540.12.70 @
2540.12.90 @
2540.13.00
2540.14.00

2550
2550.11.34

2550.11.37

2550.11.51
2550.11.52
2550.11.53

2550.11.54
2550.11.56
2550.11.57
2550.11.58
2550.12.10
2550.12.20

Производња оружја и муниције

Револвери и пиштољи, осим ловачких и спортских (искључујући
аутоматске, сигналне, маневарске, пиштоље за хумано убијање
животиња, пиштоље који се пуне кроз цев, пиштоље са опругом,
ваздушно и гасно оружје, имитације оружја)
Сачмаре, пушке, карабини и оружје које се пуни спреда
(укључујући комбиноване сачмаре-пушке и спортске пушке које
подсећају на штапове за шетњу) (искључујући војно ватрено
оружје)
Ватрено оружје које делује паљењем експлозивног пуњења, на
другом месту непоменуто (искључујући војно ватрено оружје)
Остало оружје (нпр. пушке са опругом, ваздушне и пушке на гас,
револвери и пендреци)
Патроне и друга муниција, пројектили и њихови делови;
укључујући сачму и чепове за набоје (искључујући војно ватрено
оружје)
Делови и опрема за револвере, пиштоље, невојно ватрено оружје
и сличне направе

Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала;
металургија праха

Остали производи од гвожђа или челика, делови за котлове,
електричне машине, апарате за репродукцију и снимање звука,
телевизијске апарате, шинска и друга возила, ваздухоплове,
бродове, чамце и пловеће конструкције
Делови осталих производа машиноградње, од обојених метала,
слободно ковани (искључујући клипне моторе, млазне моторе,
гасне турбине, опрему за подизање и преношење, као и возила
или машине за употребу у грађевинарству)
Делови и прибор за друмска возила, осим за железничка или
трамвајска шинска возила
Делови преносних осовина, коленастих осовина и мењача брзине,
од челика, хладно вучени
Остали делови клипних мотора и механичких погона (који су
саставни делови нуклеарних реактора, котлова, машина и
механичких уређаја и разних производа од oсновних метала), од
челика, хладно вучени
Делови осталих делова машиноградње, од челика, хладно вучени,
осим за клипне моторе
Делови за електротехничке производе, од челика, хладно вучени
(за TВ и радио апарате, видео-апарате и музичке линије)
Производи од гвожђа и челика (искључујући ливене); делови
возила и апарата; шинске опреме, друмских возила и авиона,
хладно вучени, од челика
Делови машина, апарата, оруђа, котлова и возила, хладно
обликовани, од обојених метала
Делови друмских возила, од челика, ковани у калупу, осим за
шинска возила
Делови за погонске греде, брегасте осовине, коленаста вратила,
кућишта лежајева и клизне лежајеве (искључујући кућишта
лежајева са уграђеним котрљајућим лежајевима), ковани у калупу

9302

ком.

9303 [.10 +.20 +.30]

ком.

9303.9

ком.

9304

ком.

9306 [.2 +.30(.10 +.9) +.90.90]

t

9305[.10 + .20 + .99] +
9620[.00(.91 +
.99)]

t

--

t

--

t

--

t

--

t

--

t

--

t

--

t

--

t

--

t

--

t

--

t
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

2550.12.30

Остали делови клипних мотора и механичких погона (који су
саставни делови нуклеарних реактора, котлова, машина и
механичких уређаја и разних производа од основних метала), од
челика, ковани у калупу
Делови механичке и техничке опреме за пољопривреду и
шумарство, од челика, ковани у калупу
Делови за дизалице, кранове, витла, колотуре, виличаре, остала
возила опремљена механизмима за дизање и преношење,
лифтове, покретне степенице, конвејере и слично, од челика,
ковани у калупу
Делови машина за грађевинарство и производњу грађевинског
материјала, од челика, ковани у калупу
Делови осталих производа машиноградње, осим клипних мотора,
млазних мотора, гасних турбина, опреме за подизање и
преношење, машина за грађевинарство, од челика, ковани у
калупу
Делови за шинска возила, летелице, електронске уређаје и
опрему, оптичке, фото и кинематографске апарате и апарате за
прецизна мерења, од челика, ковани у калупу
Делови машина, апарата и возила, од обојених метала, ковани у
калупу
Делови друмских возила, осим шинских возила, од челичног лима
Делови клипних мотора и механичких погона (преносне осовине,
лежаји, мењачи и сл.), од челичног лима (савијени, вучени, резани)
Делови за машинску и механичку примену, осим за клипне
моторе, од челичног лима
Делови електричних машина и опреме за снимање и репродукцију
звука и слике, од челичног лима
Стони, кухињски или предмети за домаћинство, производи од
гвожђа и челика (искључујући ливене); делови намештаја; делови
друмских возила и шинске опреме; делови и прибор за оптичке,
фотографске, кинематографске, медицинске и хируршке
инструменте и апарате
Артикли за домаћинство, делови механичких погона, апарата,
намештаја и возила (формирани од лима обојених метала)
Производи од челика по поступцима металургије праха
Делови бојлера, електричних машина, апарата, инструмената
возила (од производа металургије праха обојених метала)

2550.12.40
2550.12.50

2550.12.60
2550.12.70

2550.12.80
2550.12.90
2550.13.10
2550.13.20
2550.13.30
2550.13.40
2550.13.50

2550.13.70
2550.20.20
2550.20.80

2561

2561.11.30
2561.11.50
2561.11.70
2561.11.90
2561.12.30
2561.12.50
2561.21.00
2561.22.30
2561.22.50
2561.22.70
2561.22.90

2562

2562.10.01
2562.10.03
2562.10.05

HsCn

Јединица
мере

--

t

--

t

--

t

--

t

--

t

--

t

--

t

--

t

--

t

--

t

--

t

--

t

--

t

--

t

--

t

--

хиљ.еф.час.

---

хиљ.еф.час.
хиљ.еф.час.

--

хиљ.еф.час.

--

хиљ.еф.час.

-------

хиљ.еф.час.
хиљ.еф.час.
хиљ.еф.час.
хиљ.еф.час.
хиљ.еф.час.
хиљ.еф.час.

---

хиљ.еф.час.
хиљ.еф.час.

--

хиљ.еф.час.

Обрада и превлачење метала

Превлачење металом урањањем у растопљене метале
(поцинкавање галванизацијом или урањањем у калај)
Превлачење металом топлотним прскањем
Превлачење цинком, електролизом
Превлачење осталим металима (никлом, бакром, хромом итд.),
електролизом и хемијском обрадом
Превлачење метала пластифицирањем (укључујући превлачење
прахом)
Остало превлачење (фосфатирање итд.)
Термичка обрада, осим превлачења металом и пластифицирања
Бојење и лакирање метала
Површинска обрада метала анодном оксидацијом
Површинска обрада метала воденом паром у вакууму
Остала површинска обрада метала

Машинска обрада метала

Стругање металних делова за славине, вентиле и сличне артикле
Стругање металних делова за машинску и механичку примену
Стругање металних делова за друмска возила (искључујући делове
за шинска возила који су добијени ливењем, ковањем,
пресовањем, штампањем, ваљањем или у металургији праха)

@ Промењена јединица мере.
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Назив производа

2562.10.07

Стругање металних делова за авионе, свемирске летелице и
сателите
Стругање металних делова за електричне машине и опрему, TV и
радио апарате, видео-апарате
Стругање металних делова за оптичке, фотографске,
кинематографске, мерне, прецизне инструменте и апарате
Стругање металних делова за остале производе од гвожђа или
челика, од бакра и алуминијума; стругање металних делова за
шинска возила и апарате шинске опреме
Метални делови (искључујући oне који су добијени стругањем)

2562.10.09
2562.10.11
2562.10.13
2562.20.00

2571

2571.11.20
2571.11.45
2571.11.60
2571.11.75

2571.11.90
2571.12.30
2571.12.80
2571.13.30
2571.13.50
2571.13.70
2571.14.30
2571.14.80
2571.15.00

2572

2572.11.30 @
2572.11.50 @
2572.11.70 @
2572.12.30 @
2572.12.50 @
2572.12.70 @
2572.13.30
2572.13.50
2572.13.70
2572.14.10
2572.14.20
2572.14.30

Производња сечива

Стони ножеви са фиксираним сечивом од основних метала (осим
ножева за рибу и маслац)
Ножеви са фиксним сечивом, укључујући вртларске ножеве, осим
ножева за рибу и маслац и стоних ножева са фиксним сечивом,
ножева и сечива за машинске, са дршком од основних метала
Ножеви на склапање
Ножеви и сечива са дршком од основних метала, укључујући
вртларске ножеве, осим ножева за рибу и маслац и стоних ножева
са фиксним осечивом, ножева и сечива за машинску или
механичку примену
Маказе (фризерске, кројачке и сл.) и сечива за њих
Бриjaчи и сечива за бријање (искључујући жилете)
Сигурносни жилети (укључујући оне у тракама)
Ножеви за папир, отварање писама, брисање (стругањерадирање), оштрење оловки и сечива за њих (укључујући ручна
шиљила) (искључујући машинице за оштрење оловки)
Сетови и справе за маникирање и педикирање (укључујући турпије
за нокте)
Остали производи са сечивом; месарски ножеви и слични
производи за резање
Прибор за јело (искључујући стоне ножеве, укључујући ножеве за
рибу и ножеве за маслац) и сличан прибор, од нерђајућег челика
или од основног метала
Прибор за јело (искључујући стоне ножеве, укључујући ножеве за
рибу и ножеве за маслац) и сличан прибор, од нерђајућег челика
или од основног метала, позлаћен, посребрен или платиниран
Сабље, мачеви, бајонети, копље, слично оружје и делови за њих

Производња брава и окова

Катанци од основних метала
Браве за моторна возила, од основних метала
Браве за намештај, од основних метала
Цилиндричне браве за врата у зградама, од основних метала
Остале браве за врата у зградама, од основних метала
(искључујући цилиндричне)
Остале браве од основних метала (искључујући катанце, браве за
моторна возила, браве за намештај и браве за врата у зградама)
Копче и оквири са копчама за браве од основних метала
(искључујући затвараче и копче за ручне торбе, торбе за списе и
пословне касе)
Кључеви (за катанце и браве), испоручени посебно, од основних
метала (укључујући грубо ливене, коване или отиснуте, костур
кључа)
Делови катанаца и брава од основних метала
Шарке од основних метала
Точкићи (за намештај и сл.) од основних метала
Остали оков и прибор за њега, од основних метала (искључујући
шарке, браве и кључеве)

Јединица
мере

HsCn

--

хиљ.еф.час.

--

хиљ.еф.час.

--

хиљ.еф.час.

--

хиљ.еф.час.

--

хиљ.ком.

8211.91.00

хиљ.ком.

8211.92

хиљ.ком.

8211.93

хиљ.ком.

8211 [.94 +.95]

хиљ.ком.

8213
8212 [.10 +.90]
8212.20

хиљ.ком.
хиљ.ком.
хиљ.ком.

8214.10

хиљ.ком.

8214.20

хиљ.ком.

8214.90

хиљ.ком.

8215 [.20 +.99]

хиљ.ком.

8215 [.10 +.91]

хиљ.ком.

9307

kg

8301.10
8301.20
8301.30
8301.40.11

ком.
ком.
ком.
ком.

8301.40.19

ком.

8301.40.90

ком.

8301.50

kg

8301.70

kg

8301.60
8302.10
8302.20

kg
kg
kg

8302.30

kg
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Шифра

Назив производа

2572.14.40

Грађевински оков и прибор за њега (искључујући шарке, браве,
кључеве и шпијунке опремљене оптичким елементима и катанце
за врата са бравом)
Оков и прибор за њега, итд., за намештај, од основних метала
(искључујући шарке, браве и кључеве)
Оков и прибор за њега, за опремање врата, степеништа, од
основних метала
Аутоматски затварачи врата, од основних метала
Вешалице и конзоле за шешире, капуте, пешкире, кухињске крпе,
полице и фиоке за четке и кључеве (сем вешалица за капуте у
облику намештаја)

2572.14.50
2572.14.60
2572.14.70
2572.14.80

2573

2573.10.10 @
2573.10.30 @
2573.10.40 @
2573.10.50 @
2573.10.55 @
2573.10.60 @
2573.20.10 @
2573.20.20 @
2573.20.30 @
2573.20.50 @
2573.20.93 @
2573.20.97 @
2573.30.13 @
2573.30.16 @
2573.30.23 @
2573.30.25 @
2573.30.33 @
2573.30.35 @
2573.30.37 @
2573.30.53 @
2573.30.55 @
2573.30.57 @
2573.30.63 @
2573.30.65 @
2573.30.73 @
2573.30.77 @
2573.30.83 @
2573.30.85 @
2573.30.87 @

Производња алата

Лопате и ашови
Мотике, будаци и грабуље
Секире, косири и сличан алат за сечење и цепање
Маказе за руковање једном руком (укључујући и маказе за перад)
(искључујући маказе са колутима за прсте на сечивима, ножеве за
поткресивање)
Виле и остали ручни алат који се користи у пољопривреди,
вртларству или шумарству
Маказе за руковање обема рукама (маказе за живу ограду,
вртларске маказе и сл.)
Ручне тестере (искључујући ручне тестере са мотором)
Сечива (листови) за трачне тестере, за обраду метала
Кружна сечива за тестере са радним делом од челика (укључујући
убодне и резне тестере)
Кружна сечива за тестере са радним делом од осталих метала
(укључујући убодне и резне тестере и њихове делове)
Равна сечива за тестере, за обраду метала
Сечива за тестере за обраду метала са радним делом од основних
метала, искључујући тракаста, кружна или равна сечива
Турпије и сличан ручни алат (искључујући шила и турпије за
машински алат)
Клешта (укључујући клешта за сечење), пинцете за немедицинску
употребу и сличан алат
Маказе за резање метала и сличан ручни алат
Секачи цеви, секачи клинова, бушача, кљешта за бушење и сличан
ручни алат (искључујући пробијаче и турпије за машински алат,
канцеларијске пробијаче за папир, пробијаче за карте)
Обични и француски кључеви за вијке, ручни (укључујући момент
кључеве), неподесиви
Oбични и француски кључеви за вијке (укључујући момент
кључеве), подесиви
Изменљиви наставци за кључеве
Алат за брушење, резање и бушење навоја, ручни, искључујући
изменљиви ручни алат, машине алатљике, ручни алат на струју,
пнеуматски алат или ручни алат са уграђеним мотором
Чекићи, маљеви, са металним радним делом
Блањалице, длета и сл. алат за обраду дрвета
Одвртачи
Ручни алат за домаћинство
Остали алат за зидаре, моделаре, леваре, цементере, штукатере и
молере
Остали ручни алат (укључујући алат са патроном за закивање,
спајање), алат за малтерисање и бојење зидова
Лампе за лемљење (искључујући гасно заваривање)
Менгеле, стеге и остале стезне направе
Наковњи, преносне ковачнице, брусови са постољем, на ручни или
ножни погон (искључујући брусни камен као посебан део)

HsCn

Јединица
мере

8302.41

kg

8302.42

kg

8302.49

kg

8302.60

kg

8302.50

kg

8201.10
8201.30
8201.40

kg
kg
kg

8201.50

kg

8201.90

kg

8201.60

kg

8202.10
8202.20

kg
kg

8202.31

kg

8202.39

kg

8202.91

kg

8202 (.40.00 +.99.20+.99.80)

kg

8203.10

kg

8203.20.00

kg

8203.30

kg

8203.40

kg

8204.11

kg

8204.12

kg

8204.20

kg

8205.10

kg

8205.20
8205.30
8205.40
8205.51

kg
kg
kg
kg

8205.59.10

kg

8205.59 (.30 +.90)

kg

8205.60
8205.70

kg
kg

8205.80

kg
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Јединица
мере

Шифра

Назив производа

HsCn

2573.40.14 @
2573.40.16 @
2573.40.19 @

Алат за израду унутрашњих навоја на металу
Алат за израду спољашњих навоја на металу
Остали алат за израду спољашњих и унутрашњих навоја на металу
(искључујући држаче за машине и ручни алат за бушење камена)
Бушилице са радним делом од дијаманата или агломерисаних
дијаманата (искључујући држаче за машине и ручни алат за
бушење камена)
Зидарска сврдла за бушење, са радним делом од осталих
материјала, осим дијаманата или агломерисаних дијаманата
(искључујући држаче за машине и ручни алат за бушење камена)
Бушилице са радним делом од синтеризованих металних карбида,
за бушење метала (искључујући неуграђене плочице, штапиће,
врхове и сл. елементе за алат)
Бушилице са радним делом од брзорезног челика, за бушење
метала (искључујући држаче за машине и ручни алат за бушење
камена)
Бушилице са радним делом од осталих материјала, осим
дијаманата или агломерисаних дијаманата или синтеризованих
металних карбида, за бушење метала (искључујући оне са радним
делом од брзорезног челика)
Остале бушилице (искључујући држаче за машине и ручни алат,
оне са радним делом од дијаманата или агломерисаних
дијаманата, за бушење камена, зидарска сврдла и бушилице за
обраду метала)
Алат за провртање или развртање, са радним делом од дијаманата
или агломерисаних дијаманата (искључујући држаче за машине и
ручни алат, као и алат за бушење земље)
Алат за провртање метала, са радним делом од материјала који
нису дијаманти или агломерисани дијаманти
Алат за провртање или развртање (искључујући држаче за машине
и ручни алат, са радним делом од дијаманата или агломерисаних
дијаманата, алат за обраду метала, алат за бушење земље)
Алат за развртање метала, са радним делом од материјала који
нису дијаманти или агломерисани дијаманти
Глодала за обраду метала, са радним делом од синтеризованих
металних карбида
Вретенаста глодала са уметком за обраду метала (искључујући она
од синтеризованих металних карбида)
Остали алат за глодање, глодала за обраду метала, заменљива, са
радним делом од материјала који нису од синтерисаних металних
карбида или кермета
Глодала за обраду осталих материјала (осим метала)
Алат за стругање метала, с радним делом од синтерисаних
металних карбида
Алат за стругање метала, с радним делом од метала, осим од
кермета
Алат за стругање (искључујући држаче за машине и ручни алат за
обраду метала)
Замењиви делови ручног алата, с радним делом од дијаманата
Умеци за одвијање и завијање вијака, с радним делом који није од
дијаманата или агломерисаних дијаманата (искључујући алат с
дршком)
Алат с радним делом који није од дијаманата или агломерисаних
дијаманата (искључујући држаче за машине и ручне алате)
Замењиви делови ручног алата, с радним делом од синтерисаних
металних карбида (искључујући неуграђене плочице, штапиће,
врхове и сл., за алат)

8207.40.10
8207.40.30

kg
kg

8207.40.90

kg

8207.50.10

kg

8207.50.30

kg

8207.50.50

kg

8207.50.60

kg

8207.50.70

kg

8207.50.90

kg

8207.60.10

kg

8207.60.30

kg

8207.60 (.50 +.90)

kg

8207.60.70

kg

8207.70.10

kg

8207.70.31

kg

8207.70.37

kg

8207.70.90

kg

8207.80.11

kg

8207.80.19

kg

8207.80.90

kg

8207.90.10

kg

8207.90.30

kg

8207 90 50

kg

8207.90.7

kg

2573.40.23 @
2573.40.25 @
2573.40.27 @
2573.40.31 @
2573.40.33 @

2573.40.35 @

2573.40.37 @
2573.40.44 @
2573.40.45 @
2573.40.48 @
2573.40.50 @
2573.40.61 @
2573.40.66 @
2573.40.69 @
2573.40.71 @
2573.40.74 @
2573.40.79 @
2573.40.81 @
2573.40.83 @
2573.40.85 @
2573.40.87 @

@ Промењена јединица мере.
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Шифра

Назив производа

2573.40.89 @

Замењиви делови алата, за механичке или немеханичке ручне
направе или за машине за обраду осталих материјала, сем метала,
с радним делом од осталих материјала, сем од дијаманата,
агломерисаних дијаманата, синтерисаних металних карбида или
кермета
Калупи, моделне плоче и модели за калупе, за ливнице метала
(осим од дрвета)
Модели за калупе, од дрвета
Калупи за ливење бризгањем или под притиском, за метал и
металне карбиде
Алат и калупи за метал и металне карбиде (осим калупа за ливење
бризгањем или под притиском)
Алат и калупи за стакло
Алат и калупи за минералне материје
Алат и калупи за ливење бризгањем или под притиском, за гуму
или пластику
Алат и калупи за ливење гуме или пластике (осим калупа за
ливење бризгањем или под притиском)
Алат за бушење камена или пнеуматске бушилице с радним делом
од кермета
Замењиви делови за оруђа за бушење камена или земље и
њихови делови, с радним делом од материјала који нису од
синтерисаних металних карбида или кермета
Калупи за вучење и истезање метала, с радним делом од
дијаманата (искључујући држаче за машине и ручни алат)
Калупи за вучење и истезање метала (искључујући неуграђене
плочице, штапиће, врхове, шипке, пелете од синтерисаних
металних карбида и кермета)
Алат за пресовање, ковање и пробијање метала (искључујући алат
с дршком и ручни алат)
Алат за пресовање, ковање и пробијање, остали (искључујући алат
с дршком и ручни алат)
Ножеви и сечива за машине и механичке направе за обраду
метала
Ножеви и сечива за машине и механичке направе за обраду дрвета
Ножеви и сечива од основних метала за кухињске апарате и
машине које се користе у прехрамбеној индустрији
Ножеви и сечива за машине у пољопривреди, вртларству и
шумарству (искључујући плужна рала и дискове за дрљаче)
Ножеви и сечива за машине и механичке направе које се користе у
индустрији
Заменљиви умеци за алат, неуграђени, од синтерисаних металних
карбида или кермета
Плочице, штапићи, врхови и сл. за алат, од синтерисаних металних
карбида или кермета (искључујући заменљиве делове),
немонтиране

2573.50.13 @
2573.50.15
2573.50.20
2573.50.30
2573.50.50
2573.50.60
2573.50.70
2573.50.80
2573.60.13 @
2573.60.18 @
2573.60.23 @
2573.60.24 @
2573.60.33 @
2573.60.39 @
2573.60.43 @
2573.60.45 @
2573.60.50 @
2573.60.63 @
2573.60.65 @
2573.60.67 @
2573.60.90 @

2591

2591.11.00 @
2591.12.00 @

2592

2592.11.33
2592.11.35
2592.11.50
2592.12.10

HsCn

Јединица
мере

8207.90.99

kg

8480 [.10 +.20 +.30.90]

kg

8480.30.10

ком.

8480.41

ком.

8480.49

ком.

8480.5
8480.6

ком.
ком.

8480.71

ком.

8480.79

ком.

8207.13

kg

8207.19

kg

8207.20.10

kg

8207.20.90

kg

8207.30.10

kg

8207.30.90

kg

8208.1

kg

8208.2

kg

8208.30.00

kg

8208.4

kg

8208.9

kg

8209.00.20

kg

8209.00.80

kg

Производња челичних буради и сличне амбалаже

Цистерне, каце, бачве (искључујући за гас), од гвожђа или челика,
запремине ≥ 50 l али ≤ 300 l
Цистерне, каце, бачве (искључујући за гас), од гвожђа или челика,
запремине < 50 l

7310.1

ком.

7310.29

ком.

Производња амбалаже од лаких метала

Конзерве за конзервисану храну и пиће, од гвожђа или челика,
запремине < 50 l
Конзерве за конзервисану храну и пиће, од гвожђа или челика,
запремине < 50 l
Конзерве, осим за конзервисану храну и пиће, запремине < 50 l
Алуминијумски склопиви цевасти резервоари, запремине ≤ 300 l,
за све материјале, осим компримираног или укалупљеног гаса

7310.21.11

хиљ.ком.

7310.21.19

хиљ.ком.

7310.21.9

хиљ.ком.

7612.1

хиљ.ком.

@ Промењена јединица мере.
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Шифра

Назив производа

2592.12.40

Бурад, добоши, лименке, кутије и слични судови, од алуминијума,
за складиштење било ког материјала (осим за складиштење
компримованих или течних гасова), запремине ≤ 300 l, на другом
месту непоменути (искључујући судове за аеросоле)
Алуминијумска аеросол амбалажа, капацитета ≤ 300 l
Крунски затварачи од гвожђа или челика
Оловни и алуминијумски чепови, затварачи, капице и поклопци
пречника > 21 mm
Оловни чепови, затварачи, капице и поклопци од основних метала
(искључујући поклопце, крунске чепове, алуминијумске затвараче,
капице и поклопце пречника > 21 mm)

2592.12.60
2592.13.30
2592.13.50
2592.13.70

2593

2593.11.30 @
2593.11.50 @
2593.12.30 @
2593.12.50 @

2593.12.70 @

2593.13.13 @
2593.13.15 @
2593.13.20 @

2593.13.30 @
2593.13.43 @
2593.13.45 @
2593.13.50 @
2593.13.60 @
2593.14.00 @
2593.15.10 @
2593.15.30 @

2593.15.50 @

HsCn

Јединица
мере

7612.90.90

хиљ.ком.

7612.90.20
8309.1

хиљ.ком.
ком.

8309.90.10

kg

8309.90.90

kg

7312.1

kg

7312.9

kg

7313

kg

7413

kg

7614

kg

7314.12

kg

7314 [.14 +.19]

kg

7314.2

kg

7314[.31 + .39]

kg

7314 [.41 +.49]

kg

7314.42

kg

7314.5

kg

7419.99.10

kg

7317[.00(.20 + .60 + .80)] + 7415
10 +
7616 10

kg

8311.1

kg

8311.2

kg

8311.3

kg

Производња жичаних производа, ланаца и опруга

Упредена жица, ужад и каблови од гвожђа или челика (укључујући
упредену жицу, ужад и каблове, електрично неизоловане, с
прибором или без њега) (искључујући електрично изоловане)
Плетене траке од гвожђа или челика, плетиво и сл. (искључујући
електрично изоловане)
Бодљикава жица и заплетена бодљикава жица, од челика или
челичне жице
Бакарна уплетена жица, каблови, плетене траке и сл. (искључујући
електрично неизоловану бодљикаву жицу и непричвршћено
уврнуту небодљикаву намотану жицу, изоловану електричну жицу
и каблове)
Алуминијумска уплетена жица, каблови, плетене траке и сл.
(искључујући електрично неизоловану бодљикаву жицу и
непричвршћено уврнуту небодљикаву намотану жицу, изоловану
електричну жицу и каблове)
Бесконачне траке за машине, од нерђајућег челика
Гвоздене и челичне тканине, укључујући бесконачне траке од
гвоздене или челичне жице (сем бесконачних трака за машине, од
нерђајућег челика)
Заварене решетке, арматурне мреже и ограде направљене од
жице, пречника ≥ 3 mm и с отвором величине ≥ 100 cm²
(укључујући са полеђином од папира, каква се користи са
цементом и малтером)
Заварене решетке, арматурне мреже и ограде направљене од
жице, пречника < 3 mm (укључујући са полеђином од папира,
каква се користи са цементом и малтером)
Ткане, незаварене жичане ограде, решетке, мреже и ограде,
непресвучене пластиком
Ткане, незаварене жичане ограде, решетке, мреже и ограде,
пресвучене пластиком
Вучено гвожђе или челик
Бакарне тканине, решетке и мреже добијене развлачењем метала
(укључујући од бакарне легуре, бесконачне траке од бакарне
жице)
Ексери, клинци, ексерчићи за писаће табле и слични производи
Обложене електроде од основног метала, за електролучно
заваривање
Жица са језгром од основног метала, за електролучно заваривање
(искључујући жицу и шипку из језгра лема, састојака за лемљење
или легура за лемљење, са тежинским учешћем било којег
племенитог метала 2% или више)
Обложене шипке и жице с језгром од основних метала, за меко
лемљење, тврдо лемљење и заваривање пламеном, (искључујући
жицу и шипку из језгра лема, састојака за лемљење или легура за
лемљење, са тежинским учешћем било којег племенитог метала
≥ 2%)

@ Промењена јединица мере.
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Шифра

Назив производа

2593.15.70 @

Жице и шипке од агломерисаног праха основних метала,
коришћене за распршивање (укључујући делове)
Гвоздене и челичне топло oбликоване лиснате опруге и листови за
њих
Гвоздене и челичне топло обликоване нелиснате опруге и листови
за њих
Гвоздене и челичне хладно обликоване лиснате опруге и листови
за њих
Гвоздене и челичне топло ваљане спиралне опруге
Гвоздене и челичне хладно обликоване спиралне опруге, на
притисак
Гвоздене и челичне хладно обликоване спиралне опруге, на
повлачење
Остале хладно обликоване спиралне опруге од гвожђа или челика
Спиралне равне опруге од гвожђа или челика
Округласте (disc) опруге од гвожђа или челика
Остале опруге од гвожђа или челика (искључујући пљоснате,
спиралне, пљоснато спиралне опруге и округласте опруге)
Опруге од бакра (укључујући легуре бакра) (сем опруга за сатове)
Распоначни ланци
Заварени чланкасти ланци израђени од гвожђа или челика,
(искључујући широке карике)
Ланци против клизања израђени од гвожђа или челика
Ланци, од гвожђа или челика, искључујући спојене ланце, ланце за
снег и са вареним чланцима, ланчане тестере и остале производе,
код којих ланац игра споредну улогу, ланце за геодетско мерење
Ланци и њихови делови, од бакра
Делови ланаца, на другом месту непоменути, од гвожђа или
челика
Игле за шивење, плетење, кукичање и сл.производи за ручну
употребу, од гвожђа или челика

2593.16.13 @
2593.16.15 @
2593.16.17 @
2593.16.31 @
2593.16.33 @
2593.16.35 @
2593.16.37 @
2593.16.53 @
2593.16.55 @
2593.16.60 @
2593.16.80 @
2593.17.10 @
2593.17.24 @
2593.17.30 @
2593.17.50 @
2593.17.70 @
2593.17.80 @
2593.18.00 @

2594
2594.11.15 @
2594.11.16 @
2594.11.22 @
2594.11.24 @
2594.11.26 @
2594.11.28 @
2594.11.32 @
2594.11.34 @
2594.11.36 @
2594.11.38 @
2594.11.53 @
2594.11.57 @
2594.11.73 @
2594.11.75 @
2594.11.84 @
2594.11.86 @

HsCn

Јединица
мере

8311.9

kg

7320.10.11

kg

7320.10.19

kg

7320.10.90

kg

7320.20.20

kg

7320.20.81

kg

7320.20.85

kg

7320.20.89
7320.90.10
7320.90.30

kg
kg
kg

7320.90.90

kg

7419.99.30
7315.81

kg
kg

7315.82

kg

7315.2

kg

7315.89

kg

7419.1

kg

7315.9

kg

7319

kg

7318.15.20

kg

7318[.15(.35 + .42 + .48)]

kg

7318 15 52

kg

7318 15 58
7318 15 62
7318 15 68
7318 15 75

kg
kg
kg
kg

7318 15 82

kg

7318.15.89

kg

7318 15 95

kg

7318 [.11 +.12]
7318.13

kg
kg

7318.14.10

kg

7318.14.9

kg

7318[.16(.31 + .39)]

kg

7318[.16(.40 + .60 + .92 + .99)]

kg

Производња везних елемената и вијчаних машинских
производа

Остали вијци за спајање делова за изградњу железничких
колосека, од гвожђа или челика
Вијци без главе, од челика
Oстали вијци са или без својих навртки или подлошки, од
нерђајућег челика
Остали вијци са главом
Вијци са шестоуглом главом, од нерђајућег челика
Остали вијци са шестоугаоном главом
Хексагонални вијци од нерђајућег челика са главом
Гвоздени и челични хексагонални вијци са главом затезне
чврстоће < 800 MPa (осим од нерђајућег челика)
Гвоздени и челични хексагонални вијци са главом затезне
чврстоће ≥ 800 MPa (осим од нерђајућег челика)
Гвоздени и челични вијци са главом (искључујући хексагоналне
вијке)
Вијци за дрво, од гвожђа или челика
Вијци са куком или прстеном,од гвожђа или челика
Самоурезни вијци, од нерђајућег челика (искључујућимашинско
нарезивани, употребом преносивог покрета или активним
машинским поступком)
Самоурезни вијци (искључујућиод нерђајућег челика, машинско
нарезивани, употребом преносивог покрета или активним
машинским поступком)
Навртке од нерђајућег челика
Остале навртке, од гвожђа или челика (укључујући навртке, које се
аутоматски затварају)

@ Промењена јединица мере.
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Јединица
мере

Шифра

Назив производа

HsCn

2594.11.90 @
2594.12.10 @

Навртке од гвожђа или челика , на другом месту непоменуте
Гвоздени и челични еластични подлошци и остали сигурносни
подлошци
Гвоздени и челични подлошци (искључујућиеластичне подлошке и
остале сигурносне подлошке)
Затезни гвоздени и челичне закивци (укључујућиделом удубљене)
(искључујућицевасте или раздвојене закивке за друге сврхе)
Гвоздени и челични затезни клинови и расцепке
(искључујућиподлошке, закивке)
Подлошци, закивци, клинови, шплинтови и слични ненарезани
производи, од бакра
Бакарни вијци, навртке и матице (искључујућизашиљене вијке,
вијке за чепове, машинске преносне навоје/активне делове
машина, закривљени вијак, прстен)
Производи са навојем, од бакра, на другом месту непоменути

7318.19

kg

7318.21

kg

7318.22

kg

7318.23

kg

7318 [.24 +.29]

kg

7415.2

kg

7415.33

kg

7415.39

kg

Судопере и умиваоници, од нерђајућег челика
Каде, од гвожђа или челика
Санитарни производи и њихови делови,од гвожђа или челика
Санитарни производи и њихови делови,од бакра
Санитарни производи и њихови делови,од алуминијума
Стони, кухињски и остали производи за домаћинство, од ливeног
гвожђа
Стони, кухињски и остали производи за домаћинство, од
нерђајућег челика, искључујући прибор за јело
Остали стони и кухињски производи, од гвожђа или челика,
емајлирани (искључујући производе од ливеног гвожђа)
Стони, кухињски и сл. производи за домаћинство и њихови
делови, од челика лакирани или обојени
Стони, кухињски и остали производи за домаћинство и њихови
делови, од бакра
Стони, кухињски и остали производи за домаћинство и њихови
делови, од ливеног алуминијума
Стони, кухињски и остали производи за домаћинство и њихови
делови, од алуминијума (осим од ливеног)
Механички ручни апарати, тежине ≤ 10 kg, за храну и пиће
Гвоздена и челична вуна, јастучићи, рукавице и слични производи
за рибање, полирање и сличне сврхе
Армирани и појачани сефови, врата, касе и преграци за трезоре
Кутије за новац, документа и сл., од основних метала
Ормари за архиве, ормари за картотеке, кутије за сортирање
докумената, регали за папир, итд., од основних метала
Механизми за корице са слободним листовима и за фасцикле, од
основних метала
Спајалице у траци, за употребу у канцеларији, тапацирање и
паковање, од основних метала
Канцеларијски производи као спајалице за писма, углови за писма,
од основних метала
Фигурице и сл.украси, рамови за фотографије и остали украсни
предмети, од основних метала
Копче и ринглице итд. од основних метала, за одећу, обућу и сл.
употребу, искључујући цевасте или рачвасте закивке и дрикере
Цевасти или рачвасти закивци од основних метала
Артикли као копче, оквири за копче и њихови делови,од основних
метала
Елисе за бродове и чамце и њихове лопатице
Прибор и делови прибора за железничке или трамвајске колосеке
Гвоздена и челична сидра и њихови делови (искључујућиклесарско
сидро)

7324.1
7324.2
7324.9
7418.2
7615.2

ком.
ком.
kg
kg
kg

2594.12.30 @
2594.12.50 @
2594.12.70 @
2594.13.10 @
2594.13.40 @
2594.13.70 @

2599

2599.11.10
2599.11.27
2599.11.31 @
2599.11.35 @
2599.11.37 @
2599.12.17 @
2599.12.25 @
2599.12.37 @
2599.12.45 @
2599.12.53 @
2599.12.55 @
2599.12.57 @
2599.12.70 @
2599.12.80 @
2599.21.20 @
2599.21.70 @
2599.22.00 @
2599.23.30 @
2599.23.50 @
2599.23.70 @
2599.24.00 @
2599.25.30 @
2599.25.50 @
2599.25.70 @
2599.26.00 @
2599.29.10 @
2599.29.11 @

Производња осталих металних производа

7323 [.91 +.92]

kg

7323.93

kg

7323.94

kg

7323.99

kg

7418 [.11 +.19.90]

kg

7615.19.10

kg

7615 [.11 +.19.90]

kg

8210

kg

7323.1

kg

8303.00.40
8303.00.90

kg
kg

8304

kg

8305.1

kg

8305.2

kg

8305.9

kg

8306 [.2 +.30]

kg

8308.1

kg

8308.2

kg

8308.9

kg

8487.1
--

ком.
kg

7316

kg

@ Промењена јединица мере.
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Шифра

Назив производа

2599.29.13 @

Остали ливени производи од нетемперованог ливеног гвожђа, на
другом месту непоменути
Ливени производи, од гвожђа и челика, на другом месту
непоменути
Ковани или пресовани производи од гвожђа и челика, на другом
месту непоменути
Готови производи од гвоздене или челичне жице (кавези, замке,
везе за крму, брњице за животиње, копче за мадраце, месарске
куке, корпе за отпадни папир, искључујући абажуре за лампе)
Шнале, укоснице, игле за увојке, држачи увојака, виклери за косу и
сл., и њихови делови, од метала
Чешљеви, копче за косу и сл. (искључујући оне од тврде гуме или
пластике и електротермичке апарате за прављење фризура)
Мердевине и степенице, од гвожђа и челика (искључујући коване
или отиснуте)
Палете и сл.платформе за руковање робом, од гвожђа и челика
Гвоздени или челични калемови за каблове, цеви и слично
Гвоздени или челични немеханички вентилатори,олуци, куке и
слични производи, за употребу у грађевинској индустрији
(искључујући коване или отпресоване)
Производи од гвожђа или челика, на другом месту непоменути
Производи од алуминијума, на другом месту непоменути (сем
ливених производа)
Производи од бакра, на другом месту непоменути
Остали производи од калаја, на другом месту непоменути
Производи од цинка, на другом месту непоменути
Остали производи од олова, на другом месту непоменути
Остали производи од никла, на другом месту непоменути
Звона, гонгови, итд., неелектрични, од основних метала
Савитљиве цеви, од гвожђа или челика (искључујући облоге од
ливеног гвожђа, од гуме, које су уграђене са спољњим металним
ојачањима,облоге од ливеног гвожђа, савитљиве, у облику
машина или делова за возила)
Савитљиве цеви од осталих основних метала
Плоче са ознакама, натписима, именима, адресама, итд., од
основних метала (искључујући осветљене)
Стални магнети и производи намењени за производњу магнета, од
метала

2599.29.19 @
2599.29.22 @
2599.29.25 @
2599.29.28
2599.29.29
2599.29.31 @
2599.29.33
2599.29.35
2599.29.37
2599.29.45
2599.29.55 @
2599.29.58 @
2599.29.60
2599.29.72
2599.29.74
2599.29.79
2599.29.82
2599.29.83

2599.29.85
2599.29.87
2599.29.95

HsCn

Јединица
мере

7325.1

kg

7325.9

kg

7326.1

kg

7326.2

kg

--

kg

9615.19

kg

7326.90.30

ком.

7326.90.40
7326.90.50

t
t

7326.90.60

t

7326[.90(.92 + .94 + .96 + .98)]

t

7616.9

kg

7419 [.91 +.99.90]
8007.00 (.10 +.80)
7907.00.00
7806.00 (.10 +.80)
7508
8306.1

kg
kg
kg
kg
kg
kg

8307.1

kg

8307.9

kg

8310

kg

8505.11

kg

@ Промењена јединица мере.
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Шифра

26
2611

2611.11.00
2611.12.00
2611.21.20
2611.21.50
2611.21.80
2611.22.20
2611.22.40
2611.22.60
2611.22.80
2611.30.03
2611.30.06

2611.30.23
2611.30.27
2611.30.34

2611.30.54
2611.30.65
2611.30.67
2611.30.80
2611.30.91
2611.30.94
2611.40.10
2611.40.40
2611.40.70

2611.40.90
2611.50.20
2611.50.50

108

Назив производа

Јединица
мере

HsCn

Производња рачунара, електронских и оптичких
производа
Производња електронских елемената

Катодне цеви за ТВ пријемнике, цеви за ТВ камере; цеви за
дисплеје за давање података или за графичке дисплеје; остале
катодне цеви
Микроталасне цеви (нпр.: магнетрони, клистрони, цеви са
прогресивним таласима и карцинотрони) и остале електронске
цеви
Диоде, осим фотоосетљивих или диода за емитовање светлости
Транзистори, искључујући фотоосетљиве
Тиристори, диак и триак елементи, осим фотоосетљивих
Диоде за емитовање светлости, укључујући ласерске диоде (LED)
Фотоосетљиви полупроводнички елементи, соларне ћелије,
фотодиоде, фототранзистори, итд.
Остали полупроводнички елементи (искључујући фотоосетљиве)
Монтирани пијезоелектрични кристали (укључујући кварц,
осцилатор и резонаторе)
Вишечипна интегрисана кола: процесори и контролери,
комбиновани или не са меморијама, конверторима, логичким
колима, појачивачима, временским колима или другим колима
Електронска интегрисана кола (искључујући вишечипна
интегрисана кола): процесори и контролери, комбиновани или не
са меморијама, конверторима, логичким колима, појачивачима,
временским колима или другим колима
Вишечипна интегрисана кола: меморије
Електронска интегрисана кола (искључујући вишечипна
интегрисана кола): динамичке меморије са директним приступом
(D-RAMs)
Електронска интегрисана кола (искључујући вишечипна
интегрисана кола): статичке меморије са директним приступом
(S-RAMs), укључујући „кеш” меморије са директним приступом
(cache-RAMs)
Електронска интегрисана кола (искључујући вишечипна
интегрисана кола): UV зрацима избрисиве, програмирајуће
меморије, само за читање (EPROMs)
Електронска интегрисана кола (искључујући вишечипна
интегрисана кола): електрично избрисиве, програмирајуће
меморије, само за читање (E² PROMs), укључујући FLASH E² EPROMs
Електронска интегрисана кола (искључујући вишечипна
интегрисана кола): остале меморије
Електронска интегрисана кола: појачивачи
Остала вишечипна интегрисана кола, на другом месту непоменута
Остала електронска интегрисана кола, на другом месту
непоменута
Читачи звука са грамофонских плоча (pick-up) или са механички
снимљених звучних филмова
Делови за катодне цеви, делови за термојонске, хладнокатодне и
фотокатодне електронске цеви, на другом месту непоменути
Делови за диоде, транзисторе и сличне полупроводничке
елементе, фотоосетљиве полупроводничке елементе,
фотонапонске ћелије, диоде за емитовање светлости, монтиране
пиjeзоелектричне кристале
Делови за интегрисана кола и микрокомпоненте (искључујући
кола састављена само од пасивних елемената)
Штампана кола, само са проводним и контактним елементима,
вишеслојна
Остала штампана кола, само са проводним и контактним
елементима

8540 [.1 +.20 +.40 +.50 +.60]

ком.

8540 [.7 +.8]

ком.

8541.10
8541.2
8541.30
8541.40.10

хиљ.ком.
хиљ.ком.
хиљ.ком.
хиљ.ком.

8541.40.90

хиљ.ком.

8541.50

хиљ.ком.

8541.60

хиљ.ком.

8542[.31(.11 + .19)]

ком.

8542.31.90

ком.

8542[.32(.11 + .19)]

ком.

8542.32.3

ком.

8542.32.45

ком.

8542.32.55

ком.

8542.32 (.6 +.75)

ком.

8542.32.90

ком.

8542[.33(.10 + .90)]
8542[.39(.11 + .19)]

ком.
ком.

8542.39.90

ком.

8522.10

ком.

8540.9

kg

8541.90

kg

8542.90

kg

8534.00.11

ком.

8534.00.19

ком.

ИНД-21
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

2612

Производња штампаних електронских плоча

2612.10.80
2612.20.00

2612.30.00

2620

2620.11.00
2620.12.00
2620.13.00
2620.14.00
2620.15.00
2620.16.10
2620.16.20
2620.16.50
2620.16.60
2620.17.00
2620.18.00
2620.21.00
2620.22.00
2620.30.00

2620.40.00

2630

2630.11.00
2630.12.00
2630.13.00
2630.21.00
2630.22.00
2630.23.10
2630.23.20

www.stat.gov.rs

Пасивне мреже (укључујући мреже отпорника и/или
кондензатора) (искључујући отпорне низове чипова, капацитивне
низове чипова, плочица са активним компонентама, хибридима)
Опрема за мрежну комуникацију (нпр. мрежни раздељивачи,
усмеривачи, прелази) за LANS и WANS, као и звучне, видео,
мрежне и сличне картице за машине за аутоматску обраду
података
Картице са уграђеним електронским интегрисаним колом
("паметне" картице)

HsCn

Јединица
мере

8534.00.90

ком.

8471.80a

ком.

8523 52

ком.

8471.30

ком.

8472.90.30

ком.

8471.41

ком.

8471.49

ком.

8471.50

ком.

8443 32 10

ком.

8443 32 80

ком.

8471.60.60

ком.

8471.60.70

ком.

8528[.42 + .52(.10) + .62]

ком.

8443 31

ком.

8471.70

ком.

Производња рачунара и периферне опреме

Портабл машине за аутоматску обраду података (лаптоп и
палмтоп)
Продајни терминали, банкомати и сличне машине повезане на
заједнички рачунар
Стони персонални рачунар (PC)
Дигиталне машине за аутоматску обраду података, испоручене као
системи
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
Штампачи који се могу повезати на машину за аутоматску обраду
података или на мрежу
Машине са само једном од функција копирања или факсирања
машине, које се могу повезати на машину за аутоматску обраду
података или на мрежу
Тастатуре
Остале улазне и излазне јединице, с меморијском јединицом у
истом кућишту или без ње
Монитори и пројектори који се пре свега користе у системима за
аутоматску обраду података
Машине које врше две или више функција штампања, копирања
или телефакс преноса, које се могу повезати са машином за
аутоматску обраду података или са мрежом
Меморијске јединице
Полупроводничке подлоге, постојане полупроводничке меморије
независне од електричне енергије, неснимљене(flash меморијске
картице или flash електронске картице за складиштење)
Остале јединице за машине за аутоматску обраду података (сем
опреме за мрежну комуникацију /нпр. мрежни разводници,
управљачи, прелази/ за LANS и WANS, као и звучне, видео, мрежне
и сличне картице за машине за аутоматску обраду података)
Делови и прибор за машине за аутоматску обраду података;
делови и прибор за писаће машине, машине за обраду текста,
машине за рачунање, регистар-касе и сл., и делови и прибор за
остале канцеларијске машине

8523.51.10

kg

8471 [.80b +.90]

ком.

8473 [.30 +.50]

kg

Производња комуникационе опреме

Предајници за радиодифузију и телевизију, укључујући оне са
уграђеним пријемником
Предајници за радиодифузију и телевизију, без оних са уграђеним
пријемником
ТВ камере (укључујући TВ камере затвореног круга) (искључујући
камкордере)
Tелефонски апарати за жичане системе са безгајтанским ручним
сетом
Tелефони за мрежу станица или за друге бежичне мреже
Базне станице
Mашине за пријем, конверзију и пренос или репродукцију гласа,
сликe или других података, укључујући комутационе и
усмеривачке апарате

Методологије и стандарди

8525.60

ком.

8525.50

ком.

8525.80.1

ком.

8517.11

ком.

8517.12
8517.61

ком.
ком.

8517.62

ком.
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

2630.23.30

Телефонски апарати (искључујући телефонске апарате за жичане
системе са безгајтанским ручним сетом и телефоне за мрежу
станица или за друге бежичне мреже), видеофони
Носиви (портабл) пријемници за позивање особа
Остали апарати за пренос или пријем гласа, слике или других
података, укључујући апарате за комуникацију у жичној или
бежичној мрежи (као што су локална мрежа - LAN, или
широкопојасна мрежа - WAN)
Делови електричних телефонских или телеграфских апарата
Телескопске и шипкасте антене за преносиве апарате и апарате за
уградњу у моторна возила
Спољне антене за радио-дифузне и телевизијске пријемнике, за
пријем преко сателита (укључујући окретне системе) (искључујући
антенске појачиваче и радио-фреквенцијске осцилаторе)
Спољне антене за радио-дифузне и телевизијске пријемнике
(укључујући окретне системе) (искључујући оне за пријем преко
сателита, антенске појачиваче и радио-фреквенцијске осцилаторе)
Антене и антенски рефлектори свих врста; делови погодни за
употребу са њима
Унутрашње (собне) антене за радио-дифузне и телевизијске
пријемнике, укључујући антене за уградњу у апарате (искључујући
антенске појачиваче и радио-фреквенцијске осцилаторе)
Остале антене и њихови делови, који су искључиво или претежно
намењене за употребу са предајницима за радио-дифузију или
телевизију, радарима, уређајима за радио-навигацију и уређајима
за радио-даљинско управљање, пријемницима за радио-дифузију,
мониторим
Модули са органским светлећим диодама („ОЛЕД”) и панели са
органским светлећим диодама за телевизијске пријемнике
Кутије и кућишта за предајнике и пријемнике за радио-дифузију
или телевизију, телевизијске камере, итд.; делови који су
искључиво или претежно прикладни за употребу са телевизијским
камерама, пријемницима за радио-дифузију или телевизију, као и
мониторима
Електрични алармни апарати за заштиту од крађе или пожара и
слични апарати, осим оних за путничке аутомобиле и за
грађевинске објекте
Електрични алармни апарати за заштиту од крађе или пожара и
слични апарати за грађевинске објекте

2630.23.40
2630.23.70

2630.30.00
2630.40.10
2630.40.35
2630.40.39
2630.40.40
2630.40.50
2630.40.60

2630.40.65
2630.40.70

2630.50.20
2630.50.80

2640

2640.11.00

2640.12.70
2640.12.90
2640.20.20
2640.20.40
2640.20.90
2640.31.00
2640.32.00
2640.33.00
2640.34.00
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Производња електронских уређаја за широку потрошњу

Радио-дифузни пријемници који могу да раде без спољног извора
енергије (осим за моторна возила)
Радио-дифузни пријемници који не могу да раде без спољног
извора енергије, за моторна возила, комбиновани са апаратом за
снимање или репродукцију звука
Радио-дифузни пријемници за моторна возила, на другом месту
непоменути
Видео-пријемници (тјунери) (искључујући оне који издвајају
високофреквентне TВ сигнале)
Пројекциони уређаји за телевизијске пријемнике у боји
Остали телевизијски пријемници, са уграђеним радиопријемницима или апаратима за снимање и репродукцију звука
или слике или без њих, на другом месту непоменути
Грамофони, касетофони и остали апарати за репродукцију звука
Магнетофони и остали апарати за снимање звука
Видео-камере са рикордерима (камкодери)
Монитори и пројектори који не садрже телевизијски пријемник и
углавном се не користе за аутоматску обраду података

Јединица
мере

HsCn

8517 [.18 +.69.10]

ком.

8517 69 30a

ком.

8517.69 (.20 +.90) + 8519.50.00

ком.

8517 70 00a

kg

8529.10.11

ком.

8529.10.31

ком.

8529.10.39

ком.

8517 70 00b

kg

8529.10.65

ком.

8529.10 (.69 +.80 +.95)

ком.

8529 90 15

ком.

8529.90 [.4 +.92]

kg

8531.10.95

ком.

8531.10.30

ком.

8527[.12(.10 + .90) + .13(.10 +
.91 + .99) + .19 + .91(.11 + .19 +
.35 + .91 + .99) + .92(.10 + .90) +
.99]

ком.

8527.21

ком.

8527.29

ком.

8528.71.1

ком.

8528.72.10

ком.

8528.71.90 + 8528.72 (.20 +.3
+.5 +.75 +.9) + 8528.73

ком.

8519[.20(.10 + .91 + .99) + .30 +
.81(.11 + .15 + .21 + .25 + .31 +
.35 + .45) + .89]
8519[.81(.70 + .95)]
8521 + 8525.80.9
8528[.49 + .52(.91 + .99) + .59 +
.69(.20 + .80)]

ИНД-21

ком.
ком.
ком.
ком.

www.stat.gov.rs

Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

2640.41.00

Микрофони и стативи за њих (искључујући бежичне микрофоне са
предајником)
Звучне кутије са једним звучником (укључујући кутије посебно
конструисане за уградњу звучника)
Звучне кутије са више звучника (укључујући кутије посебно
конструисане за уградњу звучника)
Звучници без звучних кутија
Слушалице, укључујући комбиноване са микрофоном и комплети
који се састоје од микрофона и једног или више
звучника (искључујући авијатичарске кациге са слушалицама,
телефонске уређаје, бежичне микрофоне са предајником, слушне
апарате)
Појачивачи за телефонију и мерења (искључујући
високофреквентне и међуфреквентне појачиваче)
Аудио-фреквентни електрични појачивачи (укључујући HI-FI);
(искључујући високофреквентне и међуфреквентне појачиваче,
појачиваче за телефонију и мерења)
Електрични апарати за појачавање звука (укључујући јавне
разгласе са микрофоном и звучником)
Пријемници за радио-телефонију, радио-телеграфију (искључујући
носиве пријемнике за позивање лица, у комбинацији са радиопријемником)
Драго или полудраго камење (природно, синтетичко или
реконституисано) за грамофонске игле
Остали делови и прибор за апарате за репродукцију или снимање
звука и апарате за снимање и репродукцију слике са или без
уграђеног видео-пријемника (тјунера)
Делови микрофона, звучника, слушалица, аудио-фреквентних
електричних појачивача, електричних комплета за појачавање
звука
Модули светлећх диода („LED”) за позадинско осветљење за LCD за
тарифне бројеве од 8525 до 8528 (осим модула за мониторе
рачунара)
Делови пријемника за радио-дифузију и предајника за радиодифузију
Електронске видео-игре намењене за употребу са ТВ пријемником

2640.42.35
2640.42.37
2640.42.39
2640.42.70

2640.43.55
2640.43.59
2640.43.70
2640.44.00
2640.51.50
2640.51.70
2640.51.80
2640.51.90
2640.52.00
2640.60.50

2651

2651.11.20
2651.11.50
2651.11.80
2651.11.90
2651.12.00
2651.20.20
2651.20.60
2651.20.80
2651.31.00
2651.32.00
2651.33.00
2651.41.00

www.stat.gov.rs

Производња мерних, истраживачких и навигационих
инструмената и апарата

Компаси
Инструменти и апарати за аеронаутичку или васионску навигацију
(осим компаса)
Инструменти и апарати за навигацију (укључујући оне за поморску
или речну навигацију) (искључујући оне за аеронаутичку или
свемирску навигацију и компасе)
Пријемници за радио-навигацију (осим радара)
Теодолити и тахиметри; остали геодетски, хидрографски,
океанографски хидролошки, метеоролошки и геофизички
инструменти и апарати
Радари
Помоћни уређаји за радио-навигацију (искључујући радионавигационе пријемнике и радаре)
Уређаји за радио-даљинско управљање (укључујући за бродове,
авионе без пилота, ракете, пројектиле, за играчке и моделе
бродова или авиона, за машине, за детонирање мина)
Ваге чија осетљивост не прелази 5 cg (центиграма), укључујући оне
са теговима; делови и прибор за ваге
Столови и апарати за цртање и остали инструменти за цртање,
обележавање или математичко рачунање
Микрометарска мерила, помична мерила са нонијусом и
калибарска мерила
Инструменти и апарати за мерење или откривање јонизујућих
зрачења

Методологије и стандарди

HsCn

Јединица
мере

8518.10

ком.

8518.21

ком.

8518.22

ком.

8518.29

ком.

8518.30

ком.

8518.40.30

ком.

8518.40.8

ком.

8518.50

ком.

8517 69 30b

ком.

8522.90.30

ком.

8522[.90(.20 + .41 + .49 + .70 +
.80)]

kg

8518.90

kg

8529 90 91

ком.

8529.90.20

kg

9504 50

хиљ.ком.

9014.10

ком.

9014.20

ком.

9014.80

ком.

8526 91 20
9015[.20(.10 + .90) + .40(.10 +
.90) +
.80(.20 + .40 + .80)]
8526.10

ком.

8526 91 80

ком.

8526.92

ком.

9016

ком.

9017 [.10 +.20]

ком.

9017.30.00

ком.

9030.10

ком.

ком.
ком.
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Јединица
мере

Шифра

Назив производа

HsCn

2651.42.00
2651.43.00

Осцилоскопи и осцилографи са катодним зрацима
Инструменти за мерење електричних величина, без уређаја за
регистровање
Инструменти и апарати конструисани за телекомуникације
Инструменти и апарати за мерење или контролу електричних
величина, на другом месту непоменути

9030 20 00a

ком.

9030[.31 + .33(.20 + .30 + .80)]

ком.

9030.40
9030[.20(.00b) + .32 + .39 + .82
+ .84 +
.89(.30 + .90)]

ком.

9025.11.80

ком.

9025.19.20

ком.

9025.19.80

ком.

9025.80.20
9025.80.40

ком.
ком.

9025.80.80

ком.

9026.10.21

ком.

9026.10.29

ком.

9026.10.81

ком.

9026.10.89

ком.

9026.20.20

ком.

9026.20.40

ком.

9026.20.80

ком.

9026.80.20

ком.

9026.80.80

ком.

9027.10.10
9027.10.90
9027.2

ком.
ком.
ком.

9027.3

ком.

9027.80.11

ком.

9027.80 (.13 +.17)

ком.

9027[.80(.91 + .99)]

ком.

9012.1
9024[.10(.20 + .40 + .80) +
.80(.11 +
.19 + .90)]

ком.

9028.1

ком.

9028.2

ком.

9028.3

ком.

2651.44.00
2651.45.00
2651.51.10
2651.51.35
2651.51.39
2651.51.50
2651.51.75
2651.51.79

2651.52.35
2651.52.39
2651.52.55
2651.52.59
2651.52.71
2651.52.74
2651.52.79
2651.52.83
2651.52.89

2651.53.13
2651.53.19
2651.53.20
2651.53.30
2651.53.81
2651.53.83
2651.53.95
2651.61.00
2651.62.00
2651.63.30
2651.63.50
2651.63.70
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Термометри пуњени течношћу, за директно очитавање, који нису
комбиновани са другим инструментима (сем клиничких или
ветеринарских термометара)
Електронски термометри и пирометри који нису комбиновани са
другим инструментима и који нису пуњени течношћу
Остали термометри, који нису комбиновани са другим
инструментима и који нису пуњени течношћу, на другом месту
непоменути
Барометри, који нису комбиновани са другим инструментима
Електронски хидрометри, пирометри, хигрометри и психометри
Неелектронски хидрометри, хигрометри и психометри (укључујући
хигро-графе, термо-хигрографе,баро-термо-хигрографе,
актинометре, пагоскопе, искључујућирадиосонде за атмосферска
мерења)
Електронски мерачи протока течности
Електронски инструменти и апарати за мерење или контролу
нивоа течности
Неелектронски мерачи протока течности
Неелектронски инструменти и апарати за мерење или контролу
нивоа течности
Електронски инструменти за мерење притиска, сензори,
индикатори и одашиљачи
Неелектронски манометри са опружним мерним механизмом (или
са металном мембраном), за мерење притиска (искључујући оне
за цивилне ваздухоплове)
Остали инструменти за мерење или контролу притиска
Остали електронски инструменти и апарати за мерење
променљивих величина течности или гасова
(укључујућитопломере)
Неелектронски инструменти за мерење или контролу
променљивих величина течности и гасова (укључујући топломере;
искључујући апарате за мерење притиска, протока или нивоа
течности)
Електронски апарати за анализу гаса или дима
Остали апарати за анализу гаса или дима
Хроматографи и инструменти за електрофорезу
Спектрометри, спектрофотометри и спектографи који користе
оптичка зрачења
Електронски pH - метри, rH - метри и други апарати за мерење
проводљивости(укључујући оне за употребу у лабораторији/за
екологију, за процесе праћење и контроле)
Остали електронски инструменти и апарати
Остали неелектронички инструменти и апарати за физикалну или
хемијску анализу, на другом месту непоменути
Микроскопи (осим оптичких) и дифракциони апарати
Машине и апарати за испитивање механичких својстава
материјала
Мерачи потрошње или производње гаса (укључујући мераче за
њихово баждарење)
Мерачи потрошње или производње течности, укључујући мераче
за њихово баждарење(искључујућипумпе)
Електрична бројила (укључујући мераче за њихово баждарење)
(искључујућиволтметре, амперметре, ватметре и слично)

ИНД-21

ком.

ком.

www.stat.gov.rs

Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

2651.64.30

Бројачи обртаја, бројачи производње, таксиметри, бројачи
километара, бројачи корака и слично
Показивачи брзине за возила
Тахометри
Инструменти и апарати за аутоматску регулацију или управљање,
хидраулични или пнеуматски
Пробни столови
Инструменти, апарати и машине за мерење или контролу, на
другом месту непоменути
Електронски термостати
Неелектронски термостати
Маностати
Инструменти и апарати за аутоматско регулисање или контролу,
осим хидрауличних и пнеуматских,на другом месту непоменути
Делови за радаре и за помоћне уређаје за радио-навигацију
Делови и прибор за инструменте и апарате за мерење, контролу,
испитивање и навигацију;микротоми и њихови делови; делови на
другом месту непоменути

2651.64.53
2651.64.55
2651.65.00
2651.66.20
2651.66.90
2651.70.15
2651.70.19
2651.70.30
2651.70.90
2651.81.10
2651.82.00

2651.83.00
2651.84.33
2651.84.35
2651.84.50
2651.85.30
2651.85.50
2651.86.00

2652

2652.11.00 @
2652.12.00 @
2652.13.00 @
2652.14.00 @
2652.21.10 @

2652.22.10 @
2652.23.10
2652.24.10
2652.24.40
2652.24.70

Делови и прибор за микроскопе(осим оптичких) и дифракционе
апарате
Делови и прибор за електрична бројила
Делови и прибор за мераче потрошње или производње гаса или
течности, искључујућиза пумпе за течност
Делови и прибор за бројаче обртаја, бројаче производње,
таксиметре, бројаче километара, бројаче корака и слично;
показиваче брзине,тахометре и стробоскопи
Делови и прибор за инструменте, апарате и машине за мерење
или контролу, који нису поменути нити обухваћени на другом
месту
Делови и прибор инструмената и апарата за аутоматску регулацију
или контролу
Делови и прибор за компасе и остале навигационе инструменте и
апарате, машине и апарате за испитивање механичких својстава
материјала

HsCn

Јединица
мере

9029.1

ком.

9029.20.31
9029.20.38

ком.
ком.

9032.81

ком.

9031.2

kg

9031[.80(.20 + .80)]

ком.

9032.10.20
9032 10 80
9032.2

ком.
ком.
ком.

9032.89

ком.

8529[.90(.65 + .97)]
9015 90 + 9017 90 + 9025 90 +
9026 90 + 9027[.90(.10 + .50a +
.80)] + 9030 90 + 9033[.00(.10 +
.90)]

kg

9012.9

kg

9028.90.10

kg

9028.90.90

kg

9029.9

kg

9031 90 00a

kg

9032.9

kg

9014.90 + 9024.90

kg

kg

Производња сатова

Ручни, џепни и остали лични часовници са кутијом од племенитог
метала или од метала платираног племенитим металом
Остали ручни, џепни и слични часовници, укључујући штоперице
Часовници за уградњу у инструмент табле и часовници сличног
типа, за возила, ваздухоплове, космичке летилице или пловила
(укључујући хронографе)
Кућни, канцеларијски и слични часовници са механизмом за личне
часовнике; будилници и зидни часовници; остали часовници
Сатни механизми

Кутије за часовнике и њихови делови
Остали делови часовника
Апарати за регистровање времена; апарати за бележење времена
и датума
Сатни механизми за паркирање и мерачи кратких временских
периода
Временски прекидачи са механизмом за часовнике или синхроним
мотором (укључујући прекидаче за успостављање и прекид круга
за напајање електричних апарата)

9101

ком.

9102

ком.

9104

ком.

9103 + 9105

ком.

9108[.11 + .12 + .19 + .20 + .90]
+
9109[.10 + .90] + 9110[.11(.10 +
.90) +
.12 + .19 + .90]
9111 + 9112
9114

ком.
ком.
kg

9106.1

ком.

9106 10

ком.

9107

ком.

@ Промењена јединица мере.

www.stat.gov.rs
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Шифра

Назив производа

2660

Производња опреме за зрачење, електромедицинске и
електротерапеутске опреме

2660.11.15
2660.11.19
2660.11.30
2660.11.50
2660.11.70
2660.12.30
2660.12.80
2660.13.00
2660.14.33
2660.14.39
2660.14.50

2670
2670.11.00
2670.12.50

2670.13.00
2670.14.00

2670.15.00
2670.16.50
2670.19.10
2670.19.90
2670.21.53
2670.21.55
2670.21.70
2670.21.80
2670.22.30
2670.22.50
2670.22.70

114

Рендген апарати за медицинску, хируршку, зубарску и
ветеринарску употребу (укључујућирадиографске и
радиотерапијске апарате)
Рендген апарати за другу употребу (искључујући за медицинску,
хируршку, зубарску и ветеринарску употребу)
Апарати који користе алфа, бета или гама зрачење за медицинску,
хируршку, зубарску, ветеринарску или другу употребу, укључујући
апарате за радиографију или радиотерапију
Рендгентске цеви
Генератори рендгенских зрака, генератори високог напона и
делови рендген апарата и апарата који користе алфа, бета или
гама зрачење
Електрокардиографи (EKG)
Остали електродијагностички апарати (осим EKG-а)
Апарати са ултраљубичастим или инфрацрвеним зрацима за
медицинску, хируршку, зубарску или ветеринарску употребу
Апарати за побољшање слуха, осим делова и прибора
Делови и прибор апарата за побољшање слуха
Апарати за стимулацију рада срчаних мишића (пејсмејкери), осим
делова и прибора

Јединица
мере

HsCn

9022 [.12 +.13 +.14]

ком.

9022.19

ком.

9022.2

ком.

9022.3

ком.

9022[.90(.20 + .80)]

kg

9018.11
9018 [.12 +.13 +.14 +.19]

ком.
ком.

9018.2

ком.

9021.4
9021.90.10

ком.
kg

9021.5

ком.

9002.11

ком.

9006[.30 + .59(.00a)]

ком.

8525.80.30

ком.

9006[.40 + .51 + .52 + .53(.10 +
.80) + .59(.00b)]

ком.

Производња оптичких инструмената и фотографске
опреме

Монтирана сочива објектива за фото-апарате, филмске камере,
пројекторе или апарате за фотографска повећавања или
умањивања
Фотографски апарати за припремање штампарских плоча и
цилиндара, фотографски апарати специјално конструисани за
фотографисање под водом, снимања из ваздуха или за
медицинско или хируршко испитивање унутрашњих органа;
упоредни апарати за судске или кримин
Дигиталне камере и фотоапарати
Фотографски апарати за тренутну брзу фотографију и остали
апарати (сем дигиталних камера, фотографских апарата за
припремање штампарских плоча и цилиндара, фотографских
апарата специјално конструисаних за фотографисање под водом,
снимања из ваздуха или за медицинско или хируршко испитивање
унутрашњих органа)
Филмске камере
Кинематографски пројектори
Фотографски флеш апарати (укључујући фотографске светиљке за
флеш апарате и сл.); апарати за повећавање фотографија; апарати
за фото-лабораторије; негатоскопи, пројекцијски заслони
Делови и прибор за фотографску опрему
Призме, огледала и остали оптички елементи,немонтирани, на
другом месту непоменути
Сочива, призме, огледала и други оптички елементи од било ког
материјала, монтирани, на другом месту непоменути
Остала монтирана сочива за објективе, од свих врста материјала
(искључујући за фото - апарате, филмске камере, пројекторе или
апарате за фотографска увећања или смањења)
Листови и плоче од поларизујућег материјала; монтирани филтери
од свих врста материјала
Дурбини са два објектива (двогледи)
Оптички телескопи (осим дурбина) и остали астрономски
инструменти
Оптички микроскопи, укључујућионе за микрофотографију,
микрокинематографију и микропројекцију

9007.10
9007 20
9006[.61 + .69] + 9008 50 +
9010[.10 +
.50 + .60]
9006[.91 + .99] + 9007[.91 + .92]
+ 9008 90 + 9010[.90(.20 + .80)]
+ 9620 00 10

ком.
ком.
ком.
kg

9001.9

kg

9002.9

ком.

9002.19

ком.

9001.20 + 9002.20

kg

9005.1

ком.

9005.8

ком.

9011 [.10 +.20 +.80]

ком.

ИНД-21
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

2670.23.10

Телескопски нишани за оружје; перископи; телескопи за машине и
апарате
Ласери, (осим ласерских диода и апарата са уграђеним ласером)
Остали оптички уређаји и инструменти непоменути нити
обухваћени на другом месту
Даљиномери
Инструменти и апарати који користе оптичка зрачења, на другом
месту непоменути
Експозиметри, стробоскопи, оптички инструменти, апарати и
машине за испитивање полупроводничких плочица (wаfera) или за
контролу полупроводничких дискова и елемената или за контролу
фотомаски и мрежица који се користе у производњи
полупроводничких елемената, профил пројектори и остали
оптички инструменти, апарати и машине за мерење или проверу
Делови и прибор (укључујући постоља) за двогледе, оптичке
телескопе и сл.
Делови и прибор за оптичке микроскопе
Делови и прибор за ласере, телескопске нишане за оружје,
перископе и остале оптичке уређаје, апарате и инструменте
Делови и прибор за остале инструменте, апарате и машине за
мерење и контролу

2670.23.30
2670.23.90
2670.24.20
2670.24.50
2670.24.90

2670.25.10
2670.25.30
2670.26.10
2670.26.30

2680

2680.11.00
2680.12.00
2680.13.00
2680.14.00

www.stat.gov.rs

HsCn

Јединица
мере

9013[.10(.10 + .90)]

ком.

9013.2

ком.

9013.8

ком.

9015[.10(.10 + .90)]

ком.

9027.5

ком.

9027 80 05 + 9029 20 90 +
9031[.41 +
.49(.10 + .90)]

ком.

9005.9

kg

9011.9
9013[.90(.05 + .10 + .80)] + 9027
90 50b

kg

9031 90 00b

kg

8523.29.15

kg

8523.40.1

kg

8523 [.59.10 +.80.10]

kg

8523.21

kg

kg

Производња магнетних и оптичких носилаца записа

Магнетне траке и магнетне плоче, неснимљене, за снимање звука
или других феномена
Оптичке подлоге,неснимљене за снимање звука или других
феномена
Остали носиоци записа, укључујући матрице и мастере за
производњу дискова
Картице са уграђеном магнетном траком

Методологије и стандарди
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

2711

27

2711.10.10
2711.10.30
2711.10.50
2711.10.70
2711.10.90
2711.21.00
2711.22.30
2711.22.50
2711.23.00
2711.24.03
2711.24.05
2711.24.07
2711.25.30
2711.25.40
2711.25.60
2711.25.90
2711.26.10
2711.26.30
2711.26.50
2711.26.70
2711.31.10
2711.31.30
2711.31.50
2711.31.70
2711.32.33
2711.32.35
2711.32.50
2711.32.70
2711.41.20
2711.41.50
2711.41.80
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Назив производа

Јединица
мере

HsCn

Производња електричне опреме

Производња електромотора, генератора и
трансформатора

Електрични мотори, снаге до 37, 5 W (укључујући синхроне моторе,
снаге до 18 W, универзалне моторе за једносмерну и наизменичну
струју, моторе за једносмерну и моторе за наизменичну струју
Мотори и генератори једносмерне струје, снаге од 37, 5 W до
750 W (искључујући електропокретаче за моторе са унутрашњим
сагоревањем)
Мотори и генератори једносмерне струје, снаге од 750 W до 75 kW
Мотори и генератори једносмерне струје, снаге од 75 kW до
375 kW (искључујући електропокретаче за моторе са унутрашњим
сагоревањем)
Мотори и генератори једносмерне струје, снаге преко 375 kW
(искључујући електропокретаче за моторе са унутрашњим
сагоревањем)
Универзални мотори за наизменичну и једносмерну струју, снаге
преко 37.5 kW
Мотори наизменичне струје, монофазни снаге до 750 kW
Мотори наизменичне струје, монофазни снаге преко 750 kW
Мотори наизменичне струје, вишефазни, снаге до 750 W
Мотори наизменичне струје, вишефазни, снаге од 0.75 kW, до
7.5 kW
Мотори наизменичне струје, вишефазни, снаге од 7.5 kW до 37 kW
Мотори наизменичне струје, вишефазни, снаге од 33 kW до 75 kW
Мотори наизменичне струје, вишефазни, снаге преко 75 kW, за
вучу
Мотори наизменичне струје, вишефазни, снаге од 75 kW до 375kW
, (искључујући моторе за вучу)
Мотори наизменичне струје, вишефазни, снаге од 375 kW до
750kW (искључујући моторе за вучу)
Мотори наизменичне струје, вишефазни, снаге преко 750 kW
(искључујући моторе за вучу)
Генератори наизменичне струје (алтернатори), снаге до 75 kVA
Генератори наизменичне струје (алтернатори), снаге од 75 kVA до
375 kVA
Генератори наизменичне струје (алтернатори), снаге од 375 kVA
до 750 kVA
Генератори наизменичне струје (алтернатори), снаге преко
750 kVA
Генераторски агрегати са моторима са унутрашњим сагоревањем,
на паљење помоћу компресије, снаге до 75 kVA
Генераторски агрегати са моторима са унутрашњим сагоревањем,
на паљење помоћу компресије, снаге од 75 kVA до 375 kVA
Генераторски агрегати са моторима са унутрашњим сагоревањем,
на паљење помоћу компресије, снаге од 375 kVA до 750 kVA
Генераторски агрегати са моторима са унутрашњим сагоревањем,
на паљење помоћу компресије, снаге преко 750 kVA
Генераторски агрегати са моторима са унутрашњим сагоревањем,
на паљење помоћу свећице, снаге до 7.5 kVA
Генераторски агрегати са моторима са унутрашњим сагоревањем,
на паљење помоћу свећице, снаге преко 7.5 kVA
Генераторски агрегати (искључујући агрегате на ветар и агрегате са
моторима са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу
свећице)
Електрични ротациони конвертори
Трансформатори са течним диелектриком, снаге до 650 kVA
Трансформатори са течним диелектриком, снаге од 650 kVA до
10 000 kVA
Трансформатори са течним диелектриком, снаге преко 10 000 kVA

8501.10

ком.

8501.31

ком.

8501.32.00

ком.

8501.33

ком.

8501.34

ком.

8501.20

ком.

8501.40.20
8501.40.80
8501.51

ком.
ком.
ком.

8501.52.20

ком.

8501.52.30
8501.52.90

ком.
ком.

8501.53.50

ком.

8501.53.81

ком.

8501.53.94

ком.

8501.53.99

ком.

8501.61

ком.

8501.62

ком.

8501.63

ком.

8501.64

ком.

8502.11

ком.

8502.12

ком.

8502.13.20

ком.

8502.13 (.40 +.80)

ком.

8502.20.20

ком.

8502.20 (.40 +.60 +.80)

ком.

8502.39

ком.

8502.40
8504.21

ком.
ком.

8504.22

ком.

8504.23

ком.
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

2711.42.20

Мерни трансформатори, снаге до 1 kVA (укључујући оне за мерење
напона)
Остали трансформатори, на другом месту непоменути, снаге до
1 kVA
Остали трансформатори,снаге од 1 kVA до 16 kVA
Остали трансформатори, на другом месту непоменути, снаге од
16 kVA до 500 kVA
Остали трансформатори, на другом месту непоменути, снаге преко
500 kVA
Баласти за сијалице и цеви с пражњењем; индуктори
Баласти за сијалице и цеви с пражњењем (искључујући индукторе)
Пуњачи акумулатора
Индуктори (искључујући индукцијске намотаје, реактивне намотаје
за катодне цеви, сијалице и цеви са пражњењем)
Делови погодни за употребу искључиво с електромоторима и
генераторима, електричним генераторским агрегатима и
ротацијским претварачима (конверторима), на другом месту
непоменути (искључујући гориве ћелије)
Делови трансформатора и индуктора, феритна језгра
Остали делови трансформатора и индуктора (искључујући феритна
језгра)
Електронски склопови статичких конвертора који се користе с
телекомуникацијским апаратима или са машинама за аутоматску
обраду података и њиховим јединицама, на другом месту
непоменути

2711.42.40
2711.42.60
2711.43.30
2711.43.80
2711.50.13
2711.50.15
2711.50.50
2711.50.80
2711.61.10

2711.62.03
2711.62.05
2711.62.08

2712
2712.10.10
2712.10.20
2712.10.30
2712.10.41
2712.10.90
2712.21.30
2712.21.50
2712.21.70
2712.22.30
2712.22.50
2712.23.30
2712.23.50
2712.23.70
2712.24.33
2712.24.35
2712.24.50
2712.31.30
2712.31.50
2712.31.70
2712.32.03
2712.32.05

www.stat.gov.rs

Производња опреме за дистрибуцију електричне енергије
и опреме за управљање електричном енергијом

Осигурачи за напон преко 1 kV
Аутоматски растављачи струјног кола
Растављачи и прекидачи за укључивање и искључивање
Громобрани, одводници пренапона, за напон преко 1 kV
Остали апарати за спајање струних кола преко 1 kV
Осигурачи за напон до 1 kV, за јачину струје до 10 А
Осигурачи за напон до 1 kV, за јачину струје од 10 А до 63 А
Осигурачи за напон до 1 kV, за јачину струје преко 63 А
Аутоматски прекидачи струјних кола, за напон до 1 kV, и јачину
струје до 63 А
Аутоматски прекидачи (и осигурачи) струјних кола, за напон до
1 kV, и за јачину струје преко 63 A
Електрични апарати за заштиту струјних кола за напон до 1 kV,
интензитета до 16 A (искључујући осигураче, аутоматске прекидаче
струјних кола)
Електрични апарати за заштиту струјних кола за напон до 1 kV, за
јачину струје преко 16 A, али до 125 A (искључујући осигураче,
аутоматске прекидаче струјних кола)
Електрични апарати за заштиту струјних кола за напон до 1 kV, за
јачину струје преко 125 A (искључујући осигураче, аутоматске
прекидаче струјних кола)
Релеји за напон до 60 V и за јачину струје до 2 А
Релеји за напон до 60 V и за јачину струје преко 2 А
Релеји и контактори за напон преко 60 V, али до 1kV
Пултови за нумеричко управљање са уграђеним уређајем за
аутоматску обраду података, за напон до 1kV
Управљачи са програмирајућом меморијом, за напон до 1kV
Остали пултови за електрично управљање и дистрибуцију
електричне енергије, за напон до 1kV
Пултови ормари и сличне комбинације апарата за управљање или
дистрибуцију електричне енергије, за напон од 1kV, до 72,5 kV
Пултови ормари и сличне комбинације апарата за управљање или
дистрибуцију електричне енергије, за напон преко 72,5 kV

Методологије и стандарди

HsCn

Јединица
мере

8504.31.2

ком.

8504.31.80

ком.

8504.32

ком.

8504.33

ком.

8504.34

ком.

8504.10.20
8504.10.80
8504 40 55

ком.
ком.
ком.

8504.50

ком.

8503[.00(.10 + .91 + .99a)]

kg

8504.90.11

kg

8504.90 (05 +.18)

kg

8504 90 91

kg

8535.10
8535.2
8535.30
8535 40 00a
8535.90
8536.10.10
8536.10.50
8536.10.90

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

8536.20.10

ком.

8536.20.90

ком.

8536.30.10

ком.

8536.30.30

ком.

8536.30.90

ком.

8536.41.10
8536.41.90
8536.49

ком.
ком.
ком.

8537.10.10

ком.

8537.10.91

ком.

8537[.10(.95 + .98)]

ком.

8537 20 91

ком.

8537 20 99

ком.
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Шифра

Назив производа

2712.40.30

Табле, пултови, плоче, столови и остале основе уређаја за
управљање електричном енергијом (искључујући оне са
уграђеним апаратима)
Остали делови уређаја за управљање електричним струјним
колима

2712.40.90

2720

2720.11.10
2720.11.15
2720.11.20
2720.11.25
2720.11.30
2720.11.40
2720.11.50
2720.11.55
2720.11.60
2720.11.70
2720.11.75
2720.11.90

2720.12.00
2720.21.10
2720.21.20
2720.22.30
2720.22.40

2720.23.10
2720.23.20
2720.23.30
2720.23.40
2720.23.50
2720.23.95
2720.24.10
2720.24.20

2731

2731.11.00
2731.12.00

118

Јединица
мере

HsCn

8538.10

ком.

8538.90

kg

Производња батерија и акумулатора

Примарне ћелије и примарне батерије с манган диоксидом,
алкалне, цилиндричне (искључујући истрошене)
Остале ћелије и батерије с манган диоксидом, алкалне
(искључујући цилиндричне и истрошене)
Ћелије и батерије с манган диоксидом, неалкалне, цилиндричне
(искључујући истрошене)
Остале ћелије и батерије с манган диоксидом, неалкалне
(искључујући цилиндричне и истрошене)
Примарне ћелије и примарне батерије са оксидом живе
(искључујући истрошене)
Примарне ћелије и примарне батерије са оксидом сребра
(искључујући истрошене)
Примарне ћелије и примарне батерије са литијумом,
цилиндричне (искључујући истрошене)
Примарне ћелије и примарне батерије са литијумом (искључујући
цилиндричне, ћелије у облику дугмета и истрошене)
Примарне ћелије и примарне батерије са литијумом, у облику
дугмета (искључујући истрошене)
Цинк-ваздушне примарне ћелије и примарне батерије
(искључујући истрошене)
Суве цинк-угљене примарне батерије, напона од најмање 5,5 V,
aли највише 6,5 V (искључујући истрошене)
Остале примарне ћелије и примарне батерије, електричне
(искључујући истрошене, суве цинк-угљене примарне батерије,
напона од најмање 5,5 V, aли највише 6,5 V, батерије с манган
диоксидом, оксидом живе, оксидом сребра, батерије са литијумом
и цинк-ваздушне батерије)
Делови примарних ћелија и примарних батерија (искључујући
батеријски угљеник за батерије које могу поново да се пуне)
Оловни акумулатори за покретање клипних мотора (стартни
акумулатори), са течним електролитом (искључујући истрошене)
Остали оловни акумулатори за покретање клипних мотора
(стартни акумулатори), (искључујући истрошене)
Електрични акумулатори, укључујући сепараторе за њих,
правоугаони или не (укључујући квадратне); оловни акумулатори
који не служе за погон клипних мотора, са течним електролитом
Електрични акумулатори, укључујући сепараторе за њих,
правоугаони или не (укључујући квадратне); оловни акумулатори
који не служе за погон клипних мотора, осим оних са течним
електролитом
Херметички (непропусно) затворени никл-кадмијумски
акумулатори (искључујући истрошене)
Остали никл-кадмијумски акумулатори (искључујући истрошене)
Никл-гвоздени акумулатори (искључујући истрошене)
Никл-метал хидридни акумулатори (искључујући истрошене)
Литијум-јонски акумулатори (искључујући истрошене)
Остали електрични акумулатори
Делови за електричне акумулаторе, сепаратори
Делови за електричне акумулаторе, осим сепаратора

Производња каблова од оптичких влакана

Каблови од оптичких, појединачно обложених влакана
Оптичка влакна и снопови оптичких влакана (осим појединачно
обложених оптичких влакана)

8506 10 11

ком.

8506 10 18

ком.

8506 10 91

ком.

8506 10 98

ком.

8506 30

ком.

8506 40

ком.

8506 50

ком.

8506 50 30

ком.

8506 50 90

ком.

8506 60

ком.

8506 80 05

ком.

8506 80 80

ком.

8506.90

kg

8507 10 20

ком.

8507 10 80

ком.

8507 20 20

бр.елем.

8507 20 80

бр.елем.

8507 30 20

ком.

8507 30 80
8507 40
8507 50
8507 60
8507 80
8507 90 30
8507 90 80

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
kg
kg

8544.70

t

9001.10

t
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

2732

Производња осталих електронских и електричних
проводника и каблова

2732.11.00
2732.12.00
2732.13.80
2732.14.00

2733

2733.11.00
2733.12.00
2733.13.10
2733.13.30
2733.13.50
2733.13.60
2733.13.70
2733.13.80
2733.14.10
2733.14.30

2740

2740.11.00
2740.12.50
2740.12.93
2740.12.95
2740.13.00
2740.14.60
2740.14.90
2740.15.10
2740.15.30
2740.15.50
2740.15.70
2740.21.00
2740.22.00
2740.23.00 @
2740.24.00 @
2740.25.00 @
2740.30.10 @

Изолована жица за намотаје
Изоловани коаксијални каблови за пренос података и контролу, са
или без конектора
Остали електрични проводници за напон до 1000 V, без конектора
Изоловани електрични проводници за напон преко 1 000 V
(искључујући жице за намотаје, коаксијалне каблове и друге
изоловане електричне проводнике, инсталације за паљење других
жичаних склопова у возилима, ваздухопловним средствима и
бродовима)

HsCn

Јединица
мере

8544 (.11.10 +.19.00)

t

8544.20

t

8544.49

t

8544.60

t

8536.50

ком.

Производња опреме за повезивање жица и каблова

Електрични апарати за прекопчавање електричних кола, за напон
до 1kV (укључујући прекидаче на дугме и ротационе прекидаче)
(искључујући релеје)
Грла за сијалице, за напон до 1kV
Утикачи и утичнице за коаксијалне каблове, за напон до 1kV
Утикачи и утичнице за штампана кола, за напон до 1kV
Утикачи и утичнице за напон до 1kV, осим за коаксијалне каблове
и штампана кола
Монтажни елементи за електрична струјна кола, за напон до 1kV
Прикључни и контактни елементи за жице и каблове, за напон до
1kV
Остали уређаји за повезивање у електрично струјно коло, за напон
до 1kV
Канали за развођење, инсталациони канали и кабловске арматуре
за електрична кола, од пластике
Изолациони прибор од пластике, за електричне машине, апарате и
инсталације

Производња опреме за осветљење

Затворени рефлекторски улошци са уграђеним сијалицама
Волфрам халогене сијалице (осим ултраљубичастих и
инфрацрвених) за моторна возила
Остале волфрам халогене сијалице с нитима (осим
ултраљубичастих и инфрацрвених), за моторна возила, за напон
преко 100 V
Остале волфрам халогене сијалице с нитима (осим
ултраљубичастих и инфрацрвених), за моторна возила, за напон до
100 V
Сијалице са жарном нити, снаге до 200 W, за напон преко 100 V
Остале сијалице са жарном нити, за моторна возила
Остале сијалице са жарном нити, на другом месту непоменуте
Флуоросцентне цеви (осим ултраљубичастих), са жарном катодом
и две пригушнице
Остале флуоросцентне цеви (осим ултраљубичастих), са жарном
катодом (искључујући оне са две пригушнице)
Остале сијалице са пражњењем (искључујући ултраљубичасте)
Ултраљубичасте, инфрацрвене и лучне сијалице
Преносне електричне светиљке са сопственим извором енергије
(нпр. батерије, акумулатори или динаме)
Електричне стоне и стојеће лампе
Неелектричне лампе и светлећа тела
Осветљени знаци, осветљене плочице са именима и сл.
(укључујући саобраћајне знаке)
Лустери и остала електрична плафонска и зидна светлећа тела,
осим за расвету јавних отворених простора
Рефлектори за отворене просторе (укључујући рефлекторе за
позорнице, фотографске и филмске студије)

8536.61
8536.69.10
8536.69.30

ком.
хиљ.ком.
хиљ.ком.

8536.69.90

хиљ.ком.

8536.90.01

хиљ.ком.

8536.90.10

хиљ.ком.

8536[.70 + .90(.20 + .40 + .95)]

хиљ.ком.

3925.90.20

kg

8547.20

kg

8539.10

хиљ.ком.

8539.21.30

хиљ.ком.

8539.21.92

хиљ.ком.

8539.21.98

хиљ.ком.

8539.22
8539.29.30
8539.29.9

хиљ.ком.
хиљ.ком.
хиљ.ком.

8539.31.10

хиљ.ком.

8539.31.90

хиљ.ком.

8539[.32(.20 + .90) + .39(.20 +
.80)]
8539.4

хиљ.ком.
хиљ.ком.

8513.10

хиљ.ком.

9405.20
9405.50

хиљ.ком.
ком.

9405.60

ком.

9405.10

ком.

9405.40.10

ком.

@ Промењена јединица мере.
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Шифра

Назив производа

2740.30.30

Електрична опрема за расвету и визуелну сигнализацију, за
моторна возила (сем обичних сијалица и сијалица са пражњењем,
затворених рефлекторских сијалица, ултраљубичастих и
инфрацрвених сијалица; лучних сијалица)
Електричне светиљке и опрема за расвету, од пластике и сличних
материјала коришћених за сијалице са ужареном нити и
флуоресцентне цеви, укључујући светлеће сетове за расвету и LED
светиљке
Делови за електричне сијалице са влакнима и електричне сијалице
са пражњењем (укључујући затворене рефлекторске улошке са
уграђеним сијалицама, ултраљубичасте и инфрацрвене сијалице,
лучнице)
Делови преносних електричних светиљки са сопственим извором
енергије
Делови светиљки (осим од стакла и од пластике) и опреме за
расвету

2740.30.90

2740.41.00

2740.42.30
2740.42.50

2751

2751.11.10
2751.11.33
2751.11.35
2751.11.50
2751.11.70
2751.12.00
2751.13.00
2751.14.00
2751.15.30
2751.15.80
2751.21.23
2751.21.25
2751.21.70
2751.21.90
2751.22.00
2751.23.10
2751.23.30
2751.23.50
2751.23.70
2751.24.10
2751.24.30
2751.24.50
2751.24.90
2751.25.30
2751.25.60
2751.26.30
2751.26.50
2751.26.90
2751.27.00
2751.28.10

120

Јединица
мере

HsCn

8512.20

8539 50 + 9405[.30 + .40(.31 +
.35 + .39 + .91 + .95 + .99)]

kg

хиљ.ком.

8539.90

kg

8513.90

kg

9405.99

kg

8418.10

ком.

8418 [.21(.10 +.51 +.9) +.29]

ком.

8418.21.59
8418.30
8418.40
8422.11
8450.1 + 8451.21
6301.10

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

8414.51

ком.

8414.60

ком.

8508.11

ком.

8508.19

ком.

8509.40

ком.

8509.80

kg

Производња електричних апарата за домаћинство

Комбиновани фрижидери/замрзивачи, са засебним спољним
вратима
Фрижидери за домаћинство (укључујући компресорске,
електрично-апсорпцијске) (осим за уградњу)
Уградни компресорски фрижидери
Замрзивачи у облику сандука, капацитета до 800 l
Замрзивачи, вертикални, капацитета до 800 l
Машине за прање посуђа, за домаћинство
Машине за прање и сушење рубља, за домаћинство
Електрични покривачи
Стони, подни, зидни, прозорски, кровни вентилатори са уграђеним
електромотором снаге do 125 W
Одстрањивачи мириса са уграђеним вентилатором, са највећом
хоризонталном страницом до 120 cm
Вакуум усисивачи са уграђеним електромотором снаге до 1 500 W,
с кесом за прашину капацитета до 20 l
Остали вакуум усисивачи са уграђеним електромотором
Апарати за млевење, мешање и сечење хране; соковници за воће
и поврће са уграђеним електромотором, за домаћинство
Остали електромеханички уређаји за домаћинство
Апарати за бријање и шишање и апарати за депилацију, са
уграђеним електричним мотором
Електрични апарати за сушење косе
Електрични апарати за уређивање косе (искључујући апарате за
сушење косе)
Електрични апарати за сушење руку
Електричне пегле
Вакуум усисивачи, укључујући усисиваче за ''суво'' и ''мокро''
усисавање
Електрични апарати за припремање кафе и чаја (укључујући
апарате за филтрирање), за домаћинство
Електрични тостери за домаћинство
Остали електротермички апарати за домаћинство
Електрични проточни бојлери
Електрични акумулациони грејачи воде и потапајући грејачи
(за бојлере)
Електрични акумулациони апарати за грејање
Електрични радијатори, конвекциони грејачи и грејне направе са
уграђеним вентилаторима
Остали електрични апарати за грејање просторија
Микроталасне пећице
Електрични штедњаци са рерном и најмање једном плочом
(укључујући комбиноване гасно-електричне апарате), за
домаћинство

8510 [.10 +.20 +.30]

ком.

8516.31.00

ком.

8516.32

ком.

8516.33
8516.40

ком.
ком.

8508.60

ком.

8516.71

ком.

8516.72
8516.79
8516.10.11

ком.
ком.
ком.

8516.10.80

ком.

8516.21

ком.

8516.29 (.10 +.50 +.91)

ком.

8516.29.99
8516.50

ком.
ком.

8516.60.10

ком.

ИНД-21

www.stat.gov.rs

Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

2751.28.30

Електричне плоче за уградњу и остали апарати за кување, за
домаћинство
Електрични роштиљи и ражњеви, за домаћинство
Електричне пећнице, за уградњу, за домаћинство
Остале електричне пећнице (искључујући оне за уградњу и
микроталасне пећи)
Електрични грејни отпорници (искључујући оне од угљеника)
Делови за вакуум усисиваче
Делови електромеханичких апарата за домаћинство
Делови апарата за бријање и шишање са уграђеним
електромотором
Делови за електротермичке апарате за домаћинство

2751.28.50
2751.28.70
2751.28.90
2751.29.00
2751.30.10
2751.30.30
2751.30.50
2751.30.70

2752

2752.11.13
2752.11.15

2752.11.90
2752.12.34
2752.12.50
2752.12.70
2752.13.00
2752.14.00
2752.20.00

2790

2790.11.50

2790.12.30
2790.12.80
2790.13.30
2790.13.50
2790.13.70
2790.13.90
2790.20.20
2790.20.50
2790.20.80
2790.31.09
2790.31.18
2790.31.45

www.stat.gov.rs

Производња неелектричних апарата за домаћинство

Пећи за кување на гас и грејачи тањира (укључујући оне с
помоћним котлом за централно грејање, одвојене пећнице на гас
и друга горива), за домаћинство, од гвожђа или челика
Остали апарати за кување који раде на гас и грејачи тањира
(укључујући оне с помоћним котлом за централно грејање, на гас и
друга горива; осим оних с пећницом), за домаћинство, од гвожђа
или челика
Остали неелектрични апарати за кување, за домаћинство, од
гвожђа или челика
Апарати за грејање просторија који раде на гас, од гвожђа или
челика, укључујући решое, роштиље, мангале (искључујући
апарате за кување и грејаче тањира)
Апарати за грејање просторија који раде на течно гориво, од
гвожђа или челика (искључујући апарате за кување и грејаче
тањира)
Апарати за грејање просторија који раде на чврста горива
(укључујући грејалице, камине; искључујући апарате за кување и
грејаче тањира)
Неелектрични грејачи ваздуха или дистрибутери топлог ваздуха, на
другом месту непоменути, од гвожђа или челика
Неелектрични проточни и акумулациони бојлери
Делови пећи, шпорета, камина, кувала, роштиља и кувала који
раде на гас, грејача тањира и сл. неелектричних апарата за
домаћинство који раде на гас, течна и чврста горива, од гвожђа
или челика

HsCn

Јединица
мере

8516.60.50

ком.

8516.60.70
8516.60.80

ком.
ком.

8516.60.90

ком.

8516.80
8508.70
8509.90

kg
t
t

8510.90

kg

8516.90

t

7321.11.10

ком.

7321.11.90

ком.

7321 [.12 +.19] + 7418.19.10

ком.

7321.81

ком.

7321.82

ком.

7321.89

ком.

7322.90

ком.

8419.1

ком.

7321.90

t

Производња остале електричне опреме

Машине с преводилачким функцијама или с функцијом речника,
појачивачи за антене и остале електричне машине и апарати с
посебним функцијама, који нису наведени или обухваћени на
другом месту (искључујући пуњаче акумулатора, соларијуме и
сличну опрему за сунчање)
Електрични изолатори (искључујући изолаторе од стакла или
керамике)
Изолациони прибор за електричне сврхе, изузев оног од керамике
и пластике; цеви за керамичке проводнике и њихови заптивачи, од
основних метала, са визурном линијом од изолационог материјала
Угљене електроде за пећи
Остале угљене електроде
Угљене четкице
Производи од графита или другог угљеника (искључујући угљене
електроде и четкице)
Показне табле с течним кристалом (LCD)
Показне табле са светлећим диодама (LЕD)
Електрични апарати за звучну и визуелну сигнализацију, на другом
месту непоменути
Електричне лемилице и пиштољи
Машине и апарати за електрично лемљење и заваривање
Машине и апарати за варење метала

Методологије и стандарди

8543[.70(.01 + .02 + .03 + .04 +
.05 + .06 + .07 + .08 + .09 + .10 +
.30 + .60 + .90)]

ком.

8546.90

t

8547.90

t

8545.11
8545.19
8545.20

kg
kg
kg

8545.90

kg

8531.20 (.40 +.95)
8531.20.20

kg
kg

8531[.80(.40 + .70)]

kg

8515.11
8515[.19(.10 + .90)]
8515.2

ком.
ком.
ком.
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Назив производа

2790.31.54

Машине и апарати за електролучно (укључујући плазмалучно)
заваривање метала, аутоматски и полуаутоматски
Остале машине и апарати за ручно заваривање, са обложеним
електродама
Остале машине и апарати за електролучно заваривање
Машине и апарати за заваривање и прскање метала, на другом
месту непоменути
Електричне машине и апарати за заваривање термопластичних
материјала
Делови за машине и апарате
Делови електричне опреме за сигнализацију, безбедност и
управљање железничким, трамвајским и друмским саобраћајем
Делови електричних апарата за звучну или визуелну сигнализацију
(нпр. звона, сирене, индикаторске плоче, алармни апарати за
заштиту од крађе и пожара)
Делови електричних машина и уређаја с посебним функцијама, на
другом месту непоменути
Електрични делови машина и апарата, на другом месту
непоменути
Исправљачи струје (искључујући врсте које се користе за
телекомуникационе апарате, рачунаре и делове рачунара)
Јединице за снабдевање енергијом телекомуникационих апарата,
аутоматских машина и њихових делова
Инвертори, снаге до 7.5 kVA
Инвертори, снаге преко 7.5 kVA
Остали статички конвентори (искључујући поликристалне
полупроводнике, специјалне конверторе за заваривање, осим
прибора за заваривање, пуњача акумулатора, исправљача и
инвертора)
Делови статичких конвертора на другом месту непоменути
(искључујући електронске склопове који се користе с
телекомуникацијским апаратима или с машинама за аутоматску
обраду података и њиховим јединицама)
Гориве ћелије
Пригушивачи за напон преко 1 kV
Остали електрични проводници за напон до 1000 V, са
конекторима
Акцелератори честица
Генератори сигнала
Електромагнетне спојнице, квачила и кочнице
Електромагнети и електромагнетне главе за дизање
Соларни кревети, лампе за сунчање и слична опрема за стицање
преплануле боје
Непроменљиви кондензатори за струјна кола фреквенције
50/60 Hz, реактивне снаге преко 0,5 kVA
Непроменљиви електрични кондензатори, танталски или
алуминијумски, електролитички (сем кондензатора снаге)
Остали константни електрични кондензатори, на другом месту
непоменути
Променљиви или прилагодљиви (унапред подешени)
кондензатори
Непроменљиви електрични отпорници снаге до 20 W
Непроменљиви електрични отпорници снаге преко 20 W
Променљиви жичани отпорници снаге до 20 W
Променљиви жичани отпорници снаге преко 20 W
Непроменљиви електрични отпорници, композитни (искључујући
електричне грејаче); електрични варијабилни отпорници,
укључујући реостате и потенциометре (искључујући променљиве
жичане отпорнике и отпорнике за грејање)

2790.31.63
2790.31.72
2790.31.81
2790.31.91
2790.32.00
2790.33.30
2790.33.50

2790.33.70
2790.33.90
2790.41.30
2790.41.40
2790.41.53
2790.41.55
2790.41.70

2790.41.90

2790.42.00
2790.43.00
2790.44.00
2790.45.10
2790.45.30
2790.45.50
2790.45.60
2790.45.70
2790.51.00
2790.52.20
2790.52.40
2790.53.00
2790.60.35
2790.60.37
2790.60.55
2790.60.57
2790.60.80
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Јединица
мере

HsCn

8515.31

ком.

8515.39.1

ком.

8515.39.90

ком.

8515.80.1

ком.

8515.80.90

ком.

8515[.90(.20 + .80)]

t

8530.90

t

8531 90

t

8543.90

t

8548[.90(.20 + .30 + .90)]

t

8504.40.82

ком.

8504.40.30

ком.

8504.40.84
8504.40.88

ком.
ком.

8504.40.90

ком.

8504 90 99

kg

8503 00 99b
8535 40 00b

kg
ком.

8544.42

t

8543.10
8543.20
8505.20
8505[.90(.21 + .29 + .50 + .90)]

kg
kg
ком.
kg

8543.70.5

ком.

8532.10

ком.

8532 [.21 +.22]

ком.

8532 [.23 +.24 +.25 +.29]

ком.

8532.30

ком.

8533.21
8533.29
8533.31
8533.39

ком.
ком.
ком.
ком.

8533 [.10 +.40]

ком.
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Шифра

Назив производа

2790.70.10

Електрична сигнализациона опрема за железнички и трамвајски
саобраћај
Електрична сигнализациона опрема за друмски саобраћај,
унутрашње водене путеве, паркиралишта, лучке инсталације и
аеродроме
Делови за електричне кондензаторе
Делови електричних отпорника, реостата и потенциометара

2790.70.30

2790.81.00
2790.82.00

www.stat.gov.rs

Методологије и стандарди

HsCn

Јединица
мере

8530.10

kg

8530.80

kg

8532.90
8533.90

kg
kg
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28
2811
2811.11.00
2811.12.00
2811.13.10
2811.13.11
2811.13.15
2811.13.19
2811.13.20
2811.13.31
2811.13.33
2811.13.35
2811.13.37
2811.13.53
2811.13.55
2811.13.57
2811.13.73
2811.13.75
2811.21.60
2811.22.00
2811.23.00
2811.24.00
2811.31.00
2811.32.00
2811.33.00
2811.41.00
2811.42.00

124

Назив производа

Јединица
мере

HsCn

Производња машина и опреме на другом месту
непоменуте
Производња мотора и турбина, осим за летелице и
моторна возила

Ванбродски клипни мотори са унутрашњим сагоревањем, на
паљење помоћу свећица, за покретање пловних објеката
Остали погонски мотори на паљење помоћу свећица, за покретање
пловних објеката
Клипни мотори са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу
компресије (дизел или полудизел), за тракторе точкаше за
пољопривреду и шумарство
Ванбродски клипни мотори са унутрашњим сагоревањем, на
паљење помоћу компресије (дизел или полудизел), снаге до
200 кW
Ванбродски клипни мотори са унутрашњим сагоревањем, на
паљење помоћу компресије (дизел или полудизел), снаге преко
200 кW али до 1000 кW
Ванбродски клипни мотори са унутрашњим сагоревањем, на
паљење помоћу компресије (дизел или полудизел), снаге до
1000 кW
Клипни мотори за шинска возила, са унутрашњим сагоревањем,
на паљење помоћу компресије (дизел или полудизел)
Клипни мотори за употребу у индустрији, са унутрашњим
сагоревањем, на паљење помоћу компресије (дизел или
полудизел), снаге до 15 кW
Клипни мотори за употребу у индустрији, са унутрашњим
сагоревањем, на паљење помоћу компресије (дизел или
полудизел), снаге преко 15 кW али до 30 кW
Клипни мотори за употребу у индустрији, са унутрашњим
сагоревањем, на паљење помоћу компресије (дизел или
полудизел), снаге преко 30 кW али до 50 кW
Клипни мотори за употребу у индустрији, са унутрашњим
сагоревањем, на паљење помоћу компресије (дизел или
полудизел), снаге преко 50 кW али до 100 кW
Клипни мотори за употребу у индустрији, са унутрашњим
сагоревањем, на паљење помоћу компресије (дизел или
полудизел), снаге преко 100 кW али до 200 кW
Клипни мотори за употребу у индустрији, са унутрашњим
сагоревањем, на паљење помоћу компресије (дизел или
полудизел), снаге преко 200 кW али до 300 кW
Клипни мотори за употребу у индустрији, са унутрашњим
сагоревањем, на паљење помоћу компресије (дизел или
полудизел), снаге преко 300 кW али до 500 кW
Клипни мотори за употребу у индустрији, са унутрашњим
сагоревањем, на паљење помоћу компресије (дизел или
полудизел), снаге преко 500 кW али до 1000 кW
Клипни мотори за употребу у индустрији, са унутрашњим
сагоревањем, на паљење помоћу компресије (дизел или
полудизел), снаге преко 1000 кW
Турбине на водену пару и остале парне турбине
Хидрауличне турбине и водна кола
Гасне турбине (осим турбомлазних и турбопропелерских)
Генераторски агрегати на ветар
Делови турбина на водену пару и водних кола, укључујући
регулаторе
Делови хидрауличних турбина и водних кола, укључујући
регулаторе
Делови гасних турбина (осим турбомлазних и турбопропелерских)
Делови за бензинске клипне моторе за возила
Делови за дизел клипне моторе за возила

8407.21

ком.

8407 [.29 +.90]

ком.

8408[.20(.31 + .35 + .37)]

ком.

8408.10 (.2 +.3 +.4)

ком.

8408.10 (.5 +.6 +.7)

ком.

8408.10 (.8 +.9)

ком.

8408.90.21

ком.

8408.90.41

ком.

8408.90.43

ком.

8408.90.45

ком.

8408.90.47

ком.

8408.90.61

ком.

8408.90.65

ком.

8408.90.67

ком.

8408.90.81

ком.

8408.90 (.85 +.89)

ком.

8406.10.00 8406.81.00
8406.82.00
8410.1
8411.8
8502.31

kW
kW
kW
ком.

8406.90

t

8410.90

t

8411.99
8409.91
8409.99

t
t
t

ИНД-21

www.stat.gov.rs
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Назив производа

2812

Производња хидрауличних погонских уређаја

2812.11.30
2812.11.80
2812.12.00
2812.13.20
2812.13.50
2812.13.80
2812.14.20
2812.14.50
2812.14.80
2812.15.30
2812.15.80
2812.16.30
2812.16.80
2812.20.00

2813

2813.11.05
2813.11.25
2813.11.45
2813.11.65
2813.11.85
2813.12.20
2813.12.50
2813.12.80
2813.13.20
2813.13.40
2813.13.60
2813.13.80

2813.14.13
2813.14.15
2813.14.17
2813.14.20
2813.14.30
2813.14.51
2813.14.53

www.stat.gov.rs

Хидрауличне машине и мотори с линеарним кретањем (цилиндри)
(искључујући хидрауличне системе и оне за цивилне авионе)
Пнеуматске машине и мотори с линеарним кретањем (укључујући
цилиндре)
Ротациони хидраулични и пнеуматски мотори
Хидрауличне пумпе (радијалне)
Хидрауличне пумпе (зупчасте)
Крилне пумпе, хидрауличне
Пнеуматски вентили са филтерима, регулаторима и
подмазивачима
Вентили за управљање уљно-хидрауличним преносом, за
цевоводе, бојлере, цистерне, каце и сл.
Вентили за управљање пнеуматским преносом, за цевоводе,
бојлере, цистерне, каце и сл.
Хидрауличне пумпе (осовинске)
Остале пумпе за потискивање, са ротационим кретањем
Хидрауличне машине и мотори с линеарним кретањем
(цилиндри), хидраулични системи (искључујући оне за цивилне
авионе)
Хидраулични системи: машине и мотори (искључујући оне с
линеарним кретањем и оне за цивилне авионе)
Делови реактивних мотора, осим турбомлазних, хидрауличких
погонских машина и мотора

HsCn

Јединица
мере

8412.21.80

ком.

8412.31

ком.

8412 [.29.8 +.39 +.80]
8413.50.61
8413.60.31
8413.60.61

ком.
ком.
ком.
ком.

8481.10.05

kg

8481.20.10

kg

8481.20.90

kg

8413.50.20
8413.60.20

ком.
ком.

8412.21.20

ком.

8412.29.20

ком.

8412.90

t

8413.11

ком.

8413.19

ком.

8413.20

ком.

8413.30

ком.

8413.40

ком.

8413.50.40

ком.

8413.50.69

ком.

8413.50.80

ком.

8413.60.39
8413.60.69
8413.60.70

ком.
ком.
ком.

8413.60.80

ком.

8413.70.21

ком.

8413.70.29

ком.

8413.70.30

ком.

8413.70.35

ком.

8413.70.45

ком.

8413.70.51

ком.

8413.70.59

ком.

Производња осталих пумпи и компресора

Пумпе за гориво и мазиво, са мерачем за бензинске пумпе и
гараже
Пумпе за течност, са мерачем, осим бензинских пумпи и пумпи за
гараже
Ручне пумпе за течност, искључујући пумпе опремљене мерним
уређајима
Пумпе за гориво, мазиво и расхладне медијуме, за моторе са
унутрашњим сагоревањем
Пумпе за бетон
Сигурносне пумпе за потискивање са наизменичним кретањем, са
дозирањем и пропорционисањем
Линијске клипне пумпе са наизменичним кретањем
Сигурносне пумпе за потискивање са наизменичним кретањем,
мембранске
Сигурносне пумпе за потискивање, ротационе, зупчасте
Сигурносне пумпе за потискивање, ротационе, крилне
Сигурносне пумпе за потискивање, ротационе, вијчане
Сигурносне пумпе за потискивање, ротационе (укључујући пумпе
са ротацијским крилом и спиралним ротором) (искључујући
хидрауличне јединице, зупчасте пумпе, крилне пумпе, вијчане
пумпе)
Подводне моторне пумпе, једностепене, центрифугалне,
дренажне и муљне
Подводне пумпе, вишестепене, центрифугалне
Погонске пумпе за систем централног грејања и снабдевање
топлом водом
Центрифугалне пумпе за течност, са једним отвором за излаз,
пречника до 15 mm
Центрифугалне пумпе, са једним отвором за излаз, пречника
преко 15 mm, бочне пумпе за канале, спољашње пумпе и
регенеративне пумпе
Центрифугалне пумпе, једностепене, са једним улазним
лопатичним колом, пречника преко 15 mm, једноулазне,
затворене моноблок пумпе
Центрифугалне пумпе, са једним отвором за излаз, пречника
преко 15 mm, једностепене, са једним улазним лопатичним колом,
једноулазне
Методологије и стандарди
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2813.14.55

Центрифугалне пумпе са двоструким улазом на ротор - двоулазне,
пречника преко 15 mm
Центрифугалне пумпе са једним отвором за излаз, пречника преко
15 mm, вишестепене, са самоподмазивањем
Ротационе пумпе, једностепене, с наизменичним усисавањем и
исисавањем, или осовинске пумпе
Ротационе пумпе, вишестепене, с наизменичним усисавањем и
исисавањем, или осовинске пумпе
Остале пумпе за течност, елеватори течности
Ротационе клипне вакуум пумпе, клизне крилне ротацијске пумпе,
молекуларне пумпе, Roots пумпе, дифузијске пумпе, крио-пумпе и
апсорпционе пумпе
Вакуумске сисаљке које се искљичиво или углавном употребљавају
за производњу полупроводника или равних панел дисплеја; течни
прстен
Ваздушне пумпе на ручни или ножни погон
Компресори за расхладне уређаје
Ваздушни компресори уграђени на шасији приколице
Турбокомпресори, једностепени
Турбокомпресори, вишестепени
Осцилирајући потисни компресори који стварају притисак до
15 bara, капацитета до 60 m³/h
Осцилирајући потисни компресори који стварају притисак до
15 bara, капацитета преко 60 m³/h
Осцилирајући потисни компресори који стварају притисак преко
15 bara, капацитета до 120 m³/h
Осцилирајући потисни компресори који стварају притисак преко
15 bara, капацитета преко 120 m³/h
Ротирајући потисни компресори са једном осовином
Вишеосовински вијчани компресори
Вишеосовински компресори (искључујући вијчане)
Ваздушни/гасни компресори (искључујући ваздушне вакуум пумпе
које се користе у хладњацима), ваздушни компресори уграђени на
кружним шасијама, турбокомпресори, осцилирајући и ротациони
потискујући компресори
Делови за пумпе и делови за елеваторе течности
Делови за ваздушне и вакуум пумпе, ваздушне и гасне компресоре
и вентилаторе

2813.14.60
2813.14.71
2813.14.75
2813.14.80
2813.21.70
2813.21.90
2813.22.00
2813.23.00
2813.24.00
2813.25.30
2813.25.50
2813.26.30
2813.26.50
2813.26.70
2813.26.90
2813.27.30
2813.27.53
2813.27.55
2813.28.00

2813.31.00
2813.32.00

2814

2814.11.20
2814.11.40
2814.11.60
2814.11.70
2814.11.80
2814.12.33

2814.12.35

2814.12.53
2814.12.55
2814.13.13
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Јединица
мере

HsCn

8413.70.65

ком.

8413.70.75

ком.

8413.70.81

ком.

8413.70.89

ком.

8413.8

ком.

8414.10 (.25 +.81)

ком.

8414[.10(.10 + .20 + .89)]

ком.

8414.20
8414.30
8414.40
8414.80.11
8414.80.19

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

8414.80.22

ком.

8414.80.28

ком.

8414.80.51

ком.

8414.80.59

ком.

8414.80.73
8414.80.75
8414.80.78

ком.
ком.
ком.

8414.80.80

ком.

8413.9

t

8414.90

t

8481.10.19

kg

8481.10.99

kg

8481.30

kg

8481.80.40
8481.40

kg
kg

8481.80.11

kg

8481.80.19

kg

8481.80.31
8481.80.39

kg
kg

8481.80.51

kg

Производња осталих славина и вентила

Вентили за смањење притиска, од ливеног гвожђа или челика, за
цевоводе, бојлере, резервоаре, каце и сл. (искључујући
комбиноване са подмазивачима или филтерима)
Вентили за смањење притиска, за цевоводе, бојлере, резервоаре,
каце и сл. (искључујући од ливеног гвожђа или челика,
комбиновани са филтерима или подмазивачима)
Неповратни вентили и поклопци за цевоводе, бојлере, резервоаре,
каце и сл.
Вентили за пнеуматске гуме и унутрашње гуме
Сигурносни вентили за цевоводе, бојлере, резервоаре, каце и сл.
Вентили за мешање хладне и топле воде, за судопере,
умиваонике, бидее, цистерне за воду (искључујући вентиле за
снижавање притиска или уљно-хидрауличне/пнеуматске преносе
и регулационе, сигурносне вентиле)
Остале славине и вентили за судопере, умиваонике, бидее,
цистерне за воду (искључујући вентиле за снижавање притиска
или уљно-хидрауличне/пнеуматске преносе и регулационе,
сигурносне вентиле)
Термостатски вентили за радијаторе за централно грејање
Остали вентили за радијаторе за централно грејање
Остали вентили за регулисање и контролу процеса, температурни
регулатори

ИНД-21
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

2814.13.15

Вентили за регулисање процеса, за цевоводе, бојлере, резервоаре
(искључујући вентиле за снижавање притиска или уљнохидрауличне/пнеуматске преносе и регулационе, сигурносне
вентиле)
Вентили (засуни) за контролу, од челичног лима
Остали засуни од челика
Засуни, остали
Округли вентили од ливеног гвожђа
Округли вентили од челика
Остали округли вентили
Куглични и цилиндрични вентили
Лептирасти вентили
Мембрански вентили
Остали вентили
Делови славина, вентила и сличних уређаја за цевоводе, бојлере,
резервоаре (укључујући делове вентила за снижавање притиска и
термостатски контролисане вентиле)

2814.13.33
2814.13.35
2814.13.37
2814.13.53
2814.13.55
2814.13.57
2814.13.73
2814.13.75
2814.13.77
2814.13.80
2814.20.00

2815
2815.10.30
2815.10.53
2815.10.55
2815.10.57
2815.10.70
2815.10.90
2815.21.30
2815.21.50
2815.21.70
2815.22.30
2815.22.50
2815.22.70
2815.23.30
2815.23.50
2815.24.32
2815.24.33
2815.24.34
2815.24.40
2815.24.50
2815.24.73
2815.24.75
2815.25.00
2815.26.00
2815.31.30
2815.31.50
2815.32.00
2815.39.30
2815.39.50

2821

2821.11.30
2821.11.50

www.stat.gov.rs

HsCn

Јединица
мере

8481.80.59

kg

8481.80.61
8481.80.63
8481.80.69
8481.80.71
8481.80.73
8481.80.79
8481.80.81
8481.80.85
8481.80.87
8481.80.99

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

8481.90

kg

Куглични лежајеви
Сужени ваљкасти лежајеви (укључујући комбиноване сужене и
конусне ваљкасте комплете)
Ваљкасти лежајеви, сферни
Ваљкасти лежајеви, цилиндрични
Ваљкасти лежајеви, игличасти
Остали куглични и ваљкасти лежајеви (укључујући и комбиноване
куглично-ваљкасте)
Ваљкасти преносни ланци за бицикле и мотоцикле, од гвожђа или
челика
Остали ваљкасти преносни ланци (искључујући оне за бицикле и
мотоцикле)
Преносни чланкасти ланци (осим ваљкастих) од гвожђа или челика
Преносне брегасте и коленасте осовине
Карданске осовине
Остале осовине
Кућишта са уграђеним кугличним или ваљкастим лежајевима
Кућишта за лежајеве (без уграђених кугличних или ваљкастих
лежајева)
Мењачке кутије са зупчаником за непокретну опрему, кутије са
чеоним и спиралним зупчаницима
Мењачке кутије са конусним или конусно-чеоним и спиралним
зупчаницима
Мењачке кутије са пужним зупчаницима
Остале мењачке кутије са зупчаницима
Мењачке кутије са зупчаницима и др. мењачи брзина за машине и
копнена/морска возила (искључујући зупчанике и лежајеве
зупчаника)
Навојна вретена са куглицама или ваљцима
Остали преносни елементи
Замајци и каишници, укључујући блокове
Укључно-искључне спојнице
Куглице, иглице и ваљци за кугличне или ваљкасте лежајеве
Делови котрљајућих лежајева
Делови чланкастих ланаца, од гвожђа или челика
Делови кућишта ваљкастих лежајева
Делови кућишта за лежајеве и елемената за механички пренос
енергије

8482.10

t

8482.20

t

8482.30
8482.50
8482.40

t
t
t

8482.80

t

7315.11.10

t

7315.11.90

t

7315.12
8483.10.2
8483.10.50
8483.10.95
8483.20

t
t
t
t
t

8483.30

t

8483.40.21

t

8483.40.23

t

8483.40.25
8483.40.29

t
t

8483.40.5

t

8483.40.30
8483.40.90
8483.50
8483.60
8482.91
8482.99
7315.19
8483.90.20

t
t
t
t
t
t
t
t

8483.90.8

t

Горионици за ложишта на течно гориво
Горионици за ложишта на чврсто гориво и гас; укључујући
комбиноване горионике

8416.10

ком.

8416.20

ком.

Производња лежајева, зупчаника, зупчастих погонских
елемената

Производња индустријских пећи и горионика

Методологије и стандарди
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

2821.11.70

Механички уређаји за ложење, механички одстрањивачи пепела и
слични уређаји
Неелектричне индустријске и лабораторијске пећи за топљење,
пржење или другу термичку обраду руда, сумпорног песка или
метала
Неелектричне индустријске и лабораторијске пећи, укључујући
пећи за спаљивање (искључујући оне за пржење, отапање и осталу
топлотну обраду руда, пирита или метала); пекарске пећи, пећи за
сушење и пећи за разбијање (kreking)
Електричне пећи за пекаре, фабрике кекса, колача, итд.
Електричне индустријске или лабораторијске пећи и пећнице
(искључујући пекарске пећнице и пећнице за кекс)
Индукционе електричне пећи и пећнице за употребу у индустрији
и лабораторијама
Остале пећи и пећнице

2821.12.30
2821.12.70

2821.13.30
2821.13.51
2821.13.53
2821.13.54
2821.14.30
2821.14.50
2821.14.70

2822

2822.11.30
2822.11.70
2822.12.00
2822.13.30
2822.13.50
2822.13.70
2822.14.20
2822.14.33
2822.14.35
2822.14.40
2822.14.50
2822.14.60
2822.14.70
2822.15.13
2822.15.15
2822.15.30
2822.15.50
2822.15.70

2822.16.30
2822.16.50
2822.16.70
2822.17.40
2822.17.50
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Делови горионика за ложишта на течно, чврсто и гасовито гориво;
механичка ложишта и решетке
Делови неелектричних индустријских или лабораторијских пећи и
пећница
Делови електричних индустријских или лабораторијских пећи и
пећница

Јединица
мере

HsCn

8416.30

ком.

8417.10

ком.

8417.80

t

8514.10.10

ком.

8514.10.80

t

8514.20.10

t

8514[.20(.80) + .30(.20 + .80) +
.40]

t

8416.90

t

8417.90

t

8514[.90(.30 + .70)]

t

Производња опреме за подизање и преношење

Котураче, дизалице и чекрци, са електромотором (искључујући оне
за дизање возила)
Котураче, дизалице и чекрци, без електромотора (искључујући оне
за дизање возила)
Витла специјално конструисана за рад испод земље и остала витла;
вретенасте дизалице
Дизалице за возила, непокретне, за уградњу у радионице
Хидрауличне дизалице за тешки терет и хидрауличне дизалице за
возила (искључујући оне које се користе у гаражама)
Дизалице за тешки терет и дизалице за возила (искључујући
дизалице за возила, које се користе у гаражама)
Мостне претоварне дизалице, на фиксним носачима
Порталне покретне дизалице, на точковима или колицима
Претоварни кранови, кранови на постољу и мостни кранови
Торањски кранови и порталне дизалице са обртном стрелом
Самоходне дизалице, монтиране тако да се крећу по шинама, а
користе се на градилиштима, каменоломима итд.
Дизалице које се уграђују на друмска возила
Остале дизалице (искључујући мостне покретне кранове, торњеве,
транспортере, постоља, портале, покретне конструкције за дизање
или јахаће прихватне дизалице, самоходне машине)
Самоходни виљушкари, електрични, за подизање терета преко 1 m
висине
Самоходни виљушкари, електрични, за подизање терета до 1 m
висине
Самоходни виљушкари, без електромотора
Виљушкари и остала радна колица, снабдевена опремом за
дизање или руковање (искључујући самоходне виљушкаре)
Самоходна радна колица, без уређаја за дизање или руковање,
која се користе у фабрикама, складиштима, лукама или на
аеродромима за превоз робе на кратким релацијама; вучна
возила, која се користе на перонима железничких станица
Лифтови, на електрични погон
Лифтови на неелектрични погон
Покретне степенице и стазе
Пнеуматски транспортери и елеватори
Лифтови и конвејери, за континуирани рад, са посудама за пренос
робе и материјала

8425.11

ком.

8425.19

ком.

8425.31.00 8425.39.00

ком.

8425.41

ком.

8425.42

ком.

8425.49

ком.

8426.11
8426.12
8426.19
8426 [.20 +.30]

ком.
ком.
ком.
ком.

8426.4

ком.

8426.91

ком.

8426.99

ком.

8427.10.10

ком.

8427.10.90

ком.

8427.2

ком.

8427.9

ком.

8709.1

ком.

8428.10.20
8428.10.80
8428.4
8428.20.20 8428.20.80

ком.
ком.
ком.
ком.

8428.32

ком.
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

2822.17.70

Лифтови и конвејери, за континуирани рад, са траком или
ременом, за пренос робе и материјала
Конвејери (транспортери) са ваљцима, за пренос робе и
материјала (искључујући пнеуматске лифтове и конвејере, посебно
намењене за употребу у рудницима, са посудама, ременског
преноса)
Лифтови и конвејери (транспортери), за континуирани рад, за
пренос робе и материјала (искључујући пнеуматске лифтове и
конвејере, посебно намењене за употребу у рудницима, са
посудама, ременског преноса, са ваљцима)
Жичаре, ски лифтови, итд.; вучни механизми за успињаче
Машине за дизање, утовар или истовар на другом месту
непоменути
Утоваривачи, за употребу у пољопривреди
Делови за дизалице, котураче, чекрке, витла, виљушкаре, ски
лифтове, жичаре, (искључујући делове за лифтове, скипове или
покретне степенице)
Делови за лифтове, скипове или покретне степенице
Делови за самоходна радна колица, за преносна возила за
транспорт робе на кратким удаљеностима, за тракторе на
железничким станицама (искључујући преноснике опремљене
уређајима за дизање и руковање)
Транспортне посуде, лопате, грабилице и хватачи, кранови и
покретне конструкције за булдожере, поравнаваче, багере и
разгртаче снега

2822.17.93

2822.17.95

2822.18.20
2822.18.40
2822.18.50
2822.19.30
2822.19.50
2822.19.70

2822.20.00

2823
2823.10.00

Производња канцеларијских машина и опреме, осим
рачунара и рачунарске опреме

2823.21.10

Рачуноводствене машине и сличне машине са уграђеним уређајем
за рачунање
Канцеларијске машине

2823.22.10

Делови и прибор за канцеларијске машине

2824

Производња ручних погонских апарата са механизмима

2824.11.13
2824.11.15
2824.11.17
2824.11.20
2824.11.23
2824.11.25
2824.11.27
2824.11.50
2824.11.80
2824.11.85
2824.12.40
2824.12.60
2824.12.80
2824.21.00
2824.22.50

www.stat.gov.rs

Ручне бушилице са уграђеним електромотором које раде без
спољњег извора напајања
Електропнеуматске ручне бушилице (укључујући машине за
нарезивање и бушилице за камен)
Остале електромеханичке ручне бушилице свих врста
Електромеханички ручни алат који раде без спољњег извора
енергије (искључујући бушилице, тестере)
Електромеханичке ланчане тестере
Електромеханичке кружне тестере
Електромеханичке ручне тестере (искључујући ланчане и кружне
тестере)
Оштрачи, ручне брусилице, са уграђеним електромотором, који
раде на спољашње напајање
Електромеханичке маказе за живицу, шибље и за ивице травњака
Електромеханички ручни алат, са уграђеним електомотором који
раде са спољњим напајањем (искључујући бушилице, тестере,
брусилице, маказе за живицу, шибље и за ивице травњака)
Пнеуматски ручни алат, ротациони, укључујући комбиноване
ротационо-перкусионе алате
Ланчане тестере са уграђеним неелектричним мотором
Ручни алат, хидраулични или са уграђеним неелектричним
мотором
Делови за ланчане тестере и остали ручни алат са уграђеним
мотором (искључујући за пнеуматски алат)
Делови за пнеуматски ручни алат

Методологије и стандарди

HsCn

Јединица
мере

8428.33

ком.

8428.39.20

ком.

8428.39.90

ком.

8428.6

ком.

8428.90.90

ком.

8428.90.7

ком.

8431 [.10 +.20 +.39]

t

8431.31

t

8709.9

t

8431.41

t

8470[.10 + .21 + .29 + .30 + .50 +
.90] + 8472 90 40
8443[.12 + .39] + 8472[.10 + .30
+ .90(.10 + .90)] + 8519 81 51
8443[.99(.10 + .90)] +
8473[.21(.10 + .90) + .29(.10 +
.90) + .40(.10 + .80)]

ком.
ком.
kg

8467.21.10

ком.

8467.21.91

ком.

8467.21.99

ком.

8467 29 20

ком.

8467.22.10
8467.22.30

ком.
ком.

8467.22.90

ком.

8467.29 (.5 +.70)

ком.

8467.29.80

ком.

8467 29 85

ком.

8467.1

ком.

8467.81

ком.

8467.89

ком.

8467 [.91 +.99]

t

8467.92

t
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Шифра

Назив производа

2825

Производња расхладне и вентилационе опреме, осим за
домаћинство

2825.11.30
2825.11.50
2825.12.20
2825.12.40
2825.12.50
2825.12.70
2825.13.33
2825.13.35
2825.13.60

2825.13.80
2825.13.90
2825.14.10
2825.14.30

2825.14.40

2825.14.50

2825.20.10

2825.20.30
2825.20.50
2825.20.70
2825.30.10
2825.30.30
2825.30.50
2825.30.70
2825.30.80
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Измењивачи топлоте
Уређаји за претварање гасова у течност
Уређаји за климатизацију, прозорски и зидни, самостални
(компактни) и раздвојени (сплит-системи)
Уређаји за климатизацију, за употребу у моторним возилима
Уређаји за климатизацију са расхладном јединицом (искључујући
оне који се користе у моторним возилима, компактне и
раздвојене)
Уређаји за климатизацију, без уграђене расхладне јединице
Расхладне витрине и пултови, за замрзавање хране
Остале расхладне витрине и пултови (искључујући оне за
замрзавање хране)
Остали расхладни уређаји са расхладном јединицом или
испаривачем (искључујући расхладне витрине за дубоко
замрзавање, витрине и пултове са расхладном јединицом или
испаривачем)
Апсорпционе топлотне пумпе
Остала опрема за хлађење и замрзавање
Уређаји и апарати за филтрирање и пречишћавање ваздуха
(искључујући доводне филтере за моторе са унутрашњим
сагоревањем)
Уређаји и апарати за филтрирање и пречишћавање гасова,
(искључујући доводне филтере за моторе са унутрашњим
сагоревањем, уређаје и апарате за филтрирање и пречишћавање
ваздуха каталитичким процесом)
Уређаји и апарати за филтрирање и пречишћавање гасова,
каталитичким поступком (искључујући доводне филтере за моторе
са унутрашњим сагоревањем, уређаје и апарате за филтрирање и
пречишћавање ваздуха)
Уређаји и апарати за филтрирање и пречишћавање гасова, с
кућиштем од нерђајућег челика и улазним и излазним отворима
унутрашњег пречника од највише 1,3 cm (искључујући доводне
филтере за моторе са унутрашњим сагоревањем)
Вентилатори који се употребљавају искључиво или углавном за
хлађење микропроцесора, телекомуникацијских апарата, машина
за аутоматску обраду података или јединица машина за
аутоматску обраду података
Осовински (аксијални) вентилатори (искључујући подне, зидне,
прозорске вентилаторе, вентилаторе са уграђеним
електромотором, снаге до 125 W)
Центрифугални вентилатори (искључујући подне, зидне, прозорске
вентилаторе, вентилаторе са уграђеним електромотором, снаге до
125 W)
Остали вентилатори (искључујући подне, зидне, прозорске
вентилаторе, вентилаторе са уграђеним електромотором,
осовинске и центрифугалне вентилаторе снаге до 125 W)
Делови уређаја за климатизацију (укњ.кондензаторе, апсорбере,
испариваче и генераторе)
Намештај намењен за уградњу расхладне опреме и опреме за
замрзавање (укључујући измењиваче, комплетне расхладне
јединице)
Делови расхладне опреме, осим за домаћинство (укључујући
измењиваче и кондензаторе)
Делови за расхладне уређаје, делови топлотних пумпи, делови
расхладне опреме за домаћинство укључујући измењиваче и
кондензаторе
Делови машина, уређаја и лабораторијске опреме, електрично
загревани или не, за обраду материјала путем промене
температуре и делови неелектричних проточних или
акумулационих грејача воде, на другом месту непоменути

Јединица
мере

HsCn

8419[.50(.20 + .80)]
8419.6

ком.
ком.

8415.1

ком.

8415.2

ком.

8415 [.81 +.82]

ком.

8415.83
8418.50.11

ком.
ком.

8418.50.19

ком.

8418.50.90

ком.

8418.61
8418.69

ком.
ком.

8421 39 25

ком.

8421 39 85

ком.

8421 39 35

ком.

8421 39 15

ком.

8414 59 15

ком.

8414 59 25

ком.

8414 59 35

ком.

8414 59 95

ком.

8415.9

t

8418.91

ком.

8418.99.10

ком.

8418.99.90

ком.

8419.9
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t

www.stat.gov.rs

Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

2829

Производња осталих машина и апарата опште намене

2829.11.00
2829.12.30
2829.12.50
2829.12.70
2829.13.30
2829.13.50
2829.21.20
2829.21.50
2829.21.80
2829.22.10
2829.22.20
2829.22.30
2829.22.40
2829.23.00
2829.31.30
2829.31.80
2829.32.00
2829.39.40

2829.39.60
2829.39.75
2829.39.79
2829.41.00
2829.42.00
2829.43.30
2829.43.50
2829.50.00
2829.60.30
2829.60.50
2829.60.90
2829.70.20

2829.70.90
2829.81.00
2829.82.20
2829.82.50
2829.83.13
2829.83.15

www.stat.gov.rs

Генератори за генераторски или водени гас; генератори за
ацетилен и сл.; уређаји за дестилацију и ректификацију
Уређаји и апарати за филтрирање и пречишћавање воде
Уређаји и апарати за филтрирање и пречишћавање пића (осим
воде)
Остали уређаји и апарати за филтрирање и пречишћавање
течности (искључујући уређаје и апарате за воду)
Филтери за уље или гориво, за моторе са унутрашњим
сагоревањем
Филтери за усисни ваздух, за моторе са унутрашњим сагоревањем
Машине за чишћење и сушење боца и остале амбалаже
Машине за пуњење, затварање, печаћење, етикетирање итд.,
боца, лименки, кутија и сл. посуда; машине за газирање пића
Машине за паковање или замотавање (искључујући машине за
пуњење, затварање, печаћење, етикетирање, итд., боца, лименки,
кутија и сл.посуда)
Апарати за гашење пожара
Пиштољи за прскање и сл. апарати
Машине за избацивање паре или песка и сл. пројектоване машине
за прскање млазом
Остали механички уређаји за прскање млазом, (распршивање)
Заптивачи и сл. спојнице од метала, комбиновани са другим
материјалима или од два или више метала
Ваге за континуирано мерење робе на конвејерима
Ваге за константну масу и ваге за испуштање унапред одређене
масе материјала у врећице или остале посуде
Кућне ваге, укључујући ваге за мерење тежине беба; ваге за
домаћинство
Остале ваге

Нивелири
Мерне траке, штапови, скеле, итд.
Остали мерни инструменти, за ручну употребу
Центрифуге (сем сепаратора павлаке, центрифуга за сушење веша,
центрифуга, које се користе у лабораторијама)
Каландери и остале машине за ваљање (осим за метал или стакло)
Аутомати за продају робе, са уређајем за грејање или хлађење
Аутомати за продају робе, (укључујући апарате за мењање новца)
(искључујући оне са уређајем за грејање или хлађење)
Машине за прање посуђа (које се користе у индустрији)
Расхладни торњеви и сл.постројења за директно хлађење
Апарати и уређаји за вакуум метализацију
Машине, фабричка или лабораторијска опрема, са електричним
грејањем или не, за обраду материјала путем промене
температуре, на другом месту непоменути
Плински ручни пламеници за лемљење или заваривање, (осим на
бази електричног, ласерског или другог светлосног или протонског
снопа, ултразвука, електронског снопа, магнетског импулса или
лука плазме)
Машине и апарати за лемљење или заваривање (сем ручних
пламеника и електричних машина и апарата)
Делови за генератор гаса
Делови за центрифуге
Делови за апарате и уређаје за филтрирање и пречишћавање
течности и гаса
Ваљци за каландере и остале машине за ваљање (искључујући оне
за каландирање или за машине за ваљање метала или стакла)
Делови каландера и осталих машина за ваљање (искључујући
ваљке за каландирање или машине за ваљање метала или стакла)
Методологије и стандарди

HsCn

Јединица
мере

8405.10 + 8419.40

ком.

8421.21

ком.

8421.22

ком.

8421[.29(.20 + .80)]

ком.

8421.23

ком.

8421.31
8422.2

ком.
ком.

8422.3

ком.

8422.4

ком.

8424.1
8424.2

ком.
ком.

8424.3

ком.

8424[.89(.40 + .70)]

ком.

8484 [.10 +.20]

kg

8423[.20(.10 + .90)]

ком.

8423[.30(.10 + .90)]

ком.

8423.1

ком.

8423[.81(.21 + .23 + .25 + .29 +
.80) +
.82(.20 + .81 + .89) + .89(.20 +
.80)]
9015[.30(.10 + .90)]
9017.80.10
9017.80.90

ком.
ком.
ком.
ком.

8421.19.70

ком.

8420[.10(.10 + .30 + .81 + .89)]
8476 [.21 +.81]

ком.
ком.

8476[.29 + .89(.10 + .90)]

ком.

8422.19
8419.89.10
8419.89.30

ком.
ком.
ком.

8419.89.98

ком.

8468.1

ком.

8468 [.20 +.80]

ком.

8405.9
8421.91

t
t

8421[.99(.10 + .90)]

t

8420.91

ком.

8420.99

t
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Јединица
мере

Шифра

Назив производа

HsCn

2829.83.20
2829.83.40

Тегови свих врста за ваге; делови за ваге
Делови за механичке направе за прскање млазом, распршивање
праха, направе за гашење пожара, пиштоље за прскање и сличне
направе, као и делови машина за избацивање паре/песка
Делови за аутомате за продају робе (укључујући за апарате за
мењање новца)
Остали делови за машине без електричних прикључака
Делови за машине за прање посуђа
Делови за машине за паковање и замотавање
Делови за машине и апарате за лемљење и заваривање

8423[.90(.10 + .90)]

t

8424[.90(.20 + .80)]

t

8476[.90(.10 + .90)]

t

8487.9
8422.90.10
8422.90.90
8468.9

t
t
t
t

Једноосовински трактори (мотокултиватори)
Трактори, снаге мотора до 37 кW (искључујући једноосовинске
тракторе, друмске тегљаче за полуприколице и тракторе
гусеничаре)
Трактори, снаге мотора преко 37 кW али до 59 кW (искључујући
једноосовинске тракторе, друмске тегљаче за полуприколице и
тракторе гусеничаре)
Трактори за пољопривреду и шумарство, снаге мотора преко
59 КW, (искључујући једноосовинске тракторе, друмске тегљаче за
полуприколице и тракторе гусеничаре)
Плугови
Дрљаче и култиватори
Тањираче
Дрљаче, са зупцима
Моторне рото-копачице
Плевилице и копачице
Машине за сејање, сађење и расађивање
Растурачи минералног или хемијског ђубрива за припрему тла
Растурачи стајског ђубрива (искључујући растураче за минерална
или хемијска ђубрива)
Остале машине за пољопривреду и шумарство ; ваљци за
травњаке и спортске терене
Косилице за траву, са електромотором за паркове, голф-игралишта
или спортске терене
Косилице за траву, за паркове или спортске терене, неелектричне,
са хоризонтално ротирајућим резним уређајем
Остале косилице за траву, моторне, неелектричне
Косилице за траву, без мотора, за травњаке, паркове, голфигралишта или спортске терене (гурајуће цилиндарске косилице)
(искључујући оне са хоризонтално ротирајућом оштрицом)
Моторне косилице (искључујући косилице за травњаке, паркове,
голф-игралишта или спортске терене)
Косилице, за ношење и вучу трактором
Остале косилице (без мотора, за травњаке, паркове, голфигралишта или спортске терене)
Машине за сено
Пресе и машине за балирање
Комбајни за кромпир
Комбајни за репу
Остале машине за вађење коренастих или кртоластих биљака
Комбајни за жетву и вршидбу
Машине за вршидбу пољопривредних производа (искључујући
комбајне за жетву и вршидбу)
Комбајни за силажу (искључујући самоходне комбајне)
Комбајни за силажу самоходни
Остале машине за убирање пољопривредних производа
Уређаји за наводњавање за пољопривреду и баштованство
Преносне прскалице, са или без мотора, за избацивање течности
или праха за пољопривреду и баштованство (искључујући уређаје
за наводњавање)

8701.1

ком.

8701[.91(.10 + .90) + .92(.10 +
.90)]

ком.

8701[.93(.10a + .90a)]

ком.

2829.83.50
2829.84.00
2829.85.10
2829.85.20
2829.86.00

2830

2830.10.00
2830.21.10
2830.22.10
2830.23.00
2830.31.40
2830.32.10
2830.32.20
2830.32.30
2830.32.50
2830.32.70
2830.33.00
2830.34.30
2830.34.50
2830.39.00
2830.40.10
2830.40.30
2830.40.50
2830.40.70
2830.51.30
2830.51.50
2830.51.70
2830.52.00
2830.53.40
2830.54.20
2830.54.50
2830.54.80
2830.59.15
2830.59.30
2830.59.45
2830.59.60
2830.59.70
2830.60.10
2830.60.30
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Производња машина за пољопривреду и шумарство

8701[.93(.10b + .90b) + .94(.10 +
.90) +
.95(.10 + .90)]
8432.10.00
8432.29.10
8432.21
8432.29.30
8432.29.50
8432.29.90
8432[.31 + .39(.11 + .19 + .90)]
8432 42

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

8432 41

ком.

8432.8

ком.

8433 [.11.10 +.19.10]

ком.

8433.11 (.5 +.90)

ком.

8433.19 (.5 +.70)

ком.

8433.19.90

ком.

8433.20.10

ком.

8433.20.50

ком.

8433.20.90

ком.

8433.3
8433.40.00
8433.53.10
8433.53.30
8433.53.90
8433.51

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

8433.52

ком.

8433.59.19
8433.59.11
8433.59.85
8424 82 10

ком.
ком.
ком.
ком.

8424 41

ком.

ИНД-21
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

2830.60.50

Моторне прскалице, конструисане тако да их вуку трактори или да
буду монтиране на њих (искључујући уређаје за наводњавање)
Остале прскалице за пољопривреду и баштованство
Самоутоварне и самоистоварне приколице за пољопривреду
Машине за чишћење, сортирање и градирање јаја, воћа и осталих
пољопривредних производа
Машине за мужу
Машине за припрему хране за животиње
Инкубатори и топле батерије за живину
Машине за живинарство (искључујући инкубаторе и топле батерије
за живину)
Машине за шумарство
Остале машине за храњење и појење животиња
Делови машина за жетву, бербу, вршидбу; делови косачица и
машина за чишћење и сортирање пољопривредних производа
Делови машина за пољопривреду, баштованство и шумарство, за
припрему и култивацију земље
Делови машина за живинарство (делови за инкубаторе и топле
батерије за живину)
Делови машина за пољопривреду, шумарство, живинарство и
пчеларство, на другом месту непоменути
Делови машина и апарата за мужу и млекарство

2830.60.90
2830.70.40
2830.81.00
2830.82.00
2830.83.00
2830.84.00
2830.85.00
2830.86.30
2830.86.60
2830.91.00
2830.92.00
2830.93.30
2830.93.80
2830.94.00

2841

2841.11.20
2841.11.40

2841.11.50
2841.11.60
2841.12.20
2841.12.40
2841.12.50
2841.12.70
2841.21.23
2841.21.30
2841.21.40
2841.21.60
2841.22.17
2841.22.20
2841.22.33
2841.22.40
2841.22.60
2841.22.70
2841.22.80

www.stat.gov.rs

Производња машина за обраду метала

Алатне машине за обраду свих врста материјала скидањем
материјала ласером или другим светлосним или фотонским
снопом, или млазом плазме
Алатне машине за обраду свих врста материјала скидањем
материјала, електрохемијски, снопом електрона, снопом јона или
ултразвуком (искључујући машине за производњу
полупроводничких елемената или електронских интегрисаних
кругова)
Машине за обраду свих врста материјала скидањем материјала
електроерозијом
Машине за сечење млазом воде
Машински обрадни центри за обраду метала, хоризонтални
Машински обрадни центри за обраду метала комбиновани
(хоризонтални и вертикални)
Обрадне јединице (једнофазне), за обраду метала
Вишефазне трансфер машине, за обраду метала
Хоризонтални стругови, нумерички управљани
Нумерички управљани хоризонтални стругови, било да су
аутоматски или нису, за обраду метала стругањем (искључујући
стружне центре)
Стругови, хоризонтални, за одстрањивање метала, који нису
нумерички управљани
Стругови, укључујући стружне центре, за одстрањивање метала
(искључујући хоризонталне стругове)
Глодалице са конзолом за обраду метала, нумерички управљане
Нумерички управљане глодалице и алатне глодалице за обраду
метала (искључујући бушилице-глодалице, глодалице са
конзолом)
Машине са слободним типом рада за обраду метала бушењем,
нарезивањем, глодањем
Остале нумерички управљане машине за обраду отвора бушењем
и глодањем (искључујући обичне бушилице)
Остале ненумерички управљане машине за обраду отвора
бушењем и глодањем (искључујући обичне бушилице)
Ненумерички управљане машине за бушење за обраду метала
(искључујући комбиноване машине за бушење и глодање)
Машине за урезивање и нарезивање навоја (искључујући
бушилице)

Методологије и стандарди

HsCn

Јединица
мере

8424 49 10

ком.

8424[.49(.90) + .82(.90)]
8716.2

ком.
ком.

8433.6

ком.

8434.1
8436.1
8436.21

ком.
ком.
ком.

8436.29

ком.

8436.80.10
8436.80.90

ком.
ком.

8433.9

t

8432.9

t

8436.91

t

8436.99

t

8434.9

t

8456[.11(.10 + .90) + .12(.10 +
.90) +
.40]

ком.

8456[.20 + .90]

ком.

8456.3

ком.

8456 50
8457.10.10

ком.
ком.

8457.10.90

ком.

8457.2
8457.3
8458.11.20

ком.
ком.
ком.

8458[.11(.41 + .49 + .80)]

ком.

8458.19

ком.

8458.9

ком.

8459.51

ком.

8459[.61(.10 + .90)]

ком.

8459.1

ком.

8459[.31 + .41]

ком.

8459[.39 + .49]

ком.

8459 [.59 +.69]

ком.

8459.7

ком.
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Јединица
мере

Шифра

Назив производа

HsCn

2841.23.00

Машине алатке за чишћење, оштрење, брушење или осталу
завршну обраду метала

8460[.12 + .19 + .22 + .23 + .24 +
.29(.10 + .90) + .31 + .39 +
.40(.10 +
.90) + .90]
8461.3

2841.24.10
2841.24.30
2841.24.70
2841.24.91
2841.31.20
2841.31.40
2841.31.60
2841.31.80
2841.32.40
2841.32.61
2841.32.80
2841.33.10
2841.33.20
2841.33.50
2841.33.60
2841.34.10
2841.34.30
2841.34.50
2841.34.71

2841.40.30
2841.40.50

2849

2849.11.30
2849.11.50
2849.11.70
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Машине за обраду метала провлачењем
Машине за израду зупчаника резањем, брушењем или за дораду
зупчаника
Машинске тестере и машине за резање метала
Машине за стругање, ковање или просецање и остали алати за
обраду метала, металних карбида или кермета, на другом месту
непоменути (искључујући турпије)
Машине (укључујући пресе), за савијање, исправљање и остало
обликовање равних металних производа, нумерички управљане
Машине за савијање, исправљање и остало обликовање равних
металних производа, нумерички управљане (искључујући за
обраду пљоснатих металних производа)
Машине (укључујући пресе), за обраду метала, ненумерички
управљане, за савијање, исправљање, намотавање и и остало
обликовање пљоснатих металних производа
Машине (укључујући пресе), за савијање, исправљање и остало
обликовање металних производа, ненумерички управљане
(искључујући за обраду пљоснатих металних производа)
Машине за просецање и исецање (укључујући пресе и маказе),
нумерички управљане
Машинске маказе (укључујући пресе), осим комбинованих са
машинама за просецање), ненумерички управљане (искључујући
маказе за обраду пљоснатих металних производа)
Машине за просецање и исецање,ненумерички управљане,
укључујући и комбиноване, (укључујући пресе и маказе,
комбиноване са машинама за просецање)
Нумерички управљане машине за слободно ковање или ковање у
калупу (укључујући пресе)
Машински чекићи и ковачке машине (укључујући пресе), осим
нумерички управљаних
Хидрауличне пресе за обраду метала
Остале пресе за обраду метала
Машине за вучење шипки, цеви, профила, жице и сл., од метала,
синтерованих металних карбида или кермета
Машине за израду навоја ваљањем метала, синтерованих
металних карбида или кермета
Машине за обраду жице (искључујући за вучење шипки, за израду
навоја ваљањем)
Машине за савијање метала, за израду савитљивих цеви од
спиралних металних трака, за израду електро-магнетизованог
метала и остале машине за обраду метала без скидања струготине
(искључујући машине за закивање)
Делови и прибор за алатне машина за обраду метала резањем
Делови и прибор за алатне машина за обраду метала ковањем,
савијањем, исправљањем и делови машина за обраду метала без
скидања струготине

ком.
ком.

8461.4

ком.

8461.5

ком.

8461[.20 + .90(.00a)]

ком.

8462.21.10

ком.

8462.21.80

ком.

8462.29.10

ком.

8462.29.9

ком.

8462.41

ком.

8462[.39(.91 + .99)]

ком.

8462.49

ком.

8462.10.10

ком.

8462.10.90

ком.

8462.91 [.20+.80]
8462.99 [.20+.80]

ком.
ком.

8463.1

ком.

8463.2

ком.

8463.3

ком.

8463 90 00a

ком.

8466[.93(.40 + .60)]

t

8466.94

t

8464.1

ком.

8464.2

ком.

8464.9

ком.

Производња осталих алатних машина

Машинске тестере за обраду камена, керамике, бетона, азбестног
цемента или сличних минералних материјала или за хладну
обраду стакла
Машине за брушење или полирање камена, керамике, бетона,
азбестног цемента или сличних минералних материјала или за
хладну обраду стакла
Алатне машине за обраду камена, керамике, бетона, азбестног
цемента или сличних минералних материјала или за хладну
обраду стакла

ИНД-21

www.stat.gov.rs

Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

2849.12.20

Вишенаменске машине са аутоматском изменом алата код сваке
фазе обраде, за обраду дрвета, плуте, кости, тврде гуме, тврде
пластике или сл.тврдих материјала
Обрадни центри
Машине и апарати за галванотехнику, електролизу и
електрофорезу
Пресе за производњу плоча иверица и влакнастих плоча од дрвета
или другог дрвенастог материјала и остале машине са властитим
функцијама за третирање дрвета и плуте
Машине алатке за обраду дрвета, плуте, кости, тврде гуме, тврде
пластике и сличних тврдих материјала, на другом месту
непоменуте
Бушилице за обраду метала, нумерички управљане (искључујући
машине са слободним типом рада)
Ненумерички управљане машине за бушење за обраду метала
(искључујући машине са слободним типом рада)
Турпије
Машинске маказе (укључујући пресе), нумерички управљане
(искључујући маказе, комбиноване са машинама за просецање)
Машинске маказе (укључујући пресе), ненумерички управљане за
обраду пљоснатих металних производа,(искључујући маказе
комбиноване са машинама за просецање)
Машине за закивање
Стезна кљешта и рукавци стезне чељусти и стезне чауре за алатне
машине и алат
Држачи алата за стругове (искључујући стезна кљешта, рукавце
стезних чељусти и стезне чауре)
Држачи за оруђе, на другом месту непоменути
Самоотварајуће главе за резање навоја за алатне машине и ручни
алат
Специјални држачи материјала за алатне машине, шаблоне и
причвршћивачи за посебне намене; гарнитуре
Држачи материјала за стругове (искључујући држаче материјала за
алатне машине, шаблоне и причвршћиваче за посебне намене)
Остали држачи материјала (искључујући држаче материјала за
алатне машине, шаблоне и причвршћиваче за посебне намене)
Разделне главе и остали посебни додатни уређаји за алатне
машине
Делови и прибор за алатне машине за обраду камена, бетона,
керамике и машина за хладну обраду стакла
Делови и прибор за алатне машине за обраду дрвета, плуте,
костију, тврде гуме, пластике и сличних тврдих материјала

2849.12.40
2849.12.83
2849.12.87
2849.12.90
2849.13.10
2849.13.20
2849.13.30
2849.13.40
2849.13.50
2849.13.60
2849.21.10
2849.21.30
2849.21.50
2849.21.70
2849.22.30
2849.22.50
2849.22.70
2849.23.50
2849.24.30
2849.24.50

2891

2891.11.30
2891.11.53
2891.11.57
2891.12.30
2891.12.50
2891.12.70

2892

2892.11.00
2892.12.33
2892.12.35
2892.12.53

www.stat.gov.rs

HsCn

Јединица
мере

8465.10.90

ком.

8465 20

ком.

8543[.30(.40 + .70)]

t

8479.3

ком.

8465[.10(.10) + .91(.10 + .20 +
.90) +
.92 + .93 + .94 + .95 + .96 + .99]

ком.

8459.21

ком.

8459.29

ком.

8461 90 00b

ком.

8462.31

ком.

8462 39 10

ком.

8463 90 00b

ком.

8466.10.20

t

8466.10.31

t

8466.10.38

t

8466.10.80

t

8466.20.20

t

8466.20.91

t

8466.20.98

t

8466.3

t

8466.91

t

8466.92

t

Производња машина за металургију

Конвертори, лонци за ливење, калупи за инготе, машине за
ливење, које се користе у металургији или ливницама метала
Машине за ваљање металних цеви; за топло или комбиновано
ваљање метала
Машине за ваљање металних цеви; за хладно ваљање метала
Делови конвертора и машина за ливење метала, који се користе у
металургији или ливницама метала
Ваљци за машине за ваљање
Делови за машине за ваљање (осим ваљака)

Производња машина за руднике, каменоломе и
грађевинарство

Елеватори и транспортери који раде континуирано, за радове под
земљом
Самоходне машине за ископавање угља, просецање стена и
машине за бушење тунела
Машине за ископавање угља, просецање стена и машине за
бушење тунела (осим самоходних)
Самоходне машине за бушење и дубинско бушење

Методологије и стандарди

8454 [.10 +.20 +.30]

ком.

8455 [.10 .+21]

ком.

8455.22

ком.

8454.9

t

8455.3
8455.9

ком.
t

8428.31

ком.

8430.31

ком.

8430.39

ком.

8430.41

ком.
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Шифра

Назив производа

2892.12.55

Машине за бушење и дубинско бушење (укључујући фиксне
платформе за експлоатацију нафте или природног гаса) (осим
самоходних)
Булдожери, гусеничари
Булдожери, самоходни осим гусеничара
Машине за равнање (гредери), моторни загртачи (скрепери)
Машине за набијање и друмски ваљци (самоходни, са погоном)
Утоваривачи специјално конструисани за радове под земљом
Остали самоходни утоваривачи са предњом кашиком
Самоходни багери с могућношћу обрта за 360º
Самоходни багери, екскаватори, на другом месту непоменути
Самоходне машине за премештање земље, ископавање, на другом
месту непоменуте
Раоници за булдожере и англдозере
Самоистоварна моторна возила (дампери) за превоз робе, за
употребу ван путне мреже
Машине за набијање и вађење шипова
Снежни плугови и дуваљке за снег
Машине за набијање (сем самоходних)
Загртачи (скрепери), за ископавање, вађење (сем самоходних)
Машине за грађење улица, путева, високоградњу, нискоградњу и
сл., са посебним функцијама
Машине за сортирање, просејавање, сепарацију, испирање;
машине за дробљење, брушење, мешање, гњечење
Мешалице за бетон или малтер
Машине за мешање минералних материја са битуменом
Трактори гусеничари
Делови машина за бушење и дубоко бушење
Делови машина за премештање земље, бродских дизалица,
кранова, помичних дизалица (искључујући лопатице, грабуље,
дршке, хватаљке, сечива,све типове опреме за изградњу, за
машине, за бушење и дубоко бушење)
Делови машина за
сортирање,просејавање,сепарацију,прање,дробљење,млевење,ме
шање или гњечење земље,камена или руде

2892.21.30
2892.21.50
2892.22.10
2892.23.10
2892.24.30
2892.24.50
2892.25.00
2892.26.30
2892.26.50
2892.27.00
2892.28.10
2892.30.10
2892.30.30
2892.30.50
2892.30.70
2892.30.90
2892.40.30
2892.40.50
2892.40.70
2892.50.00
2892.61.30
2892.61.50

2892.62.00

2893

2893.11.00
2893.12.00
2893.13.00
2893.14.00
2893.15.30
2893.15.60
2893.15.80
2893.16.00
2893.17.13
2893.17.15
2893.17.20
2893.17.30
2893.17.40
2893.17.50
2893.17.60
2893.17.70
2893.17.80
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Производња машина за индустрију хране, пића и дувана

Центрифугални сепаратори за павлаку
Машине за млекарство (укључујући хомогенизаторе, машине за
израду маслаца, за израду сирева)
Машине за млевење и обраду житарица и сушеног махунастог
поврћа (искључујући машине за пољопривредна газдинства)
Пресе, машине за гњечење и сл.машине за производњу вина,
јабуковаче, воћних сокова и сл. пића
Пекарске пећи, укључујући пећи за кекс, неелектричне
Апарати за припремање кафе и осталих топлих напитака, осим за
домаћинство
Остали апарати за кување и грејање хране, осим за домаћинство
Сушаре за пољопривредне производе
Индустријске пекарске машине (искључујући неелектричне пећи)
Индустријске машине за производњу макарона, шпагета и
сл.производа
Индустријске машине за производњу слаткиша, какаоа, чоколаде
Индустријске машине за производњу шећера
Машине за пиварство
Индустријске машине за припрему и прераду живинског и осталог
меса
Индустријске машине за припрему воћа, језграстог воћа или
поврћа
Машине и уређаји за индустријску производњу, прераду и
припремање хране и пића,на другом месту непоменути
Машине и уређаји за екстракцију или припремање животињских и
биљних уља и масти

Јединица
мере

HsCn

8430.49

ком.

8429.11
8429.19
8429[.20 + .30]
8429.4
8429.51.10
8429.51.9
8429.52
8429.59

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

8430.5

ком.

8431.42

t

8704.1

ком.

8430.1
8430.2
8430.61
8430.69

ком.
ком.
ком.
ком.

8479.1

ком.

8474 [.10 +.20 +.39]

ком.

8474.31
8474.32
8701.3
8431.43

ком.
ком.
ком.
t

8431.49

t

8474.9

t

8421.11

ком.

8434.2

ком.

8437.8

ком.

8435.1

ком.

8417.2

ком.

8419.81.20

ком.

8419.81.80
8419.31
8438.10.10

ком.
ком.
ком.

8438.10.90

ком.

8438.2
8438.3
8438.4

ком.
ком.
ком.

8438.5

ком.

8438.6

ком.

8438.8

ком.

8479.2

ком.

ИНД-21

www.stat.gov.rs

Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Јединица
мере

Шифра

Назив производа

HsCn

2893.18.00
2893.20.00

Машине и уређаји за припрему или прераду дувана
Машине за чишћење, сортирање и градирање семена, зрневља
или сувог махунастог поврћа
Делови за пресе и остале машине, уређаје и апарате за
производњу вина, јабуковаче, воћних сокова и сл.напитака и пића
Делови за машине за индустријско припремање хране и пића
Делови за машине за припрему и прераду дувана
Делови за машине за чишћење, сортирање и градирање семена,
зрневља или сувог махунастог поврћа

8478.1

ком.

8437.1

ком.

8435.9

t

8438.9
8478.9

t
t

8437.9

t

2893.31.00
2893.32.00
2893.33.00
2893.34.00

2894
2894.11.00
2894.12.00
2894.13.00
2894.14.30
2894.14.50
2894.14.70
2894.15.10
2894.15.30
2894.21.10
2894.21.30
2894.21.50
2894.21.70
2894.21.80
2894.22.30
2894.22.50
2894.22.70
2894.23.00
2894.24.30
2894.24.50
2894.30.30
2894.30.50
2894.30.70
2894.40.00
2894.51.10
2894.51.30
2894.51.50
2894.51.70
2894.52.10
2894.52.20
2894.52.30

www.stat.gov.rs

Производња машина за индустрију текстила, одеће и
коже

Машине за екструдирање, извлачење, текстурирање и сечење
вештачких или синтетичких текстилних материјала; машине за
припремање текстилних влакана
Машине за производњу текстилне пређе; машине за дублирање
(удруживање), сукање, намотавање или навијање
Машине за ткање
Машине за кружно плетење
Машине за равно плетење, прошивно-плетачке машине
Машине за израду гајтана, тила, чипки, везова, позамантерије и сл.
Помоћне машине и уређаји за употребу са машинама за обраду
текстила
Штампарске машине за штампање текстилних материјала
Машине за производњу или завршну обраду филца или нетканих
материјала
Машине и пресе за пеглање и пресовање текстила
Машине и апарати за прање, бељење и бојење текстила
(искључујући машине за прање веша за домаћинство или
перионице)
Машине за намотавање, сечење или зупчасто изрезивање
текстилних материјала
Машине за наношење препарата на основну тканину или другу
подлогу која се користи у производњи линолеума и сл.
Машине за прање веша, за домаћинство или перионице,
капацитета преко 10 kg (укључујући машине за прање и сушење)
Машине за хемијско чишћење
Машине за сушење веша, капацитета преко 10 kg
Центрифугалне машине за сушење веша
Аутоматске машине за шивење
Остале машине за шивење за индустрију (осим машина за
прошивање књига и аутоматских)
Машине за припрему, штављење и обраду сирових и штављених
кожа
Машине за производњу и поправку обуће
Машине за производњу и поправку производа од коже, на другом
месту непоменуте
Шиваће машине за домаћинство
Делови и прибор за машине за ткање и предење или њихове
помоћне машине
Вретена, крилца за вретена, предионички прстенови и прстенасти
тркачи
Делови и прибор за остале машине за индустрију текстила, одеће
и за обраду коже
Делови и прибор за машине за плетење и шивење и за њихове
помоћне машине
Делови за машине за прање веша (укључујући машине, које су
уједно и машине за сушење)
Делови машина за сушење,пеглање,бојење, хемијско
чишћење,пресовање текстила и машина за наношење препарата
на основну тканину
Игле за шиваће машине

Методологије и стандарди

8444 + 8445.1

ком.

8445 [.20 +.30 +.40 +.90]

ком.

8446
8447.1
8447.2
8447.9

ком.
ком.
ком.
ком.

8448.1

t

8443.19.20
8449

ком.
t

8451.3

ком.

8451.4

ком.

8451.5

ком.

8451.8

ком.

8450.2

ком.

8451.1
8451.29
8421.12
8452.21

ком.
ком.
ком.
ком.

8452.29

ком.

8453.1

ком.

8453.2

ком.

8453.8

ком.

8452.1

ком.

8448 [.20 +.31 +.32 +.39]

t

8448.33

t

8448.4

t

8448.5

t

8450.9

t

8451.9

t

8452.3

kg
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

2894.52.60

Намештај, постоља и поклопци за машине за шивење и њихови
делови
Делови машина за производњу, штављење и обрађивање
предмета од сирове или штављене коже или за производњу и
поправку производа од сирове или штављене коже

2894.52.80

2895

2895.11.13
2895.11.15
2895.11.17
2895.11.33
2895.11.35
2895.11.37
2895.11.40
2895.11.50
2895.11.60
2895.11.70
2895.11.90
2895.12.30
2895.12.50
2895.12.70

2896

2896.10.10
2896.10.30
2896.10.40
2896.10.50
2896.10.60
2896.10.73
2896.10.75
2896.10.82
2896.10.84
2896.10.91
2896.10.93
2896.10.95
2896.10.97
2896.20.00

2899

2899.11.10
2899.11.30

138

Јединица
мере

HsCn

8452.90

kg

8453.9

t

8439.1

ком.

8439.2
8439.3

ком.
ком.

8441.10.10

ком.

8441.10.20
8441.10.30
8441.10 (.40 +.80)

ком.
ком.
ком.

8441.2

ком.

8441.3

ком.

8441.4

ком.

8441.8

ком.

8439.91

t

8439.99

t

8441.9

t

8477.1

ком.

8477.2

ком.

8477.3

ком.

8477.4

ком.

8477.51

ком.

8477.59.10

ком.

8477.59.80

ком.

8477.80.11

ком.

8477.80.19

ком.

8477.80.91

ком.

8477.80.93

ком.

8477.80.95

ком.

8477.80.99

ком.

Производња машина за индустрију папира и картона

Машине за производњу целулозе, од влакнастих целулозних
материјала
Машине за производњу папира и картона
Машине за довршавање папира и картона
Комбиноване машине за сечење са калема у траке и поновно
намотавање
Остале машине за сечење у траке и попречно сечење
Машински нож за брзо резање папира или картона
Остале машине за резање папира и картона
Машине за израду кеса, врећа и поштанских коверата, од папира и
картона
Машине за израду кутија, посуда, цеви, или сл.амбалаже од
папира или картона (искључујући машине за обликовање
производа)
Машине за обликовање производа од папирне масе, папира или
картона пресовањем (за производњу паковања за јаја, картонских
тањира , играчака и сл.)
Машине за израду папирне масе; папира и картона, на другом
месту непоменуте
Делови за машине за производњу целулозе од влакнастих
целулозних материјала
Делови машина на другом месту непоменути ,за производњу и
довршавање папира и картона
Делови машина за резање, машина за израду кеса, врећа,
коверата, картона, кутија, цеви, и сличних посуда, машина за
обликовање производа од папира, папирне масе, картона

Производња машина за израду пластике и гуме

Машине за ливење у калуп бризгањем за обраду гуме или
пластике или за израду производа од гуме или пластике
Машине за истискање (екструдери) за обраду гуме или пластике и
израду производа од њих
Машине за обликовање гуме или пластике дувањем
Машине за обликовање гуме или пластике вакуумом и друге
машине за топлотно обликовање гуме или пластике
Машине за обликовање или протектовање спољашњих
пнеуматских гума
Остале пресе за калупљење и обликовање гуме или пластике, на
другом месту непоменуте
Машине за калупљење или обликовање гуме или пластике, итд.,
на другом месту непоменуте
Машине за прераду реактивне смоле
Машине за производњу сунђерастих производа (сем машина за
прераду реактивних смола)
Машине за смањивање величине производа од гуме или пластике
Мешалице, гњечилице и покретачи, за припрему гуме или
пластике
Машине за сечење, цепање и љуштење, за производњу гуме или
пластике или за производњу производа од тих материјала
Машине за производњу гуме или пластике или за производњу
производа од тих материјала, на другом месту непоменуте
Делови за машине за обраду гуме или пластичних маса (осим
делова за остале калупе)

Производња машина за остале специјалне намене

Машине за савијање папира, за књиге
Књиговезачке машине за слагање или скупљање листова и
увезивање

8477.9

t

8440.10.10

ком.

8440.10.20

ком.

ИНД-21
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

2899.11.50

Машине за шивење, прошивање жицом и спајање, за књиге,
укључујући за производњу картонских кутија и сл., осим машина за
спајање, које се користе у канцеларијама, за израду картонских
кутија
Машине за увезивање лепљењем, без шивења
Остале књиговезачке машине
Машине, апарати и опрема за слагање штампарских слова, за
припрему или израду клишеа, плоча
Машине за офсет штампу на хартији у ролни
Остале машине за офсет штампу
Штампарске машине за штампу високог квалитета, (осим
флексографске штампе), са ваљцима
Машине за флексографску штампу
Штампарске машине за дубоку штампу
Остале штампарске машине, сем канцеларијских, на другом месту
непоменуте
Машине и апарати, који се искључиво или претежно користе за
производњу полупроводничких ингота или подметача
Машине и апарати за производњу полупроводничких елемената
или интегрисаних електронских кола
Машине и апарати, који се искључиво или претежно користе за
производњу равних панел екрана (дисплеја)
Сушаре за дрво, папирну масу, папир и картон
Сушаре, осим за домаћинство (искључујући оне за пољопривредне
производе, дрво, папирну масу, папир или картон)
Вртешке, љуљашке, стрељане и остали вашарски објекти за забаву
Машине за обраду метала, са властитим функцијама (осим робота)
Машине и апарати за сепарацију изотопа и њихови делови
Машине и механички уређаји са властитим функцијама, за
мешање, гњечење, дробљење, млевење, просeјавање, решетање,
хомогенизацију, емулзификацију или покретање (осим робота)
Машине за уградњу електричних или електронских лампи, цеви,
прекидача или сијалица у стаклене омотаче
Покретна хидраулична рудничка плафонска подграда
Машине за израду или топлу обраду стакла и стаклених производа
Вишенаменски индустријски роботи (осим робота, конструисаних
за извршавање посебних функција (нпр. подизање, руковање,
утовар или истовар))
Системи за централно подмазивање
Остале машине и апарати, за специјалне намене
Машине за израду ужади и каблова
Остале машине за обраду земље, камена, руда, на другом месту
непоменуте
Остале машине и механички уређаји, на другом месту непоменуте
(искључујући машине за сечење млазом воде и машине за обраду
земље, камена, руда)
Опрема за лансирање ваздухоплова и делови, уређаји за
заустављање авиона на палуби брода и сл.опрема и делови
Машине за довођење у равнотежу механичких делова
Делови за штампарске и књиговезачке машине
Делови и прибор за машине и апарате, који се користе искључиво
или претежено за а) производњу полупроводничких ингота или
полупроводничких плочица, полупроводничких уређаја,
интегрисаних кола и електронских дисплеја, б) израду и поправку
маски и мрежица, в) састављање елемената електронских
интегрисаних кола и г) подизање, руковање, утовар или истовар
ингота, плочица, полупроводничких уређаја, електронских
интегрисаних кола и равних дисплеја

2899.11.70
2899.11.90
2899.12.00
2899.13.30
2899.13.90
2899.14.10
2899.14.30
2899.14.50
2899.14.90
2899.20.20
2899.20.40
2899.20.60
2899.31.30
2899.31.50
2899.32.00
2899.39.05
2899.39.10
2899.39.15

2899.39.20
2899.39.25
2899.39.30
2899.39.35

2899.39.40
2899.39.45
2899.39.50
2899.39.53
2899.39.56

2899.39.65
2899.39.70
2899.40.00
2899.51.00

www.stat.gov.rs

Методологије и стандарди

HsCn

Јединица
мере

8440.10.30

ком.

8440.10.40
8440.10.90

ком.
ком.

8442 30

ком.

8443.11
8443.13 (.3 +.90)

ком.
ком.

8443.14

ком.

8443.16
8443.17

ком.
ком.

8443[.15 + .19(.40 + .70)]

ком.

8486.1

ком.

8486 20

ком.

8486 30

ком.

8419.32

ком.

8419.39

ком.

9508
8479.81
8401.2

ком.
ком.
ком.

8479.82

ком.

8475.1

ком.

8479.89.30
8475.2

ком.
ком.

8479.5

ком.

8479.89.60
8486.4
8479.4

ком.
ком.
ком.

8474[.80(.10 + .90)]

ком.

8479[.60 + .71 + .79 + .89(.70 +
.97)]

ком.

8805.1

t

9031.1
8440.90 + 8442.40 + 8443.91

kg
t

8486 90

t
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Шифра

Назив производа

2899.52.30

Делови за машине за уградњу електричних/електронских лампи,
цеви, прекидача, сијалица блицева у стаклене омотаче и за
производњу и топлу обраду стакла и производа од стакла
(искључујући калупе за стакло)
Делови за машине и механичке уређаје на другом месту
непоменутих

2899.52.80

140

Јединица
мере

HsCn

8475[.90(.10 + .90)]

t

8466 93 50 + 8479[.90(.15 + .20
+ .70)]

t

ИНД-21

www.stat.gov.rs

Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

29
2910

2910.11.00

2910.12.00

2910.13.10

2910.21.00
2910.22.30

2910.22.50
2910.23.10

2910.23.30

2910.23.40

2910.23.53

2910.23.55

2910.24.10

2910.24.30

2910.24.50
2910.24.90

www.stat.gov.rs

Назив производа

HsCn

Јединица
мере

Производња моторних возила, приколица и
полуприколица
Производња моторних возила

Клипни мотори са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу
свећица, за погон возила, осим железничких или трамвајских
шинских возила (искључујући за мотоцикле), запремине цилиндра
≤ 1 000 cm²
Клипни мотори са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу
свећица, за погон возила, осим железничких или трамвајских
шинских возила (искључујући за мотоцикле), запремине цилиндра
> 1 000 cm³
Клипни мотори са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу
компресије (дизел или полудизел), осим мотора за трамваје,
железничке локомотиве, тракторе точкаше за пољопривреду и
шумарство
Возила с мотором на паљење помоћу свећица, са запремином
цилиндра ≤ 1500 cm³
Моторна возила искључиво са бензинским клипним мотором,
запремине > 1500 cm³ (укључујући моторне камп-кућице,
запремине мотора > 3 000 cm³) (искључујући возила за превоз
≥ 10 особа, возила за вожњу по снегу, возила за превоз лица на
теренима за голф и слична возила
Моторне камп-кућице, са клипним мотором са унутрашњим
сагоревањем, на паљење помоћу свећица запремине цилиндра
> 1500 cm³, али ≤ 3000 cm³
Моторна возила искључиво са дизел или полудизел мотором
запремине ≤ 1500 cm³, (искључујући возила за превоз ≥ 10 особа,
возила за вожњу по снегу, возила за превоз лица на теренима за
голф и слична возила)
Моторна возила искључиво са дизел или полудизел мотором
запремине > 1500 cm³, али ≤ 2500 cm³ (искључујући возила за
превоз ≥ 10 особа, моторне камп-кућице, возила за вожњу по
снегу, возила за превоз лица на теренима за голф и слична возила)
Моторна возила искључиво са дизел или полудизел мотором
запремине > 2500 cm³ (искључујући возила за превоз ≥ 10 особа,
моторне камп-кућице, возила за вожњу по снегу, возила за превоз
лица на теренима за голф и слична возила)
Моторне кућице за камповање, искључиво са клипним мотором са
унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије
(дизелски или полудизелски мотор), запремине цилиндра
> 1500 cm³, али ≤ 2500 cm³
Моторне кућице за камповање, искључиво са клипним мотором са
унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије
(дизелски или полудизелски мотор), запремине цилиндра
> 2500 cm³
Моторна возила, с клипним моторим са унутрашњим
сагоревањем, на паљење помоћу свећица или помоћу компресије,
с праволинијским кретањем клипа и са електричним мотором као
погонским моторима, осим оних оних моторних возила која се
могу напајати прикључивањем на спољни извор електричне
енергије
Моторна возила, с клипним моторим са унутрашњим
сагоревањем, на паљење помоћу свећица или помоћу компресије,
с праволинијским кретањем клипа и са електричним мотором као
погонским моторима, која се могу напајати прикључивањем на
спољни извор електричне енергије
Моторна возила која имају само електрични мотор као погонски
мотор
Остала моторна возила за превоз особа (искључујући возила која
имају само електрични мотор као погонски мотор, возила за
превоз ≥ 10 особа, возила за вожњу по снегу, возила за голф и
слична возила)

Методологије и стандарди

8407 [.31 +.32 +.33]a

ком.

8407.34a

ком.

8408[.20(.10 + .51 + .55 + .57 +
.99)]

ком.

8703[.21(.10) + .22(.10)]

ком.

8703[.23(.19) + .24(.10)]

ком.

8703 23 11

ком.

8703 31 10

ком.

8703 32 19

ком.

8703 33 19

ком.

8703 32 11

ком.

8703 33 11

ком.

8703[.40(.10) + .50]

ком.

8703[.60(.10) + .70]

ком.

8703 80 10

ком.

8703 90

ком.
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Јединица
мере

Шифра

Назив производа

HsCn

2910.30.00

Моторна возила за превоз ≥ 10 особа

ком.

2910.41.10

Моторна возила за превоз робе, са дизел или полудизел мотором,
дозвољене укупне тежине ≤ 5 t (искључујући дампере за рад ван
путне мреже)
Моторна возила за превоз робе, са дизел или полудизел мотором,
дозвољене укупне тежине > 5 t, али ≤ 20 t (укључујући комбије)
(искључујући дампере за рад ван путне мреже, тракторе)
Моторна возила за превоз робе, са клипним мотором на паљење
помоћу компресије (дизел или полудизел), дозвољене укупне
тежине > 20 t (искључујући дампере за рад ван путне мреже)
Моторна возила за превоз робе, са клипним мотором са
унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу свећица; остала
теретна возила, нова
Друмски тегљачи (шлепери)
Шасије са уграђеним мотором за тракторе, моторне аутомобиле и
остала моторна возила намењена углавном за превоз особа,
теренска возила и возила за специјалне сврхе (укључујући тркачке
аутомобиле)
Дизалична возила
Моторна возила конструисана за вожњу по снегу и специјална
возила за превоз лица на теренима за голф
Ватрогасна возила
Возила са уграђеном бетонском мешалицом
Остала моторна возила за специјалне сврхе, на другом месту
непоменута

8702[.10(.11 + .91) + .20(.10 +
.90) + .30(.10 + .90) + .40 +
.90(.11 + .31 + .90)]
8704.21 (.10 +.31 +.91)

ком.

8704.22 (.10 +.91)

ком.

8704.23 (.10 +.91)

ком.

8704 [.31(.10 +.31 +.91) +.32(.10
+.91) +.90]

ком.

8701.20.10

ком.

8706

ком.

8705.10

ком.

8703.10

ком.

8705.30
8705.40

ком.
ком.

8705 [.20 +.90]

ком.

8707.10

ком.

8707.90

ком.

8609

ком.

8716 10 92

ком.

8716 10 98

ком.

8716 [.31 +.39(.10 +.30 +.5)
+.40]

ком.

8716.90.10

ком.

8716.90.30

ком.

8716.90.50

ком.

8716.90.90

ком.

2910.41.30
2910.41.40
2910.42.00
2910.43.00
2910.44.00

2910.51.00
2910.52.00
2910.59.30
2910.59.50
2910.59.90

2920
2920.10.30

2920.10.50

2920.21.00
2920.22.92
2920.22.98
2920.23.00
2920.30.30
2920.30.50
2920.30.70
2920.30.90

2931
2931.10.00
2931.21.30
2931.21.50
2931.21.70
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Производња каросерија за моторна возила, приколице и
полуприколице

Каросерије за моторне аутомобиле и остала моторна возила
намењена углавном за превоз лица (укључујући возила за превоз
лица на теренима за голф и слична возила) (искључујући возила за
превоз ≥ 10 лица)
Каросерије за теретна возила, комбије, аутобусе,
самоистовариваче и моторна возила за специјалне сврхе
(укључујући потпуно опремљене и недовршене каросерије, возила
за превоз ≥ 10 лица)
Контејнери, специјално конструисани и опремљени за један или
више начина транспорта (укључујући контејнере за транспорт
флуида)
Приколице или полуприколице за становање или камповање,
несклопиве, масе ≤ 1600 kg
Приколице или полуприколице за становање или камповање,
несклопиве, масе > 1600 kg
Остале приколице и полуприколице
Шасије за приколице, полуприколице и за остала несамоходна
возила
Каросерије за приколице, полуприколице и за остала несамоходна
возила
Осовине за приколице, полуприколице и за остала несамоходна
возила
Остали делови за приколице, полуприколице и за остала
несамоходна возила (искључујући шасије, каросерије, осовине)

Производња електричне и електронске опреме за
моторна возила

Сетови проводника за паљење и остали сетови проводника за
возила, ваздухоплове или пловила
Свећице за паљење
Магнети за паљење; динамо-магнети, магнети замајци
Разводници и калемови за паљење

8544.30

t

8511.10
8511.20
8511.30

хиљ.ком.
t
t

ИНД-21

www.stat.gov.rs

Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

2931.22.30

Електропокретачи и машине двоструке намене (електропокретачигенератори)
Остали генератори за моторе са унутрашњим сагоревањем
(укључујући динамо-машине и алтернаторе) (искључујући
електропокретаче- генераторе)
Остала опрема за моторе са унутрашњим сагоревањем
Опрема за осветљавање или визуелну сигнализацију, за бицикле и
мотоцикле
Електрични аларми против провале и пожара, за путничке
аутомобиле
Опрема за звучну сигнализацију, за моторна возила или мотоцикле
Брисачи ветробрана и уређаји за одмрзавање и одмагљивање, за
моторна возила или мотоцикле
Делови електричне опреме за паљење и покретање мотора са
унутрашњим сагоревањем који се пале помоћу свећице или
компресије
Делови електричне опреме за осветљавање, сигнализацију,
делови брисача, уређаја за одмрзавање и уређаја за
одмагљивање, за моторна возила

2931.22.50
2931.22.70
2931.23.10
2931.23.30
2931.23.50
2931.23.70
2931.30.30
2931.30.80

2932
2932.10.00
2932.20.30
2932.20.50
2932.20.90
2932.30.10
2932.30.20
2932.30.33
2932.30.36
2932.30.40
2932.30.50
2932.30.61

2932.30.63
2932.30.65
2932.30.67
2932.30.90

www.stat.gov.rs

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна
возила
Седишта за моторна возила
Сигурносни појасеви
Ваздушни јастуци са системом за надувавање
Делови и прибор за каросерије (укључујући кабине), на другом
месту непоменути
Браници за возила и њихови делови (укључујући пластичне
бранике)
Кочнице и серво-кочнице и њихови делови
Мењачке кутије и њихови делови
Погонске осовине са диференцијалом, остале осовине и њихови
делови
Точкови, њихови делови и прибор
Привесци за ублажавање удара и њихови делови (вешајући
амортизери)
Хладњаци за тракторе, моторне аутомобиле, теретна возила,
дизалична возила, ватрогасна возила, возила са уграђеном
бетонском мешалицом, возила за чишћење путева, возила за
прскање и посипање, возила-покретне радионице, покретне
радиолошке јединице
Издувни лонци, издувне цеви и њихови делови
Укључно-искључне спојнице и њихови делови
Волани, управљачки стубови и кутије управљачког механизма
Остали делови и прибор за: моторна возила за превоз робе,
моторна возила за специјалне сврхе, моторна возила за превоз
десет или више особа, тракторе, друмске тегљаче за
полуприколице и остала вучна возила, путничке аутомобиле и
остала моторна возила

Методологије и стандарди

HsCn

Јединица
мере

8511.40

t

8511.50

t

8511.80

t

8512.10

ком.

8512.30.10

ком.

8512.30.90

kg

8512.40

kg

8511.90

kg

8512.90

kg

9401.20
8708.21
8708.95

ком.
ком.
хиљ.ком.

8708.29

t

8708.10

kg

8708.30
8708.40

t
ком.

8708.50

kg

8708.70

t

8708.80

ком.

8708.91

хиљ.ком.

8708.92
8708.93
8708.94

t
kg
t

8708.99

t
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Шифра

3011

30

3011.21.30

Назив производа

Производња осталих саобраћајних средстава
Изградња бродова и пловних објеката

3011.21.50

Бродови за крстарење, излетнички и остали путнички бродови за
пловидбу морем
Трајекти

3011.22.10

Танкери за превоз сирове нафте

3011.22.30

Танкери за превоз деривата нафте

3011.22.50

Танкери за превоз хемикалија

3011.22.70

Бродови за превоз гаса

3011.23.00

Бродови-хладњаче (осим танкера)

3011.24.10

Бродови за превоз расутог терета

3011.24.30

Бродови за превоз општег терета

3011.24.50

Контејнерски бродови

3011.24.70

Ро-ро теретни бродови

3011.24.90

Остали бродови за превоз терета у чврстом стању

3011.31.30

Рибарски бродови

3011.31.50

Бродови-фабрике за прераду рибе

3011.32.00

Бродови тегљачи и вучни бродови-реморкери

3011.33.30

Пловећи багери

3011.33.50

Остали бродови који не превозе терет

3011.40.30

Приобални бродови

3011.40.50
3011.50.00

Приобална инфраструктура
Остале пловеће конструкције (укључујући сплавове, резервоаре,
кесоне, платформе за искрцавање, бове и светионике)
Преуређење и реконструкција бродова, пловећих платформи и
конструкција
Сервисирање бродова, пловећих платформи и конструкција

3011.91.00
3011.92.00

3012

3012.11.00
3012.12.00
3012.19.30
3012.19.70

3020

3020.11.00
3020.12.00
3020.13.00
3020.20.00

144

Јединица
мере

HsCn

Израда чамаца за спорт и разоноду

Једрилице за разоноду (искључујући оне на надувавање), са
помоћним мотором или без њега
Чамци на надувавање, за разоноду или спорт
Моторни чамци и моторне јахте, за разоноду или спорт
(искључујући оне са ванбродским мотором)
Остала пловна средства за разоноду или спорт, на другом месту
непоменута; веслачки чамци и кануи

Производња локомотива и шинских возила

Железничке локомотиве напајане из електричне мреже
Дизел-електричне локомотиве
Остале железничке локомотиве; локомотивски тендери
Самоходни железнички и трамвајски путнички и теретни вагони,
искључујући оне који служе за одржавање и сервисирање

--

хиљ.еф.час.
/BRT
хиљ.еф.час.
/BRT
хиљ.еф.час.
/BRT
хиљ.еф.час.
/BRT
хиљ.еф.час.
/BRT
хиљ.еф.час.
/BRT
хиљ.еф.час.
/BRT
хиљ.еф.час.
/BRT
хиљ.еф.час.
/BRT
хиљ.еф.час.
/BRT
хиљ.еф.час.
/BRT
хиљ.еф.час.
/BRT
хиљ.еф.час.
/BRT
хиљ.еф.час.
/BRT
хиљ.еф.час.
/BRT
хиљ.еф.час.
/BRT
хиљ.еф.час.
/BRT
хиљ.еф.час.
/BRT
ком.

--

ком.

--

хиљ.еф.час.

--

хиљ.еф.час.

-------------------

8903.91

ком.

8903.1

ком.

8903.92

ком.

8903.99

ком.

8601.1
8602.1
8601.20 + 8602.90

ком.
ком.
ком.

8603

ком.

ИНД-21

www.stat.gov.rs

Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

3020.31.00

Железничка или трамвајска возила за одржавање или
сервисирање (укључујући возила радионице и дизалице,
подбијаче шљунка и туцаника, изравњаче шина, испитна и пружна
инспекциона возила)
Железнички или трамвајски путнички вагони, несамоходни;
пртљажни вагони, поштански вагони и остали железнички или
трамвајски вагони за специјалне сврхе, несамоходни (искључујући
железничка и трамвајска возила за одржавање/сервисирање,
самоходна)
Железнички или трамвајски теретни вагони, несамоходни
Делови за шинска возила
Механичка и електромеханичка опрема за сигнализацију,
сигурност, контролу и управљање саобраћајем на друмовима,
унутрашњим воденим путевима, паркиралиштима, у лукама или
на аеродромима (осим опреме и уређаја за пруге)
Механичка опрема за сигнализацију, безбедност и управљање у
железничком и трамвајском саобраћају; делови механичке
(укључујући електромеханичку) опреме за железнички, друмски,
водени или ваздушни саобраћај
Реконструкција железничких и трамвајских локомотива и шинских
возила

3020.32.00

3020.33.00
3020.40.30
3020.40.50

3020.40.60

3020.91.00

3030
3030.11.00
3030.12.00
3030.13.00
3030.14.00
3030.15.00
3030.16.00
3030.20.00
3030.31.00
3030.32.00
3030.33.00
3030.34.00
3030.40.00
3030.50.10
3030.50.30
3030.50.50
3030.50.90
3030.60.30
3030.60.50
3030.60.70

www.stat.gov.rs

HsCn

Јединица
мере

8604

ком.

8605

ком.

8606
8607

ком.
t

8608.00.30

t

--

t

--

хиљ.еф.час.

Производња ваздушних и свемирских летелица и
одговарајуће опреме

Клипни мотори са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу
свећица, за цивилне ваздухоплове
Турбомлазни и турбопропелерни мотори, за цивилну употребу
Реактивни мотори за цивилне ваздухоплове (укључујући реактивне
моторе с компресорима, импулсне реактивне моторе и ракетне
моторе) (искључујући турбомлазне)
Земaљски тренажери летења и њихови делови, за цивилну
употребу
Делови за клипне моторе са унутрашњим сагоревањем, на
паљење помоћу свећица, за цивилне ваздухоплове
Делови за турбомлазне и турбопропелерске моторе, за цивилне
ваздухоплове
Балони, дирижабли и остали ваздухоплови без сопственог погона
Хеликоптери за цивилну употребу
Авиони и остали ваздухоплови неоперативне масе ≤ 2000 kg, за
цивилну употребу
Авиони и остали ваздухоплови неоперативне масе > 2000 kg, али
≤ 15 000 kg, за цивилну употребу
Авиони и остали ваздухоплови неоперативне масе > 15 000 kg, за
цивилну употребу
Космичке летелице, сателити и опрема за лансирање летелица, за
цивилну употребу
Седишта за ваздухоплове; њихови делови
Пропелери и ротори и њихови делови за дирижабле, ваздушне
једрилице и остале ваздухоплове без сопственог погона,
хеликоптере и авионе за цивилну употребу
Стајни трапови и њихови делови за дирижабле, ваздушне
једрилице, пилотиране змајеве и остале ваздухоплове без
сопственог погона, за цивилну употребу
Остали делови за све типове ваздухоплова, искључујући
пропелере, роторе, стајне трапове, за цивилну употребу
Реконструкција мотора за ваздухоплове
Реконструкција цивилних хеликоптера
Реконструкција авиона за цивилну употребу и осталих
ваздухоплова (искључујући хеликоптере, моторе за ваздухоплове)

Методологије и стандарди

8407.1

ком.

8411 [.1 +.2]

ком.

8412.1

ком.

8805.2

t

8409.1

t

8411.91

t

8801
8802.1

ком.
ком.

8802.2

ком.

8802.3

ком.

8802.4

ком.

8802[.60(.11 + .19 + .90)]
9401 [.10 +.90.10]

t
ком.

8803.1

t

8803.2

t

8803[.30 + .90(.10 + .21 + .29 +
.30 + .90)]
---

хиљ.еф.час.
хиљ.еф.час.

--

хиљ.еф.час.

t
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

3091

Производња мотоцикала

3091.11.00
3091.12.00
3091.13.00
3091.20.00
3091.31.00
3091.32.00

3092

3092.10.00
3092.20.30
3092.20.90
3092.30.10
3092.30.60

Мотоцикли и бицикли с помоћним клипним мотором, запремине
цилиндра ≤ 50 cm³
Мотоцикли с клипним мотором са унутрашњим сагоревањем,
запремине цилиндра > 50 cm³
Бочне приколице за мотоцикле; остали мотоцикли с помоћним
моторима
Делови и опрема за моторцикле и бочне приколице
Клипни мотори са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу
свећица, за мотоцикле, са запремином цилиндра ≤ 1 000 cm³
Клипни мотори са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу
свећица, за мотоцикле, са запремином цилиндра > 1 000 cm³

Производња бицикала и инвалидских колица

Бицикли и слична возила без моторног погона
Колица за инвалиде, без уређаја за механичко покретање
Колица за инвалиде на моторни или другачији механички погон
Рамови и предње виљушке за бицикле
Остали делови за бицикле

3092.30.70
3092.40.30
3092.40.50

Делови и прибор за колица за инвалиде
Дечија колица
Делови дечијих колица

3099.10.00

Остала возила без сопственог погона (ручна колица, колица за
пртљаг, ручна колица за голф, искључујући колица за куповину)

3099
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Производња остале транспортне опреме

Јединица
мере

HsCn

8711.1

ком.

8711 [.20 +.30 +.40 +.50]

ком.

8711[.60(.10 + .90) + .90]

ком.

8714.10

t

8407 [.31 +.32 +.33]b

ком.

8407.34b

ком.

8712[.00(.30 + .70)]
8713.1
8713.9
8714.91 (.10 +.30)
8714[.91(.90) + .92(.10 + .90) +
.93 +
.94(.20 + .90) + .95 + .96(.10 +
.30 +
.90) + .99(.10 + .30 + .50 + .90)]
8714.2
8715.00.10
8715.00.90
8716.8

ИНД-21

ком.
ком.
ком.
хиљ.ком.
kg
kg
хиљ.ком.
kg
ком.

www.stat.gov.rs

Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

31

310
3100.11.50

Назив производа

HsCn

Јединица
мере

Производња намештаја

3100.13.00
3100.14.00
3100.20.30
3100.20.50
3100.20.90

Производња намештаја
Обртна седишта са подешавањем висине (искључујући
медицинска, хируршка, зубарска, ветеринарска и берберска
седишта)
Тапацирана седишта са металним оквиром (искључујући обртна
седишта, медицинска, хируршка, зубарска или ветеринарска
седишта, берберска или слична седишта, седишта за моторна
возила, ваздухоплове)
Нетапацирана седишта са металним оквиром (искључујући
медицинска, хируршка, зубарска или ветеринарска седишта,
берберска или слична седишта, обртна седишта)
Седишта, која се могу претворити у лежајеве
(искључујући баштенске столице или опрему за камповање)
Седишта од трске, прућа, бамбуса или сл.материјала
Тапацирана седишта са дрвеним оквиром (искључујући обртна
седишта)
Нетапацирана седишта са дрвеним оквиром (искључујући обртна
седишта)
Остала седишта, на другом месту непоменута
Делови седишта
Делови металног намештаја
Делови дрвеног намештаја
Делови намештаја од осталих материјала

3101.11.00
3101.12.00
3101.13.00

Канцеларијски метални намештај
Канцеларијски дрвени намештај
Дрвени намештај за продавнице

9403.10 (.51+.58+.91+.93+.98)
9403.3
9403.60.30

ком.
ком.
ком.

Кухињски намештај

9403.4

ком.

9404.1

ком.

9404.21.10

ком.

9404.21.90

ком.

9404.29.10
9404.29.90

ком.
ком.

9403.2
9403.5

kg
ком.

9403.60.10

ком.

9403.60.90
9403.7

ком.
ком.

9403[.82 + .83 + .89]

ком.

3100.11.70

3100.11.90
3100.12.10
3100.12.30
3100.12.50
3100.12.90

3101

3102

3102.10.00

3103

3103.11.00
3103.12.30
3103.12.50
3103.12.70
3103.12.90

3109

3109.11.00
3109.12.30
3109.12.50
3109.13.00
3109.14.30
3109.14.50

www.stat.gov.rs

Производња намештаја за пословне и продајне просторе

Производња кухињског намештаја
Производња мадраца

Носачи мадраца (укључујућидрвене или металне оквире са
опругама или челичном мрежом, тапациране носаче мадраца, са
дрвеним летвама, диване)
Мадраци од пенасте гуме (укључујући са металним оквиром)
(искључујући водене душеке, пнеуматске душеке)
Мадраци од пенасте пластике (укључујући са металним оквиром),
(искључујући водене душеке , пнеуматске душеке)
Мадраци са металним опругама
Остали мадраци

Производња осталог намештаја

Остали метални намештај
Дрвени намештај за спаваће собе
Дрвени намештај за трпезарије и дневне собе (искључујући
огледала намењена за постављање на под, седишта)
Остали дрвени намештај
Намештај од пластичних маса (искључујући седишта)
Намештај од осталих материјала, сем од метала, дрвета или
пластике (искључујући седишта)

Методологије и стандарди

9401.30.00

ком.

9401.71

ком.

9401.79

ком.

9401.4

ком.

9401[.52 + .53 + .59]

ком.

9401.61

ком.

9401.69

ком.

9401.8
9401.90 (.30 +.80)
9403.90.10
9403.90.30
9403.90.90

ком.
kg
kg
kg
kg
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
HsCn

Јединица
мере

Метални новац и медаље

7118

t

Бисери, култивисани, драго или полудраго камење, укључујући
синтетичко или реконституисано, обрађено али неуграђено
Индустријски дијаманти, обрађени; прах и прашина од природног
или синтетичког драгог или полудрагог камења
Накит и делови накита од племенитих метала (укључујући
превучене или платиниране племенитим металима)
Предмети златарства или кујунџијства и њихови делови од сребра,
укључујући и оне који су превучени или платинирани племенитим
металима
Предмети златарства или кујунџијства и њихови делови од осталих
племенитих метала, укључујући и оне који су превучени или
платирани племенитим металима
Предмети златарства или кујунџијства и њихови делови од
основних метала, платирани племенитим металима
Остали предмети од племенитих метала; предмети од природних
или култивисаних бисера, драгог или полудрагог камења

7101.22 + 7102.39 + 7103.9 +
7104.90

g

7102.29 + 7105

g

7113

kg

7114.11

kg

7114.19

kg

7114.20

kg

7115.90 + 7116 + 9113.10

g

Имитација накита и слични предмети

7117 + 9113.20

kg

9201.10.10
9201.20
9201.90
9202

ком.
ком.
ком.
ком.

9205.90.50

ком.

9205.90 (.10 +.30)
9205 [.10 +..90.90]

ком.
ком.

9207

ком.

9206

ком.

9208

ком.

9209 [.30 +.99(.40 +.50)]

ком.

3220.20.00

Пијанина, нови (укључујући аутоматске)
Концертни клавири (укључујући аутоматске)
Клавсени и остали клавијатурни инструменти са жицом
Остали музички инструменти са жицама
Оргуље са цевима и диркама; хармонијуми и слични клавијатурни
инструменти са слободним металним писковима
Хармонике и слични музички инструменти; усне хармонике
Остали дувачки музички инструменти
Музички инструменти чији се звук електрично производи или се
мора електрично појачавати
Ударачки музички инструменти
Музичке кутије, вашарске оргуље, механичке уличне оргуље,
механичке птице певачице, музичке тестере, рогови за дозивање,
пиштаљке и др.
Метрономи, тонске виљушке и пиштаљке; механизми за музичке
кутије; струне за музичке инструменте
Делови и опрема за музичке инструменте

3230

Производња спортске опреме

Шифра

3211

32

3211.10.00

3212

3212.11.00
3212.12.00
3212.13.30
3212.13.51
3212.13.53
3212.13.55
3212.14.00

3213

3213.10.00

3220

3220.11.10
3220.11.30
3220.11.50
3220.12.00
3220.13.10
3220.13.40
3220.13.70
3220.14.00
3220.15.10
3220.15.30
3220.16.00

3230.11.31
3230.11.37
3230.11.50
3230.12.00
3230.13.00
3230.14.00
3230.15.10 @
3230.15.30 @
3230.15.50 @
3230.15.60 @
3230.15.80 @

Назив производа

Остале прерађивачке делатности
Ковање новца

Производња накита и сродних предмета

Производња имитације накита и сродних производа
Производња музичких инструмената

Скије, за снег
Везови за скије и остала скијашка опрема за снег
Клизаљке, котураљке и ролери; делови и опрема за њих
Скијашке ципеле, ципеле за скијашки крос-контри и ципеле за
даску за снег
Скије за воду, даске за вожњу на таласима, даске за једрење и
остала опрема за спортове на води
Прибор и опрема за опште физичке вежбе, гимнастику и атлетику
Спортске рукавице, рукавице само с једним прстом или без
прстију, од коже
Палице за голф и остала опрема за голф (укључујући лоптице за
голф)
Справе и опрема за стони тенис (укључујући рекете, лопте и
мреже)
Рекети за тенис, бадминтон и слично, са жицом или без ње
Лопте (осим лопти за голф и лопти за стони тенис)

9209 [.91. +.92 +.94 +.99(.20
+.70)]

kg

9506.11
9506 [.12 +.19]
9506.70

пари
пари
пари

6402.12 + 6403.12

пари

9506.2

ком.

9506.91

ком.

4203.21

пари

9506.3

ком.

9506.40

ком.

9506.5
9506.6

ком.
ком.

@ Промењена јединица мере.
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

3230.15.90 @

Остали производи и опрема за спорт и игре на отвореном
простору, на другом месту непоменути
Штапови и удице за риболов; остали прибор за риболов; опрема
за лов и риболов

3230.16.00 @

3240

3240.11.00 @
3240.12.00 @
3240.13.00
3240.20.00 @
3240.31.00 @
3240.32.00 @
3240.39.00
3240.41.00
3240.42.10
3240.42.30
3240.42.50
3240.42.70

3250
3250.11.30
3250.11.50
3250.12.00
3250.13.11
3250.13.13
3250.13.15
3250.13.17
3250.13.20
3250.13.33
3250.13.35
3250.13.40
3250.13.53
3250.13.55
3250.13.63
3250.13.65
3250.13.70

Производња игара и играчака

Лутке у облику људских бића
Играчке у облику животиња или нељудских бића
Делови и прибор за лутке у облику људских бића
Електрични возови и прибор за њих; комплети за састављање
умањених модела
Дечије играчке са точковима (искључујући бицикле), колица за
лутке
Слагалице
Игрице и играчке на другом месту непоменуте
Карте за играње
Столови и прибор за билијар свих врста
Игре које се пуштају у рад металним новцем, банкнотама,
банковним картицама, жетоном или другим средствима плаћања,
осим опреме за аутоматске куглане
Сетови електричних тркачких аутомобила који имају карактер
такмичарских игара
Столови за казино игре, опрема за аутоматске куглане, и остали
производи за сајамске, стоне или друштвене игре, укључујући
флипере (искључујући игре што раде на кованице, новчанице,
жетоне или друге начине плаћања, билјаре, видеоигре за употребу
с телевизијским пријемником, карте за играње, комплете
електричних тркачких аутомобила, који имају обележја
такмичарских игара)

HsCn

Јединица
мере

9506.99

ком.

9507

ком.

9503.00.21
9503.00.4
9503.00.29

ком.
ком.
kg

9503.00.3

ком.

9503.00.10

ком.

9503.00.6
9503[.00(.55 + .70 + .75 + .79 +
.81 +
.85 + .87 + .95 + .99)]
9504.40
9504.20

ком.
ком.
паковање
ком.

9504.30

ком.

9504.90.10

ком.

9504 90 80

kg

Производња медицинских и стоматолошких инструмената
и материјала

Зубарске бушилице (укључујући комбиноване са другом зубарском
опремом, на једном заједничком постољу)
Инструменти и апарати за зубарство, осим бушилица
Медицински, хируршки или лабораторијски стерилизатори
Шприцеви за медицинску, хируршку, зубарску и ветеринарску
употребу
Цевасте металне игле за медицинску, хируршку, зубарску и
ветеринарску употребу
Хируршке игле за шивење, за медицинску, хируршку, зубарску и
ветеринарску употребу
Игле, катетери, каниле и слично, за медицинску, хируршку,
зубарску и ветеринарску употребу (искључујући цевасте металне и
хируршке игле за шивење)
Инструменти и апарати за офталмологију
Инструменти и апарати за мерење крвног притиска (укључујући
сфигмоманометре, тензиометре, осцилометре)
Ендоксопи за медицинске сврхе
Клинички или ветеринарски термометри пуњени течношћу за
директно очитавање, који нису комбиновани са другим
инструментима
Опрема за дијализу (вештачки бубрези, бубрежне машине и
дијализатори)
Дијатермички апарати (ултразвучни и др.)
Апарати за трансфузију (искључујући посебне флаше за чување
крви)
Инструменти и апарати за анестезију
Остали инструменти и апарати који се користе у медицини или
ветерини

9018.41

ком.

9018.49
8419.20

ком.
ком.

9018.31

ком.

9018.32.10

ком.

9018.32.90

ком.

9018.39

ком.

9018.50

ком.

9018.90.10

ком.

9018.90.20

ком.

9025.11.20

ком.

9018.90.30

ком.

9018.90.4

ком.

9018.90.50

ком.

9018.90.60

ком.

9018.90 (.75+.84)

ком.

@ Промењена јединица мере.
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Шифра

Назив производа

3250.13.80

Центрифуге, за лабораторије (искључујући сепараторе павлаке и
машине за центрифугално сушење рубља)
Апарати за механотерапију, апарати за масажу, апарати за
психолошка тестирања
Механички вентилациони aпарат, за инвазивну вентилацију
Механички вентилациони aпарат, за неинвазивну вентилацију
Апарати за озонотерапију, оксигенотерапију, аеросол терапију,
вештачко дисање и остали терапеутски апарати за дисање,
укључујући делове и прибор (осим апарата за механичку
вентилацију)
Вештачки зглобови
Ортопедске справе или справе за обраду прелома
Вештачки зуби од пластике (искључујући зубне протезе)
Вештачки зуби од осталих материјала (искључујући зубне протезе)
Зубне протезе за зубну протетику, мостови и сл. (осим вештачких
зуба)
Остали вештачки делови тела
Делови ортопедских справа и прибор за њих, шине и др. справе за
преломе, вештачки делови тела и други апарати који се носе или
уграђују у тело да би надокнадила инвалидност
Зубарске, берберске и сличне столице; њихови делови
Медицински, хируршки или ветеринарски намештај (искључујући
столове и столице за рендгенско зрачење); њихови делови
Контактна сочива
Сочива за наочаре, неуграђена (осим за корекцију вида)
Сочива за наочаре, за корекцију вида, потпуно обрађена са обеју
страна, с једним фокусом
Сочива за наочаре, за корекцију вида, потпуно обрађена са обеју
страна, али другачије од једноструких фокалних/жаришних сочива
Остала сочива за наочаре, за корекцију вида, осим оних која су
потпуно обрађена са обеју страна
Наочаре за сунце
Наочаре са дебелим сочивима и сл., корективне, заштитне и остале
(искључујући наочаре за сунце)
Оквири за наочаре или сличне производе од пластике
Оквири за наочаре или сличне производе од осталих материјала
Делови оквира за обичне наочаре, за наочаре са дебелим
сочивима или сличне производе (искључујући шрафове, ланце без
осигурања, опруге од легуре метала)
Зубарски цемент и остала зубарска пунила; цементи за
реконструкцију костију
Гел-препарати намењени за употребу у хуманој или ветеринарској
медицини као средства за мазање делова тела приликом
хируршких операција или за физичка испитивања или као средства
за остваривање везе између тела и медицинских инструмената
Стерилна хируршка или зубарска средства за спречавање
приањања, без обзира да ли се могу апсорбовати или не; стерилни
материјали за ушивање (укључујући стерилни хируршки и зубарски
конац који се може апсорбовати) (искључујући кетгат); стерилна
лепљива средства за ткива, која се користе у хирургији за
затварање ране; стерилна ламинарија и стерилна газа за
ламинарију
Остала хируршка помагала

3250.21.30
3250.21.81 ¤
3250.21.82 ¤
3250.21.89 ¤

3250.22.35
3250.22.39
3250.22.53
3250.22.55
3250.22.59
3250.22.90
3250.23.00
3250.30.30
3250.30.50
3250.41.30 @
3250.41.53 @
3250.41.55 @
3250.41.59 @
3250.41.70 @
3250.42.50 @
3250.42.90 @
3250.43.50 @
3250.43.90 @
3250.44.00
3250.50.10
3250.50.20

3250.50.30

3250.50.50

3291

3291.11.10 @
3291.11.40 @

Производња метли и четки

Метле и четке начињене од увезаног шибља или другог биљног
материјала
Механичке направе за чишћење пода, четке за чишћење улица;
четке и метле за домаћинство, четке за тимарење животиња

Јединица
мере

HsCn

8421.19.20

ком.

9019.10

ком.

9019. 20. 10
9019. 20. 20

ком.
ком.

9019. 20. 90

ком.

9021.31
9021.10
9021.21.10
9021.21.90

ком.
kg
ком.
ком.

9021.29

ком.

9021.39

ком.

9021.90.90

kg

9402.10

ком.

9402.90

ком.

9001.30
9001 [.40.20 +.50.20]

ком.
ком.

9001 [.40.41 +.50.41]

ком.

9001 [.40.49 +.50.49]

ком.

9001 [.40.80 +.50.80]

ком.

9004.10

ком.

9004.90

ком.

9003.11
9003.19

ком.
ком.

9003.90

kg

3006.40

kg

3006.70

kg

3006.10 (.30 +.90)

kg

3006.10 (.30 +.90)

kg

9603.10

ком.

9603.90 (.10 +.91)

ком.

¤ Нова шифра производа у номенклатури.
@ Промењена јединица мере.
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Номенклатура индустријских производа за Годишњи извештај индустрије (ИНД-21)
Јединица
мере

Шифра

Назив производа

HsCn

3291.11.90 @
3291.12.10 @
3291.12.35 @
3291.12.37 @

Четке, на другом месту непоменуте
Четкице за зубе
Четке за косу
Тоалетне четке за личну употребу и бријање (осим четкица за зубе
и четки за косу)
Четкице и кистови за сликање и писање
Четкице и кистови за наношење козметике
Четке и кистови за бојење, премазивање, лакирање итд.
Улошци и ваљци за бојење
Четке које су делови машина, апарата или возила (искључујући за
чишћење улица)

9603.90.99
9603.21
9603.29.30

ком.
ком.
ком.

9603.29.80

ком.

9603.30.10
9603.30.90
9603.40.10
9603.40.90

ком.
ком.
ком.
ком.

9603.50

ком.

4203.29.10

пари

6506.10
3926.90.60

ком.
ком.

6307. 90. 93

ком.

6307. 90. 95

ком.

9020. 00. 10

ком.

9020. 00. 90

ком.

9608.10

ком.

9608.20

ком.

9608.40
9608 30
9608.50
9608.60

ком.
ком.
kg
ком.

9608.9

ком.

9609.10

ком.

9609.20

ком.

9609.90

kg

3291.12.50 @
3291.12.70 @
3291.19.30 @
3291.19.50 @
3291.19.70 @

3299

3299.11.30 @
3299.11.50 @
3299.11.60 ¤
3299.11.70 ¤
3299.11.79 ¤

3299.11.80 ¤
3299.11.89 ¤
3299.12.10 @
3299.12.30 @
3299.12.50 @
3299.13.00 @
3299.14.10 @
3299.14.30 @
3299.14.50 @
3299.15.10 @
3299.15.30 @
3299.15.50
3299.16.10 @
3299.16.30
3299.16.50 @
3299.16.70 @
3299.21.30 @
3299.21.60
3299.22.10

Производња осталих предмета

Заштитне рукавице, рукавице само с једним прстом или без
прстију, за све врсте заната, од коже или вештачке коже
Покривке за главу, заштитне (кациге, шлемови и сл.)
Штитници за лице/визири од пластике
Филтрирајуће маске за лице (FFP) у складу са стандардом EN149 и
остале маске у складу са сличним стандардом за маске као
заштитној опрема за дисање, за заштиту од честица
Остале заштитне маске за лице (искључијући филтрирајуће маске
за лице (FFP) у складу са стандардом EN149 и остале маске у
складу са сличним стандардом за маске као заштитној опреми за
дисање, за заштиту од честица)
Гас маске (искључујући заштитне маске које немају механичке
делове ни изменљиве филтере)
Апарати за дисање, укључујући делове и прибор искључујући
апарате за вештачко дисање и остале терапеутске апарате за
дисање)
Хемијске оловке
Фломастери и маркери с врхом од филца или другог порозног
материјала
Патент оловке
Наливпера и слична пера
Сетови производа за два или више писаћих прибора
Улошци за хемијске оловке
Пера и њихови врхови, пера за копирање, држаље за пера,
држаље за оловке и сличне држаље
Оловке и писаљке са мином затвореном у чврстом омотачу
(искључујући оловке за медицинске, козметичке и тоалетне сврхе)
Мине за оловке, црне или у боји
Пастеле, угаљ за цртање, креде за писање или цртање и кројачке
креде
Таблице и табле за писање или цртање
Датумари, жигови, нумератори и сл. (укључујући и справе за
штампање или утискивање на етикете) предвиђени за држање у
руци
Јастучићи за жигове (осим ручних ваљака)
Траке за писаће машине и сличне траке, натопљене штампарском
бојом или другачије припремљене за давање отисака, укључујући
на калемима или у патронама
Кишобрани и сунцобрани (укључујући штапове-кишобране,
кишобране за врт и сличне кишобране)(искључујући футроле за
кишобране)
Штапови за ходање, штапови-столице, искључујући бичеве и
корбаче
Делови, украси и прибор за кишобране, сунцобране, штапове за
ходање, штапове-столице и слично, искључујући делове за бичеве
и корбаче

9610

ком.

9611

ком.

9612.20

ком.

9612.10

ком.

6601

ком.

6602 00 00b

ком.

6603[.20 + .90(.90b)]

kg

¤ Нова шифра производа у номенклатури.
@ Промењена јединица мере.
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Шифра

Назив производа

3299.23.00

Копче, дрикери, нитне и њихови делови; дугмад; патентни
затварачи
Дугмад за пресвлачење и остали делови дугмади; недовршена
дугмад
Делови за патентне затвараче
Производи од људске или животињске длаке; слични производи
од текстилних материјала
Упаљачи за цигарете и остали упаљачи (укључујући механичке,
електричне, хемијске, нехемијске и сличне упаљаче)
Луле за пушење (укључујући главе лула), муштикле за цигаре или
цигарете и њихови делови
Фероцеријум и остале пирофорне легуре, производи од запаљивих
материјала, на другом месту непоменути
Делови за упаљаче (искључујући кремен и фитиљ, гориво у
ампулама, флашама, лименкама и осталој амбалажи, које се
користи за пуњење или допуњавање упаљача)
Течна горива или гасовита горива преведена у течно стање, која се
употребљавају за пуњење или допуњавање упаљача за цигарете и
сличних упаљача, у судовима запремине ≤ 300 cm³
Производи за новогодишње празнике (искључујући електричне
венце, природне јелке, држаче за божићне јелке, свеће, фигурице
и сличне предмете за декорацију)
Празнични, карневалски и остали производи за забаву
Прскалице мириса и сличне тоалетне прскалице, уређаји и главе за
њих
Инструменти, апарати и модели намењени за демонстрирање
(нпр., у образовне сврхе или за изложбе), који су неподобни за
другу употребу (искључујући штампане планове, дијаграме и
илустрације)
Свеће, свећице и слично
Вештачко цвеће, лишће, плодови и њихови делови
Производи израђени од црева (осим свиленог кетгута), цревних
поткожица, бешике или од тетива
Животињски материјал за резбарење, попут слонове кости, кости,
корњачевине, рога, парошки, корала, седефа
Обрађени материјал биљног или минералног порекла, намењен за
резбарење, и производи од њега; производи од воска, стеарина,
природних гума или природних смола или од масе за
моделирање, уобличени или резбарени, и други уобличени или
резбарени производи, на другом месту непоменути
Ручна сита и ручна решета
Термос боце и остали термос судови, са вакуумском изолацијом,
комплетни; њихови делови, осим стаклених уложака
Кројачке лутке и остале фигуре за аранжирање излога
Глобуси, штампани (искључујући глобусе у рељефу)
Дрвени ковчези

3299.24.30
3299.24.50
3299.30.00
3299.41.10 @
3299.41.30 @
3299.42.10
3299.42.30
3299.43.00
3299.51.30
3299.51.50
3299.52.80
3299.53.00

3299.54.00
3299.55.00
3299.59.20
3299.59.30
3299.59.40

3299.59.50 @
3299.59.60 @
3299.59.70 @
3299.59.80 @
3299.59.90

HsCn

Јединица
мере

9607 [.10 + .2] + 9607.1

хиљ.ком.

9606.30

kg

9607.20

kg

6703 + 6704

kg

9613 [.10 +.20 +.80]

ком.

9614.00.90

ком.

3606.90

kg

9613.90

kg

3606.10

хиљ.ком.

9505.10

хиљ.ком.

9505.90

хиљ.ком.

9616.10

kg

9023

kg

3406
6702

kg
kg

4206

kg

9601

kg

9602

kg

9604

kg

9617

kg

9618
4905.10
4421 99 91

kg
ком.
ком.

@ Промењена јединица мере.
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3311

33

3311.12.00
3311.13.00
3311.19.00

3312

3312.11.00
3312.12.10
3312.12.20
3312.14.00
3312.15.00
3312.18.00
3312.19.90
3312.21.10
3312.21.20
3312.22.00
3312.23.00
3312.24.00
3312.25.00
3312.26.00
3312.27.00
3312.28.00
3312.29.10
3312.29.90

3313

3313.11.10
3313.11.20
3313.12.00
3313.13.00
3313.19.00

3314

3314.11.20
3314.11.50
3314.19.00

3315

3315.10.10
3315.10.30
3316
3316.10.00

www.stat.gov.rs

Назив производа

HsCn

Јединица
мере

Поправка и монтажа машина и опреме
Поправка металних производа

Поправке и одржавање цистерни, резервоара и судова и сличних
контејнера од метала
Поправке и одржавање парних котлова (искључујући котлове за
централно грејање топлом водом) и система металних цевовода у
индустријским постројењима
Поправке и одржавање котлова за централно грејање топлом
водом, иностране производње

--

хиљ.еф.час.

--

хиљ.еф.час.

--

хиљ.еф.час.

--

хиљ.еф.час.

-----

хиљ.еф.час.
хиљ.еф.час.
хиљ.еф.час.
хиљ.еф.час.

--

хиљ.еф.час.

--

хиљ.еф.час.

------

хиљ.еф.час.
хиљ.еф.час.
хиљ.еф.час.
хиљ.еф.час.
хиљ.еф.час.

--

хиљ.еф.час.

--

хиљ.еф.час.

---

хиљ.еф.час.
хиљ.еф.час.

--

хиљ.еф.час.

--

хиљ.еф.час.

--

хиљ.еф.час.

--

хиљ.еф.час.

--

хиљ.еф.час.

--

хиљ.еф.час.

--

хиљ.еф.час.

--

хиљ.еф.час.

--

хиљ.еф.час.

--

хиљ.еф.час.

--

хиљ.еф.час.

--

хиљ.еф.час.

--

хиљ.еф.час.

Поправка машина

Поправке и одржавање мотора и турбина (осим мотора за авионе
и моторна возила)
Поправке и одржавање пумпи и компресора
Поправке и одржавање славина и вентила
Поправке и одржавање горионика и индустријских пећи
Поправке и одржавање уређаја за дизање и транспорт
Поправке и одржавање уређаја за хлађење и вентилацију који се
не користе у домаћинству
Поправке и одржавање осталих машина опште намене, на другом
месту непоменутих
Поправке и одржавање пољопривредних трактора
Поправке и одржавање машина за пољопривреду и шумарство
Поправке и одржавање алатних машина за обраду метала
Поправке и одржавање машина за металургију
Поправке и одржавање машина за рударство и грађевинарство
Поправке и одржавање машина за индустрију хране, пића и
дувана
Поправке и одржавање машина за производњу текстила, одеће и
коже
Поправке и одржавање машина за индустрију папира и картона
Поправке и одржавање машина за обраду гуме и пластике
Поправке и одржавање алатних машина за обраду дрвета, плуте,
камена, тврде гуме и сличних тврдих материјала
Поправке и одржавање осталих машина за специјалне намене, на
другом месту непоменутих

Поправка електронске и оптичке опреме

Поправке и одржавање инструмената и апарата за мерење,
контролу, испитивање, тестирање, навигацију и остале намене
(искључујући опрему за контролу индустријских процеса)
Поправке и одржавање индустријских инструмената и апарата за
мерење времена
Поправке и одржавање медицинске и хируршке опреме и апарата
Поправке и одржавање професионалних фотографских,
кинематографских и оптичких инструмената
Поправке и одржавањe остале професионалне електронске
опреме

Поправке електричне опреме

Поправке, одржавање и премотавање електричних мотора,
генератора и трансформатора
Поправке и одржавање апарата за развођење електричне струје и
управљање
Поправке и одржавање остале електричне опреме

Поправка и одржавање бродова и чамаца

Поправке и одржавање бродова и осталих пловних објеката
(искључујући јахте, остале чамце за одмор, разоноду и спорт,
веслачке чамце и кануе)
Поправке и одржавање чамаца
Поправка и одржавање летелица и свемирских летелица
Поправке и одржавањe цивилних ваздухопловa и њихових мотора

Методологије и стандарди
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Назив производа

3317

Поправка и одржавање остале транспортне опреме

3317.11.00

3319

3319.10.20

3320

3320.11.00
3320.21.00
3320.29.10
3320.29.20
3320.29.30
3320.29.40
3320.29.50
3320.29.60
3320.29.70
3320.31.00
3320.32.00
3320.33.00
3320.34.00
3320.35.00
3320.36.00
3320.37.00
3320.38.00
3320.39.00
3320.41.00
3320.42.00
3320.50.20
3320.50.50
3320.50.90
3320.60.00
3320.70.00

3832

3832.20.00
3832.30.00
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Јединица
мере

HsCn

Поправке и одржавање железничких, трамвајских локомотива и
осталих шинских возила и механичке (и електромеханичке)
опреме за сигнализацију, безбедност или контролу у саобраћају

--

хиљ.еф.час.

Поправка церада и опреме за камповање

--

хиљ.еф.час.

--

хиљ.еф.час.

--

хиљ.еф.час.

--

хиљ.еф.час.

---

хиљ.еф.час.
хиљ.еф.час.

--

хиљ.еф.час.

--

хиљ.еф.час.

--

хиљ.еф.час.

--

хиљ.еф.час.

---------

хиљ.еф.час.
хиљ.еф.час.
хиљ.еф.час.
хиљ.еф.час.
хиљ.еф.час.
хиљ.еф.час.
хиљ.еф.час.
хиљ.еф.час.

--

хиљ.еф.час.

-----

хиљ.еф.час.
хиљ.еф.час.
хиљ.еф.час.
хиљ.еф.час.

--

хиљ.еф.час.

--

хиљ.еф.час.

--

хиљ.еф.час.

---

t
t

Поправка остале опреме

Монтажа индустријских машина и опреме

Монтажа парних котлова (искључујући котлове за централно
грејање топлом водом) и система металних цевовода у
индустријским постројењима
Монтажа канцеларијских машина
Монтажа мотора и турбина, искључујући моторе за авионе и
моторна возила
Монтажа пумпи и компресора
Монтажа горионика и пећи
Монтажа машина за дизање и манипулацију, искључујући лифтове
и покретне степенице
Монтажа уређаја за хлађење и вентилацију који се не користе у
домаћинству
Монтажа осталих машина опште намене
Монтажа алатних машина за обраду дрвета, плуте, камена, тврде
гуме и сличних тврдих материјала
Монтажа машина за пољопривреду и шумарство
Монтажа алатних машина за обраду метала
Монтажа машина за металургију
Монтажа машина за руднике, каменоломе и грађевинарство
Монтажа машина за индустрију хране, пића и дувана
Монтажа машина за производњу текстила, одеће и коже
Монтажа машина за индустрију папира и картона
Монтажа индустријских машина за обраду пластике и гуме
Монтажа осталих машина за специјалне намене, на другом месту
непоменутих
Монтажа медицинске и хируршке опреме и апарата
Монтажа професионалне електронске опреме
Монтажа електричних мотора, генератора и трансформатора
Монтажа апарата за развођење електричне струје и управљање
Монтажа остале електричне опреме (искључујући електричну
опрему за сигнализацију у друмском и ваздушном саобраћају)
Пројектовање и монтирање индустријске процесне опреме и
опреме за аутоматизована производна постројења
Монтажа индустријских инструмената и апарата за мерење
времена

Поновна употреба разврстаних материјала
Секундарне сировине од метала
Секундарне сировине од неметала
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