Главне индустријске групације, према економској намени
шифре и називи области и грана дати су према Класификацији делатности (2010)

Енергија
05
06
19
35
36

Експлоатација угља
Експлоатација сирове нафте и природног гаса
Производња кокса и деривата нафте
Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација
Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Интермедијарни производи, осим енергије
07
08
09
10,6
10,9
13,1
13,2
13,3
16
17
20,1
20,2
20,3
20,5
20,6
22
23
24
25,5
25,6
25,7
25,9
26,1
26,8
27,1
27,2
27,3
27,4
27,9

Експлоатација руда метала
Остало рударство
Услужне делатности у рударству и геолошким истраживањима
Производња млинских производа, скроба и скробних производа
Производња готове хране за животиње
Припрема и предење текстилних влакана
Производња тканина
Довршавање текстила
Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја
Производња папира и производа од папира
Производња основних хемикалија, вештачких ђубрива и азотних једињења, пластичних и синтетичких
маса
Производња пестицида и хемикалија за пољопривреду
Производња боја, лакова и сличних премаза, графичких боја и китова
Производња осталих хемијских производа
Производња вештачких влакана
Производња производа од гуме и пластике
Производња производа од осталих неметалних минерала
Производња основних метала
Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала; металургија праха
Обрада и превлачење метала; машинска обрада метала
Производња сечива, алата и металне робе опште намене
Производња осталих металних производа
Производња електронских елемената и плоча
Производња магнетних и оптичких носилаца записа
Производња електромотора, генератора, трансформатора и опреме за дистрибуцију електричне енергије
Производња батерија и акумулатора
Производња жичане и кабловске опреме
Производња опреме за осветљење
Производња остале електричне опреме

Капитални производи
25,1 Производња металних конструкција
25,2 Производња металних цистерни, резервоара и контејнера

25,3
25,4
26,2
26,3
26,5
26,6
28
29
30,1
30,2
30,3
30,4
32,5
33

Производња парних котлова, осим котлова за централно грејање
Производња оружја и муниције
Производња рачунара и периферне опреме
Производња комуникационе опреме
Производња мерних, истраживачких и навигационих инструмената и апарата; производња сатова
Производња опреме за зрачење, електромедицинске и електротерапеутске опреме
Производња машина и опреме на другом месту непоменутих
Производња моторних возила, приколица и полуприколица
Изградња бродова и чамаца
Производња локомотива и шинских возила
Производња ваздушних и свемирских летелица и одговарајуће опреме
Производња борбених војних возила
Производња медицинских и стоматолошких инструмената и материјала
Поправка и монтажа машина и опреме

Трајни производи за широку потрошњу
26,4
26,7
27,5
30,9
31
32,1
32,2

Производња електронских уређаја за широку потрошњу
Производња оптичких инструмената и фотографске опреме
Производња апарата за домаћинство
Производња осталих транспортних средстава
Производња намештаја
Производња накита, бижутерије и сличних предмета
Производња музичких инструмената

Нетрајни производи за широку потрошњу
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,7
10,8
11
12
13,9
14
15
18
20,4
21
32,3
32,4
32,9

Прерада и конзервисање меса и производа од меса
Прерада и конзервисање рибе, љускара и мекушаца
Прерада и конзервисање воћа и поврћа
Производња биљних и животињских уља и масти
Производња млечних производа
Производња пекарских производа и тестенине
Производња осталих прехрамбених производа
Производња пића
Производња дуванских производа
Производња осталог текстила
Производња одевних предмета
Производња коже и предмета од коже
Штампање и умножавање аудио и видео записа
Производња детерџената, сапуна других средстава за чишћење, полирање, парфема и тоалетних препарата
Производња основних фармацеутских производа и препарата
Производња спортске опреме
Производња игара и играчака
Остале прерађивачке делатности

