Главне индустријске групације, према економској намени
Шифре и називи, области и грана Класификације делатности
Енергија

10
11
12
23
40
41

Вађење угља
Вађење сирове нафте и гаса, услуге
Вађење руда урана и торијума
Произв. кокса и деривата нафте
Произв. ел. енергије, гаса и топле воде
Пречишћавање и дистрибуција воде

Интермедијални
производи,
осим енергије

13 Вађење руда метала
14 Вађење осталих руда и камена
156 Произв. млинских производа и скроба
157 Произв. готове хране за животиње
171 Произв. текстилних предива
172 Произв. тканина
173 Довршавање тканина
176 Произв. плетених и кукичаних тканина
20 Прерада и производи од дрвета и плуте
21 Произв.целулозе, папира и прерада папира
241 Произв. основних хемикалија
242 Произв. хемикалија за пољопривреду
243 Произв. боја, лакова и сл.
246 Произв. осталих хемијских производа
247 Произв. вештачких и синтетичких влакана
25 Произв. вештачких и синтетичких влакана
26 Произв. производа од осталих минерала
27 Произв. основних метала
284 Ковање метала и металургија праха
285 Превлачење метала и машински радови
286 Произв. сечива и сл. робе опште намене
287 Произв. осталих металних производа
312 Произв. опреме за дистрибуцију ел. енерг.
313 Произв. изоловане жице и каблова
314 Произв. акумулатора, ћелија и батерија
315 Произв. сијалица и уређаја за осветљење
316 Произв. остале електричне опреме
321 Произв. електронских компонената
37 Рециклажа

Капитални
производи

281 Произв.металних конструкционих производа
282 Произв. судова, котлова и радијатора
283 Произв. парних котлова
291 Произв. енергетских машина, осим мотора
292 Произв. осталих машина опште намене
293 Произв. машина за пољопривреду
294 Произв. алатних машина
295 Произв. др. машина за специјалне намене
296 Произв. оружја и муниције
30 Произв.канцеларијских и рачунских машина
311 Произв. електричних мотора и генератора
322 Произв. ТВ и радио-предајника
331 Произв. медицинске и хируршке опреме

332 Произв. мерних инструмената и апарата
333 Произв. опреме за индустријску контролу
34 Произв. моторних возила и приколица1)
351 Изградња и оправка бродова и чамаца
352 Произв. локомотива и возног парка
353 Произв. ваздушних и свемирских летилица
Трајни
производи за
широку
потрошњу

Нетрајни
производи за
широку
потрошњу

297 Произв. кућних апарата
323 Произв. ТВ и радио-пријемника
334 Произв. оптичке и фотографске опреме
335 Произв. сатова и часовника
354 Произв. мотоцикала и бицикала
355 Произв. др. саобраћајних средстава
361 Произв. намештаја
362 Произв. накита
363 Произв. музичких инструмената
151 Произв. обрада и конзервисање меса
152 Прерада и конзервисање рибе
153 Прерада и конзервисање воћа и поврћа
154 Произв. уља и масти
155 Прерада и конзервисање млека
158 Произв. осталих прехрамбених производа
159 Произв. пића
16 Произв. дуванских производа
174 Произв. готових текстилних предмета
175 Произв. осталих текстилних предмета
177 Произв. плетених и кукичаних производа
18 Произв. одевних предмета и крзна
19 Произв. коже и предмета од коже, обуће
22 Издавање, штампање и репродукција са
244 Произв. фармацеутских производа
245 Произв. сапуна и тоалетних препарата
364 Произв. предмета за спортске потребе
365 Произв. игара и играчака
366 Произв. осталих разноврсних предмета

