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Остварена производња, залихе и продаја индустријских производа, 2021. 

Република Србија 

Шифра 
производа Назив производа Назив јединице 

мере 

Остварена 
произво-

дња 

Залихе            
на крају 
године 

Продаја 

0811.20.50 Кречњачки камен који се користи у производњи 
креча или цемента  t 4308279 218548 2107481 

0811.30.30 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)  

t 1728818 25000 1713818 

0812.11.90 Остали песак за грађевинарство, као што је глинени 
песак; песак од каолина; песак од фелдспата  t 2646534 11762 2529610 

0812.12.10 Шљунак и облутак који се користе за агрегате бетона, 
за насипање путева или железничких пруга, односно 
за друга насипања  

t 6310809 243826 5039397 

0812.12.35 Кречњак, доломит и остали кречњачки камен, 
ломљен или дробљен t 3971584 121435 2807738 

0812.12.40 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) 

t 10808956 1720538 9879226 

0812.12.50 Мермерни гранулат, одломци и прах  t 387549 24315 407795 

1011.11.40 Свеже или расхлађено говеђе и телеће месо, 
трупови, полутке или четвртине, с костима  t 14754 124 12365 

1011.11.90 Свеже или расхлађено говеђе и телеће месо, у 
комадима   t 7040 217 5362 

1011.12.30 Свеже или расхлађено свињско месо, трупови или 
полутке (укључујући свеже месо привремено 
конзервисано сољу) 

t 50729 510 41373 

1011.12.50 Свеже или расхлађено свињско месо, бутови, плећке 
и комади од њих, с костима (укључујући свеже месо 
привремено конзервисано сољу) 

t 31416 754 20815 

1011.12.90 Остало свеже или расхлађено свињско месо  t 647 36 546 

1011.13.00 Свеже или расхлађено јагњеће и овчије месо  t 1184 17 1177 

1011.20.00 Јестиви кланични отпаци говеда, свиња, оваца, коза, 
коња и осталих копитара (укључујући јестиве 
изнутрице), свежи или расхлађени  

t 4871 809 3810 

1011.31.00 Смрзнуто говеђе месо t 1190 119 1135 

1011.32.30 Смрзнуто свињско месо, трупови и полутке  t 1839 360 1888 

1011.42.00 Сирова говеђа кожа и кожа копитара, цела 
(искључујући ону која је повезана са HS 4101 910)  ком. 123946 11624 119866 

1011.43.00 Oстала сирова говеђа кожа и кожа копитара  t 1371 11 1367 

1011.44.00 Сирова овчија и јагњећа кожа  ком. 64046 1441 65117 

1011.50.40 Свињска масноћа очишћена од меса, свежа, 
расхлађена, смрзнута, сољена, у саламури, сушена 
или димљена (искључујући топљену)  

t 6532 245 4919 
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Остварена производња, залихе и продаја индустријских производа, 2021.  (наставак) 

Република Србија 

Шифра 
производа Назив производа Назив јединице 

мере 

Остварена 
произво-

дња 

Залихе            
на крају 
године 

Продаја 

1011.50.60 Свињска маст и остале масноће од свиња, топљене t 3852 506 3721 

1011.50.70 Масноће говеда, оваца и коза, сирове или топљене t 257 2 241 

1011.60.30 Црева, бешике и желуци животиња (искључујући 
рибе), јестиви, нејестиви, цели или у комадима  kg 1408399 7924 1417903 

1011.60.90 Остали отпаци животињског порекла, нејестиви 
(длаке, кости, рогови, папци, пужеве кућице итд.)  t 734 1 58 

1012.10.10 Свеже или расхлађено пилеће месо, цело  t 50893 329 45443 

1012.10.50 Свеже или рахлађено пилеће месо (бројлери), у 
комадима  kg 12162928 86475 12138635 

1012.10.60 Свеже или расхлађено ћуреће месо, у комадима  kg 134314 30296 125455 

1012.20.13 Смрзнуто пилеће месо, цело kg 574867 110385 466085 

1012.20.53 Смрзнуто пилеће месо, у комадима kg 7167030 31964 7385688 

1012.30.00 Масноће од живине kg 379335 960 378531 

1012.40.00 Јестиви отпаци и остаци од живине kg 2123729 80446 2073852 

1013.11.20 Свињски бутови, плећке и делови од њих, с костима 
(сољени, у саламури, сушени или димљени) t 12067 280 11958 

1013.11.50 Свињска трбушина (сланина прошарана месом) и 
делови од ње, с костима, сољени, у саламури, 
сушени или димљени  

t 7298 242 7289 

1013.11.80 Остали делови свињетине, сољени, у саламури, 
сушени или димљени (укључујући сланину) 
(искључујући шунке, плећке, трбушине) 

t 2925 126 2907 

1013.12.00 Говедина, јунетина и телетина, сољена, у саламури, 
сушена или димљена t 446 90 348 

1013.13.00 Остало месо и јестиви отпаци, сољени, сушени или 
димљени; јестиво брашно и прах од меса и других 
кланичних производа 

t 658 7 656 

1013.14.30 Кобасице и слични производи од јетре (искључујући 
припремљена јела и оброке)  t 11886 416 13877 

1013.14.60 Кобасице и слични производи од меса, остатака или 
крви (искључујући кобасице од јетре и припремљена 
јела и оброке) 

t 60674 1673 59650 

1013.15.35 Остало месо перади, припремљено или 
конзервисано (искључујући кобасице, производе од 
џигерице и припремљена јела и оброке) 

kg 2023873 6912 2020246 

1013.15.45 Припремљене или конзервисане свињске шунке и 
одресци шунке (искључујући сољене, у саламури, 
сушене или димљене лопатице) 

t 3474 282 3544 

1013.15.55 Свињске плећке и одресци плећке, припремљени 
или конзервисани  t 1836 201 1636 

1013.15.65 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) 

t 1488 86 1485 
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1013.15.75 Остале прерађевине од свињског меса (укључујући 
мешавине) (искључујући кобасице и сличне 
производе, хомогенизоване производе, производе 
од јетре и припремљена јела и оброке) 

t 9754 1361 9542 

1013.15.85 Припремљено или конзервисано говеђе месо или 
изнутрице (искључујући кобасице и сличне 
производе, хомогенизоване производе, производе 
од џигерице и припремљена јела и оброке) 

t 1515 64 1499 

1013.15.95 Остало припремљено или конзервисано месо или 
изнутрице, укључујући крв (искључујући кобасице и 
сличне производе, хомогенизоване производе, 
производе од џигерице и припремљена јела и 
оброке) 

t 636 4 628 

1013.16.00 Месно брашно, пелети и остали производи од меса 
неподобни за људску исхрану; чварци   t 12226 65 12208 

1020.25.90 Припремљена или конзервисана риба (искључујући 
целу или у комадима и припремљена јела и оброке)  kg 874243 98410 885833 

1031.11.10 Кромпир, смрзнут, термички необрађен, или обарен 
на пари или у кључалој води  t 1158 1785 160 

1031.14.60 Кромпир, припремљен или конзервисан, укључујући 
хрскав кромпир (искључујући смрзнут, сушен, 
припремљен у сирћету или сирћетној киселини, у 
виду брашна или пахуљица)  

kg 13492642 779028 12782032 

1032.11.00 Сок од парадајза  l 4410291 284825 4458521 

1032.12.20 Сок од поморанџе неконцентровани (искључујући 
смрзнут)  l 9616877 748008 9624254 

1032.12.30 Сок од поморанџе на другом месту непоменут  hl 267234 19000 266719 

1032.13.00 Сок од грејпфрута  hl 2173 325 2094 

1032.14.00 Сок од ананаса  hl 8797 562 9205 

1032.16.00 Сок од јабука  hl 324596 29569 324134 

1032.17.00 Мешани сок од воћа и поврћа, неферментисан, без 
додатка алкохола hl 416359 41845 406023 

1032.19.20 Неконцентровани сок осталих појединачних врста 
воћа и поврћа, неферментисан и без додатог 
алкохола (искључујући поморанџу, грејпфрут, грожђе 
и јабуку) 

hl 223628 14624 223196 

1032.19.30 Остали сокови од воћа и поврћа, на другом месту 
непоменути  hl 237309 43353 236105 

1039.11.00 Смрзнуто поврће и мешавине поврћа, термички 
обрађене или необрађене на пари или у кључалој 
води (искључујући кромпир)  

t 77811 27029 67993 

1039.12.00 Поврће, привремено конзервисано сумпор-
диоксидом, у сланој води, у сумпорисаној води или 
другим растворима за конзервисање, неподобно за 
непосредну исхрану  

t 355 23 372 

1039.13.50 Сушене печурке и тартуфи, целе, сецкане, резане, 
самлевене или у праху  t 72 14 78 
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1039.13.90 Сушено поврће (осим кромпира, лука, печурака и 
тартуфа) и мешано поврће, цело, сецкано, резано, 
самлевено или у праху   

t 5469 2666 4888 

1039.17.30 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) 

t 706 92 856 

1039.17.40 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) 

t 12989 6391 11910 

1039.17.50 Конзервисани кисели купус (искључујући готова јела 
од поврћа и кисели купус, сушени, смрзнут или 
конзервисан у сирћету или сирћетној киселини) 

t 2708 388 2873 

1039.17.70 Припремљене или конзервисане маслине 
(искључујући готова јела од поврћа и маслина који су 
сушени, смрзнути или конзервисани у сирћету или 
сирћетној киселини) 

t 586 73 562 

1039.17.90 Поврће и мешавине поврћа, на другом месту 
непоменути (искључујући готова јела од поврћа и 
смрзнуто поврће и мешавине поврћа) 

t 2288 32 2287 

1039.18.00 Поврће (искључујући кромпир), воће, коштуњаво 
воће и други јестиви делови биљака, припремљени 
или конзервисани у сирћету или сирћетној киселини 

kg 11688846 5182416 12117422 

1039.21.00 Воће, коштуњаво воће, смрзнуто или кувано на пари 
или у кључалој води  t 255044 100667 249178 

1039.22.30 Џемови, мармеладе, желеи, пиреи или пасте од 
агрума (искључујући хомогенизоване производе) t 1145 548 1407 

1039.22.90 Џемови, мармеладе, желеи, пиреи или пасте од 
осталог воћа (искључујући агруме и хомогенизоване 
производе) 

t 11538 3623 10716 

1039.23.30 Припремљен или конзервисан кикирики (укључујући 
маслац од кикирикија; искључујући у сирћету или 
сирћетној киселини, смрзнут, пире и пасте) 

kg 6400574 183322 6385104 

1039.23.90 Припремљено или конзервисано коштуњаво воће 
(сем кикирикија); остале семенке и мешавине 
(искључујући у сирћету или сирћетној киселини, 
смрзнуте, пире и пасте, конзервисане у шећеру) 

kg 814232 32010 798345 

1039.24.30 Остало воће и коштуњаво воће, привремено 
конзервисано сумпор-диоксидом, у сланој води, 
сумпорисаној води или у другим растворима за 
конзервисање, али неподобно за непосредну 
исхрану  

kg 1806403 297670 2190811 

1039.25.00 Кикирики и орашасти плодови, нељуштени; семенке 
сунцокрета, ољуштене kg 1512190 30486 1502788 

1039.29.10 Сушено грожђе  t 73 0 74 

1039.29.30 Сушено воће (искључујући грожђе); мешавине 
сушеног орашастог воћа и/или сушеног воћа kg 4680482 1908374 4267072 



   
stat.gov.rs  5 

 
 

Остварена производња, залихе и продаја индустријских производа, 2021.  (наставак) 

Република Србија 

Шифра 
производа Назив производа Назив јединице 

мере 

Остварена 
произво-

дња 

Залихе            
на крају 
године 

Продаја 

1039.29.50 Остало воће, припремљено или конзервисано, на 
другом месту непоменуто (искључујући мусли)  kg 8487416 4668587 3189112 

1041.23.00 Сирово уље од семена сунцокрета и шафранике и 
њихове фракције, хемијски немодификовани  kg 191719836 15923044 76481351 

1041.24.10 Сирово уље репице и горушице и њихове фракције, 
хемијски немодификовани kg 15972547 454237 14188775 

1041.29.10 Остала сирова биљна уља (искључујући хемијски 
модификована уља)  kg 60722123 6790147 56295846 

1041.41.30 Уљане погаче и остали чврсти остаци добијени 
екстракцијом уља из соје   kg 164159247 13433238 141738861 

1041.41.50 Уљане погаче и остали чврсти остаци добијени 
екстракцијом масноћа или уља од семена 
сунцокрета 

t 223360 35373 204199 

1041.41.70 Уљане погаче и остали чврсти остаци добијени 
екстракцијом масноћа или уља од семена уљане 
репице  

t 24313 1390 23263 

1041.42.00 Брашно и гриз од уљаног семења и плодова, осим од 
слачице t 39563 2559 35849 

1041.54.00 Рафинисано уље од семена сунцокрета и шафранике 
и њихове фракције  t 159688 6304 144055 

1042.10.30 Маргарин и намази са смањеним или малим 
садржајем масноће, осим течног маргарина   t 25907 1381 25301 

1051.11.33 Млеко и павлака, неконцентровани, са садржајем 
масноће ≤ 1% по маси, без додатног шећера или 
других заслађивача, у амбалажи нето запремине                              
≤ 2 ℓ 

t 17281 126 17609 

1051.11.42 Млеко и павлака, неконцентровани, без додатог 
шећера или других заслађивача, са садржајем 
масноће > 1% али ≤ 6% по маси, у амбалажи нето 
запремине ≤ 2 ℓ 

t 379149 12854 198154 

1051.12.10 Млеко и павлака, неконцентровани, без додатог 
шећера или других заслађивача, са садржајем 
масноће > 6%, али ≤ 21% по маси, у амбалажи нето 
запремине  ≤ 2 ℓ 

t 6632 331 6393 

1051.12.30 Млеко и павлака, неконцентровани, без додатог 
шећера или других заслађивача, са садржајем 
масноће > 21% по маси, у амбалажи нето запремине 
≤ 2 ℓ  

t 647 32 633 

1051.12.40 Млеко и павлака, неконцентровани, без додатог 
шећера или других заслађивача, са садржајем 
масноће > 21%, у амбалажи нето запремине > 2 ℓ 

t 862 4 864 

1051.22.30 Млеко у праху (млеко и павлака), у чврстом стању, са 
садржајем масноће > 1, 5% по маси, у амбалажи нето 
масе ≤ 2, 5 kg  

t 1010 344 1174 

1051.22.60 Млеко у праху (млеко и павлака), у чврстом стању, са 
садржајем масноће > 1, 5% по маси, у амбалажи нето 
масе > 2, 5 kg  

t 1098 180 1233 

1051.30.30 Маслац са садржајем масноће ≤ 85% по маси t 2456 665 2068 
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Остварена производња, залихе и продаја индустријских производа, 2021.  (наставак) 

Република Србија 

Шифра 
производа Назив производа Назив јединице 

мере 

Остварена 
произво-

дња 

Залихе            
на крају 
године 

Продаја 

1051.30.50 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) 

t 49 16 80 

1051.30.70 Млечни намаз са садржајем масноће < 80% по маси t 8377 869 7666 

1051.40.30 Млад сир (незрео, неусољен, недимљен или 
несушен), укључујући сир од сурутке и урда   t 30743 675 30771 

1051.40.50 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)  

t 19445 1415 19786 

1051.40.70 Топљени сир (искључујући рендани или у праху) t 1294 82 1257 

1051.52.41 Кисело млеко, кисела павлака, јогурт и остали 
ферментисани производи  t 233551 5540 230329 

1051.55.60 Сурутка и модификована сурутка, течна или у облику 
пиреа, концентрована или неконцентрована, 
заслађена 

t 1373 12 1365 

1051.56.00 Производи од природних састојака млека, на другом 
месту непоменути  t 21625 1243 23039 

1052.10.00 Сладолед и остали смрзнути производи (укључујући 
шербет, лизалице) (искључујући мешавине и 
сировине за сладолед)  

hl 426744 30635 416346 

1061.12.30 Бланширани, полубланширани (бељени) пиринач  t 694 79 665 

1061.21.00 Брашно од пшенице или наполице  t 565047 11820 539246 

1061.22.00 Брашно од житарица (искључујући пшенично) t 19698 643 19531 

1061.24.00 Мешавине и теста за пекарске производе (хлеб, 
колачи, пециво, бисквити, двопеци, вафле, обланде, 
тост и сл.)  

t 5717 341 5313 

1061.31.33 Прекрупа и гриз (крупица) од тврде пшенице  t 1251 24 1249 

1061.31.35 Прекрупа и гриз (крупица) од обичне пшенице и 
пира t 5598 213 5548 

1061.32.30 Прекрупа и гриз од осталих житарица (овас, кукуруз, 
пиринач, раж и сл., искључујући пшеницу) t 53967 2242 54123 

1061.32.50 Пахуљице од овса, кукуруза, пиринча, ражи, јечма и 
осталих житарица (искључујући пшеницу) t 2659 0 2659 

1061.33.33 Житарице у зрну друкчије обрађене (ваљане или 
облику љуспица, ољуштене, перлиране, обрезане 
или дробљене) (искључујући пиринач)  

t 797 2 796 

1061.33.35 Клице од житарица, целе, ваљане, у љуспицама и 
млевене  t 5564 65 5647 

1061.33.51 Производи типа мусли, на бази непржених пахуљица 
од житарица  t 562 19 563 

1061.40.10 Кукурузне мекиње и други остаци добијени 
просејавањем, млевењем или другом обрадом 
кукуруза  

t 30844 532 30548 
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Остварена производња, залихе и продаја индустријских производа, 2021.  (наставак) 

Република Србија 
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производа Назив производа Назив јединице 

мере 

Остварена 
произво-

дња 

Залихе            
на крају 
године 

Продаја 

1061.40.50 Пшеничне мекиње и други остаци добијени 
просејавањем, млевењем или другом обрадом 
пшеница 

t 170866 3386 169058 

1061.40.90 Мекиње и други остаци добијени просејавањем, 
млевењем или другом обрадом осталих житарица  t 3005 542 2821 

1062.11.11 Пшенични скроб  t 4837 142 4072 

1062.11.13 Кукурузни скроб  t 65968 1544 74343 

1062.11.70 Декстрини и остали модификовани скробови (на 
пример, прежелатинизовани или естерификовани 
скробови) 

t 4880 8 4882 

1071.11.00 Свеж хлеб, без додатка меда, јаја, сира или воћа, 
који у сувом стању по маси садржи ≤ 5% шећера и                      
≤ 5% масноће    

t 165692 116 167672 

1071.12.00 Колачи и пецива; остали пекарски производи са 
додатим заслађивачима  t 19884 278 20348 

1072.11.30 Хрскави хлеб  t 280 3 281 

1072.11.50 Двопек, тост хлеб и сл. тост производи t 16528 139 16457 

1072.12.30 Медењаци и слични производи, зачињени 
ђумбиром  t 2799 77 2865 

1072.12.53 Пишкоте, бисквити; вафле и обланде, потпуно или 
делимично обложене или преливене чоколадом или 
другим производима који садрже какао  

t 32081 1037 31953 

1072.12.55 Слатки бисквити (укључујући сендвич-бисквите; 
искључујући оне који су потпуно или делимично 
обложени или преливени чоколадом или другим 
производима који садрже какао)  

t 38422 1618 38423 

1072.12.57 Вафле и обланде са садржајем воде > 10% по маси 
(искључујући корнете за сладолед, сендвич-вафле и 
остале сличне производе)   

t 1332 14 1326 

1072.12.59 Вафле и обланде, укључујући слане, а искључујући 
потпуно или делимично обложене или преливене 
чоколадом  

t 3718 417 3553 

1072.19.10 Хлеб без квасца (Matzos) t 152 0 166 

1072.19.40 Бисквити (искључујући оне који су потпуно или 
делимично обложени или преливени чоколадом или 
другим производима који садрже какао) 

t 263 1 265 

1072.19.50 Екструдирани и експандирани слатки или слани 
производи t 19281 737 19136 

1072.19.90 Пекарски производи без додатка заслађивача 
(укључујући палачинке, пите, пице; искључујући 
сендвиче, крисп, вафле, обланде, двопек, тост, 
слатке и слане екструдиране или експандиране 
производе) 

t 32462 621 32395 

1073.11.30 Тестенина, некуване, непуњене нити друкчије 
припремљене, с јајима t 14715 935 14555 

1073.11.50 Тестенине, некуване (искључујући оне без јаја, 
пуњене и другачије припремљене) t 29169 914 29359 
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Остварена производња, залихе и продаја индустријских производа, 2021.  (наставак) 

Република Србија 
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производа Назив производа Назив јединице 

мере 

Остварена 
произво-

дња 

Залихе            
на крају 
године 

Продаја 

1081.12.30 Рафинисани бели шећер од шећерне трске и 
шећерне репе, у чврстом стању t 328879 196359 407079 

1082.13.00 Какао у праху, без додатог шећера или других 
материја за заслађивање t 3410 28 3166 

1082.21.30 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 

t 11436 314 11430 

1082.22.33 Пуњена чоколада, у блоковима, таблама или 
шипкама (укључујући са кремом, са додатком 
житарица, ликера или воћне пасте; искључујући 
чоколадни кекс) 

t 4895 591 4875 

1082.22.35 Чоколада, у блоковима, таблама или шипкама  
(укључујући са кремом, са додатком житарица, воћа 
или језграстог воћа) (искључујући пуњену чоколаду, 
чоколадни кекс) 

t 2858 183 2797 

1082.22.39 Чоколада, у блоковима, таблама или шипкама  
(искључујући пуњену чоколаду, са додатком 
житарица, воћа или jeзграстог воћа, чоколадни кекс) 

t 4369 240 4451 

1082.22.55 Чоколадни производи (искључујући пуњене, у 
блоковима, таблама или шипкама, чоколадни кекс, 
чоколаду) 

t 6513 193 6431 

1082.22.60 Производи од шећера и њихове замене, 
произведени од замена  шећера, који садрже какао 
(укључујући чоколадни нугат) (искључујући белу 
чоколаду) 

t 662 31 693 

1082.22.70 Намази који садрже какао t 3741 444 3480 

1082.22.80 Производи за производњу пића који садрже какао    t 82 7 81 

1082.22.90 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) 

t 8309 195 8165 

1082.23.30 Бела чоколада  t 57 29 24 

1082.23.53 Кондиторске пасте (укључујући марципан, фондан, 
пасту од бадема) у непосредном паковању нето 
садржаја ≥ 1 kg   

t 76 1 56 

1082.23.65 Гумене бомбоне и производи од желеа, укључујући 
воћне пасте у облику слаткиша (искључујући жвакаће 
гуме)  

t 849 12 850 

1082.23.73 Кувани слаткиши, пуњени или не t 2663 91 2636 

1082.23.75 Млечне бомбоне ("toffees"), карамеле и слични 
слаткиши   t 2014 150 2038 
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1082.23.90 Остали производи од шећера, на другом месту 
непоменути  t 3231 274 3165 

1082.24.00 Воће, поврће, jезграсто воће, коре од воћа и остали 
делови биља t 2214 37 2206 

1083.11.50 Кафа, пржена, са кофеином  t 20725 846 20616 

1083.12.10 Замене за кафу које садрже кафу t 819 90 784 

1083.13.00 Чај у непосредним паковањима тежине до 3 kg  t 3237 303 3050 

1083.15.00 Биљни екстракти kg 166612 24496 159810 

1084.11.30 Винско сирће и његове замене   hl 26306 2833 27058 

1084.11.90 Остало сирће и његове замене (сем од вина)  hl 31026 4490 30658 

1084.12.10 Сос од соје  t 117 19 118 

1084.12.30 Кечап и остали сосови од парадајза  t 27018 1642 26855 

1084.12.55 Сенф t 2845 176 2702 

1084.12.70 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)  

t 32332 2093 31256 

1084.22.00 Паприка, сува, млевена или не t 1865 776 1807 

1084.30.00 Со намењена за људску исхрану t 13459 276 13530 

1085.11.00 Готова јела и оброци од меса, других кланичних 
производа или крви t 3249 499 3123 

1085.13.00 Готова јела и оброци од поврћа  t 160 22 158 

1086.10.50 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)  

kg 201340 101728 187548 

1086.10.60 Хомогенизовани сложени прехрамбени производи 
за исхрану деце или у дијететске сврхе, за 
малопродају, у паковању ≤ 250 g 

kg 2318030 431312 2253852 

1089.11.00 Супе и чорбе и састојци за њихову припрему t 5232 188 5159 

1089.13.70 Припремљени прашак за пециво  kg 3518861 326022 3377663 

1089.17.00 Дијететски суплементи (производи који обезбеђују 
хранљиве материје) kg 2117601 164222 2115123 

1089.19.30 Прехрамбени производи од брашна, гриза, скроба, 
итд.  t 2463 60 2714 

1089.19.35 Концентрати беланчевина и шећерни сирупи, 
ароматизовани или бојени  t 33703 1452 33479 

1089.19.50 Остали прехрамбени производи, на другом месту 
непоменути  kg 52624016 3602967 51583174 

1091.10.10 Предсмесе за исхрану животиња  t 166418 2771 109886 

1091.10.33 Храна за свиње (искључујући предсмесе) t 440615 5338 416209 
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1091.10.35 Храна за говеда (искључујући предсмесе) t 269015 3139 267848 

1091.10.37 Храна за перад (искључујући предсмесе) t 460443 4208 443190 

1091.10.39 Храна за остале врсте животиња (искључујући 
предсмесе), на другом месту непоменута  t 48430 594 47866 

1092.10.30 Храна за псе или мачке, припремљена за продају на 
мало  kg 62010788 1263492 61927661 

1092.10.60 Храна за остале кућне љубимце (искључујући за псе 
или мачке), припремљена за продају на мало   kg 3431000 28000 3438000 

1101.10.20 Жестока пића добијена дестилацијом вина или 
комине од грожђа (важно: без пореза на алкохолна 
пића) 

hl 29350 4083 29818 

1101.10.20 Жестока пића добијена дестилацијом вина или 
комине од грожђа (важно: без пореза на алкохолна 
пића) 

l alc 100% 206633 137431 202820 

1101.10.50 Џин и клековача (важно: без пореза на алкохолна 
пића) hl 4624 6342 658 

1101.10.50 Џин и клековача (важно: без пореза на алкохолна 
пића) l alc 100% 197980 272569 27762 

1101.10.63 Вотка са запреминском алкохолном јачином ≤ 45, 5% 
vol. (важно: без пореза на алкохолна пића) hl 25592 2447 25217 

1101.10.63 Вотка са запреминском алкохолном јачином ≤ 45, 5% 
vol. (важно: без пореза на алкохолна пића) l alc 100% 709681 110037 690275 

1101.10.65 Жестока пића добијена дестилацијом из воћа 
(искључујући ликере, џин, клековачу и вино) (важно: 
без пореза на алкохолна пића) 

hl 49404 27097 51682 

1101.10.65 Жестока пића добијена дестилацијом из воћа 
(искључујући ликере, џин, клековачу и вино) (важно: 
без пореза на алкохолна пића) 

l alc 100% 1016362 373339 1041492 

1101.10.80 Ликери и друга жестока пића (искључујући жестока 
пића добијена дестилацијом вина, комине од грожђа 
или осталог воћа) 

hl 6898 1704 7191 

1101.10.80 Ликери и друга жестока пића (искључујући жестока 
пића добијена дестилацијом вина, комине од грожђа 
или осталог воћа) 

l alc 100% 151081 65684 150983 

1102.11.90 Пенушава вина од свежег грожђа (искључујући 
шампањац; важно: без пореза на алкохолна пића) hl 499 477 190 

1102.12.11 Бела вина заштићеног географског порекла, из 
специфичних регија hl 51221 106368 24986 

1102.12.15 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) 

hl 3341 5004 1746 

1102.12.17 Квалитетно вино и шира, спречене или заустављене 
ферментације додавањем алкохола, заштићеног 
географског порекла, алкохолне јачине ≤ 15% 
(искључујући бело и пенушаво вино) 

hl 45148 18421 46642 
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1102.12.20 Остала вина и шира, спречене или заустављене 
ферментације додавањем алкохола, алкохолне 
јачине ≤ 15% (искључујући пенушаво вино и вино 
заштићеног географског порекла)  

hl 108999 46302 94311 

1103.10.00 Остала ферментисана пића (на пример: јабуковача, 
крушковача, медовина),  мешавине ферментисаних 
пића, укључујући мешавине ферментисаних пића и 
безалкохолних пића  

hl 36657 16391 36798 

1105.10.00 Пиво од слада (искључујући безалкохолно пиво и 
пиво које садржи ≤ 0.5 % алкохола) (важно: без 
пореза на алкохолна пића) 

hl 5534932 221758 5494109 

1107.11.30 Минералнe водe и газиранe водe, незаслађене hl 6572498 184033 6592906 

1107.19.30 Вода, укључујући минералну и газирану воду, 
зашећерена или ароматизована, нпр. освежавајући 
напици  

hl 1609188 121985 1596649 

1107.19.50 Безалкохолна пића која не садрже млечне масноће 
(искључујући заслађену или незаслађену, 
минералну, газирану или ароматизовану воду) 

hl 7243432 247384 7220717 

1200.11.50 Цигарете које садрже дуван (без пореза на дуван) мил.ком. 36027 4276 37630 

1200.19.90 Прерађени дуван, екстракти и сокови од дувана, 
хомогенизовани дуван, реконституисани дуван t 4781 1586 5077 

1310.81.10 Предиво од најлона и других синтетичких 
филамената, вишеструко или у облику конопа, осим 
за малопродају  

kg 2008930 517562 2032808 

1391.19.10 Плетене или кукичане тканине (искључујући тканине 
са фином длаком) kg 3591595 361902 375064 

1392.11.50 Покривачи и ћебад за путовања, од синтетичких 
влакана (искључујући електричну ћебад) ком. 46300 24947 45390 

1392.11.90 Ћебад (искључујући електричну ћебад) и ћебад за 
путовања, од текстилних материјала (искључујући од 
вуне, фине животињске длаке, од синтетичких 
влакана) 

ком. 21813 527 21875 

1392.12.53 Постељно рубље од памучних тканина (искључујући 
плетено и кукичано) kg 438652 14401 440436 

1392.12.59 Постељно рубље од осталих тканина (искључујући од 
памука, лана или рамије) kg 103744 122000 98744 

1392.13.53 Стоно рубље од памучних тканина (искључујући 
плетено и кукичано) kg 58288 1758 58268 

1392.14.30 Тоалетно и кухињско рубље од фротира и сличних 
плишаних тканина од памука  kg 743419 13100 737659 

1392.15.70 Завесе, драперије и прекривачи за кревете, од 
нетканих материјала  m² 168025 116000 149025 

1392.16.40 Прекривачи за кревете, осим перина ком. 26486 2709 23945 

1392.16.60 Остали текстилни производи за унутрашњу опрему, 
пресвлаке за намештај, као и пресвлаке за јастуке, за 
аутомобилска седишта (искључујући ћебад, 

ком. 18272280 559630 18066362 
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прекриваче за путовања, постељину, столњаке, 
завесе, ролетне, засторе и покриваче за кревете)   

1392.22.10 Цераде, тенде, ролетне (искључујући шаторске 
тенде) kg 678630 11929 696997 

1392.24.99 Постељина пуњена осталим материјалима, сем 
перјем или паперјем (укључујући покриваче и 
јастуке) (искључујући мадраце и вреће за спавање)  

ком. 606037 28465 605265 

1392.29.57 Крпе за под, посуђе, прашину и сличне крпе за 
чишћење, oсим плетених, кукичаних и нетканих  kg 446467 315 446303 

1392.29.98 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) 

kg 300575 11000 316575 

1394.12.59 Остале чвороване мреже од текстилних материјала 
(искључујући мрежасте производе у метражи, 
мрежице за косу, мреже за спорт и риболов)   

kg 47228 3190 48358 

1396.16.50 Фитиљи од текстила, транспортне и погонске траке и 
ремење од текстила (ојачани металом или другим 
материјалом)   

kg 72397 6601 70253 

1396.17.50 Етикете, амблеми и сл. производи од текстила, 
невезани  kg 26245 0 26325 

1412.11.20 Радни комплети за мушкарце или дечаке, од памука, 
синтетичких и вештачких влакана  ком. 1651465 10416 1653267 

1412.11.30 Радне јакне или блејзери, за мушкарце или дечаке, 
од памука, синтетичких и вештачких влакана  ком. 81971 4507 80990 

1412.12.40 Радне панталоне и панталоне до колена 
(пумпарице), за мушкарце или дечаке, од памука, 
синтетичких и вештачких влакана  

ком. 322949 10186 317857 

1412.12.50 Радни комбинезони за мушкарце или дечаке, од 
памука, синтетичких и вештачких влакана ком. 90849 8384 92302 

1412.21.20 Радни комплети за жене или девојчице, од памука, 
синтетичких и вештачких влакана ком. 11826 521 12834 

1412.21.30 Радне јакне или блејзери, за жене или девојчице, од 
памука, синтетичких и вештачких влакана  ком. 12219 128 12268 

1412.22.40 Радне панталоне и панталоне до колена 
(пумпарице), за жене или девојчице, од памука, 
синтетичких и вештачких влакана  

ком. 59436 1493 59232 

1412.30.13 Остала радна одела, за мушкарце или дечаке, од 
памука, синтетичких и вештачких влакана  ком. 2512347 7067 2512077 

1412.30.23 Остала радна одела, за жене или девојчице, од 
памука, синтетичких и вештачких влакана  ком. 1120289 1928 1120313 

1413.11.10 Капути, мантили, огртачи, пелерине и сл., за 
мушкарце или дечаке, од плетених и кукичаних 
тканина  

ком. 6012 56 6055 

1413.11.20 Ветровке с капуљачом, скијашке и друге ветровке, за 
мушкарце или дечаке, од плетених и кукичаних 
тканина  

ком. 1200 0 1285 



   
stat.gov.rs  13 

 
 

Остварена производња, залихе и продаја индустријских производа, 2021.  (наставак) 

Република Србија 

Шифра 
производа Назив производа Назив јединице 

мере 

Остварена 
произво-

дња 

Залихе            
на крају 
године 

Продаја 

1413.12.30 Јакне и блејзери за мушкарце или дечаке, од 
плетених и кукичаних тканина ком. 9013 2773 7823 

1413.12.70 Панталоне, панталоне до колена, кратке панталоне и 
комбинезони, за мушкарце или дечаке, од плетених 
или кукичаних тканина 

ком. 115574 19968 108747 

1413.13.10 Капути, мантили, огртачи, пелерине и сл., за жене 
или девојчице, од плетених или кукичаних тканина  ком. 70790 8300 77085 

1413.14.30 Јакне и блејзери за жене или девојчице, од плетених 
или кукичаних тканина ком. 92189 11705 122562 

1413.14.70 Хаљине за жене или девојчице, од плетених или 
кукичаних тканина ком. 221563 55194 218832 

1413.14.80 Сукње и сукње-панталоне, за жене или девојчице, од 
плетених или кукичаних тканина ком. 74373 37802 71968 

1413.14.90 Панталоне, панталоне до колена (пумпарице), кратке 
панталоне и комбинезони, за жене или девојчице, 
од плетених или кукичаних тканина 

ком. 127184 99404 124302 

1413.21.15 Мушке или дечачке кишне кабанице, капути, кратки 
капути, пелерине итд. ком. 4974 1146 4785 

1413.21.30 Ветровке с капуљачом, јакне за скијање итд., за 
мушкарце и дечаке (осим плетених и кукичаних, 
импрегнисаних, ламинираних или гумираних) 

ком. 1822 1 1821 

1413.22.00 Одела и комплети за мушкарце или дечаке (осим 
плетених и кукичаних) ком. 56714 5788 57364 

1413.23.00 Јакне и блејзери за мушкарце или дечаке (осим 
плетених и кукичаних)  ком. 236483 14376 236341 

1413.24.42 Панталоне и кратке панталоне, за мушкарце или 
дечаке, од џинса   ком. 1483770 92371 1467894 

1413.24.45 Панталоне и кратке панталоне, за мушкарце или 
дечаке, од синтетичких влакана (осим плетених и 
кукичаних)  

ком. 64757 2541 63996 

1413.24.48 Панталоне и кратке панталоне, за мушкарце или 
дечаке, од памука (искључујући џинс, плетене или 
кукичане) 

ком. 416479 28879 444639 

1413.24.60 Кратке панталоне, за мушкарце или дечаке, од 
синтетичких или вештачких влакана  (осим плетених 
и кукичаних) 

ком. 20919 1763 20709 

1413.31.15 Кишне кабанице, капути, мантили, пелерине итд., за 
жене или девојчице    ком. 68675 13011 73215 

1413.32.00 Одела и комплети за жене или девојчице  (осим 
плетених и кукичаних) ком. 53044 3668 55017 

1413.33.30 Јакне и блејзери за жене или девојчице  (осим 
плетених и кукичаних) ком. 282467 76119 302582 

1413.34.70 Хаљине за жене или девојчице (осим плетених и 
кукичаних) ком. 543533 177112 608461 

1413.34.80 Сукње и сукње-панталоне, за жене или девојчице 
(осим плетених и кукичаних) ком. 352407 80340 380342 
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1413.35.42 Панталоне и панталоне до колена (пумпарице), за 
жене или девојчице, од џинса  ком. 968607 154489 990641 

1413.35.48 Панталоне и панталоне до колена (пумпарице), за 
жене или девојчице, од памука   ком. 552820 40784 557797 

1413.35.49 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)  

ком. 69406 11076 72710 

1413.35.61 Кратке панталоне, за жене или девојчице, од памука 
(осим плетених и кукичаних)  ком. 7650 3152 6958 

1413.35.65 Кратке панталоне, за жене или девојчице, од 
синтетичких или вештачких влакана (осим плетених и 
кукичаних)  

ком. 5458 2333 5235 

1413.35.69 Панталоне, панталоне до колена и панталоне с 
нараменицама, за жене или девојчице, од осталих 
тканина (осим плетених и кукичаних) 

ком. 18506 3075 17722 

1414.11.00 Кошуље и поткошуље за мушкарце или дечаке, 
плетене или кукичане ком. 525602 184080 553140 

1414.12.20 Слип-гаће, боксерице, и остале гаће, за мушкарце 
или дечаке, плетене или кукичане  ком. 1535116 297791 1510338 

1414.12.30 Кошуље за спавање и пиџаме, за мушкарце или 
дечаке, плетене или кукичане ком. 112585 27975 110851 

1414.12.40 Кућни огртачи за мушкарце или дечаке, плетени или 
кукичани ком. 246248 85 246286 

1414.13.10 Блузе, кошуље и кошуље-блузе, за жене или 
девојчице, плетене или кукичане ком. 2817422 194214 2782656 

1414.14.20 Слип-гаћице, боксерице и остале гаћице, за жене или 
девојчице, плетене или кукичане   ком. 12872750 458113 12870211 

1414.14.30 Спаваћице и пиџаме за жене или девојчице, плетене 
или кукичане  ком. 109803 10830 113232 

1414.21.00 Кошуље за мушкарце или дечаке (осим плетених и 
кукичаних) ком. 242925 45376 245221 

1414.22.20 Гаће, слип-гаће и боксерице, за мушкарце или 
дечаке (осим плетених и кукичаних) ком. 1138986 27480 1139625 

1414.22.30 Пиџаме и ноћне кошуље за мушкарце и дечаке (осим 
плетених и кукичаних) ком. 83021 8312 83460 

1414.22.40 Мајице, поткошуље, огртачи за купање и кућни 
огртачи за мушкарце и дечаке (осим плетених и 
кукичаних) 

ком. 6075771 182846 6068255 

1414.23.00 Блузе, кошуље и кошуље-блузе за жене и девојчице 
(осим плетених и кукичаних) ком. 947888 326968 949365 

1414.24.30 Спаваћице и пиџаме за жене или девојчице (осим 
плетених и кукичаних) ком. 125255 28697 122328 

1414.24.50 Подсукње, комбинезони и сл., за жене и девојчице 
(осим плетених и кукичаних) ком. 1141 1755 1639 
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1414.24.60 Мајице, поткошуље, гаће,  неглижеи, огртачи за 
купање, кућни огртачи и сл., за жене и девојчице, од 
памука (осим плетених и кукичаних) 

ком. 3746978 193231 3720964 

1414.24.80 Огртачи за купање, кућни огртачи, поткошуље, 
гаћице, слип гаћице и боксерице, за жене и 
девојчице, синтетичке или од вештачких влакана 
(осим плетених и кукичаних) 

ком. 2330030 16371 2472027 

1414.24.89 Мајице, поткошуље, гаће, неглижеи, огртачи за 
купање и кућни огртачи, за жене и девојчице, од 
осталих влакана (осим плетених и кукичаних) 

ком. 6427778 13421 6942862 

1414.25.30 Грудњаци  ком. 8080136 77677 8040299 

1414.25.50 Појаси, стезници, корсети (мидери) и бодији  ком. 606393 2293 604967 

1414.30.00 Поткошуље, мајице и Т-мајице, плетене или 
кукичане ком. 1173363 215994 1150371 

1419.11.00 Одећа, рукавице и прибор за одећу за бебе, плетени 
или кукичани (за децу висине ≤ 86 cm)  ком. 237139 43397 243208 

1419.12.10 Тренерке, плетене или кукичане  ком. 90883 27099 84841 

1419.12.50 Купаћи костими за жене или девојчице, плетени или 
кукичани ком. 106878 565 123683 

1419.12.90 Остала одећа, плетена или кукичана  kg 39742 2468 39963 

1419.13.00 Рукавице, рукавице с палцем и рукавице без прстију, 
плетене или кукичане  пари 12370 472 12408 

1419.19.30 Шалови, огртачи, мараме, велови, итд., плетени или 
кукичани ком. 136443 47711 149149 

1419.19.60 Остали додаци за одећу и њихови делови, плетени 
или кукичани  kg 40449 0 40449 

1419.21.50 Одећа, рукавице и прибор за одећу за бебе, од 
текстила, осим плетених или кукичаних за децу 
висине ≤ 86 cm (искључујући пелене) 

ком. 1230115 163792 1215583 

1419.22.10 Остала одећа за мушкарце или дечаке, на другом 
месту непоменута, укључујући прслуке, тренерке 
(осим плетених и кукичаних) 

ком. 342395 80528 334209 

1419.22.20 Остала одећа за жене и девојчице, на другом месту 
непоменута, укључујући прслуке, тренерке (осим 
плетених и кукичаних) 

ком. 4435810 77235 4686596 

1419.22.50 Купаћи костими за жене или девојчице (осим 
плетених и кукичаних)  ком. 4037899 2403 4036810 

1419.23.33 Шалови, огртачи, мараме, велови, итд. (осим оних од 
свиле, као и плетених и кукичаних)  ком. 33642 6422 34825 

1419.23.38 Шалови, огртачи, мараме, велови од свиле или 
отпадака од свиле (осим плетених и кукичаних)  ком. 8226 2499 8172 

1419.23.53 Кравате (осим оних од свиле, као и плетених и 
кукичаних) ком. 1888 2175 1511 

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) 

ком. 19538 0 19538 
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Остварена производња, залихе и продаја индустријских производа, 2021.  (наставак) 

Република Србија 
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производа Назив производа Назив јединице 

мере 
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произво-
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на крају 
године 

Продаја 

1419.31.80 Каишеви, ремење од коже или вештачке коже ком. 67740 11985 65994 

1419.42.50 Шешири и друге покривке за главу, плетени или 
израђени састављањем трака од разноврсних 
материјала  

ком. 83478 1683 82805 

1419.42.70 Шешири и друге покривке за главу, плетени или 
кукичани или израђени од чипке, филца или осталих 
тканина у комаду, мрежице за косу, итд.  

ком. 406868 12213 406868 

1419.43.00 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  

kg 4306 475 5176 

1431.10.33 Хулахопке и хеланке од синтетичког предива, 
дебљине конца < 67 dtx, плетене или кукичане   пари 132416781 27016433 130170047 

1431.10.35 Хулахопке и хеланке од синтетичког предива, 
дебљине конца ≥ 67 dtx, плетене или кукичане пари 714247 44490 724859 

1431.10.37 Хулахопке и хеланке од осталих текстилних 
материјала   пари 323982 371491 425588 

1431.10.50 Женске дугачке чарапе и доколенице, дебљине 
конца < 67 dtx, плетене или кукичане пари 44772336 7412873 45448354 

1431.10.90 Остале чарапе, сокне, назувци, наглавци, плетене 
или кукичане  пари 52073881 6424195 51244748 

1439.10.31 Џемпери, пуловери, дуксеви 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) 

ком. 240185 10130 240805 

1439.10.32 Џемпери, пуловери, дуксеви 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) 

ком. 193136 18459 191449 

1439.10.61 Џемпери, пуловери, дуксеви, прслуци и кардигани за 
мушкарце и дечаке, од памука  ком. 40471 8457 45021 

1439.10.62 Џемпери, пуловери, дуксеви, прслуци и кардигани за 
жене и девојчице, од памука  ком. 95323 23031 103073 

1439.10.71 Џемпери, пуловери, дуксеви, прслуци и кардигани за 
мушкарце и дечаке, од вештачких и синтетичких 
влакана  

ком. 70112 4297 66022 

1439.10.72 Џемпери, пуловери, дуксеви, прслуци и кардигани за 
жене и девојчице, од вештачких и синтетичких 
влакана 

ком. 164799 10077 158796 

1439.10.90 Пуловери, мајице, прслуци и сл. од осталих 
текстилних материјала  ком. 60510 2874 59900 

1511.31.00 Говеђа и телећа кожа, без длаке, цела  kg 11347131 129942 11333799 

1512.12.10 Ковчези, путне торбе, несесери, актовке и слични 
производи од коже, вештачке коже, лаковане коже, 
пластике, текстилних материјала, алуминијума или 
осталих материјала 

ком. 428245 8333 428218 
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Остварена производња, залихе и продаја индустријских производа, 2021.  (наставак) 
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1512.12.20 Кожне ручне торбице, од вештачке коже, лаковане 
коже, пластике, текстилних материјала, алуминијума 
или осталих материјала (укључујући оне без дршке) 

ком. 98406 16574 95821 

1512.19.60 Предмети од коже или вештачке коже, на другом 
месту непоменути ком. 374192 16171 363064 

1520.11.00 Водоотпорна обућа, с горњим делом од гуме или 
пластике (искључујући оне с капном од метала) пари 1442390 471000 1416390 

1520.12.37 Папуче и остала обућа за кућу, с ђоном и горњим 
делом од гуме или пластике (укључујући балетанке) пари 778580 44347 753041 

1520.13.51 Мушка обућа с горњим делом од коже (укључујући 
чизме и ципеле; искључујући водоотпорну обућу, 
обућу са заштитном капном од метала) 

пари 160317 30637 164788 

1520.13.52 Женска обућа с горњим делом од коже (укључујући 
чизме и ципеле; искључујући водоотпорну обућу, 
обућу са заштитном капном од метала) 

пари 552019 30885 544524 

1520.13.53 Дечија обућа с горњим делом од коже (укључујући 
чизме и ципеле; искључујући водоотпорну обућу, 
обућу са заштитном капном од метала) 

пари 1332000 332000 1311000 

1520.13.62 Женске сандале с горњим делом од коже  пари 69794 6263 72864 

1520.13.70 Папуче и остала обућа за кућу, с ђоном од гуме, 
пластике или коже и горњим делом од коже 
(укључујући балетанке) 

пари 593000 38129 632942 

1520.13.80 Обућа с ђоном од дрвета, плуте или другог 
материјала (сем ђонова од гуме, пластике или коже) 
и горњим делом од коже  

пари 775541 3132 774575 

1520.14.44 Папуче и остала обућа за кућу (укључујући обућу за 
плес) пари 425024 8466 426274 

1520.14.45 Обућа с ђоном од гуме, пластике или коже и и 
горњим делом од текстила (искључујући папуче, 
осталу обућу за кућу и спортску обућу) 

пари 448454 10935 447655 

1520.14.46 Остала обућа с горњим делом од текстила 
(искључујући спортску обућу) пари 41765 20450 36775 

1520.31.50 Обућа с ђоном од гуме, пластике или коже и горњим 
делом од коже и заштитном капном од метала пари 7816 395 8111 

1520.40.20 Горњи делови обуће и њихови делови од коже (сем 
уметака за ојачање) kg 1310913 7593 1299080 

1520.40.80 Делови обуће (искључујући горње делове) од 
осталих материјала   kg 1988252 84270 1979302 

1610.11.34 Дрво смреке (Abies alba Mill.), дрво јеле (Picea abies 
Karst.)  уздужно тестерисано, сечено или љуштено, 
дебљине > 6 mm  

m³ 15602 2631 14159 

1610.11.36 Дрво бора (Pinus sylvesteris L.) уздужно тестерисано, 
сечено или љуштено, дебљине > 6 mm m³ 2678 70 2608 

1610.11.38 Остали четинари, уздужно тестерисани, сечени или 
љуштени, дебљине > 6mm, искључујући смреку, јелу 
и бор                                               

m³ 21059 1651 20836 
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1610.12.50 Дрво, уздужно тестерисано, цепано на комаде или 
љуштено, дебљине > 6mm (искључујући четинаре и 
тропско дрво, ламеле и дашчице за паркет)  

m³ 120641 7994 115106 

1610.21.10 Дрво четинара, профилисано уздуж (укључујући 
ламеле и украсне ивице за паркет, несастављене) t 9984 301 9891 

1610.23.00 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) 

t 25280 2729 24800 

1610.25.03 Иверје или сечке од четинара t 15599 0 15620 

1610.25.05 Иверје или сечке од лишћара t 26308 322 24523 

1610.39.00 Остало дрво, необрађено, укључујући цепане кочеве 
и кочиће   m³ 6483 1093 1628 

1610.91.00 Обрада; импрегнација и одржавање дрвета 
(укључујући сушење) m³ 14675 1606 15889 

1621.12.00 Плоче од иверице и сличне плоче од дрвета  m³ 273728 6043 54949 

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  

m² 14309 549 14244 

1621.21.00 Згуснуто (сабијено) дрво, у блоковима, плочама, 
летвама или профилима m³ 16310 498 12149 

1621.24.00 Листови фурнира и листови за шперплоче и остало 
дрво стругано по дужини, сечено или љуштено, 
дебљине ≤ 6 мм, од осталих врста дрвета 

m³ 20399 968 16156 

1622.10.30 Дашчице за паркет, од дрвета, за мозаички под  m² 31419 925 32463 

1622.10.60 Дашчице за паркет од дрвета (сем оних за мозаички 
под)  m² 2038837 191924 1999942 

1623.11.10 Прозори, француски прозори и оквири за њих, од 
дрвета  ком. 36619 3560 36595 

1623.11.50 Врата, оквири за врата и прагови, од дрвета ком. 100690 3563 100816 

1623.19.00 Остали производи грађевинске столарије од дрвета 
(сем прозора, француских прозора и њихових 
оквира, дашчица за паркет, оплата за бетонске 
грађевинске радове, шиндре)  

t 5267 163 5217 

1623.20.00 Монтажне зграде од дрвета m² 11426 0 11426 

1624.11.33 Равне палете од дрвета ком. 3731826 107449 3772143 

1624.11.35 Остале палете и остала утоварна амбалажа од дрвета 
(искључујући равне палете) ком. 724735 5732 728397 

1624.13.20 Кутије, боксови, сандуци, гајбе и слична дрвена 
амбалажа (искључујући добоше за каблове) t 75270 1147 75280 

1629.11.30 Дрвено оруђе, кутије за оруђе, држачи за оруђе, 
дрвене дршке за метле или четке, дрвени калупи за 
обућу  

kg 1581820 30520 1553365 
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1629.12.00 Стоно и кухињско посуђе и прибор, од дрвета kg 905108 0 905108 

1629.14.91 Остали производи од дрвета (искључујући палетне 
обруче и дрвене ковчеге)  m³ 25236 1426 25454 

1629.15.00 Пелети и брикети, од пресованог и агломерисаног 
дрвета и биљних отпадака m³ 376360 12102 395125 

1712.60.00 Пергамент папир, папир непропустљив за масноће, 
паус папир, глазирани прозирни папир и остали 
глазирани прозирни или полупрозирни папир 

t 449 272 361 

1712.77.33 Самолепљиви папир и картон премазани лепком, у 
ролнама или листовима  t 2060 312 2025 

1721.11.00 Таласасти папир и картон, у ролнама или листовима  t 169377 1825 92290 

1721.12.30 Вреће и кесе, са ширином основе ≥ 40 cm, од папира, 
картона, од целулозне вате или од листова или трака 
од целулозних влакана  

t 51119 1488 51800 

1721.12.50 Остале вреће и кесе од папира, картона, од 
целулозне вате или од листова или трака од 
целулозних влакана  

t 62339 12294 52668 

1721.13.00 Кутије и слична амбалажа од таласастог папира или 
картона t 258877 7339 258006 

1721.14.00 Сложиве кутије и слична амбалажа од неталасастог 
папира или картона t 26643 829 26711 

1721.15.30 Остали контејнери за паковање, укључујући омоте за 
грамофонске плоче t 9702 486 9723 

1721.15.50 Регистратори, кутије за писма, кутије за 
складиштење и остали картонажни производи који 
се користе у канцеларијама, радњама и сл.  

t 3724 244 3662 

1722.11.20 Тоалетни папир  t 63039 2300 62331 

1722.11.40 Марамице и листићи за скидање шминке начињени 
од целулозне вате или листова од целулозних 
влакана  

t 13768 1355 13026 

1722.11.60 Пешкири од папирне масе, папира, целулозне вате 
или од листова или трака од целулозних влакана  t 2345 59 2334 

1722.11.80 Столњаци и салвете од папирне масе, папира, 
целулозне вате или од листова или трака од 
целулозних влакана 

t 3384 90 3370 

1722.12.10 Санитарни убруси и тампони, сервијете и пелене за 
бебе и слични санитарни производи од вате t 3794 107 3733 

1722.12.20 Хигијенски улошци, тампони и слични производи од 
папирне масе, папира, целулозне вате или од 
листова или трака од целулозних влакана   

t 561 53 537 

1722.12.40 Вата; остали производи од вате  t 1100 39 1101 

1723.11.00 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  

t 847 6 815 

1723.12.30 Коверте од папира или картона t 1858 105 1854 
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1723.13.13 Регистри, књиге за књиговодство, књиге поруџбина и 
књиге признаница, од папира или картона t 1754 166 1592 

1723.13.15 Агенде, нотеси и меморандум блокови од папира 
или картона t 1332 21 1335 

1723.13.30 Свеске од папира или картона t 2630 50 2591 

1723.13.50 Повези за књиге (осим омота за књиге), мапе и 
фасцикли за списе, од папира или картона  t 56 0 56 

1723.13.70 Вишеструки пословни обрасци  и сетови са уметком 
индига или картона t 1074 5 1094 

1723.14.00 Остали папир или картон који се користи за писање, 
штампање или у друге графичке сврхе, штампани, 
рељефни или бушени 

t 84 2 85 

1729.11.20 Штампане етикете од папира или картона, свих 
врста, самолепљиве kg 1950196 24284 1950387 

1729.11.40 Штампане етикете од папира или картона, свих врста 
(искључујући самолепљиве) kg 2628499 327 2628434 

1729.11.60 Нештампане етикете од папира или картона, свих 
врста, самолепљиве kg 1186443 25555 1180674 

1729.19.55 Ролне, листови и дискови од папира или картона, 
штампани за региструјуће апарате  kg 240267 3670 242422 

1729.19.85 Остали производи од папира или картона, на другом 
месту непоменути kg 484826 520 485426 

1811.10.00 Штампане новине, журнали или часописи, које 
излазе барем четири пута недељно kg 21230858 50 21231058 

1812.11.00 Штампане поштанске марке, таксене марке, чекови, 
новчанице kg 257736 0 257736 

1812.12.30 Штампани комерцијални каталози kg 1948061 4775 1946131 

1812.12.50 Штампани привредни материјал за оглашавање 
(искључујући комерцијалне каталоге) kg 6071776 116588 6004021 

1812.13.00 Штампане новине, журнали и часописи, које излазе 
до четири пута недељно kg 5432979 38112 5411436 

1812.14.07 Штампане књиге, брошуре, леци и сличан штампани 
материјал, неукоричени  kg 3775103 0 3775103 

1812.14.14 Штампане књиге, брошуре, леци и сличан штампани 
материјал, укоричени kg 7444525 95841 7423357 

1812.14.21 Штампане дечије сликовнице, укључујући оне за 
цртање и бојанке kg 721688 0 723807 

1812.14.56 Штампане честитке са поздравима личне природе, 
поруке или огласи, илустровани или неилустровани, 
са ковертама или украсима или без њих 

kg 108534 3637 108987 

1812.19.10 Штампани календари свих врста, укључујући 
календарске блокове kg 1455890 147225 1356237 

1812.19.90 Остали штампани производи, на другом месту 
непоменути kg 13453321 278481 13666095 

2011.11.20 Аргон m³ 14809797 328664 11953343 
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2011.11.60 Азот  m³ 300631052 942214 293622776 

2011.11.70 Кисеоник m³ 263855855 2872659 249468540 

2011.12.30 Угљен-диоксид  t 72923 1100 66327 

2012.21.10 Дисперзивне боје и препарати на бази тих боја kg 469470 15200 468750 

2013.24.13 Хлороводоник (хлороводонична киселина)  t 529 6 525 

2013.24.13 Хлороводоник (хлороводонична киселина)  t HCl 186 0 186 

2013.32.30 Хипохлорити; комерцијални калцијум-хипохлорит; 
хлорити; хипобромити t 2371 43 2162 

2013.32.30 Хипохлорити; комерцијални калцијум-хипохлорит; 
хлорити; хипобромити kg Cl 355390 5599 330199 

2013.41.50 Сулфати алуминијума  kg 22395269 65000 19213585 

2013.41.65 Сулфати (искључујући сулфате алуминијума, 
баријума, магнезијума, кобалта и титанијума) kg 4313831 24357 4478424 

2013.52.50 Дестилована и електропроводљива вода и вода 
сличне чистоће  t 6498 163 2954 

2014.23.60 Глицерин, укључујући синтетички (осим сировог 
воденог и цеђи)  kg 10197 649 9747 

2014.32.71 Сирћетна киселина  t 52581 269 56723 

2014.62.11 Ацетон kg 95085 14 95280 

2014.74.00 Неденатурисани етил-алкохол,  јачине ≥ 80% (важно: 
искључујући акцизе на алкохолна пића) hl 88705 8644 86048 

2015.71.00 Минерална или вештачка ђубрива која садрже азот, 
фосфор и калијум,  искључујући ђубрива у таблетама 
и ђубрива у паковањима ≤ 10 kg  

t 420959 24218 444369 

2015.79.80 Остала ђубрива, на другом месту непоменута  kg 2597460 558790 2241551 

2016.20.35 Експандирани полистирол (стиропор) у примарним 
облицима t 26130 451 26069 

2020.11.00 Инсектициди  t 2110 741 2039 

2020.11.00 Инсектициди  kg активне супст. 398875 140919 409270 

2020.12.30 Хербициди на бази триазина, паковани за 
малопродају или као препарати или производи  
(искључујући опасне пестициде)  

t 224 196 313 

2020.12.30 Хербициди на бази триазина, паковани за 
малопродају или као препарати или производи  
(искључујући опасне пестициде)  

kg активне супст. 144222 129667 229747 

2020.12.60 Хербициди на бази динитроанилин-деривата, 
паковани за малопродају или као препарати или 
производи (искључујући опасне пестициде)  

t 590 7 592 

2020.12.60 Хербициди на бази динитроанилин-деривата, 
паковани за малопродају или као препарати или 
производи (искључујући опасне пестициде)  

kg активне супст. 201612 3220 201908 

2020.12.70 Хербициди на бази урее, урацила и сулфонилурее, 
паковани за малопродају или као препарати или 
производи (искључујући опасне пестициде)  

t 344 144 343 
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2020.12.70 Хербициди на бази урее, урацила и сулфонилурее, 
паковани за малопродају или као препарати или 
производи (искључујући опасне пестициде)  

kg активне супст. 13831 5803 13778 

2020.12.90 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)  

t 6834 4613 6700 

2020.12.90 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)  

kg активне супст. 3057609 3443688 1697673 

2020.14.30 Средства за дезинфекцију на бази кватернарних 
амонијумових соли, пакована за малопродају или 
као препарати или производи (искључујући опасне 
пестициде) 

t 1112 41 1114 

2020.14.30 Средства за дезинфекцију на бази кватернарних 
амонијумових соли, пакована за малопродају или 
као препарати или производи (искључујући опасне 
пестициде) 

kg активне супст. 4590 324 4569 

2020.14.90 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) 

t 1244 63 1307 

2020.14.90 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) 

kg активне супст. 472512 350358 212586 

2020.15.60 Фунгициди, бактерициди и средства против клијања, 
на бази триазола или диазола, паковани за 
малопродају или као препарати или производи 
(искључујући опасне пестициде)   

t 893 587 870 

2020.15.60 Фунгициди, бактерициди и средства против клијања, 
на бази триазола или диазола, паковани за 
малопродају или као препарати или производи 
(искључујући опасне пестициде)   

kg активне супст. 476002 202782 461090 

2020.15.90 Остали фунгициди, бактерициди и средства против 
клијања (искључујући опасне пестициде)  t 102 44 88 

2020.15.90 Остали фунгициди, бактерициди и средства против 
клијања (искључујући опасне пестициде)  kg активне супст. 51220 26736 38074 

2030.11.50 Боје и лакови на бази акрилних и винилних 
полимера, дисперговани или растворени у води t 162386 15700 163186 

2030.11.70 Остале боје и лакови, дисперговани или растворени 
у води t 98 8 99 

2030.12.25 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  

kg 2938357 209613 2974753 
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2030.12.29 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)   

t 1084 63 1086 

2030.12.30 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  

kg 2591829 391769 2603571 

2030.12.50 Остале боје и премази на бази акрилних или 
винилних полимера  kg 3908413 141777 3907656 

2030.12.70 Боје и премази; раствори, на другом месту 
непоменути  kg 3066503 134784 3077448 

2030.12.90 Остале боје и премази, на бази синтетичких 
полимера, на другом месту непоменути  kg 3408273 466961 3290889 

2030.22.13 Уљане боје и премази, емајли и лакови  kg 1029181 155955 1021712 

2030.22.40 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   

kg 167851 32339 156012 

2030.22.53 Стаклорезачки кит, калемарски кит, смолни малтери, 
масе за заптивање и остали кит kg 2896131 480 3166620 

2030.22.60 Неватростални препарати за површинску обраду 
фасада, унутрашњих, зидова, подова, таваница и сл.  kg 12923131 32264 13897516 

2030.22.73 Сложени органски растварачи и разређивачи који се 
користе за скидање премазних средстава и лакова, 
на бази бутилацетата 

kg 1212967 124961 1194062 

2030.22.79 Остали сложени органски растварачи и разређивачи 
који се користе за скидање премазних средстава и 
лакова (осим оних на бази бутилацетата) 

kg 2361522 867714 2895046 

2041.20.20 Анјонска површински активна средства (осим сапуна)  kg 275527 24069 334323 

2041.20.30 Катјонска површински активна средства (осим 
сапуна)  kg 711071 41093 732464 

2041.20.90 Остала органска површински активна средства (осим 
сапуна, анјонских, катјонских и нејоногених 
средстава)  

kg 473744 20629 460260 

2041.31.80 Сапун у осталим облицима (осим за таолетну 
употребу) kg 2385204 611299 2384934 

2041.32.40 Површински активни препарати, са додатком сапуна 
или без њега, паковани за малопродају  t 7949 1360 7779 

2041.32.50 Препарати за прање и чишћење, са или без додатка 
сапуна, паковани за малопродају  t 233503 4035 232937 

2041.32.70 Препарати за прање и чишћење, са додатком сапуна 
или без њега, неприпремљени за малопродају t 994 56 987 

2041.44.00 Пасте, прашкови и остали препарати за чишћење  kg 528750 17637 557438 

2042.13.00 Препарати за маникир и педикир kg 54491 5610 54535 
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2042.14.00 Пудер, компактни или некомпактни, за козметичку 
употребу (укључујући и козметички прашак)  kg 56816 2605 57106 

2042.15.00 Препарати за улепшавање, шминкање и негу коже, 
укључујући и средства за заштиту од сунца (осим 
лекова)  

kg 2269833 679215 1786753 

2042.16.30 Шампони  kg 4621484 598399 4345239 

2042.17.00 Остали препарати за негу косе kg 980059 154446 1018698 

2042.18.50 Зубне пасте, укључујући и средства за чишћење 
вештачких вилица kg 105668 17227 120431 

2042.19.15 Сапуни и органски површински активни производи у 
различитим облицима, за тоалетну употребу kg 4458155 988139 4016405 

2042.19.30 Органски површински активни производи и 
препарати за купање и умивање; са или без додатка 
сапуна, паковани за малопродају  

kg 781838 36836 756623 

2042.19.45 Препарати за пре и после бријања (искључујући 
сапун за бријање у комаду)  kg 57915 9842 53706 

2042.19.90 Остали препарати за личну употребу (депилатори и 
остало) kg 1216385 45155 1172581 

2052.10.80 Припремљени лепкови и остала припремљена 
средства за лепљење, на другом месту непоменути  kg 101022358 7767063 99482234 

2053.10.75 Мешавине мирисних материја које се употребљавају 
у индустрији хране и пића  kg 151205 108520 60655 

2059.41.58 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%) 

kg 2737373 212449 2767662 

2059.43.50 Антифриз и остали препарати против смрзавања и за 
одлеђивање  t 5499 169 5563 

2059.59.94 Oстали хемијски производи, на другом месту 
непоменути  kg 6186259 796157 6070864 

2110.51.00 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  

kg 360407 110838 334979 

2120.11.60 Лекови који садрже пеницилине, стрептомицине или 
њихове деривате, у дозама, припремљени за продају 
на мало 

kg 2520261 200428 2528343 

2120.11.80 Лекови који садрже друге антибиотике, 
припремљени за продају на мало kg 315763 56768 316498 

2120.12.70 Лекови који садрже кортикостероидне хормоне, 
њихови деривати и структурално сличне материје, 
припремљени у одређеним дозама за малопродају   

kg 281473 98409 294952 

2120.13.40 Лекови који садрже алкалоиде или њихове 
деривате, припремљени за малопродају kg 495484 125183 491394 
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2120.13.60 Лекови који садрже витамине, провитамине и 
међусобне мешавине наведених производа, за 
терапеутску или профилактичку употребу, 
припремљени у одређеним дозама за малопродају   

kg 463525 25016 459492 

2120.13.80 Остали лекови који се састоје од мешаних или 
немешаних производа, припремљени за 
малопродају, непоменути на другом месту   

kg 33180384 980558 33185324 

2211.20.50 Протектоване спољашње гуме за теретна возила и 
аутобусе  ком. 14159 1063 14379 

2219.20.19 Остале невулканизоване мешавине каучука, у 
примарним облицима или у плочама, листовима и 
тракама  

kg 696421 38000 703223 

2219.20.30 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) 

kg 54672 1142 54537 

2219.20.70 Плоче, листови и траке од вулканизованог каучука 
(гуме)  kg 242992 38000 232398 

2219.30.30 Цеви од гуме, без ојачања  kg 251093 12883 248645 

2219.30.55 Црева од гуме ојачана металом  kg 318361 3052 327524 

2219.30.70 Црева од гуме, с прибором  kg 1754239 70964 1796569 

2219.40.50 Гумени транспортни (конвејер) каишеви  kg 5225531 63000 5384793 

2219.60.00 Одевни предмети и додаци (укључујући рукавице, 
рукавице без прстију и рукавице с палцем) за све 
сврхе, од вулканизоване гуме, осим од тврде гуме 

kg 580365 326823 656709 

2219.73.10 Остали производи од целуларне гуме, на другом 
месту непоменути kg 1012005 95068 972843 

2219.73.23 Заптивачи од вулканизоване гуме kg 6242866 255287 6234614 

2219.73.45 Гумено-метални производи за тракторе и моторна 
возила  kg 6912215 1100438 6120265 

2219.73.49 Гумено-метални производи за остале сврхе (осим за 
тракторе и моторна возила) kg 235477 200 235477 

2219.73.65 Остали производи од вулканизоване тврде гуме 
(искључујући производе за тракторе или моторна 
возила)  

kg 267339 102565 265816 

2219.73.79 Тврда гума, остаци, отпаци и прах од тврде гуме; 
производи од тврде гуме kg 36200 3000 36200 

2221.10.50 Монофиламенти попречног пресека > 1 mm, шипке, 
штапови и профили од полиетилена (укључујући 
само површински обрађене) 

kg 474282 138153 485617 

2221.21.30 Вештачка црева (црева за кобасичарске производе) 
од очврснутих протеина или целулозних материјала  kg 12183386 998100 11879447 

2221.21.53 Цеви и црева, чврсти, од полиетилена  kg 20787540 2577278 20395662 

2221.21.55 Цеви и црева, чврсти, од пропилена  kg 8180671 1610346 7505325 

2221.21.57 Цеви и црева, чврсти, од PVC-а kg 31750682 3734527 30898156 
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2221.29.35 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) 

kg 2788197 592737 2650435 

2221.29.37 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) 

kg 8802846 1648040 2623610 

2221.29.70 Прибор за цеви и црева, од пластике (укључујући 
спојеве, колена, бандажере и сл.) kg 13306159 3530652 10568692 

2221.30.10 Остале плоче (као што су филмови, фолије и сл.) од 
полиетилена, неојачане, дебљине ≤ 0, 125 mm  kg 24630193 340275 24692054 

2221.30.17 Остале плоче (као што су филмови, фолије и сл.) од 
полиетилена, неојачане, дебљине > 0, 125 mm  kg 3027373 96066 3026972 

2221.30.26 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 

kg 11186912 70490 11138872 

2221.30.30 Остале плоче, фолије, траке и сл. од полистирена, 
неојачане, итд.  kg 3928941 134018 3840420 

2221.41.50 Плоче, листови, филмови, фолије и траке од 
полиуретана пенасте (ћелијасте) структуре t 10830 95 10583 

2221.42.30 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 

t 6805 253 6825 

2221.42.80 Остале плоче, листови, филмови, фолије и траке од 
пластике непенасте (нећелијасте) структуре, који 
нису резултат полимеризације  

t 11223 609 12215 

2222.11.00 Вреће и џакови од полимера етилена (укључујући 
троугласте)  t 26086 726 26167 

2222.12.00 Вреће и џакови од остале пластике (укључујући 
троугласте) (искључујући од полимера етилена) t 3739 88 3736 

2222.13.00 Кутије, сандуци, гајбе и сл. производи од пластике, 
за транспорт и паковање робе  t 22846 2144 22640 

2222.14.50 Балони, флаше и слични производи од пластике, за 
транспорт и паковање робе, запремине ≤ 2 l   хиљ.ком. 2827471 182295 2872650 

2222.14.70 Балони, флаше и слични производи од пластике, за 
транспорт и паковање робе, запремине > 2 l  хиљ.ком. 44277 4778 44272 

2222.19.25 Чепови и запушачи боца, поклопци, заклопци и 
остали затварачи од пластике kg 2907703 263203 2948418 
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2222.19.50 Остали производи за транспорт и паковање робе, од 
пластике  kg 38170416 2543566 37279747 

2223.12.50 Каде, туш-каде, лавабои и судопере од пластике  хиљ.ком. 89 5 90 

2223.12.70 Клозетске даске и поклопци од пластике  хиљ.ком. 509 18 508 

2223.12.90 Бидеи, водокотлићи и остали предмети за санитарну 
и хигијенску употребу, од пластике (искључујући 
каде, туш-каде, лавабое и судопере) 

хиљ.ком. 87 8 88 

2223.14.50 Врата, прозори, оквири за њих и прагови, од 
пластике  хиљ.ком. 1016 25 1016 

2223.14.70 Капци, ролетне и сл. производи и њихови делови, од 
пластике  t 719 1 798 

2223.19.50 Грађевинска опрема и оквири за трајну уградњу (на 
врата, прозоре, степеништа, зидове, кровне 
елементе и сл.), од пластике  

t 939 88 918 

2223.19.90 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 

t 4073 437 3704 

2229.21.30 Самолепљиве траке, од пластике, премазане 
невулканизованом природном или синтетичком 
гумом, у ролнама, ширине ≤ 20 cm  

kg 6833552 2988278 5330594 

2229.21.40 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)  

kg 372057 8679 378153 

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) 

kg 5785746 8130978 1794868 

2229.23.20 Стоно и кухињско посуђе од пластике  kg 11972397 1035612 12008509 

2229.23.40 Производи за домаћинство и тоалетни производи од 
пластике (искључујући  стоно посуђе, кухињско 
посуђе, каде, туш каде, умиваонике и сличне 
санитарне производе)  

kg 3548340 784126 3465615 

2229.26.10 Прибор за намештај и сл., од пластике  kg 5285652 626484 4986068 

2229.29.50 Остали производи од пластичне фолије  kg 601468 58000 573468 

2229.29.96 Остали производи од пластике на другом месту 
непоменути (искључујући штитнике за лице/визире и 
хируршка помагала) 

kg 25418336 1958897 25819961 

2229.91.10 Делови за машинске и механичке уређаје, од 
пластике (искључујући за клипне моторе са 
унутрашњим сагоревањем)  

kg 256579 5487 254679 

2229.91.25 Делови за електромеханичке апарате за 
домаћинство, од пластике kg 2908667 79160 2874007 
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2229.91.40 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.)   

kg 463253 4962 435542 

2229.91.60 Пластични делови и прибор за остала друмска 
возила (искључујући за локомотиве или железничке 
вагоне)  

kg 5059814 287063 4990612 

2311.12.17 Неармиране плоче флоат стакла, површински 
брушене и полиране, са слојем за апсорпцију и 
рефлексију, дебљине > 3, 5 mm 

m² 83562 0 83562 

2312.12.30 Каљено сигурносно стакло, на другом месту 
непоменуто m² 114525 0 114525 

2312.12.70 Ламинирано сигурносно стакло, на другом месту 
непоменуто m² 105660 0 105660 

2312.13.30 Вишеслојни панел елементи за изолацију, од стакла m² 181848 0 181848 

2312.13.90 Остала стаклена огледала, урамљена или 
неурамљена kg 1407142 21800 1461555 

2320.14.10 Производи који садрже магнезит, доломит или 
хромит  t 646 44 762 

2331.10.00 Керамичке плочице и плоче хиљ.m² 9625 3273 9911 

2332.11.10 Керамичка зидарска цигла (искључујући ону од 
силикатног фосилног брашна или сличне силикатне 
врсте земље)  

m³ 201528 7626 205396 

2332.11.30 Керамички неватростални блокови за подове, 
носеће зидове и сл., елементи с хоризонталним 
шупљинама за подове (искључујући оне од 
силикатног фосилног брашна и глине)  

t 592802 86854 579724 

2332.12.50 Кровни цреп хиљ.ком. 139628 12465 145186 

2351.12.10 Портландски цемент  t 2610185 65418 2579354 

2352.10.33 Негашени креч t 97368 238 86760 

2352.10.35 Гашени креч  t 52459 466 52938 

2361.11.30 Грађевински блокови и опека од цемента, бетона 
или вештачког камена  t 306220 49687 287469 

2361.11.50 Подне плочице и сл. производи од цемента, 
вештачког камена или бетона (искључујући 
грађевинске блокове и опеку) 

t 453527 60410 407472 

2361.12.00 Монтажни грађевински елементи од цемента, 
вештачког камена или бетона t 356092 84314 343070 

2363.10.00 Свеж бетон, припремљен за ливење  t 5496105 0 5469790 

2364.10.00 Фабрички малтер  t 588165 12879 586775 

2365.12.70 Производи од цемента са целулозним влакнима и 
слични производи који не садрже азбест (осим 
таласастих или других плоча, панела, плочица, 
црепова и сличних производа)  

t 24022 1559 23721 
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2369.19.30 Цеви од цемента, бетона или вештачког камена  t 20183 5670 21017 

2369.19.80 Остали производи од цемента, бетона или вештачког 
камена укључујући вазе, саксије, архитектонске или 
баштенске украсе, фигуре и сл.)  

t 87843 12932 88065 

2370.11.00 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) 

t 27621 5 27621 

2370.12.10 Коцке, ивичњаци и плоче за плочице, од природног 
камена (осим од шкриљца)  t 116081 7385 121765 

2370.12.60 Гранит за споменике и грађевине и производи од 
њега (искључујући плочице, коцке и сличне 
производе чија је страна < 7 cm, ивичњаке, плоче за 
калдрму)  

t 55934 50135 7129 

2399.12.90 Производи на бази битумена (сем у ролнама) t 4585 213 4655 

2399.13.10 Битуменске мешавине на бази битумена или 
природног асфалта као везива  t 454069 0 438763 

2399.19.90 Производи од камена и других минералних 
материја, на другом месту непоменути  t 190710 17513 185115 

2410.51.10 Лим и остали калајисани лимови и траке, укључујући 
челик, електролитички пресвучен хромом  t 126805 5296 127484 

2420.14.00 Цеви, и шупљи профили, бешавни од гвожђа (oсим 
од ливеног гвожђа или челика) t 21442 2945 20322 

2420.33.10 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)    

t 33797 3957 33330 

2420.40.10 Прирубнице, од челика, неливене  t 393 35 403 

2433.11.10 Хладно обликовани профили, добијени од 
пљоснатих производа  нелегираног челика, 
непревучени  

t 1405 87 1326 

2433.11.30 Хладно обликовани профили, добијени од 
пљоснатих производа, од нелегираног челика, 
превученим цинком  

t 123722 6756 121753 

2433.20.00 Хладно профилисани (ребрасти) листови, добијени 
од пљоснатих производа, од нерђајућег челика t 20223 436 20281 

2433.30.00 Елементи конструкције (плоче, профили) претежно 
од гвожђа или челика (искључујући монтажне 
зграде) 

t 5058 57 5114 

2434.11.30 Жица од гвожђа или нелегираног челика, која 
садржи < 0, 25% угљеника, укључујући ребрасту 
жицу, искључујући уплетену жицу, бодљикаву жицу 
за ограде, изоловану електричну жицу  

t 8671 14 9937 

2442.22.50 Шипке, профили и шупљи профили од легираног 
алуминијума (искључујући шипке и профиле, 
припремљене у конструкцијама)  

t 6559 251 6802 
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2442.24.30 Алуминијумске плоче, лимови и траке дебљине                              
> 0, 2 mm  t 11412 1327 11012 

2442.24.50 Алуминијумске плоче, лимови и траке дебљине                           
> 0, 2 mm, легиране   t 53946 3644 54311 

2442.25.00 Алуминијумске фолије (без подлоге), дебљине                               
≤  0, 2 mm t 9103 2445 7717 

2451.12.50 Делови осталих производа машиноградње, од 
нодулираног лива, осим за клипне моторе  t 538 13 532 

2451.13.50 Сиви лив за машинску и механичку примену, осим за 
клипне моторе  t 1779 118 1728 

2452.10.10 Челични лив за друмска возила, осим за шинска  и 
грађевинска возила  t 4284 154 4282 

2452.10.50 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  

t 4678 20 4695 

2453.10.90 Делови за остале примене  t 6550 246 6615 

2454.10.10 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    

t 364 0 378 

2454.10.50 Ливени делови од обојених метала, осим од лаких, 
за машинску и механичку примену, искључујућиза 
клипне моторе  

t 230 1 229 

2454.10.90 Делови за осталу примену  t 536 2 536 

2511.10.30 Монтажне зграде од гвожђа или челика  ком. 9716 619 9321 

2511.21.00 Мостови и делови мостова од гвожђа или челика  t 733 9 732 

2511.22.00 Торњеви и решеткасти стубови од гвожђа или челика  t 5059 369 5423 

2511.23.10 Опрема од  гвожђа или челика, елементи за скеле, 
оплате и јамско подупирање, растегљиве 
конструкције, цеваста грађа за скеле и слична 
опрема  

t 38237 944 38154 

2511.23.50 Остале конструкције од лима  t 143077 4878 141590 

2511.23.55 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  

t 22882 59062 29628 

2511.23.70 Алуминијумске конструкције и њихови делови, на 
другом месту непоменути  t 15126 1000 15411 

2512.10.30 Врата, прагови за врата, прозори и оквири за њих, од 
гвожђа или челика ком. 26515 1 26516 

2512.10.50 Врата, прагови за врата, прозори и оквири за њих, од 
алуминијума   ком. 249848 4251 175822 

2521.11.00 Радијатори за централно грејање, неелектрично 
загревани, и њихови делови, од гвожђа или челика t 938 16 932 
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2521.12.00 Котлови за централно грејање, осим котлова за 
производњу водене и друге паре и котлова за 
прегрејану воду  

ком. 98177 3895 99494 

2521.13.00 Делови за котлове за централно грејање t 383 11 383 

2529.11.10 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  

t 1897 427 1752 

2529.11.20 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   

t 1241 0 1241 

2529.11.30 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 

t 2569 0 2569 

2529.11.50 Резервоари од гвожђа или челика, цистерне, бачве и 
слични спремници за чврсте материјале, капацитета 
> 300 ℓ, који нису опремљени механичким или 
топлотним уређајима 

t 13755 103 13691 

2530.11.50 Остали парни котлови и генератори паре (укључујући 
хибридне котлове), осим котлова за централно 
грејање који могу да производе пару ниског 
притиска и водоцевних котлова  

ком. 4454 851 4425 

2540.13.00 Патроне и друга муниција, пројектили и њихови 
делови; укључујући сачму и чепове за набоје 
(искључујући војно ватрено оружје)  

t 6174 2174 5694 

2550.11.34 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  

t 609 5 409 

2550.11.51 Делови и прибор за друмска возила, осим за 
железничка или трамвајска шинска возила  t 4036 588 4047 

2550.11.57 Производи од гвожђа и челика (искључујући ливене); 
делови возила и апарата; шинске опреме, друмских 
возила и авиона, хладно вучени, од челика   

t 4618 70 4716 

2550.11.58 Делови машина, апарата, оруђа, котлова и возила, 
хладно обликовани, од обојених метала  t 33 0 33 

2550.12.60 Делови машина за грађевинарство и производњу 
грађевинског материјала, од челика, ковани у калупу   t 191 0 191 

2550.13.20 Делови клипних мотора и механичких погона 
(преносне осовине, лежаји, мењачи и сл.), од 
челичног лима (савијени, вучени, резани)  

t 163 0 163 

2550.13.30 Делови за машинску и механичку примену, осим за 
клипне моторе, од челичног лима  t 1372 223 1248 

2562.20.00 Метални делови (искључујући oне који су добијени 
стругањем) хиљ.ком. 8666 403 8619 
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2572.12.30 Цилиндричне браве за врата у зградама, од основних 
метала  ком. 1305876 29284 1315584 

2572.14.10 Шарке од основних метала kg 731265 15691 735630 

2572.14.30 Остали оков и прибор за њега, од основних метала 
(искључујући шарке, браве и кључеве) kg 4705313 1577996 4789867 

2573.50.70 Алат и калупи за ливење бризгањем или под 
притиском, за гуму или пластику ком. 2067 59 2035 

2573.50.80 Алат и калупи за ливење гуме или пластике (осим 
калупа за ливење бризгањем или под притиском)  ком. 2787 0 2787 

2573.60.65 Ножеви и сечива за машине и механичке направе 
које се користе у индустрији  kg 25858 11200 24708 

2591.11.00 Цистерне, каце, бачве (искључујући за гас), од 
гвожђа или челика, запремине ≥ 50 l али ≤ 300 l ком. 26124 1140 7700 

2591.12.00 Цистерне, каце, бачве (искључујући за гас), од 
гвожђа или челика, запремине < 50 l ком. 32022 2070 20804 

2592.13.50 Оловни и алуминијумски чепови, затварачи, капице 
и поклопци пречника > 21 mm  kg 626061 12353 701484 

2593.11.30 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) 

kg 1428141 273112 1258803 

2593.12.30 Бодљикава жица и заплетена бодљикава жица, од 
челика или челичне жице  kg 230705 29935 315862 

2593.13.20 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) 

kg 76778013 1248090 76925923 

2593.13.30 Заварене решетке, арматурне мреже и ограде 
направљене од жице, пречника < 3 mm (укључујући 
са полеђином од папира, каква се користи са 
цементом и малтером)   

kg 11238527 11000 14892627 

2593.13.43 Ткане, незаварене жичане ограде, решетке, мреже и 
ограде, непресвучене пластиком  kg 2343001 123000 2367561 

2593.13.45 Ткане, незаварене жичане ограде, решетке, мреже и 
ограде, пресвучене пластиком  kg 647970 50805 704909 

2593.13.50 Вучено гвожђе или челик  kg 9664579 33289 10323292 

2593.14.00 Ексери, клинци, ексерчићи за писаће табле и слични 
производи  kg 5427735 969763 5071925 

2594.11.15 Остали вијци за спајање делова за изградњу 
железничких колосека, од гвожђа или челика kg 2113000 0 2113000 

2594.11.24 Остали вијци са главом  kg 844898 207150 864948 

2594.11.53 Вијци за дрво, од гвожђа или челика kg 2100340 151720 2079750 

2594.11.84 Навртке од нерђајућег челика  kg 1283000 0 1283000 

2594.11.86 Остале навртке, од гвожђа или челика (укључујући 
навртке, које се аутоматски затварају) kg 55947 17 55930 
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2599.11.10 Судопере и умиваоници, од нерђајућег челика  ком. 45627 47 45606 

2599.12.37 Остали стони и кухињски производи, од гвожђа или 
челика, емајлирани (искључујући производе од 
ливеног гвожђа) 

kg 3611526 2252495 3688031 

2599.21.20 Армирани и појачани сефови, врата, касе и преграци 
за трезоре  kg 1656600 22000 1692600 

2599.22.00 Ормари за архиве, ормари за картотеке, кутије за 
сортирање докумената, регали за папир, итд., од 
основних метала 

kg 777588 7230 775558 

2599.29.19 Ливени производи, од гвожђа и челика, на другом 
месту непоменути  kg 296513 14000 294513 

2599.29.22 Ковани или пресовани производи од гвожђа и 
челика, на другом месту непоменути  kg 554200 0 554200 

2599.29.37 Гвоздени или челични немеханички вентилатори, 
олуци, куке и слични производи, за употребу у 
грађевинској индустрији (искључујући коване или 
отпресоване)  

t 2568 122 2578 

2599.29.45 Производи од гвожђа или челика, на другом месту 
непоменути  t 9211 216 9125 

2599.29.55 Производи од алуминијума, на другом месту 
непоменути (сем ливених производа) kg 229107 101328 185188 

2599.29.58 Производи од бакра, на другом месту непоменути kg 1136312 19536 1148807 

2620.11.00 Портабл машине за аутоматску обраду података 
(лаптоп и палмтоп) ком. 12444 31 12800 

2620.13.00 Стони персонални рачунар (PC) ком. 52865 653 52838 

2620.14.00 Дигиталне машине за аутоматску обраду података, 
испоручене као системи ком. 2024 430 1956 

2620.15.00 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 

ком. 7172 75 7172 

2620.16.10 Штампачи који се могу повезати на машину за 
аутоматску обраду података или на мрежу  ком. 2426 26 2478 

2620.21.00 Меморијске јединице ком. 514 121 550 

2630.23.20 Mашине за пријем, конверзију и пренос или 
репродукцију гласа, сликe или других података, 
укључујући комутационе и усмеривачке апарате 

ком. 19524 7469 19801 

2651.44.00 Инструменти и апарати конструисани за 
телекомуникације  ком. 6593 1554 6413 

2651.63.70 Електрична бројила (укључујући мераче за њихово 
баждарење) (искључујућиволтметре, амперметре, 
ватметре и слично) 

ком. 249954 8648 248469 

2711.10.10 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 

ком. 2381453 24213 2404789 
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2711.41.20 Трансформатори са течним диелектриком, снаге до 
650 kVA ком. 1868 301 1898 

2711.50.80 Индуктори (искључујући индукцијске намотаје, 
реактивне намотаје за катодне цеви, сијалице и цеви 
са пражњењем)  

ком. 956899 13 957004 

2711.61.10 Делови погодни за употребу искључиво с 
електромоторима и генераторима, електричним 
генераторским агрегатима и ротацијским 
претварачима (конверторима), на другом месту 
непоменути (искључујући гориве ћелије) 

kg 3934825 11 3935109 

2712.10.30 Растављачи и прекидачи за укључивање и 
искључивање ком. 43815 2533 43070 

2712.10.90 Остали апарати за спајање струних кола преко 1kV ком. 3443 86 3445 

2712.31.30 Пултови за нумеричко управљање са уграђеним 
уређајем за аутоматску обраду података, за напон до 
1kV 

ком. 18371 2653 18627 

2712.31.50  Управљачи са програмирајућом меморијом, за 
напон до 1kV ком. 9070349 83461 9058270 

2712.31.70 Остали пултови за електрично управљање и 
дистрибуцију електричне енергије, за напон до 1kV ком. 396959 19632 389034 

2712.32.03 Пултови ормари и сличне комбинације апарата за 
управљање или дистрибуцију електричне енергије, 
за напон од 1kV, до 72, 5 kV 

ком. 3490 649 3431 

2712.32.05 Пултови ормари и сличне комбинације апарата за 
управљање или дистрибуцију електричне енергије, 
за напон преко 72, 5 kV 

ком. 2447 17 2193 

2712.40.30 Табле, пултови, плоче, столови и остале основе 
уређаја за управљање електричном енергијом 
(искључујући оне са уграђеним апаратима) 

ком. 2247274 131800 2176447 

2712.40.90 Остали делови уређаја за управљање електричним 
струјним колима  kg 1133295 44275 1158262 

2731.11.00 Каблови од оптичких, појединачно обложених 
влакана  t 436 32 443 

2732.11.00 Изолована жица за намотаје t 13513 780 13218 

2732.13.80 Остали електрични проводници за напон до 1000 V, 
без конектора  t 33236 2773 33013 

2733.11.00 Електрични апарати за прекопчавање електричних 
кола, за напон до 1kV (укључујући прекидаче на 
дугме и ротационе прекидаче) (искључујући релеје) 

ком. 51031438 3437452 51073961 

2733.12.00 Грла за сијалице, за напон до 1kV  ком. 839940 96113 885209 

2733.13.50 Утикачи и утичнице за напон до 1kV, осим за 
коаксијалне каблове и штампана кола  хиљ.ком. 8224 539 8043 

2733.13.60 Монтажни елементи за електрична струјна кола, за 
напон до 1kV    хиљ.ком. 29155 161 29170 

2733.13.70 Прикључни и контактни елементи за жице и каблове, 
за напон до 1kV    хиљ.ком. 8640 1024 8630 
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2733.13.80 Остали уређаји за повезивање у електрично струјно 
коло, за напон до 1kV    хиљ.ком. 45463 17557 45266 

2740.24.00 Осветљени знаци, осветљене плочице са именима и 
сл. (укључујући саобраћајне знаке) ком. 117827 0 117827 

2740.25.00 Лустери и остала електрична плафонска и зидна 
светлећа тела, осим за расвету јавних отворених 
простора  

ком. 132023 1846 132803 

2740.30.90 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 

хиљ.ком. 860 32 852 

2751.15.30 Стони, подни, зидни, прозорски, кровни вентилатори 
са уграђеним електромотором снаге do 125 W ком. 65454 3104 65005 

2751.25.60 Електрични акумулациони грејачи воде и потапајући 
грејачи (за бојлере)  ком. 1589487 110127 1575150 

2751.26.90 Остали електрични апарати за грејање просторија ком. 60651 1957 60605 

2752.11.90 Остали неелектрични апарати за кување, за 
домаћинство, од гвожђа или челика ком. 154308 15301 166616 

2752.12.70 Апарати за грејање просторија који раде на чврста 
горива (укључујући грејалице, камине; искључујући 
апарате за кување и грејаче тањира)   

ком. 168011 7449 171962 

2790.11.50 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) 

ком. 528 0 528 

2790.12.30 Електрични изолатори (искључујући изолаторе од 
стакла или керамике)   t 71 16 64 

2790.41.30 Исправљачи струје (искључујући врсте које се 
користе за телекомуникационе апарате, рачунаре и 
делове рачунара)  

ком. 14464 2765 14130 

2812.11.30 Хидрауличне машине и мотори с линеарним 
кретањем (цилиндри) (искључујући хидрауличне 
системе и оне за цивилне авионе) 

ком. 55378 2901 57688 

2812.13.50 Хидрауличне пумпе (зупчасте)  ком. 1537 0 1537 

2812.16.30 Хидрауличне машине и мотори с линеарним 
кретањем (цилиндри), хидраулични системи 
(искључујући оне за цивилне авионе) 

ком. 33286 0 33288 

2812.16.80 Хидраулични системи: машине и мотори 
(искључујући оне с линеарним кретањем и оне за 
цивилне авионе) 

ком. 686 0 686 

2813.14.51 Центрифугалне пумпе, једностепене, са једним 
улазним лопатичним колом, пречника преко 15 mm, 
једноулазне, затворене моноблок пумпе  

ком. 95 0 55 

2813.31.00 Делови за пумпе и делови за елеваторе течности  t 6614 408 1307 
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2814.11.20 Вентили за смањење притиска, од ливеног гвожђа 
или челика, за цевоводе, бојлере, резервоаре, каце и 
сл. (искључујући комбиноване са подмазивачима 
или филтерима)   

kg 14152 5586 9541 

2814.13.35 Остали засуни од челика  kg 178972 16100 185872 

2815.22.70 Остале осовине  t 40 1 39 

2815.39.50 Делови кућишта за лежајеве и елемената за 
механички пренос енергије  t 195 11 196 

2821.13.30 Електричне пећи за пекаре, фабрике кекса, колача, 
итд.  ком. 487 36 503 

2822.16.30  Лифтови, на електрични погон ком. 189 23 184 

2822.17.40 Пнеуматски транспортери и елеватори ком. 123 0 143 

2822.17.50 Лифтови и конвејери, за континуирани рад, са 
посудама за пренос робе и материјала  ком. 233 0 233 

2822.17.70 Лифтови и конвејери, за континуирани рад, са 
траком или ременом, за пренос робе и материјала  ком. 835 8 838 

2822.19.30 Делови за дизалице, котураче, чекрке, витла, 
виљушкаре, ски лифтове, жичаре,  (искључујући 
делове за лифтове, скипове или покретне степенице)  

t 190 0 190 

2822.19.50 Делови за лифтове, скипове или покретне степенице  t 3455 159 3611 

2825.11.30 Измењивачи топлоте  ком. 510089 15565 528986 

2825.13.33 Расхладне витрине и пултови, за замрзавање хране ком. 139 2 138 

2825.13.35 Остале расхладне витрине и пултови (искључујући 
оне за замрзавање хране)  ком. 2269 1 2270 

2825.13.60 Остали расхладни уређаји са расхладном јединицом 
или испаривачем (искључујући расхладне витрине за 
дубоко замрзавање, витрине и пултове са 
расхладном јединицом или испаривачем)  

ком. 222 50 206 

2825.13.90 Остала опрема за хлађење и замрзавање  ком. 763 6 758 

2825.20.70 Остали вентилатори (искључујући подне, зидне, 
прозорске вентилаторе, вентилаторе са уграђеним 
електромотором,  осовинске и центрифугалне 
вентилаторе снаге до 125 W) 

ком. 12268 0 12268 

2825.30.50 Делови расхладне опреме, осим за домаћинство 
(укључујући измењиваче и кондензаторе) ком. 54960 0 54960 

2829.12.30 Уређаји и апарати за филтрирање и пречишћавање 
воде  ком. 35 9 29 

2829.21.50 Машине за пуњење, затварање, печаћење, 
етикетирање итд., боца, лименки, кутија и сл. 
посуда; машине за газирање пића  

ком. 104 0 105 

2829.21.80 Машине за паковање или замотавање (искључујући 
машине за пуњење, затварање, печаћење, 
етикетирање, итд., боца, лименки, кутија и 
сл.посуда) 

ком. 83 3 82 

2829.39.40 Остале ваге  ком. 826 80 819 
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2829.85.20 Делови за машине за паковање и замотавање   t 661 4 660 

2830.31.40 Плугови  ком. 990 89 964 

2830.32.10 Дрљаче и култиватори  ком. 1851 342 2202 

2830.32.20 Тањираче  ком. 1336 625 1217 

2830.32.70 Плевилице и копачице  ком. 753 67 807 

2830.33.00 Машине за сејање, сађење и расађивање ком. 466 27 465 

2830.34.30 Растурачи минералног или хемијског ђубрива за 
припрему тла  ком. 799 7 809 

2830.39.00 Остале машине за пољопривреду и шумарство ; 
ваљци за травњаке и спортске терене  ком. 975 58 962 

2830.51.50 Косилице, за ношење и вучу  трактором ком. 1131 179 1157 

2830.60.30 Преносне прскалице, са или без мотора, за 
избацивање течности или праха за пољопривреду и 
баштованство (искључујући уређаје за наводњавање) 

ком. 123 10 123 

2830.60.50 Моторне прскалице, конструисане тако да их вуку 
трактори или да буду монтиране на њих 
(искључујући уређаје за наводњавање) 

ком. 3044 66 3001 

2830.92.00 Делови машина за пољопривреду, баштованство и 
шумарство, за припрему и култивацију земље  t 774 38 737 

2830.93.80 Делови машина   за пољопривреду, шумарство, 
живинарство и пчеларство, на другом месту 
непоменути  

t 701 812 629 

2841.31.20 Машине (укључујући пресе), за савијање, 
исправљање и остало обликовање равних металних 
производа, нумерички управљане  

ком. 75 0 75 

2841.40.50 Делови и прибор  за алатне машина за обраду 
метала ковањем, савијањем, исправљањем и делови 
машина за обраду метала без скидања струготине 

t 897 35 895 

2892.40.30 Машине за сортирање, просејавање, сепарацију, 
испирање; машине за дробљење, брушење, 
мешање, гњечење 

ком. 302 4 302 

2892.40.50 Мешалице за бетон или малтер  ком. 5869 0 9424 

2892.62.00 Делови машина за сортирање, просејавање, 
сепарацију, прање, дробљење, млевење, мешање 
или гњечење земље, камена или руде 

t 522 8 522 

2893.12.00 Машине за млекарство (укључујући хомогенизаторе, 
машине за израду маслаца, за израду сирева)  ком. 1162 0 1162 

2893.15.30 Пекарске пећи, укључујући пећи за кекс, 
неелектричне  ком. 21 0 21 

2893.15.80 Остали апарати за кување и грејање хране, осим за 
домаћинство  ком. 414 177 279 

2893.16.00 Сушаре за пољопривредне производе  ком. 53 1 54 

2893.17.20 Индустријске машине за производњу слаткиша, 
какаоа, чоколаде  ком. 93 6 89 
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2893.17.40  Машине за пиварство  ком. 283 0 283 

2893.17.60 Индустријске машине за припрему воћа, језграстог 
воћа или поврћа  ком. 465 35 450 

2893.32.00 Делови за машине за индустријско припремање 
хране и пића  t 816 9 813 

2899.39.15 Машине и механички уређаји са властитим 
функцијама, за мешање, гњечење, дробљење, 
млевење, просeјавање, решетање, хомогенизацију, 
емулзификацију или покретање (осим робота)  

ком. 90 12 94 

2899.39.45 Остале машине и апарати, за специјалне намене ком. 994 36 961 

2899.39.56 Остале машине и механички уређаји, на другом 
месту непоменуте (искључујући машине за сечење 
млазом воде и машине за обраду земље, камена, 
руда)  

ком. 692 0 692 

2899.52.80 Делови за машине и механичке уређаје на другом 
месту непоменутих t 321 3 328 

2920.10.50 Каросерије за теретна возила, комбије, аутобусе, 
самоистовариваче и моторна возила за специјалне 
сврхе (укључујући потпуно опремљене и 
недовршене каросерије, возила за превоз ≥ 10 лица) 

ком. 1744 20 1754 

2920.21.00 Контејнери, специјално конструисани и опремљени 
за један или више начина транспорта (укључујући 
контејнере за транспорт флуида) 

ком. 92 0 92 

2920.23.00 Остале приколице и полуприколице ком. 20273 78 20277 

2920.30.90 Остали делови за приколице, полуприколице и за 
остала несамоходна возила (искључујући шасије, 
каросерије, осовине) 

ком. 1400910 2127 1399303 

2931.10.00 Сетови проводника за паљење и остали сетови 
проводника за возила, ваздухоплове или пловила  t 74986 899 74821 

2931.30.80 Делови електричне опреме за осветљавање, 
сигнализацију, делови брисача, уређаја за 
одмрзавање и уређаја за одмагљивање, за моторна 
возила  

kg 13784247 432057 13832856 

2932.20.90 Делови и прибор за каросерије (укључујући кабине), 
на другом месту непоменути  t 2122 104 2117 

2932.30.63 Издувни лонци, издувне цеви и њихови делови t 1381 70 1365 

2932.30.90 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  

t 18818 1150 18360 

3020.40.30 Делови за шинска возила  t 7890 93 7919 

3030.50.90 Остали делови за све типове ваздухоплова, 
искључујући пропелере, роторе, стајне трапове, за 
цивилну употребу  

t 51 0 51 

3092.10.00 Бицикли и слична возила без моторног погона  ком. 298343 96353 254231 
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3092.30.60 Остали делови за бицикле kg 660369 60761 620338 

3100.11.50 Обртна седишта са подешавањем висине 
(искључујући медицинска, хируршка, зубарска, 
ветеринарска и берберска седишта)  

ком. 8594 289 8576 

3100.11.70 Тапацирана седишта са металним оквиром 
(искључујући обртна седишта, медицинска, 
хируршка, зубарска или ветеринарска седишта, 
берберска или слична седишта, седишта за моторна 
возила, ваздухоплове) 

ком. 39715 840 39861 

3100.12.10 Седишта, која се могу претворити у лежајеве 
(искључујући баштенске столице или опрему за 
камповање) 

ком. 65986 497 66016 

3100.12.50 Тапацирана седишта са дрвеним оквиром 
(искључујући обртна седишта) ком. 331947 54807 323630 

3100.12.90 Нетапацирана седишта са дрвеним оквиром 
(искључујући обртна седишта) ком. 38596 21 38596 

3100.13.00 Остала седишта, на другом месту непоменута  ком. 66416 539 66781 

3100.20.50 Делови дрвеног намештаја  kg 2922361 332783 2895747 

3101.11.00 Канцеларијски метални намештај ком. 99109 9370 92743 

3101.12.00 Канцеларијски дрвени намештај ком. 204210 4268 201992 

3101.13.00 Дрвени намештај за продавнице ком. 50430 1277 50119 

3102.10.00 Кухињски намештај ком. 265810 21964 264224 

3103.11.00 Носачи мадраца (укључујућидрвене или металне 
оквире са опругама или челичном мрежом, 
тапациране носаче мадраца, са дрвеним летвама, 
диване) 

ком. 79819 2110 79966 

3103.12.70 Мадраци са металним опругама  ком. 93489 9853 94556 

3103.12.90 Остали мадраци  ком. 138784 4153 138383 

3109.11.00 Остали метални намештај  kg 2111761 4946 2112016 

3109.12.30 Дрвени намештај за спаваће собе  ком. 596409 42813 598867 

3109.12.50 Дрвени намештај за трпезарије и дневне собе 
(искључујући огледала намењена за постављање на 
под, седишта)  

ком. 626844 35239 624085 

3109.13.00 Остали дрвени намештај  ком. 814607 52475 821591 

3109.14.30 Намештај од пластичних маса (искључујући седишта) ком. 98780 4035 99400 

3109.14.50 Намештај од осталих материјала, сем од метала, 
дрвета или пластике (искључујући седишта) ком. 368321 25592 358729 

3230.14.00 Прибор и опрема за опште физичке вежбе, 
гимнастику и атлетику  ком. 25385 0 25385 

3230.15.90 Остали производи и опрема за спорт и игре на 
отвореном простору, на другом месту непоменути  ком. 110049 4921 110560 

3250.22.90 Остали вештачки делови тела  ком. 3358 0 3358 
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3250.23.00 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 

kg 11589 6676 11232 

3250.41.55 Сочива за наочаре, за корекцију вида, потпуно 
обрађена са обеју страна, с једним фокусом  ком. 2577043 190426 2509190 

3291.11.10 Метле и четке начињене од увезаног шибља или 
другог биљног материјала ком. 3256564 208000 3078564 

3291.11.40 Механичке направе за чишћење пода, четке за 
чишћење улица; четке и метле за домаћинство, четке 
за тимарење животиња  

ком. 6433659 349454 6442060 

3299.11.70 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 

ком. 14575500 135112 16668460 

3299.11.79 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) 

ком. 1856565 47605 1855017 

3299.23.00  Копче, дрикери, нитне и њихови делови;  дугмад; 
патентни затварачи  хиљ.ком. 13751 1834 13572 

3299.54.00 Свеће, свећице и слично kg 340424 0 340424 

3832.20.00 Секундарне сировине од метала  t 481314 31378 475507 

3832.30.00 Секундарне сировине од неметала  t 338030 53798 322681 
 

 
 
 
 
 


